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Prefaţă

PREFAŢĂ
Sesiunea anuală 2012 de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu” al Academiei Române, ale cărei intervenţii le publică volumul de faţă, a avut ca
tremă „Ştiinţă şi Codificare în România”, subiect de mare actualitate, în contextul general al
adoptării celor patru mari coduri: civil şi de procedură civilă, penal şi de procedură penală. Cele
peste 100 de comunicări ştiinţifice, susţinute de cercetători, cadre universitare şi practicieni ai
dreptului (magistraţi, avocaţi, consilieri juridici), din Capitală şi din ţară, în cadrul celor trei secţiuni
ale sesiunii (drept privat, drept public şi drept penal) au relevat dinamica istorică, începând de la
codificarea fondatoare aferentă anilor 1864-65 şi până la cea în curs (în privinţa căreia a intrat în
vigoare, la 1 octombrie 2011, Codul civil, iar la 15 februarie 2013, Codul de procedură civilă) a
ecuaţiei ştiinţă-codificare, modul în care concluziile „tradiţiilor savante” au fost valorificate sau nu
de alcătuitorii codurilor, cu consecinţele aferente, desprinzându-se concluzii importante pentru acest
domeniu prioritar al legiferării şi dezvoltării dreptului român.
În cadrul unei percepţii mai generale, Codul simbolizează adesea dreptul însăşi. În sala
Rafael a Muzeului Vaticanului, pictorul Guillaume de Marcillat reprezintă dreptul prin remiterea
Codurilor: într-un cadru, Tribonian prezentând Pandectele împăratului Iustinian, în altul Papa
Grigore al IX-lea primind Decretele unui ecleziast.
La rândul său, codificarea apare, mai întâi, ca o „operaţiune de ordonare simbolică”1,
profanul văzând în Cod simbolul ordinii, într-o construcţie perfect raţională. Codul simbolizează,
totodată, durata şi, prin aceasta, perenitatea puterii care îl adoptă; tăblia din piatră pe care este scris
codul lui Hammurabi tronează la Luvru, la zeci de secole de la redactarea sa, iar Napoleon în tabloul
lui Mauzaisse gravează în mod solemn, în piatră, Codul civil, înălţat pe un nor, fapt ce semnifică
sfidarea timpului, ilustrare a acelei „voinţe de perpetuitate” care stăpâneşte tot codul, după spusele
lui D’Aguessau. De altfel, singurul împărat al francezilor afirma „ Adevărata mea glorie nu constă în
faptul că am câştigat patruzeci de bătălii, Waterloo va şterge amintirea atâtor biruinţe. Ceea ce va
trăi veşnic este Codul meu civil”.
Fascinat, profanul este tentat să codifice, ca şi cum o scrupuloasă aranjare a formelor ar
permite fondului să împrumute forţa obligatorie a regulii de drept. Să creadă sau măcar să dea
impresia că crede o asemenea transfigurare2.
Practica tot mai largă a codurilor de conduită care se dezvoltă astăzi reflectă o situaţie
asemănătoare, prin căutarea de a imita juridicul, sperându-se ajunge la semnificaţii asemănătoare
celor acestuia.
Sociale, politice ori tehnice, funcţiile codificării rămân multiple şi variate. Scopurile, mai
mult sau mai puţin mărturisite, mai mult sau mai puţin conştient urmărite de codificatori se
concretizează, în cea mai mare parte a cazurilor, prin adoptarea codului proiectat şi dorit.
Ele pot să se reflecte atunci în cod şi pot consta în: de la singura preocupare de simplificare şi
raţionalizare a dreptului, până la urmărirea unei adevărate reforme, impusă de exigenţe
economico-sociale şi politice majore şi implicând o nouă concepţie generală, cu concepte şi noţiuni
noi, sau cel puţin regenerate şi reformulate.
1

P. Bourdieu, Habitus, cod et codification, în „Actes de la recherche en sciences sociales”, 1986, no. 64, p. 41.
Rèmy Cabrillac, Le symbolisme des codes, în vol. „L’avenir du droit; Mélanges en hommage a François Terré, Ed.
Dalloz – PUF, Paris, 1999, p. 212.
2
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De altfel, aproape niciodată un cod nu reprezintă astfel simpla sumă a articolelor care îl
compun, operând, cel puţin, efectul de globalizare. Includerea unui text într-un cod îi conferă mai
întâi avantajul greutăţii morale, pe lângă sporirea consistenţei sale juridice. Codul este mult mai mult
decât ansamblul articolelor sale, dobândeşte şi exprimă o valoare şi semnificaţii proprii, ireductibile
la cele ale părţilor componente, se manifestă ca un produs nou, cu o coerenţă proprie şi, în această
calitate, stabileşte relaţii specifice în cadrul sistemului de drept şi al ordinii juridice. După cum, din
punct de vedere ştiinţific, o disciplină juridică nu se rezumă la interpretarea şi analiza textului unui
cod. Ea operează cu teze, teorii şi concepte pe care literatura şi spiritul unui act normativ nu face
decât să le reflecte, într-o oarecare măsură, creând astfel premisa introducerii lor în câmpul practicii,
dar fără a le epuiza niciodată semnificaţiile şi pătrunde îndeajuns fundamentele.
În această complexă determinaţie, la o primă vedere rolul ştiinţei este destul de greu detectabil, dar el rămâne important, nu poate fi ignorat, indiferent de tipul, amploarea şi natura codificării
care are loc şi al rezultatelor normative ale acesteia.
Pentru a marca bicentenarul Codului civil napoleonian, Asociaţia internaţională de cercetări
istorico-juridice a organizat, la Poitiers, în septembrie 2005, un colocviu cu un titlu semnificativ
Traditions savantes et codifications. El evoca nu numai perspectiva istorică a problemei, dar, în mod
evident, şi legătura dintre ştiinţă şi codificare. Şi aceasta, distingând între codificare, la singular,
înţeleasă ca opera sistematică de reuniune într-un singur corp a legilor dintr-un domeniu şi impunere
a sa pe un teritoriu dat, care e vizat şi codificări, la plural, reprezentând experienţa istorică consecutivă a codificărilor naţionale care s-au succedat, în diversitatea lor. La fel şi în privinţa tradiţiei şi
tradiţiilor savante: la singular ea semnifică, de exemplu, imensa construcţie a dreptului civil pe baza
lui Corpus Iuris al lui Justinian şi jus commune savant, rezultat în urma unui îndelungat dialog,
reluat generaţie după generaţie, pe un text analizat interminabil de profesorii de drept ai întregii
Europe şi nu numai, regândit, reconstruit, apreciat, criticat, amendat, reformulat.
La plural, ele ar putea semnifica fie diversele avataruri naţionale ale acestui jus commune, fie,
mai ales, tradiţiile savante în ipostaze propriu-zise.
Dintr-o atare perspectivă întrebările cărora li s-au căutat răspunsuri în cadrul dezbaterii au
fost unele precum: codificarea a împrumutat mai mult sau mai puţin din tradiţia savantă anterioară?
A abolit-o, a menţinut-o, întărit-o ori metamorfozat-o? Invers, tradiţia savantă a servit la interpretarea codului, la aclimatizarea sa, l-a combătut, menţionând metode şi soluţii anterioare
codificării? S-au constituit pe baza şi plecând de la codificare, noi tradiţii savante, ori codificarea a
fost suficientă şi definitivă, reducând rolul juristului la o exegeză săracă, rudimentară şi mecanică?
Dacă s-a constituit „o nouă tradiţie”, prin ce se distinge ea de cea anterioară? A continuat-o, şi ce
avantaje a adus acest fapt? În fine, ce raporturi întreţin aceste tradiţii savante (mai vechi sau
moderne) cu operaţiunile de recodificare în curs, în ţară şi la nivelul continentului european?
În orice caz, primul val de codificări, aferent istoriei moderne are meritul de a fi sintetizat şi
adoptat epocii fundamentale perene ale dreptului. Din această perspectivă constatarea că: „Il y a des
principes qui paraissent vieillis parce qu’ils sont eternels” îşi păstrează valabilitatea şi astăzi.
Judecată din acest unghi, orice recodificare nu apare decât drept un demers epigonian, care preia,
amenajează şi adaptează, fără a putea, sub nicio formă, depăşi momentul iniţial al procesului.
Mutatis mutandis, toate aceste întrebări pot face şi obiectul sesiunii noastre de comunicări ştiinţifice
de astăzi. Lor li se pot adăuga desigur, altele noi, care ţin de specificul codificării şi recodificării în
dreptul român şi, mai ales, de întregul context concret al elaborării, adoptării şi intrării în vigoare al
celor patru noi coduri „tradiţionale”: civil, de procedură civilă, penal şi de procedură penală.
Din această ultimă perspectivă, trăim un adevărat eveniment istoric, fiind pentru a doua oară
în istoria modernă a României, după momentul fondator 1864-1865, când asistăm la o codificare cu
pretenţii de reformă, de o asemenea amploare textualistă. Iată, aşadar, prilejul cel mai nimerit pentru
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a realiza o dezbatere pe această temă, până acum, din păcate în mare parte ignorată, a raportului
dintre ştiinţă şi codificare în România. Într-adevăr, deşi de la codificarea modernă a dreptului român
au trecut aproape 150 de ani, în unele domenii precum cel al dreptului penal au avut loc mai multe
recodificări, în altele acestea au rămas la stadiul de tentativă şi în orice caz s-a desfăşurat un proces
de reglementare, cu evoluţii şi involuţii, legat de devenirea social-economică şi politică, s-a format o
jurisprudenţă aferentă şi s-a dezvoltat doctrina de specialitate, o dezbatere de amploare pe acest
subiect al raporturilor biuniovoce şi permanente dintre ştiinţă şi codificare s-a lăsat îndelung
aşteptată. O inaugurăm acum prin publicarea comunicărilor Sesiunii ştiinţifice din 30 martie 2012,
cu speranţa că abordarea sa reprezintă un moment semnificativ al maturizării cercetării ştiinţifice
fundamentale în domeniul dreptului şi racordării sale la priorităţile post-modernităţii, cu toate
semnificaţiile sale posibile.
Prof. univ. dr. Mircea DUŢU
Directorul Institutului de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
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ALOCUŢIUNE INTRODUCTIVĂ
POSIBILE REPERE
Prof. dr. Marilena ULIESCU*
1. Accepţiuni
Dreptul poate fi considerat ca fiind ansamblul sau totalitatea normelor juridice impuse prin
autoritatea statului resortisanţilor săi. Normele au o existenţă obiectivă ceea ce ne permite să le
denumim ca fiind dreptul obiectiv sau dreptul pozitiv.
O altă accepţiune a „dreptului” poate să reprezinte o anumită facilitate ori posibilitate
recunoscută de dreptul obiectiv, pentru o anumită persoană de a adopta o anumită conduită juridică.
În acest sens, putem evoca: dreptul la nume, dreptul de proprietate, dreptul de a dispune prin
testament, etc.
În acest sens, persoana fiind un subiect de drept, este vorba, desigur, de un drept subiectiv.
Interesul acestui termen, în drept, nu are în vedere sensul filosofic sau în sensul psihologic al
cuvântului „subiectiv”, ci cel juridic care ne indică apartenenţa dreptului la un anumit subiect de
drept.
În altă accepţiune, „drept” poate fi ştiinţa dreptului având în vedere dreptul obiectiv şi
drepturile subiective în contextul general al cunoaşterii umane.
În mod tradiţional, dreptul pozitiv (dreptul obiectiv) este divizat în două mari ramuri
fundamentale: dreptul privat şi dreptul public – aceasta, desigur, nefiind o distincţie absolută a
dreptului obiectiv.
În această mare diviziune, neîndoielnic, dreptul civil este parte a dreptului privat, fiind, de
fapt, conform dispoziţiilor noului Cod civil, dreptul comun în ceea ce priveşte raporturile juridice de
drept privat. În acest sens, noţiunile fundamentale cu care operează şi alte ramuri ale dreptului privat
sunt acelea definite şi dezvoltate în dreptul civil, cum sunt, de pildă, noţiunile de subiect de drept,
persoană fizică şi persoană juridică, act juridic, obligaţie, contract, răspundere contractuală sau
răspundere delictuală, etc. Tot astfel se aplică în cazul reglementărilor speciale, reglementările
generale din dreptul civil, adică, reglementările din dreptul comun, când reglementările specifice nu
sunt complete sau nu au reglementări derogatorii exprese.
2. Politica legislativă
Politica legislativă are în vedere scopul dorit sau urmărit, precum şi mijloacele posibile
pentru realizarea acestuia, aşadar, alegerea unor soluţii optime.
Altfel, putem spune că politica legislativă selectivă este parte a ştiinţei legislative care trebuie
să reunească toate elementele utile unei legiferări. În acest sens, ne referim la consideraţiile de ordin
social, economic, psihologic, etc. care au drept obiect orientarea reformelor şi fixarea priorităţilor,
adică, determinarea alegerilor.
Politica legislativă este aceea care determină şi ordonează sursele reale ale dreptului: surse
formale şi surse indirecte.
Credem că este necesar să menţionăm că ştiinţele auxiliare au rolul lor în opera de legiferare,
precum şi experienţa mai îndepărtată sau mai apropiată.
*

Cercetător ştiinţific onorific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
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Istoria dreptului şi dreptul comparat sunt de asemenea determinante în alegerea soluţiilor unei
viitoare reglementări.
Tot astfel, nici sociologia juridică nu este de neglijat, aceasta ajută la o mai bună înţelegere a
dreptului existent (în vigoare) fără a revendica statutul de ştiinţă normativă.
3. Limbajul juridic
Limbajul juridic sau terminologia juridică folosite în redactarea reglementărilor legale suscită
un viu interes şi mai ales multe comentarii, nu tocmai pozitive, cât priveşte dificultăţile de
înţelegere, interpretare şi aplicare a normelor legale.
Cu privire la limbajul juridic, studiul acestuia ar putea conduce la configurarea obiectului şi
funcţiei sale.
Studiul limbajului, a lingvisticii juridice aspiră să devină aproape „un drept al limbajului
juridic”.
Obiectul principal este, de fapt, un obiect limitat privind studierea a ceea ce înseamnă posibilitatea ca limbajul general să fie aplicat în domeniul dreptului aşa cum ar fi, de exemplu, şi în
cazul altor limbaje speciale, cum sunt: limbajul tehnic, limbajul tradiţional, etc.
O primă observaţie, ar putea fi, aceea că limbajul juridic nu este un tot dar este un ansamblu
în diversitate. Astfel întâlnim enunţuri juridice, cum ar fi hotărârile judecătoreşti care determină
apartenenţa textului la domeniul juridic.
Limbajul juridic înseamnă, de fapt, izolarea de fondul comun a terminologiei juridice, fond
comun care constituie baza acestui limbaj. Folosirea specifică este dată fie de legislaţie, fie de
judecător, fie de practica notarială, care caracterizează, astfel, discursul legislativ, discursul
jurisdicţional ori discursul cutumiar, etc.
Funcţiile limbajului juridic se regăsesc în dezvoltarea gândirii juridice, perfecţionarea stilului
legislativ în redactarea textelor legale, redactarea deciziilor instanţelor de judecată.
În interpretarea actelor normative, în cazul unor redactări mai mult sau mai puţin riguroase ne
putem servi şi de alte ştiinţe cum ar fi semantica, etimologia, etc.
Un astfel de exemplu ar fi interpretarea corectă privind „culpa” în raport cu „vinovăţia” sau
„prejudiciul” şi „dauna” iar, în reglementarea noului Cod civil, termenul „comerciant” în raport cu
termenul „profesionist”?!
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NOUL COD CIVIL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI ACTUALITATE
Aspazia COJOCARU*
Bogdan PĂTRAŞCU**
Abstract
The authors discuss certain problems in relation to the structure of the new code, but also issues
related to its integration into the unitary system of law. In this context, they refer to the branches of
private law: commercial law, family law and even civil law (particularly on their subject matter of
regulation).
Finally, several observations, often critical, refer to elements of detail concerning the regulation of
certain legal institutions and the legal language, with particular focus on their features.

1. Sunt numeroase aspectele care pot fi discutate cu prilejul adoptării unui nou Cod civil. De
pildă cele privind necesitatea sa, elementele de noutate faţă de vechea reglementare, modul în care
noul Cod civil se încadrează în sistemul de drept, şi măsura în care există echilibru şi continuitate cât
priveşte structura şi în general, înfăţişarea unor instituţii juridice, astfel încât normele lor să
răspundă unor exigenţe actuale fără a se renunţa la ceea ce ele dobândiseră în mod tradiţional, într-o
îndelungată perioadă de aplicare. Răspunsurile privind toate aceste aspecte şi încă multe altele cer,
fără îndoială demersuri numeroase, se dau şi mai ales se verifică în timp. Ceea ce noi ne-am propus
aici sunt numai câteva reflecţii asupra problemelor amintite. Nu ne vom opri la istoricul reglementărilor de drept privat în România şi în acest context la importanţa deosebită pe care a avut-o Codul
civil de la 18641. Reţinem numai că prestigiul de care s-a bucurat Codul civil despre care astăzi
vorbim la trecut, sporesc exigenţele care se aşteaptă de la noua reglementare.
2. Era aşadar necesară adoptarea unui nou Cod civil? Răspunsul este dificil şi oricare ar fi
acesta, avem convingerea că se va ajunge cu greutate şi târziu la un punct de vedere unanim
împărtăşit. În opinia noastră răspunsul este mai degrabă negativ; în orice caz nu socotim că perioada
în care a fost elaborat noul Cod era cea mai potrivită unei astfel de întreprinderi şi nici graba cu care
a fost pus în aplicare nu-şi găseşte o raţiune suficientă. Nu trebuie uitat că vechiul Cod civil a
reprezentat o operă legislativă fundamentală, s-a aplicat aproape un veac şi jumătate, perioadă în
care s-a format o bogată practică judecătorească, soluţiile instanţelor fiind temeinic analizate şi
comentate de doctrină. În plus, literatura juridică s-a îmbogăţit în toată această perioadă cu lucrări
fundamentale a căror utilitate rămâne desigur dar este mult diminuată ca urmare a înlocuirii
obiectului său iniţial de analiză. Apoi, pentru un sistem de drept, o reglementare prestigioasă, având
un model ilustru cum este Codul Napoleon, reprezintă, credem că nu e mult spus, un bun de
patrimoniu. Toate acestea erau argumentate pentru păstrarea Codului civil de la 1864 iar actualizarea
sa se putea face prin legi de modificare. De altfel, este paradoxal că această reglementare a
supravieţuit unui sistem social economic diferit şi a sucombat tocmai când, în esenţă, sistemul actual
*

Prof. univ. dr., Judecător Curtea Constituţională.
Cercetător ştiinţific gr. II, coordonator al Departamentuluiu de Drept Privat „Traian Ionaşcu”, Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Lector dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.
1
Prezentări de substanţă au fost deja făcute şi preocupările în această direcţie desigur, vor continua (a se vedea, de
pildă, M. Duţu Noul Cod civil: o etapă importantă în dezvoltarea dreptului român modern în Noul Cod civil. Comentarii,
ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 15-44.
**
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de organizare socială şi economică este acelaşi cu cel al momentului adoptării sale. Perenitatea unui
act normativ este, credem, un semn al valorii sale. În mod evident la ceea ce este vechi nu trebuie
neapărat renunţat după cum noul nu este, prin el însuşi, superior.
Chiar dacă, pentru raţiuni de modernizare a reglementării, de punere a ei în acord cu nevoile
celor cărora norma de drept le prescrie conduita a prevalat concluzia că este necesară adoptarea unui
nou Cod, încă socotim că perioada de elaborare a sa nu a fost una fastă din cel puţin două
considerente. Mai întâi că, pentru o asemenea operă legislativă ar fi trebuit aleasă nu o perioadă de
tranziţie, în care intervin multe elemente atipice care cer reglementări adecvate acestor situaţii,
reglementări ce au, de regulă, o viaţă scurtă. Codul civil trebuie să aibă însă o speranţă de viaţă
lungă iar pentru aceasta soluţiile prescrise de normele sale este, credem necesar, să fie gândite într-o
perioadă „aşezată”, în care factorii vremelnici, indispensabili tranziţiei să fi încetat a se manifesta.
Numai aşa regulile de drept vor putea fi croite prin raportare la o conduită tipică a subiectelor cărora
li se adresează, şi vor reuşi să asigure echilibrul între interesele particulare ale fiecăruia dintre aceste
subiecte şi exigenţele societăţii în ansamblul său.
Apoi, după cum cu îndreptăţire s-a subliniat în doctrină2 parcurgem o perioadă în care se
stabilesc reperele unui drept privat european iar renunţarea la elemente ale limbajului juridic
consacrat în favoarea unor cuvinte din vocabularul comun, cum se întâmplă nu de puţine ori în noul
Cod civil, n-ar putea fi decât păgubitoare. În plus, credem că trebuie reflectat dacă, dezbaterea
intensă la nivel european cu privire la semnificaţiile termenilor juridici dar chiar cu privire la materii
întregi ale dreptului privat, n-ar fi îndreptăţit temporizarea procesului de elaborare a unui nou Cod
civil, căruia finalmente să-i profite concluzii ale preocupărilor amintite. Poate aceste preocupări era
cazul să ni le asumăm într-o mai mare măsură decât am făcut-o şi după aceea să tragem concluziile
cuvenite în ceea ce priveşte reglementarea internă.
O altă problemă asupra căreia trebuie reflectat este dacă prefacerea produsă la nivelul
sistemului de drept prin adoptarea noului Cod civil nu aduce schimbări prea mari care să pericliteze
procesul de continuitate şi de echilibru pe care, am amintit deja, sistemul trebuie să-l prezerve. Nu
ne referim la dificultăţile în plan conceptual ale adoptării unui act normativ de o asemenea
anvergură şi nici la relativ numeroasele instituţii juridice cu caracter de noutate pe care codul le
cuprinde. Avem în vedere însă consacrarea, prin noua reglementare, a teoriei moniste, dorindu-se a
se da dreptului privat o reglementare unică şi unitară3. Asupra consecinţelor împărtăşirii acestei
viziuni moniste asupra structurii sistemului nostru de drept este, credem, locul să ne oprim succint.
3. Încercând să reunească într-o singură reglementare toate normele de drept privat (în mod
just, de altfel, s-a observat în această perspectivă că suntem mai degrabă în prezenţa unui Cod de
drept privat decât a unui Cod civil4), au fost abrogate, printre alte acte normative importante şi
Codul familiei şi, de asemenea, Codul comercial. Aşa fiind, se pune întrebarea: care este soarta
ramurilor de drept ale căror izvoare principale le constituiau cele două coduri abrogate?
Supravieţuieşte fiecare dintre ramuri propriului cod? Nu cumva existenţa acestor coduri dădea
expresie unei realităţi, anume că relaţiile sociale reglementate de normele lor prezentau un anume
specific, aveau anumite particularităţi care îndreptăţeau reglementări distincte faţă de dreptul comun
pe care-l constituia dreptul civil? Mai mult, că aceste relaţii şi-au accentuat în timp trăsăturile
specifice justificând cu şi mai puternic cuvânt să fie reglementate de norme speciale? Ramurile de
drept în discuţie dar şi ştiinţele care le aveau ca obiect de cercetare normele îşi continuă aşadar
2

şi 12.

3

M. Uliescu Cuvânt înainte în Noul Cod civil. Comentarii; ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 11

Pentru opinia potrivit căreia cu privire la amândouă aceste obiective s-a înregistrat un eşec, a se vedea, Gh. Buta
Noul Cod civil şi unitatea dreptului privat, în Noul Cod civil. Comentarii, ediţia a III-a, coordonator M. Uliescu, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 65.
4
M. Duţu, op. cit., p. 34-35.
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exigenţa? În literatura juridică răspunsul precumpănitor pare a fi afirmativ5. Nu mai puţin, faptul că
dispare principalul act normativ, emblema reglementării pentru fiecare dintre cele două ramuri nu
poate constitui decât un semn de periclitare a identităţii lor. Trebuie observat că vorbim de coduri în
sensul unor opere legislative coerente, cu instituţii bine precizate care relaţionează unele cu celelalte.
Nu este prin urmare vorba de accepţiunea marginală de cod ca sumă de acte normative incidente
unui anumit domeniu, în ultimă analiză sinonimă cu noţiunea de culegere de legi (nu putem vorbi în
asemenea cazuri despre coduri în sens propriu şi profund căci le lipseşte sistematizarea instituţiilor şi
au o simplă funcţie de înlesnire a documentării). Îndoiala creată cu privire la identitatea ramurei
dreptului familiei, a dreptului comercial dar şi a dreptului internaţional privat căci cele mai multe
dispoziţii ale Legii nr. 105 din 1992, principalul său izvor de drept, au fost de asemenea abrogate (pe
de altă parte titlul cărţii a VII-a din Codul civil, se intitulează „Dispoziţii de drept internaţional
privat”), creează incertitudine şi cu privire la obiectul dreptului civil. Va trebui ca prin eforturi
conjugate specialişti în toate ramurile dreptului privat dar şi din domeniul teoriei generale a
dreptului să redefinească obiectele de reglementare a fiecăreia dintre aceste ramuri. De la o premisă,
putem însă porni: că, indiferent care ar fi conţinutul lor, la subdiviziunile sistemului de drept –
ramuri, materii şi instituţii juridice ar fi păgubitor să se renunţe.
4. Am citat în cele ce preced6 opinia critică, la care ne raliem, care observa în noul Cod civil
imperfecţiuni ale unor definiţii şi de asemenea renunţarea la termeni juridici consacraţi în favoarea
unora denumiţi profani. Cu acelaşi prilej s-a remarcat, iarăşi cu temei, că legea nr. 71 din 2011,
pentru punerea în aplicare a Codului civil aduce modificări codului, fapt neuzual din punct de vedere
al tehnicii legislative. Acest mod de a proceda este, credem, de asemenea un argument că adoptarea
actului normativ pe care-l comentăm s-a făcut cu celeritate excesivă căci altfel este de presupus că
îndreptările s-ar fi făcut din timp şi nu în pragul aplicării.
Din Legea nr. 71 din 2011 ne-a reţinut atenţia şi art. 213, potrivit căruia „ La data intrării în
vigoare a Codului civil, termenii şi expresiile din legislaţia civilă şi comercială în vigoare se
înlocuiesc cu termenii şi expresiile corespondente din Codul civil”. Cel puţin două aspecte merită
reţinute. Primul este de tehnică legislativă. Ne întrebăm: suntem în prezenţa unei abrogări sui
generis, să-i spunem selectivă, a unor termeni şi expresii? Căci abrogare pare a fi înlocuirea lor în
cuprinsul unor acte normative în vigoare7. Apoi referirea la expresii şi expresii corespondente
necesită ea însăşi a fi precizată căci altfel, în loc să aducă lămuriri poate genera mai degrabă
confuzii. Al doilea aspect, poate mai important, priveşte efectul pe care-l are această prevedere
asupra limbajului juridic. Căci, într-o logică simplă, dacă termenii din diferite acte normative sunt
înlocuiţi ope legis cu cei din Codul civil, înseamnă că şi judecătorul când motivează o hotărâre sau
teoreticianul care elaborează un studiu de drept ar fi ţinuţi să folosească numai termenii şi expresiile
din Codul civil chiar şi în situaţia în care, pentru o instituţie juridică, există consacrate şi alte
denumiri validate de folosirea lor îndelungată atât de doctrină, cât şi de jurisprudenţă. Consecinţa ar
fi o sărăcire nejustificată a limbajului juridic, dificultăţi în redactare ca urmare a unor repetiţii
supărătoare ce cu greu ar mai putea fi evitate, precum şi considerarea cel puţin drept o inabilitate
folosirea în continuare a denumirilor consacrate dar pe care Codul civil nu le-a preferat. Limbajul
juridic, în opinia noastră, nu trebuie orientat prin lege. El are viaţa şi dinamica sa proprie, unii
5
A se vedea, de pildă Smaranda Angheni, Dreptul comercial-între dualism şi monism, în „ Noul Cod civil.
Comentarii”, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 71-91.
6
M. Uliescu, Cuvânt înainte în Noul Cod civil. Comentarii; ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2011, p. 11-12.
7
Nu ar mai fi loc de obiecţie dacă articolul comentat ar fi prevăzut că termenii şi expresiile din alte acte normative
se vor interpreta; vor primi sensul termenilor şi expresiilor corespunzătoare din Codul civil. Se menţionează însă în mod
expres despre înlocuirea lor nu despre apropierea ori identitatea de semnificaţii.
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termeni fiind abandonaţi în timp, aceştia fiind folosiţi din ce în ce mai rar, locul lor fiind luat în cele
din urmă, în mod firesc, de termenii sinonimi care sunt consideraţi mai potriviţi.
Ne este greu, de pildă, să credem că, de vreme ce Codul civil în vigoare, foloseşte doar termenii
de moştenire şi partaj, ar putea fi ipso facto, impropriu să se vorbească despre succesiune sau
împărţeală. La fel, că ar putea fi considerată nepotrivită şi, mai mult, înlocuită de drept dintr-un act
normativ în care s-ar regăsi, noţiunea de exheredare, deoarece Codul civil o foloseşte doar pe cea de
dezmoştenire. Câtă vreme Codul civil din 1864 a fost în vigoare nu cunoaştem să fi fost criticată
folosirea termenului de nevrednicie succesorală deşi actul normativ menţionat îl folosea ca şi Codul
civil actual pe cel de nedemnitate succesorală. Dimpotrivă, la unii termeni desueţi, existenţi în cod, s-a
renunţat în mod firesc, nimeni nefiind tentat, de pildă, să vorbească despre urloaie, despre porumbii din
porumbărie ori despre lapinii ţinuţi pe lângă casă. Că este îndreptăţită preocuparea legiuitorului de a
asigura unitatea terminologică, suntem, intru totul de acord. Dar aceasta în cadrul aceluiaşi act
normativ, cu prilejul redactării iar cât priveşte restul reglementărilor, pe măsura adoptării unora noi.
Pentru realizarea echivalenţei de semnificaţie practicienii şi teoreticienii nu credem că au nevoie de un
text de lege, ci o pot face pe cale de interpretare şi prin raţionament juridic.
5. Există în Codul civil imperfecţiuni cât priveşte definiţii ale unor instituţii juridice, precum
şi texte care reţin – în opinia noastră neadecvat – trăsături ale unor acte ori care conţin alte
inadvertenţe. Vom da numai câteva exemple.
Potrivit art. 1650 alin. (1) Cod civ., „Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite
sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe
care cumpărătorul se obligă să îl plătească”.
Ni se pare inadecvat a se reţine în definiţia citată faptul că în cazul vânzării-cumpărării
transmisiunea dreptului de proprietate poate avea loc şi ulterior momentului încheierii contractului.
O definiţie trebuie să reţină ceea ce caracterizează instituţia de care se preocupă nu şi situaţiile de
excepţie. Ori, vânzarea-cumpărarea, fiind un contract translativ de proprietate şi în acelaşi timp
consensual, simpla realizare a acordului de voinţă determină transmisiunea proprietăţii. O spune
explicit art. 1674 Cod civ.: „Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege ori dacă din voinţa părţilor nu
rezultă contrariul, proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din momentul încheierii
contractului, chiar dacă bunul nu a fost predat ori preţul nu a fost plătit încă”. Există, cât priveşte
definiţia vânzării cumpărării, şi un alt aspect criticabil pe lângă cel menţionat. Anume faptul că
transmisiunea dreptului de proprietate este calificată drept obligaţie a vânzătorului. Această
calificare este consacrată expres şi în textele care reglementează obligaţiile vânzătorului şi încă drept
una dintre obligaţiile principale. De pildă, în art. 1673 alin. (1) Cod civ.: „Vânzătorul este obligat să
transmită cumpărătorului proprietatea bunului vândut”.
În opinia noastră transferul de proprietate reprezintă o consecinţă, un efect al încheierii
contractului, al realizării acordului de voinţă şi nu o obligaţie a vânzătorului (deci nu un efect al
contractului). În adevăr, pentru calificarea drept obligaţie ar trebui ca transmisiunea proprietăţii să
reprezinte, o acţiune, un demers al vânzătorului, să presupună o conduită anume a cestuia. Câtă
vreme acordul de voinţă însuşi determină transferul dreptului de proprietate, nu credem că mai
putem vorbi despre o obligaţie a uneia dintre părţile contractului. Chiar dacă am fi în prezenţa uneia
dintre excepţiile în care transmisiunea proprietăţii are loc ulterior realizării acordului de voinţă,
situaţia n-ar fi alta. În adevăr, dacă una dintre părţile contractului va fi ţinută, în această ipoteză, să
facă ceva, acest demers nu va fi transferul proprietăţii, ci eventual o operaţiune care să determine
acest transfer, de pildă, numărarea, cântărirea ori măsurarea bunurilor de gen, în urma căreia acestea
să fie individualizate. Trebuie remarcat de altfel că, în condiţiile în care, în esenţă regimul juridic al
efectelor contractului de vânzare-cumpărare nu a suferit prefaceri semnificative în raport cu vechiul
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Cod civil, nu cunoaştem lucrări fundamentale în materia contractelor civile care să reţină transferul
dreptului de proprietate ca pe o obligaţie a vânzătorului8.
Trebuie observat că nici în cazul contractelor reale şi a celor solemne translative de
proprietate transferul dreptului nu trebuie privit ca obligaţie a transmiţătorului. În adevăr, ceea ce
deosebeşte aceste categorii de contracte de cele consensuale sunt elementele suplimentare ce trebuie
îndeplinite pentru validitate, acordul de voinţă al părţilor fiind necesar, nu însă şi suficient. Dar odată
îndeplinite toate cerinţele ad validitatem, contractul fiind încheiat, dreptul de proprietate trece ipso
facto la dobânditor. De pildă, în cazul darului manual existând acordul părţilor şi făcută fiind
tradiţiunea bunului, există contract valid iar dreptul de proprietate se transmite către donatar. Apoi,
dacă avem în vedere donaţia clasică, propriu-zisă – contract solemn – în chiar momentul realizării
acordului de voinţă sub forma înscrisului autentic cerut ad validitatem, dreptul de proprietate se
strămută la donatar fără ca această strămutare să constituie o obligaţie a donatorului. Remarcăm
faptul că în cazul donaţiei, contract unilateral, ce dă naştere unor obligaţii doar în sarcina
donatorului, nici Codul civil nu reţine, printre ele, pe aceea de a transmite dreptul de proprietate9.
O problemă dificil de soluţionat este creată şi de prevederile art. 1778 alin. (1) Cod civil care
reglementează felurile de locaţiune. Potrivit textul de lege menţionat „locaţiunea bunurilor imobile
şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea
de arendare”.
În condiţiile în care clasificarea bunurilor în mobile şi imobile este o summa divisio, o
clasificare ce nu lasă niciun element dintre cele pe care le are în vedere (în cazul nostru niciun bun)
în afara termenilor ei, ne întrebăm ce bunuri intră în obiectul contractului de locaţiune. Nu găsim un
răspuns căci dacă este vorba de mişcătoare contractul va fi de închiriere (cu excepţia bunurilor
agricole mobile care vor face obiectul arendării) iar dacă este vorba de nemişcătoare, contractul va fi
tot de închiriere (cu aceeaşi excepţie a imobilelor bunuri agricole care vor fi supuse arendării).
Contractul de locaţiune pare a rămâne astfel într-o sferă pur teoretică, pare a reprezenta o specie de
contract cu finalitate exclusiv conceptuală, fără posibilitatea de a fi întâlnit în viaţa juridică efectivă,
concretă.
Este un fapt – socotim – pozitiv că legiuitorul defineşte moştenirea. O face însă incomplet
când, prin art. 953 Cod civil, precizează că: „Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei
persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă”. În adevăr, aceasta înseamnă
succesiune, moştenire, transmisiunea patrimoniului celui decedat. Moştenire mai înseamnă, de asemenea, însuşi patrimoniul transmis, altfel spus, chiar obiectul transmisiunii succesorale. Şi această
din urmă accepţiune are o relevanţă deloc neglijabilă pentru dreptul succesoral aşa încât socotim că
ar fi trebuit să se regăsească în definiţia dată de art. 953 Cod civil. De pildă când, spunem că, în
prezenţa moştenitorilor rezervatari, se pot identifica două porţiuni ale moştenirii: rezerva succesorală
şi cotitatea disponibilă, este avut în vedere sensul de patrimoniu succesoral pe care-l are moştenirea
nu cel de transmisiune a acestui patrimoniu.
Art. 1101 Cod civil reglementează caracterele juridice ale opţiunii succesorale (de altfel
acesta este şi titlul indicativ al articolului). Iată ce prevede textul de lege: „Sub sancţiunea nulităţii
absolute, opţiunea succesorală este indivizibilă şi nu poate fi afectată de nicio modalitate”.
Două obiecţiuni pot fi făcute. Prima, că legiuitorul reţine doar două dintre caracterele juridice
ale actului de opţiune succesorală deşi acesta are şi alte trăsături ce n-ar fi trebuit să lipsească din
alineatul citat. De pildă, caracterul de act declarativ de drepturi, ori acela de act juridic unilateral.
8

Menţionăm cu titlu de exemplu, Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, ediţia a IV-a, actualizată de L.
Mihai şi R. Popescu; Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 (relevante în sensul discuţiei noastre ni se par precizările
făcute la p. 93); D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol I, Vânzarea şi schimbul, Ediura C. H. Beck,
Bucureşti, 2008, p. 335.
9
În sensul, dimpotrivă, al calificării transferului proprietăţii ca obligaţie a donatorului, a se vedea, D. C. Florescu
Contractele civile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 123.
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S-ar putea obiecta că nu este necesară enumerarea tuturor trăsăturilor, ci este suficient, într-un articol
de lege, precizarea doar a două dintre acestea. Obiecţiunea ar fi îndreptăţită dacă obiectul de
reglementare al textului de lege ar fi altul, de pildă, definiţia actului de care ne ocupăm, iar în acest
context s-ar putea face trimitere doar la unele dintre caracterele sale juridice. Nu este însă cazul aici
căci, au arătat, chiar titlul indicativ al art. 1101 Cod civil este caracterele juridice ale opţiunii
succesorale. Ori, în această situaţie, se impunea, credem, dacă nu epuizarea acestor caractere, cel
puţin precizarea celor mai multe dintre ele.
În al doilea rând şi mai ales este de reflectat asupra sancţiunii care intervine în cazul
nerespectării caracterelor de act indivizibil şi care nu poate fi afectat de modalităţi ale opţiunii
succesorale: nulitatea absolută.
În literatura juridică nu există unitate de vederi cu privire la faptul dacă, în situaţia în care
moştenitorul legal cumulează şi calitatea de legatar dar alege să vină la succesiune dând curs doar
unuia dintre aceste temeiuri, suntem sau nu în prezenţa unei excepţii de la caracterul indivizibil al
actului de opţiune. Uneori10 se apreciază că, în ipoteza menţionată, nu este vorba despre o veritabilă
excepţie, ci doar de una aparentă, câtă vreme Codul civil recunoaşte expres succesibilului câte un
drept de opţiune distinct pentru fiecare dintre temeiurile vocaţiei sale succesorale şi de vreme ce aici
este vorba de a alege între două calităţi în concurs – de succesor ab intestat şi de legatar – actul de
opţiune neexercitându-se, aşadar, direct şi nemijlocit asupra moştenirii, asupra lăsământului
succesoral. Alteori însă11 se consideră că situaţia discutată, reprezintă o excepţie de la caracterul
indivizibil al actului de opţiune, iar dacă ar fi aşa, ar însemna că actul în cauză va fi lovit de nulitate,
după cum dispune art. 1101 Cod civil.
La fel s-ar întâmpla cât priveşte opţiunea succesibililor subsecvenţi, dacă succesibilii preferaţi
nu au optat încă. Actul de opţiune al celor dintâi este afectat de condiţia ca cei din urmă să nu
accepte moştenirea (plecând de la premisa că pentru amândouă categoriile de succesibili termenul de
opţiune curge de la aceeaşi dată – cea a deschiderii moştenirii12).
Am căutat să evidenţiem, în cele ce preced, numai câteva dintre aspectele care privesc noul
Cod civil, vizând pe de o parte integrarea acestuia în sistemul unitar al dreptului iar pe de altă parte,
reglementarea concretă a unor instituţii juridice. Desigur că sunt necesare multe alte demersuri de
acest fel pentru a fi subliniate meritele noului Cod şi eforturile deloc neglijabile ce s-au depus pentru
redactarea sa dar mai ales imperfecţiunile şi carenţele sale, pentru ca ele să fie înlăturate.

10
I. Genoiu, Dreptul la moştenire în noul Cod civil, Editura. C. H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 344-345; B. Pătraşcu,
Continuitate şi discontinuitate în reglementarea opţiunii succesorale, în Noul Cod civil. Comentarii, ediţia a III-a,
coordonator M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 316-317.
11
De pildă L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 175.
12
În acest sens, I. Genoiu, op. cit., p. 345; B. Pătraşcu, op. cit., p. 314-315.
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CONSTANTE ALE DREPTULUI. IDEEA DE PROPRIETATE –
LIANT AL PRINCIPALELOR INSTITUŢII REGLEMENTATE
ÎN NOUL COD CIVIL
Lucia UŢĂ∗
Abstract:
It was considered that credit and originality of French Civil Code consists in reshaping the civil
legal system, based on redefining notions of goods and persons, on conceptual reform of relations
between them, built around of property idea.
Naturally, it arise the question whether law need to be harmonized with contemporary
social-economical reality and permitted the preservation of conception based on lasting tradition of
French Civil Code and 1864 Romanian Civil Code on property issues, keeping governing role of the
provisions in the economy of the New Civil Code.
Key words: property, persons, goods, tradition, innovation

Considerată a fi o forţă civilizatoare, pe care se întemeiază iniţiativa privată, un resort durabil
al activităţilor omeneşti1, proprietatea reprezintă, din punct de vedere teoretic, un concept
interdisciplinar, care trece dincolo de graniţa dreptului civil, constituind obiect de studiu deopotrivă
pentru teoria şi filosofia dreptului ori pentru ştiinţele economice2.
Proprietatea se înfăţişează ca având o esenţă deopotrivă economică şi juridică, atâta vreme cât
noţiunea poate avea atât o semnificaţie largă, de obiect al dreptului de proprietate (proprietas,
dominium), dar şi una restrânsă, de relaţie de apropriere, de relaţie socială care influenţează în mod
esenţial existenţa umană, privită în toate laturile sale.
De la început, dorim să facem distincţia dintre categoria economică a proprietăţii şi noţiunea
juridică. Astfel, dacă în primul sens, proprietatea semnifică aproprierea, luarea în stăpânire a unui
bun, odată apropriat, bunul devine obiect al dreptului de proprietate, drept fundamental al omului
consacrat şi garantat ca atare de Constituţia României.
Dimensiunea specială a dreptului de proprietate, care îl individualizează şi îi conferă o poziţie
dominantă, privilegiată între celelalte drepturi subiective, este reflectată de tratarea acestuia ca „o
totalitate, un complex de relaţii economice, politice şi juridice dintre oameni în legătură cu bunurile,
relaţii reglate de norme istoriceşte statornicite pe plan social”3.
Dreptul de proprietate dă expresie relaţiei sociale de apropriere a bunurilor, al cărei element
definitoriu constă în aceea că proprietarul exercită în mod direct, nemijlocit şi independent,
plenitudinea prerogativelor dreptului său asupra bunului-obiect al dreptului de proprietate.
Într-o opinie, acesta se înfăţişează ca o prerogativă inerentă a naturii umane, un mod de
recunoaştere a valorilor umane4.
∗

Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
Lector. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.
1
C. Hamangiu, I. Rosetti- Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. II, Editura All, Restitutio,
Bucureşti, 1997, p. 11-12.
2
V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Vol. I, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 219.
3
Gh. Pârvu, Proprietatea şi economia de piaţă. Economia politică, Tipografia Universităţii din Craiova, 1993, p. 86
şi 87.
4
Gh. Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a III-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 168.
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„Dreptul de proprietate are deosebită importanţă pentru personalitatea juridică; toate
proprietăţile pe care le avem, în sensul cel mai larg al cuvântului, tot ce este juridiceşte obiect de
apropriere, tot ce poate fi «al meu», adică toate drepturile, oricare ar fi ele, fac parte integrantă din
personalitatea noastră. Dreptul de proprietate capătă astfel toate atributele personalităţii noastre
juridice, care consistă tocmai în concepţiunea atribuirei unor drepturi. El se confundă cu dreptul de a
fi al personalităţei noastre juridice, drept ireductibil, care stă la baza întregei concepţiuni juridice,
căci dreptul, ca concepţie generală, nu este decât coexistenţa libertăţilor, adică a personalităţilor
fiecăruia dintre noi”5.
Alţi autori, dimpotrivă, consideră că, în actualul context legislativ, intern şi internaţional,
dreptul de proprietate, ca instituţie juridică, poate fi înţeles doar ca expresie a „concesiei
legiuitorului”, făcută, însă, în considerarea aspiraţiilor fundamentale ale omului6. Numai astfel s-ar
putea explica „relativitatea” dreptului de proprietate (privit în contextul structurii economice a
societăţii), precum şi limitele sale, câtă vreme dreptul nu poate fi exercitat decât în condiţiile
stabilite de lege, conform interesului general.
„Proprietatea este din toate drepturile cel mai vechi şi cel mai universalmente recunoscut. Ea
nu este însă, precum pretind mulţi sofişti, rezultatul unei convenţiuni omeneşti sau al unei legi
pozitive: principiul său îl aflăm în chiar natura omului şi în necesităţile existenţei sale. Proprietatea
este dar un drept al omului în virtutea căruia el se bucură de pământul pe care îl cultivă, de productul
muncii sale, şi transmite aceste bunuri acelora care vin după dânsul. Unde proprietatea nu este
protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria”7.
Acelaşi autor atrăgea atenţia asupra importanţei organizării juridice a dreptului de proprietate
şi a instituirii unui sistem de garanţii cu privire la acesta, subliniind, însă, că dreptul de proprietate,
ca instituţie a dreptului civil, nu trebuie confundat cu obiectul său, desemnat adesea tot prin noţiunea
de proprietate.
Individul nu are o existenţă independentă de aceea a societăţii, ci este o fiinţă socială,
principalul reper axiologic al oricărui sistem juridic8.
Oricărei persoane – subiect de drept – îi este recunoscută facultatea de a dobândi un bun, de
a-l folosi şi de a trage toate foloasele economice pe care bunul le poate oferi, de a dispune de acesta
din punct de vedere material şi juridic.
Dreptul de proprietate se înfăţişează ca „dominaţie exclusivă a unei persoane asupra unui
obiect”, înţeleasă în sensul de „excludere, statuată de către ordinea de drept, a tuturor celorlalţi de la
dreptul de a dispune de obiectul respectiv.” Această „dominaţie” reprezintă, aşadar, din punct de
vedere juridic, reflexul excluderii celorlalţi de la exercitarea puterilor asupra bunului ce formează
obiectul dreptului de proprietate9.
În aceeaşi ordine de idei, autorul citat sublinia, însă, că puterea proprietarului nu poate exista
în afara reglementării mijloacelor juridice de apărare a dreptului de proprietate, ca drept subiectiv,
aşa încât nu se poate ignora funcţia socio-economică, decisivă, pe care dreptul de proprietate o are,
prin excelenţă10.
Dintru început trebuie precizat că însăşi Legea fundamentală, configurând din punct de
vedere juridic dreptul de proprietate, i-a conferit un conţinut complex, de drept şi obligaţie11.
5
M. Djuvara, Teoria generală a dreptului (enciclopedie juridică), Vol. II, Editura Librăriei Socec & Co. S.A.,
Bucureşti, 1930, p. 269.
6
I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale în dreptul român şi în dreptul comparat, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2006 p. 527.
7
C. Eraclide, Explicaţiune teoretică şi practică a Codicelui civile, Vol. I, Tipografia Curţii, Bucureşti, 1873, p. 388.
8
I. Deleanu, op. cit., p. 452.
9
H. Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Editura Humanitas, Projure, Bucureşti, 2000, p. 167-168.
10
Idem, p. 168 şi 169.
11
M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României revizuită – comentarii şi
explicaţii, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 95.
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Dreptul subiectiv nu poate exista în afara ordinii de drept, a dreptului obiectiv, înţeles ca fiind
„coordonarea libertăţii sub formă imperativă”12, întrucât „adevărata libertate începe numai atunci
când posibilitatea naturală de acţiune e însoţită de garanţie, de exigenţa respectului”. Numai norma
juridică întemeiază şi legitimează constituirea şi afirmarea dreptului subiectiv, care, altfel, nu ar fi
decât o simplă „facultate neregulată şi fără nici o valoare”13.
Realizarea dreptului de proprietate presupune, deci, în mod necesar, obligaţia statului de a
garanta şi apăra proprietatea dobândită în mod licit14.
Dreptul nu poate fi exercitat excesiv ori discreţionar, cu scopul lezării sau desfiinţării
drepturilor altora şi nici nu poate fi opus de titularul său unor interese generale superioare. Totuşi,
chiar în situaţiile în care se recunoaşte legitimitatea unor măsuri care aduc atingere însuşi
conţinutului dreptului de proprietate, aceste limitări nu pot fi arbitrarii sau injuste.
Ca drept fundamental, dreptul de proprietate îşi găseşte un loc bine determinat atât în
documentele internaţionale cu vocaţie universală sau regională privind drepturile omului, cât şi în
Constituţiile statelor.
În literatura juridică, s-a reţinut, ca trăsătură generală, că drepturile fundamentale sunt
drepturi subiective, care nu se deosebesc de celelalte drepturi subiective nici prin natura şi nici prin
obiectul lor15, ci numai prin importanţa economică, socială şi politică pe care o au16, importanţă
reflectată în regimul juridic ce le este propriu, caracterizat de limitarea competenţelor puterii
legislative obişnuite şi de instituirea unui sistem complex de garanţii, atât de fond, cât şi
procedurale17.
Ele sunt prerogative ale persoanelor – subiecte de drept determinate – şi îşi găsesc temeiul în
normele juridice care le reglementează. Caracterul „fundamental” rezultă, pe de o parte, din aceea
că, în jurul lor, gravitează toate celelalte drepturi subiective, iar pe de altă parte, din protecţia de care
se bucură în raport cu toate puterile statului, asigurată, dacă este cazul, prin intervenţia judecătorului
constituţional şi european, în condiţiile prevăzute de normele naţionale şi comunitare18. Ca puteri
stabilite şi garantate constituţional, drepturile fundamentale conferă titularilor lor posibilitatea de a
avea o anumită conduită, nemijlocit pe temeiul normei constituţionale, dar presupun, totodată, şi
obligaţii, atât pozitive, cât şi negative ale autorităţilor publice, care să asigure şi să garanteze
realizarea lor.
Totuşi, nu trebuie ignorată realitatea că instrumentele internaţionale au ca principal mijloc de
executare asumarea de către statele părţi a obligaţiei de a lua măsurile legislative sau de altă natură
necesare pentru asigurarea realizării drepturilor fundamentale, astfel încât sistemele internaţionale de
control au numai un caracter complementar şi subsidiar faţă de mecanismele interne, constituindu-se
într-o garanţie internaţională suplimentară19.
Noţiunea de proprietate dobândeşte, deci, dimensiuni speciale atunci când îi este atribuită o
semnificaţie juridică, aceea de drept de proprietate, de drept real purtând asupra unor bunuri
corporale.
Potrivit dispoziţiilor art. 44 alin. (7) din Constituţia României, dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor
privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau
obiceiului, revin proprietarului.
12
Giorgio del Vecchio, Lecţii de filozofie juridică, ediţia a IV-a a textului italian, traducere de Josif Constantin
Drăgan, Editura Europa Nova, Bucureşti, p. 245-248.
13
Ibidem.
14
M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., p. 94.
15
T. Drăgan, Declaraţiile de drepturi ale omului şi repercusiunile lor în dreptul internaţional public, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 21-22.
16
I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, ediţia 12, Editura All Beck, Bucureşti,
2005, p. 148-149.
17
I. Deleanu, op. cit., p. 144-149.
18
Ibidem, p. 467.
19
I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., Vol. I, p. 151.

22

Ştiinţe şi codificare în România

Într-un sens mai larg, însă, dreptul de proprietate desemnează drepturile reale în general, ori
chiar averea unei persoane, totalitatea bunurilor din patrimoniul acesteia20, inclusiv bunurile
incorporale.
Aşa fiind, dreptul de proprietate poate fi considerat liantul principalelor instituţii de drept
civil, o noţiune fundamentală de drept. Dintr-o asemenea de perspectivă, aşa cum s-a observat în
doctrină, întregul Cod civil francez, dar şi Codul civil român de la 1864, au fost consacrate, direct
sau indirect, exercitării dreptului de proprietate. Prin urmare, caracterul laconic al dispoziţiilor care
reglementează în mod direct dreptul de proprietate era pe deplin justificat, câtă vreme bunurile sunt
„proprietăţi”, drepturile sunt toate drepturi de proprietate şi, totodată, proprietatea apare ca element
constitutiv al persoanei, după cum, în egală măsură, determină în mod esenţial relaţiile acesteia cu
terţii21.
Meritul şi originalitatea Codului civil francez, s-a observat, a constat tocmai în reaşezarea
ordinii juridice civile, întemeiată pe redefinirea noţiunilor de bunuri şi persoane, pe reformarea
conceptuală a relaţiei dintre ele, construită în jurul ideii de proprietate22. În acest context, dreptul de
proprietate nu se reduce la prerogativele pe care titularul său le poate exercita asupra bunului, ci
apare ca o instituţie fundamentală, cu un rol esenţial nu numai pentru statutul persoanelor, ci şi
pentru viaţa juridică în general.
În spiritul inovator al Codului civil al lui Napoleon, instituţii cum sunt succesiunile,
contractele, prescripţia etc. sunt tratate ca moduri de dobândire a dreptului de proprietate23.
Astfel cum se arată în chiar expunerea de motive a noului Cod civil, acesta, ca oglindă a
sistemului social, conţine norme menite a răspunde unor nevoi concrete ale vieţii sociale, dar şi a
veni în întâmpinarea dinamicii acesteia, constituindu-se într-un modelator al raporturilor interumane,
în sensul de a oferi individului aflat în relaţie cu sine însuşi şi cu alţi indivizi principii după care îşi
poate conduce viaţa sub toate aspectele ei – spiritual, material, biologic şi, mai ales, social.
Principiile care guvernează raporturile dintre oameni sunt, în esenţă, aceleaşi. Tocmai de
aceea, un cod civil oferă, prin excelenţă, principii de drept constante, în jurul cărora se structurează
orice tip de societate, indiferent de timp şi spaţiu.
Redactorii Codului au afirmat explicit dorinţa ca acesta să fie un instrument modern de
reglementare a aspectelor fundamentale ale existenţei individuale şi sociale, adaptate normelor de
terminologie actuale.
La elaborarea Codului civil intrat în vigoare în anul 2011, s-a arătat, au fost urmărite nu doar
modelele conţinute de reglementări noi, moderne, existente în alte legislaţii, dar şi încercările făcute
de-a lungul timpului pentru modificarea şi completarea vechiului Cod civil, într-o operă de
valorificare atât a elementelor ce se constituie în constante atemporale ale oricărei reglementări de
drept substanţial – norme şi principii ce rezistă în timp, dar şi a aspectelor reclamate de imperativele
unei societăţi vii şi în continuă schimbare.
Corelând, aşadar, dispoziţii ce izvorăsc din tradiţia durabilă a Codului civil din 1864 şi a
Codului civil francez din 1804, atât cu prevederi conţinute de instrumente comunitare şi
internaţionale, cât şi cu actualul cadru legislativ intern, filtrând normele de bază în lumina soluţiilor
oferite constant de doctrină şi jurisprudenţă, noul Cod civil s-a dorit a răspunde necesităţii de
adaptare a actualei legislaţii la exigenţele realităţilor social-economice contemporane.
Au fost exprimate, însă, şi îndoieli asupra acceptabilităţii şi eficienţei unora dintre noile
dispoziţii, apreciindu-se că există totuşi un decalaj ce nu poate fi ignorat între forma juridică,
20

V. Stoica, op. cit., Vol. I, p. 213-214.
Fr. Zenati-Castaing, La propriété, mécanisme foundamental du droit, în Revue trimestrielle de droit civil nr.
3/2006, p. 445 şi urm.
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Fr. Terré, Ph. Simler, Droit civil. Les biens, 6e édition, Dalloz, 2002, p. 85.
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instituţiile noi şi fondul social-concret al realităţilor româneşti, context în care forţarea unei integrări
bruşte şi radicale nu poate avea decât efecte negative24.
Din examinarea structurii noii reglementări, rezultă cu evidenţă că proprietatea, în sensul larg
al termenului, rămâne în continuare firul roşu ce străbate instituţiile, păstrându-şi rolul esenţial
pentru clarificarea imaginii de ansamblu, pentru înţelegerea modului în care sunt concepute relaţiile
dintre individ şi societate, a manierei în care acestea sunt reglate, astfel încât să permită dezvoltarea
persoanei şi respectarea drepturilor sale, să asigure dinamismul circuitului civil, dar şi să ofere
garanţii pentru stabilitatea raporturilor juridice.
Încă din Titlul preliminar, ne-au reţinut atenţia dispoziţiile art. 12 şi 13 privind libertatea de a
dispune şi renunţarea la un drept, cele privind abuzul de drept, înscrise la art. 15 ori capitolul privind
publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice.
De asemenea, în Cartea I Despre persoane, se remarcă, încă din Titlul I Dispoziţii generale,
regândirea regulilor generale privind patrimoniul persoanelor fizice şi al persoanelor juridice.
Este reconfirmată teoria unicităţii patrimoniului (care include toate drepturile şi datoriile ce
pot fi evaluate în bani ale unei persoane), fără a fi exclusă, însă, posibilitatea ca patrimoniul să facă
obiectul unei diviziuni sau afectaţiuni, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
În caz de diviziune sau afectaţiune, transferul drepturilor şi obligaţiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul aceluiaşi patrimoniu, nu constituie înstrăinare şi se poate face cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi fără a prejudicia drepturile creditorilor asupra fiecărei mase
patrimoniale.
În privinţa Cărţii a II-a Despre familie, semnalăm doar regândirea modului de reglementare a
drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale soţilor, cărora li se recunoaşte libertatea de a alege un alt
regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, prin încheierea unei convenţii matrimoniale. (art.
329 noul Cod civil)
Cartea a III-a Despre bunuri s-a dorit a realiza o unificare a dispoziţiilor privind bunurile,
dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale, ţinând seama de soluţiile din doctrină şi
jurisprudenţă în această materie, dar şi de principiile consacrate în Legea fundamentală, expresie a
reconstrucţiei sistemului dreptului de proprietate după înlăturarea regimului totalitar şi
reconsiderarea locului şi rolului proprietăţii private, prin prisma concepţiei tradiţionale.
Bunurile sunt, conform dispoziţiilor art. 535 NCC, acele lucruri corporale sau necorporale,
care constituie obiectul unui drept patrimonial.
La art. 541 NCC este înscrisă definiţia legală a universalităţii de fapt, înţeleasă ca ansamblu
de bunuri care aparţin aceleiaşi persoane şi care au o destinaţie comună, stabilită prin voinţa acesteia
sau prin lege. Bunurile care alcătuiesc universalitatea de fapt pot, împreună sau separat, să facă
obiectul unor acte sau raporturi juridice distincte.
Reglementării dreptului de proprietate privată îi este dedicat întreg Titlul II al Cărţii a III-a,
respectiv art. 555-692.
Proprietatea privată este definită ca drept al titularului de a poseda, folosi şi dispune de un
bun, în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, însă în limitele stabilite de lege.
Tot în condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după caz.
Astfel cum s-a arătat în doctrină, definiţia legală a dreptului de proprietate a fost completată
prin reglementarea noului Cod civil în raport de art. 480 din Codul civil anterior, în sensul celor
evidenţiate în doctrină25.
24

M. Duţu, Noul Cod civil: etapă importantă în dezvoltarea dreptului privat român, în Revista română de
jurisprudenţă nr. 5/2011, p. 19.
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Comentarii, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 92.
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Drepturile reale principale, în raport de dispoziţiile art. 551 noul Cod civil, se constituie pe
temeiul dreptului de proprietate publică sau al dreptului de proprietate privată.
Dreptul de proprietate poate fi exercitat în limitele materiale ale obiectului său. Acestea sunt
limitele corporale ale bunului care formează obiectul dreptului de proprietate, cu îngrădirile stabilite
prin lege.
Prin lege poate fi limitată exercitarea atributelor dreptului de proprietate, după cum
exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată şi prin voinţa proprietarului, dar cu excepţiile
prevăzute de lege. (art. 556 NCC)
Observaţia că dreptul de proprietate are caracter social, conţinând în sine germenii propriei
limitări nu este nouă26.
Ideea caracterului său absolut şi intangibil a fost respinsă cu fermitate atât de unii filosofi, cât
şi de o parte a juriştilor, care au considerat-o lipsită de finalitate practică şi aflată în contradicţie
flagrantă cu punctul de vedere specific şi ireductibil al dreptului.
„Nu poate fi vorba într-o legislaţie pozitivă de un asemenea drept absolut. Căci drepturile
sunt expresiunea unor relaţii sociale; nu numai dreptul de proprietate, dar orice drept nu poate să
existe decât ca o consfinţire nu numai a libertăţii unuia, căci aceasta nu ar avea nici un sens, dar a
coexistenţei libertăţilor tuturor”27.
Dreptul de proprietate, ca orice drept subiectiv, există numai dacă este recunoscut şi garantat
în cadrul ordinii de drept; în măsura în care activitatea unui subiect e juridic limitată, în aceeaşi
măsură e apărată”28.
Altfel spus, dreptul este limitat, în sensul că proprietarul trebuie să îşi exercite prerogativele
în conformitate cu prescripţiile dreptului pozitiv, pentru o exploatare normală a bunului ce formează
obiectul dreptului de proprietate29.
Chiar dacă dreptul de proprietate, ca drept subiectiv, îndeplineşte, în primul rând, o funcţie
individuală, având o puternică încărcătură economică, precum şi de garantare a libertăţii persoanei,
nu poate fi negată ori neglijată nici funcţia lui socială, care permite instituirea unor limite ale
acestuia, atât în interes privat, cât şi în interes public, care să asigure nu numai echilibrul între
drepturile de proprietate ale diferiţilor titulari, ci şi realizarea unor interese comunitare30.
Pentru determinarea conţinutului şi întinderii puterilor proprietarului, se impune cu necesitate
stabilirea limitelor dreptului său, care nu reprezintă atingeri aduse acestuia, deci nu alterează
caracterul lui absolut. Însă, aceste limite trebuie sa fie ponderate, bine echilibrate, în raport cu natura
bunurilor asupra cărora dreptul poartă31.
Proprietarul are libertatea de a efectua toate actele materiale şi juridice care nu îi sunt
interzise în mod expres, iar limitările aduse dreptului de proprietate în conţinutul său apar ca excepţii
de la regulă şi trebuie să fie prevăzute expres de lege32.
Cu toate limitările ce pot fi aduse dreptului de proprietate, nici în actuala reglementare nu
poate fi negat caracterul absolut al acestuia, înţeles în sensul că titularul concentrează în propriile
mâini toate prerogativele posibile asupra bunului, că dreptul poate fi exercitat în ansamblul
atributelor sale aşa cum proprietarul înţelege, potrivit intereselor sale, fără ca altcineva să îi poată
26
O. Ungureanu, C. Munteanu, Reflecţii privind conţinutul şi definiţia dreptului de proprietate, în Dreptul nr.
4/2009, p. 64.
27
M. Djuvara, op. cit., p. 273.
28
Giorgio del Vecchio, op. cit., p. 245.
29
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impune un anume fel al utilizării dreptului33. Niciunul dintre celelalte drepturi reale nu cuprinde în
conţinutul său toate cele trei atribute – usus, fructus şi abusus – apărând astfel ca incomplete, faţă de
dreptul de proprietate, care este singurul drept real deplin, ce conferă titularului său o putere
completă, materială şi juridică, asupra lucrului.34 Proprietarul are deplina putere de a trage foloasele
pe care bunul i le poate oferi şi de a săvârşi toate actele materiale şi juridice pe care i le dictează
interesul său, însă în limitele determinate de lege.
Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, moştenire legală
sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor
mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci
când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi.
În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul unui act administrativ.
Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobândire a dreptului de proprietate.
Cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege, în cazul bunurilor imobile dreptul de
proprietate se dobândeşte prin înscriere în cartea funciară. (art. 557 noul Cod civil)
Având în vedere modurile de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi
reale, astfel cum acestea sunt identificate de legiuitor prin textul mai sus citat, nici Cărţile a IV-a
Despre moştenire şi liberalităţi, a V-a Despre obligaţii şi a VI-a Despre prescripţia extinctivă,
decădere şi calculul termenelor nu pot fi considerate străine de ideea de proprietate.
În concluzie, dreptul de proprietate privată este cheia raporturilor de drept privat35, cel mai
important drept real, ocupând un loc dominant în sistemul drepturilor reale, al căror prototip este36.
De altfel, drepturile reale principale derivate au fost considerate ca reprezentând, prin
specificul lor, mijloace juridice de exercitare a însuşi dreptului de proprietate, care dau expresie
modului în care proprietarul a înţeles să îşi exercite dreptul şi care pun în valoare tocmai valenţele
acestui drept şi prerogativele pe care le conferă titularului său37.
Dreptul de proprietate nu este un simplu drept real, ci baza întregului sistem al drepturilor
reale, fundamentul tuturor celorlalte drepturi reale, care apar prin dezmembrarea sa38. De aceea, s-a
arătat că dreptul de proprietate trebuie privit, în raport cu celelalte drepturi reale principale, „nu ca
un tot din care celelalte se dezmembrează, ci ca un suport pe care celelalte se aşează”39.
În plus, modul de dobândire şi de stingere a drepturilor reale este reglementat în raport de
dreptul de proprietate.
Totodată, configuraţia celorlalte drepturi subiective – reale sau de creanţă – nu poate fi
înţeleasă pe deplin decât pornindu-se de la natura şi modul de organizare juridică a dreptului de
proprietate.

33

S. Schiller, op. cit., p. 63.
A. Colin, Henri Capitant, Curs elementar de drept civil francez, Vol. I, ediţia a VII-a, Traducere de V.G. Cădere şi
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CONSIDERAŢII CRITICE PRIVIND REGLEMENTAREA
PROPRIETĂŢII PUBLICE PRIN NOUL COD CIVIL
Verginia VEDINAŞ∗
Abstract:
The article analyzes the way that is regulated, under the new Civil Code, the public property in
Romania. It aims to address the legitimacy of the rules in detail, by the Civil Code, of the public property
as a whole, with the consequent of the repeal of a large part of the Law no. 213/1998, the organic law
under the Constitution to regulatethe public property.
Keywords: public property, public domain, private property, private domain, public domain,
public property characteristics, the general, county or local government

Anul 2011 rămâne unul de referinţă pentru sistemul de drept românesc, prin intrarea în
vigoare, la 1 octombrie, a noului Cod civil, care a avut implicaţii nu numai asupra dreptului civil, ci
şi asupra altor ramuri de drept. Corespunzător sferei noastre de preocupări, ne referim, cu precădere,
la dreptul administrativ şi, concret, la proprietatea publică.
Ne propunem ca, în prezentul material, să analizăm modul în care proprietatea publică este
reglementată de actualul Cod civil, mutaţiile pe care acesta le aduce asupra regimului ei juridic. Este
cunoscut faptul că proprietatea publică reprezintă una din instituţiile care, de-a lungul timpului, au
generat dispute între specialiştii în drept public şi cei în dreptul privat. De aceea, ni se pare util ca
regimul său juridic, astfel cum este el consacrat de Codul civil, care este principalul izvor al
dreptului civil, să fie analizat în egală măsură de autorii de drept privat, dar şi de cei de drept. Public.
I. Legitimitatea reglementării, prin Codul civil, a proprietăţii publice
Reglementări privind proprietatea publică se regăsesc în Codul civil1 în Titlul VI, care poartă
chiar denumirea „proprietatea publică”, articolele 858-875, precum şi în articolul 854 care are
aceeaşi denumire. Se pune problema dacă este firesc ca în Codul civil, care este actul normativ de
bază pentru dreptul privat, care poate fi calificat a reprezenta „Constituţia dreptului privat” să se
găsească reglementări privind proprietatea publică şi dacă nu cumva în acest fel transformăm
proprietatea publică într-o instituţie a dreptului privat, subminându-i apartenenţa la dreptul public
şi calitatea de instituţie a dreptului public.
Două posibile răspunsuri pot fi avute în vedere:
a) unul care să nege categoric faptul că în Codul civil pot fi conţinute reglementări privind
proprietatea publică;
b) altul care să considere firească cuprinderea, în Codul civil, a unor prevederi referitoare la
această problemă.
În ceea ce ne priveşte, ni se pare firesc ca în Codul civil să existe şi unele prevederi privind
proprietatea publică, necesare inclusiv din perspectiva de a se reglementa de o manieră mai
completă proprietatea privată. De a se consacra, în acest fel cele două tipuri de proprietate
∗
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Codul civil a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din
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existente în prezent în România, recunoscute ca atare de articolul 136 alin (1) din Constituţie
potrivit căruia proprietatea este publică sau privată2. Este o soluţie corectă şi raţională ca în Codul
civil, care reprezintă osatura sistemului de drept dintr-un stat, să existe şi unele prevederi
referitoare la proprietatea publică. Ar fi fost însă firesc ca să fie vorba în mod real de prevederi de
maximă generalitate, referitoare la aceasta, la sfera bunurilor, eventual modurile de dobândire, şi
nu să fie decupate prevederi din legea organică privind proprietatea publică şi să fie transferate în
Codul civil. Acest lucru ni se pare o exagerare din partea legiuitorului şi abia asta poate reprezenta o
tendinţă de afectare a caracterului de instituţie a dreptului public pe care îl are proprietatea publică.
Inclusiv modificarea denumirii legii organice prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului
civil ni se pare o chestiune exagerată şi nesatisfăcătoare. Faţă de denumirea iniţială a Legii nr.
213/19983, care era de lege privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, care era
generoasă, cuprinzătoare, actuala denumire, de lege privind bunurile proprietate publică, ni se pare
mai restrictivă, ea referindu-se exclusiv la bunurile proprietate publică şi cu o tentă pronunţată spre
dreptul privat, bunurile fiind eminamente o instituţie a acestei ramuri de drept.
Mai mult chiar, articolul 136 din Constituţie trimite la o lege organică prin care să se
stabilească întreaga sferă a bunurilor proprietate publică, aceasta urmând să includă şi alte bunuri
decât cele pe care le stabileşte textul constituţional. Rezultă că voinţa legiuitorului constituant a fost
aceea de a exista o lege organică specială care să reglementeze regimul juridic de ansamblu al
proprietăţii publice şi al bunurilor care o compun.
II. Corelaţia domeniu, public, domeniul privat şi proprietatea proprietatea publică
potrivit Codului civil
În actualul Cod civil nu se regăsesc reglementări satisfăcătoare privind domeniul public şi
domeniul privat. Se poate spune, fără vorbe mari, că „am pierdut şansa” pe care am avut-o de a face
acest lucru, cu toate consecinţele care decurg de aici. Una din cauze constă, în opinia noastră, în
faptul că în componenţa colectivului care a elaborat proiectul Codului civil nu s-au aflat, din păcate,
şi specialişti în dreptul public, al căror aport ar fi făcut să fie echilibrată reglementarea şi să fie
compatibilizate cele două viziuni, a specialiştilor în dreptul public şi a celor în dreptul privat.
Articolul 860 din lege, care poartă denumirea marginală de domeniul public naţional, judeţean sau
local, consacră această noţiune, dar o face într-un alt mod decât cel pe care îl avem în vedere, care
identifică proprietatea publică cu domeniul public. Noi ne referim la accepţiunea lato-sensu a
domeniului public, care să includă, pe lângă bunurile proprietate publică, şi unele bunuri private, a
căror semnificaţie ştiinţifică, culturală, economică, istorică, justifică apartenenţa la domeniul public
şi guvernarea de reguli de putere publică, alături de normele dreptului comun, care le este
caracteristic. Articolul 859 foloseşte sintagma de domeniu privat, însă şi aceasta este utilizată într-un
sens care o identifică celei de proprietate privată, formulă nesatisfăcătoare, în opinia noastră şi
incapabilă să clarifice raportul dintre domeniul public şi proprietatea publică, respectiv proprietatea
privată. Tot acest articol foloseşte şi conceptul de domeniu public, textul distingând între proprietatea publică şi domeniul public. Într-o reglementare foarte interesantă, textul prevede că toate
celelalte bunuri care nu fac obiectul proprietăţii publice, se pot afla fie în domeniul public, fie în cel
privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale. Înţelegem, din acest text, faptul că
legiuitorul nu pune semnul egalităţii între proprietatea publică şi domeniul public.
2
În sistemul constituţional şi legal actual, există doar două tipuri de proprietate, cea privată, care preprezintă regula,
şi cea publică, execepţia. Pentru dezvoltări, a se vedea Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ, vol. II, ediţia a IV–
a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 310-323.
3
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
448 din 24 noiembrie 1998.
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III. Viziunea actualului Cod civil privind proprietatea publică
Analiza trebuie să pornească de la articolul 554 alin. (1) potrivit căruia bunurile statului şi ale
unităţilor administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau prin destinaţia legii, sunt de uz sau de
interes public formează obiectul proprietăţii publice, însă numai dacă au fost legal dobândite de
către acestea. Constatăm că în acest text regăsim definiţia proprietăţii publice, implicit determinarea
obiectului acesteia, prin raportare la criteriile care determină apartenenţa unui bun la proprietatea
publică. Este vorba astfel despre bunurile care fie prin natura lor, fie prin voinţa legiuitorului,
declaraţia acestuia, prezintă uz sau interes public. Dacă definiţia s-ar fi oprit aici, ar fi fost o soluţie
legală care avea o anumită conciziune şi rezonabilitate. În mod neinspirat, în opinia noastră, s-a
prevăzut condiţia ca bunurile să fi fost dobândite în mod legal de către acestea, ca şi când în ceea ce
priveşte activitatea statului şi a unităţilor sale nu s-ar desfăşura prezumându-se caracterul său
legal. Impunerea condiţiei ca bunul să fi fost dobândit legal răstoarnă oarecum situaţia, induce ideea
unei prezumţii de nelegalitate, nu a uneia de legalitate. De altfel, este un truism faptul că forţa
juridică a actului administrativ este dată de cele trei prezumţii care îi sunt specifice, prezumţia de
legalitate, de autenticitate şi de veridicitate, precum şi de caracterul executoriu din oficiu al actului
(executio ex officio).
Discutabilă ni se pare şi cea de-a doua prevedere a textului, potrivit căreia dacă prin lege nu
se prevede altfel, dispoziţiile aplicabile dreptului de proprietate privată se aplică şi dreptului de
proprietate publică, însă numai în măsura în care sunt compatibile cu acesta din urmă. Din punct
de vedere al limbajului juridic, al tehnicii de redactare, ni se pare puţin nepotrivită şi pe alocuri
puerilă, repetarea, în cele două alineate, a expresiei însă numai. Trecând peste acest aspect, mai mult
formal, fondul abordării este eronat în acest text, pentru că el stabileşte caracterul de drept comun
pe care dreptul de proprietate privată l-ar avea în raport cu dreptul de proprietate publică, situaţie
cu care, evident, nu putem fi de acord. Spunem aceasta pentru că dreptul de proprietate publică are o
identitate care îl situează la antipodul dreptului de proprietate privată şi îl plasează în sfera dreptului
public, nu a celui privat. Mai mult chiar, în ceea ce priveşte proprietatea privată a statului şi a
unităţilor administrativ-teritoriale, care formează domeniul privat al acestuia, se supune normelor
de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Precizăm că regula, în ceea ce priveşte
proprietatea publică, o formează regimul de drept public, şi numai prin excepţie regăsim norme ale
dreptului privat. Textul de lege, în forma actuală, transformă excepţia în regulă şi regula în
excepţie, soluţie pe care nu o putem împărtăşi. Iar precizarea cu privire la necesitatea existenţei unei
compatibilităţi cu dreptul public nu salvează situaţia.
Reglementarea de ansamblu a proprietăţii publice o regăsim în titlul VI, care este structurat în
două capitole. Primul capitol este consacrat unor dispoziţii generale.
În articolul 858, după cum rezultă şi din denumirea lui marginală, regăsim definiţia dreptului
de proprietate publică. Legiuitorul defineşte proprietatea publică în sensul în care ea reprezintă
dreptul de proprietate ce aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale asupra
bunurilor care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz sau interes public, cu condiţia să
fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege. Observăm, mai întâi, că textul este
sensibil apropiat ca şi conţinut, cu articolul 554 alin. (1), ceea ce se schimbă, nesemnificativ din
punct de vedere al fondului, dar la fel de neinspirat din punct de vedere al formei, fiind partea finală
a lui, care înlocuieşte alocuţiunea însă numai cu expresia cu condiţia, care priveşte dobândirea
acestor bunuri într-unul din modurile prevăzute de lege.
În articolul 859 sunt reglementate obiectul proprietăţii publice şi delimitarea faţă de
domeniul privat. În alineatul (1) regăsim identificat obiectul proprietăţii publice, într-o formulă care
este identică, din punct de vedere al conţinutului şi al tehnicii de redactare, cu prevederile articolului
136 alin. (3) din Constituţie. În ceea ce priveşte delimitarea faţă de domeniul privat, nu regăsim
anumite criterii de delimitare, cum ar fi fost, în opinia noastră, corect. Interesant este faptul că deşi
în denumirea marginală a articolului se face referire la delimitarea faţă de domeniul privat, în

Drept privat

29

conţinutul lui regăsim delimitare atât între proprietatea publică şi domeniul privat, cât şi între
aceasta şi domeniul public, ceea ce, în loc să clarifice, complică lucrurile.
Consecvent unei tehnici de legiferare pe care am constatat-o şi am criticat-o, în egală măsură,
şi articolul 859 alin (2) teza finală face precizarea că bunurile care nu sunt proprietate publică
aparţin domeniului public sau privat, însă numai dacă au fost, la rândul lor, dobândite prin unul din
modurile prevăzute de lege. Este greu să înţelegem precauţia pentru legalitatea dobândirii pe care o
manifestă legiuitorul Codului civil, ca şi când, cum ne-am mai exprimat deja, regula ar fi că statul şi
unitatea administrativ-teritorială, lucrează ilegal, nu legal.
Un articol care „excelează” însă prin neclaritate este, fără îndoială, articolul 860, care reglementează domeniul public naţional, judeţean sau local. În primele două alineate, acesta prevede, pe
de o parte, că bunurile proprietate publică pot face parte dintr-unul din cele trei domenii, naţional,
judeţean sau local, iar delimitarea între acestea se face în condiţiile legii.
Alineatul al treilea al textului îşi propune să reglementeze modul în care se face trecerea din
domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale. Criteriul de
departajare între aceste modalităţi este dacă bunul face sau nu obiectul exclusiv al proprietăţii
publice. În cazul în care este vorba despre un bun care aparţine exclusiv proprietăţii publice, atunci
trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale sau
invers se poate realiza numai prin modificarea legii organice. În schimb, în celelalte cazuri (adică
atunci când bunul nu face obiectul exclusiv al proprietăţii publice, subl. ns. V V), trecerea unui bun
din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale şi invers se
face în condiţiile legii.
Un alt aspect al proprietăţii publice care este reglementat de Codul civil în articolul 861 îl
reprezintă caracterele dreptului de proprietate publică, fiind vorba, în limbajul tradiţional al
dreptului public despre principiile care guvernează regimul juridic al proprietăţii publice.
În articolul 862 regăsim reglementate limitele exercitării dreptului de proprietate publică.
Temeiul constituţional al acestei prevederi îl reprezintă articolul 53 din legea fundamentală,
care consacră norma de principiu conform căreia exerciţiul oricărui drept fundamental şi al oricărei
libertăţi poate fi restrâns, cu condiţia ca restrângerea să se facă numai prin lege şi să fie
determinată de situaţiile prevăzute expres şi limitativ de el4.
În ceea ce priveşte dreptul de proprietate privată, trebuie precizat că apartenenţa unui bun
privat la domeniul public are semnificaţia restrângerii acestui drept fundamental, permisă de
articolul 53 din Constituţie. Protecţia unui interes legitim cu caracter public justifică astfel
restrângerea dreptului de proprietate privată şi face ca un bun proprietate privată să fie guvernat atât
de reguli de drept privat, cât şi de reguli ale dreptului public, care, mai mult chiar, au caracter
preeminent faţă de primele, potrivit doctrinei clasice a dreptului administrativ5.
Corespondentul acestei situaţii juridice îl reprezintă norma de la art. 862 care admite ca
atunci când un interes legitim cu caracter privat o cere, şi dreptul de proprietate publică să fie
restrâns în exerciţiul său, cu condiţia ca restrângerea să fie compatibilă cu uzul sau interesul public
căruia îi este destinat bunul afectat.
Alin. 1 al art. 862 prevede astfel că, dreptul de de proprietate publică este susceptibil de orice
limite reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate privată, în măsura în
care acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate.
4

În conformitate cu acest text, cadrul constituţional al restrângerii este următorul: restrângerea să fie impusă pentru
apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea
instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori sinistru deosebit de grav, să fie.
necesară într-o societate democratică; să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi să nu aducă atingere existenţei
dreptului ori libertăţii.
5
Pentru dezvoltări asupra acestei materii, a se vedea Antonie Iorgovan, Tratat, op. cit., p. 173-178.
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În dezvoltarea acestei norme de principiu, alineatul 2 prevede că incompatibilitatea se
constată prin acordul dintre titularul proprietăţii publice şi persoana interesată sau, în caz de
divergenţă, pe cale judecătorească. Iar în ultimul alineat al textului se consacră dreptul persoanei
interesate la o justă şi promptă despăgubire din partea titularului proprietăţii publice care nu a
putut fi limitată în exercitarea dreptului său datorită incompatibilităţii constatate, amiabil sau
judiciar, cu limitarea.
Din interpretarea acestui text, rezultă următorul regim juridic al restrângerii dreptului de
proprietate publică consacrat de Codul civil:
a) regula o reprezintă posibilitatea ca dreptul de proprietate publică să fie supus oricărei
limite.
b) excepţia o reprezintă situaţia în care există incompatibilitate între forma de limitare şi uzul
sau interesul public căruia îi este destinat bunul proprietate publică susceptibil de a fi limitat în
exerciţiul său.
c) caracterul legal al limitării, ceea ce înseamnă că, pentru ca o limitare să poată opera, este
necesar ca ea să fie prevăzută de lege sau de Codul civil.
Formularea este relativ redundantă, având în vedere că şi Codul civil este tot o lege, ceea ce
înseamnă că era suficient să se prevadă ca restrângerea sau limitarea să fie reglementată de lege.
Termenul „lege” trebuie interpretat în accepţiunea strico-senso a sa, de act juridic al
Parlamentului. În ceea ce priveşte categoria de lege la care face trimitere textul, apreciem că trebuie
să fie vorba despre o lege organică, soluţie la care trimite art. 73 alin (3) litere m) din Constituţie,
potrivit căruia printre materiile rezervate unei legi organice se regăseşte şi „regimul juridic general
al proprietăţii şi al moştenirii”.
d) exerciţiul efectiv al unei limitări, adusă dreptului de proprietate publică este condiţionat de
compatibilitatea cu uzul său interesul public căruia îi este afectat bunul respectiv.
Per a contrario, deducem din conţinutul articolului 862, că în absenţa unei compatibilităţi nu
poate interveni limitarea.
e) modalitatea de constatare a compatibilităţii dintre limitare şi uzul sau interesul public este
cea amiabilă, respectiv acordului dintre titularul proprietăţii publice şi persoana interesată, iar în
caz de divergenţă, atunci când nu există un asemenea acord competenţa aparţine instanţei
judecătoreşti.
Textul nu prevede care este instanţa judecătorească la care face trimitere prin formula „pe
cale judecătorească”. În absenţa unor prevederi exprese apreciem că, în acest caz, competenţa
aparţine instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.
f) recunoaşterea dreptului de despăgubire în cazul în care limitarea care ar trebui adusă
dreptului de proprietate publică nu poate interveni datorită incompatibilităţii constatate, pe cale
amiabilă sau judecătorească, cu uzul sau interesul public.
g) caracterul just şi prompt la despăgubirii pe care titularul proprietăţii publice trebuie să o
acorde persoanei interesate, care va fi prejudiciată prin imposibilitatea de a aduce o limitare
dreptului de proprietate publică datorită incompatibilităţii cu uzul sau interesul public căruia acesta îi
este afectat.
În conformitate cu regimul juridic al despăgubirii, în mod tradiţional, începând cu prima lege
privind expropriaţiunea pentru cauză de utilitate publică6, acesta includea caracterele de justă de
prealabilă despăgubire, şi posibilitate ca, stabilirea cuantumului ei să se facă pe cale amiabilă, iar
în cazul unor divergenţe care fac imposibilă stabilirea amiabilă, prin intermediul instanţei de
judecată.
Constatăm că, prin actualul Cod civil, caracterul prealabil al despăgubirii este înlocuit cu
caracterul prompt al acesteia.
6

Adoptată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1864.
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De asemenea nu se prevede modalitatea în care va fi stabilit cuantumul despăgubirii,
respectiv, prin acordul părţilor sau pe cale judecătorească.
În absenţa unor prevederi din partea legiuitorului interpretăm ca au aplicabilitate aceleaşi
reguli, pe care Constituţia le consacră prin articolul 44 alineatul 6, care reprezintă, în opinia noastră,
cadrul constituţional în limitele căruia trebuie să se stabilească orice despăgubire generată de o
afectare adusă dreptului de proprietate privată.
Pentru aceste considerente, ceea ce ne priveşte, apreciem că ar fi fost corect ca art. 862 alin. 3
din Codul civil să prevadă ca despăgubirea să fie justă şi prealabilă, şi nu justă şi promptă, cum
prevede în prezent.
Se pune problema accepţiunii sintagmei „despăgubire promptă”. Ce însemnă ea, ce
înţelegem prin promptitudinea despăgubirii, în funcţie de ce criteriu este ea apreciată ca atare?
De aceea, de lege ferenda, propunem ca textul să fie modificat, în sensul înlocuirii termenului
promptă cu cel de prealabilă.
IV. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice
Capitolul II al Titlului VI referitor la proprietatea publică este consacrat reglementării
drepturilor reale corespunzătoare proprietăţii publice. În doctrina de drept public, această problemă
este tratată sub denumirea generică de modalităţi de punere în valoare a bunurilor proprietate
public. formulă care se regăseşte de altfel, şi în conţinutul Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ care, în art. 2 alin. 1 lit. c) teza a doua, asimilează actelor administrative şi contractele
încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoarea a bunurilor proprietate
publică, precum şi executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile
publice.
Codul civil consacră trei drepturi reale corespunzătoare proprietăţii publice, şi anume
dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit.
Temeiul constituţional al acestei prevederi este reprezentat de art. 136 alin. 4, teza a doua şi a
treia, care prevede că bunurile proprietate publică, în condiţiile legii organice, pot fi date în
administrarea regiilor autonome sau instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate şi pot fi
date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
Comparând textul constituţional cu prevederile cuprinse în capitolul II al Titlului VI din
Codul civil, constatăm că, în Codul Civil nu se menţionează şi contractul de închiriere, ceea ne
determină să ne întrebăm dacă închirierea mai reprezintă sau nu o modalitate de valorificare a
proprietăţii publice.
Răspunsul este evident, afirmativ, închirierea a rămas o procedură juridică, de vreme ce ea
este prevăzută în Constituţie.
Pierderea unui asemenea calităţi ar fi putut interveni numai dacă s-ar fi modificat Constituţia
şi ea ar fi fost eliminată din conţinutul textului său, ceea nu s-a întâmplat.
Că lucrurile stau astfel, rezultă şi din faptul că dispoziţiile care reglementează închirierea
bunurilor proprietate publică din Legea nr. 213/1998 au fost menţinute în corpul legii, fiind vorba
despre art. 14 coroborat cu art. 16 al acesteia.
V. Scurte concluzii
Am abordat problematica proprietăţii publice în viziunea specifică unui autor de drept public,
care este adeptul concepţiei potrivit căreia noţiunile de domeniu public şi proprietate publică nu se
confundă, proprietatea publică fiind doar o componentă a domeniului public, care mai include, pe
lângă bunurile publice, şi unele bunuri private care au o semnificaţie specială într-un stat, de unde
teza domeniului public în accepţiunea lato sensu, pe care a fundamentat-o profesorul Antonie
Iorgovan şi al cărei conţinut ne străduim să-l dezvoltăm prin lucrările noastre.
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Date fiind unele lacune, pe care le-am semnalat deja, apreciem că în perspectivă multe din
dispoziţiile actuale ale Codului civil ar trebui să fie regândite, scop în care am şi formulat, în
prezentul material, unele propuneri.
Principalele coordonate care ar trebui să fie avute în vedere sunt:
a) regândirea, pe ansamblu, a reglementării, în sensul păstrării în Codul civil, doar a acelor
dispoziţii cu caracter general, urmând ca restul prevederilor să fie cuprinse într-o lege organică, prin
care să se reglementeze regimul juridic general al domeniului public şi al proprietăţii publice;
b) clarificarea relaţiei dintre proprietatea publică, domeniul public şi domeniul privat al
statului sau al unităţii administrativ teritoriale;
c) clarificarea semnificaţiei noţiunilor de domeniu public, proprietate publică şi proprietate
privată;
d) impunerea, prin lege, a soluţiei conform căreia domeniul public şi proprietatea publică sunt
noţiuni cu semnificaţie diferită, proprietatea publică incluzând doar acele bunuri prevăzute de
Constituţie sau legea organică, pe când domeniul public include şi alte bunuri, care aparţin
proprietăţii private, dar care au o anumită importanţă, corespunzător unor criterii care urmează să fie
prestabilite de lege.
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EVOLUŢIA PROCESULUI DE CODIFICARE
A DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT
Nicoleta DIACONU∗
Rezumat:
Dreptul internaţional privat reprezintă rezultatul unui îndelungat proces istoric, chiar dacă
conturarea sa în actuala formă de prezentare s-a realizat relativ recent. Anumite metode de soluţionare a
relaţiilor cu element străin au fost conturate încă din antichitate.
Dreptul internaţional privat reprezintă o ramură a sistemului naţional de drept, caracterizat prin
particularism, complexitate şi noutate relativă.
Caracterul particular rezultă din specificul raporturilor juridice cu element de extraneitate, dat de
elementul străin. Complexitatea se referă la faptul că sunt avute în vedere ramurile domeniului privat al
dreptului: dreptului civil, dreptului familiei, dreptului comercial etc. Noutatea relativă a dreptului
internaţional privat rezultă din desprinderea acestei ramuri de drept din marea ramură a dreptului civil –
abia în secolul XIX-lea, doctrina având un rol important în fundamentarea concepţiilor, regulilor şi
principiilor de drept internaţional privat.
Cuvinte cheie: Drept internaţional privat, conflict de legi, normă conflictuală, doctrină,
codificare, unificare

1. Aspecte introductive
Dreptul internaţional privat reprezintă rezultatul unui îndelungat proces istoric, chiar dacă
conturarea sa în actuala formă de prezentare s-a realizat relativ recent. Anumite metode de
soluţionare a relaţiilor cu element străin au fost conturate încă din antichitate.
Conturarea dreptului internaţional privat a fost opera juriştilor timpului care căutau soluţii
problemelor ridicate de mersul dezvoltării sociale1.
Denumirea de drept internaţional privat a fost folosită pentru prima dată de Joseph Story în
1834, în lucrarea Commentaries conflict of laws2, apoi în 1843 de M. Foelix în lucrarea Traité du
droit international privé3 şi de M. Schaffner în 1851.
2. Soluţionarea conflictelor de legi în dreptul roman
2.1. Aspecte generale privind dreptul privat roman
Relaţiile sociale cu element străin au fost cunoscute şi reglementate în epoca sclavagistă atât
în Roma antică, cât şi în Egipt şi Grecia antică, chiar dacă nu au fost definite ca raporturi juridice cu
element străin în forma consacrată în prezent ca obiect al dreptului internaţional privat.
Modul de soluţionare a relaţiilor cu element străin era relativ similar în toate statele
sclavagiste, Imperiul roman remarcându-se prin încercările de codificare a dreptului privat. Celelalte
sisteme de drept ale lumii antice nu au reuşit să dezvolte o terminologie juridică bine conturată,
distinctă sub aspect conceptual.
∗

Prof.dr., Director Departament Drept Public, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti.
Ion P.Filipescu, Drept internaţional privat, Curs universitar, Editura Didactica, 1977, p. 86.
2
Hilliard, Gray Co. Boston, 1834.
3
Paris, Joubert, 1843.
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În concepţia romanilor dreptul cunoştea două diviziuni fundamentale: dreptul public şi
dreptul privat4. Romanii au creat şi cercetat în mod distinct dreptul privat în raport cu dreptul public.
În domeniul dreptului privat romanii s-au remarcat prin spiritul riguros şi novator în formularea unor
principii generale de drept. Conform acestei distincţii, dreptul privat cuprindea normele juridice care
apărau interesele indivizilor, în opoziţie cu dreptul public, care apăra interesele statului.
Spre sfârşitul epocii clasice, celebrul jurisconsult Ulpian şi-a exprimat concepţia privind
criteriile de distincţie dintre dreptul privat şi dreptul public precizând că Publicum ius est quod ad
statum rei romanae, privatum quod ad singulorum utilitatem (Dreptul public este cel care se referă
la organizarea statului roman, iar dreptul privat – la interesele fiecăruia). În literatura de specialitate
a fost exprimată critica relativă la această definiţie oferită de Ulpian, în sensul că acesta înfăţişează
normele de drept privat ca pe un sistem menit să apere interesele fiecăruia, când în realitate, aceste
norme exprimau interesele generale5.
Istoria dreptului privat roman a fost periodizată de analişti în trei epoci:
- epoca veche (cuprinsă între momentul fondării statului şi momentul fondării principatului);
- epoca clasică (cuprinsă între fondarea principatului – fondarea dominatului);
- epoca postclasică (corespunzătoare dominatului).
Iniţial, în cadrul Imperiului roman, pentru soluţionarea relaţiilor cu element străin se aplica
ius civile, care reprezenta un ansamblu de reguli prin intermediul cărora erau protejaţi numai propriii
cetăţeni. Străinii erau desemnaţi prin termenul hostis, care în acelaşi timp însemna şi duşman.
Rezultă că, în principiu, străinul era situat în afara dreptului, nefiind protejat în lipsa unui tratat sau
convenţii de ospitalitate. Străinii nu beneficiau nici de protecţia legilor proprii, nici de protecţia
legilor locale.
Ulterior, odată cu expansiunea Imperiului roman, locuitorii statelor supuse, peregrinii, nu mai
erau consideraţi străini propriu-zis, ci doar neromani. Acestora li s-a recunoscut un statut juridic
inferior cetăţenilor romani, însă favorabil participării la schimburi comerciale.
Conflictele de legi erau soluţionate prin aplicarea concomitentă a unor sisteme de drept, care
reprezentau diviziunile dreptului privat roman. Privatum ius tripertitum est: collectum etiem est ex
naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus (Dreptul privat cuprinde trei părţi, căci el este
alcătuit din principii ale dreptului natural, sau din principii ale dreptului ginţilor, sau din principii ale
dreptului civil) 6. Aceste diviziuni ale dreptului privat erau următoarele:
- ius civile se aplica litigiilor dintre cetăţenii romani;
- ius gentium se aplica litigiilor dintre peregrini, precum şi dintre aceştia şi cetăţenii romani.
Ius gentium era aplicat şi chiar elaborat de către pretor prin edicte, având la bază dreptul roman
îmbinat cu elemente de drept autohton;
- ius naturae reglementa anumite litigii dintre peregrinii unor cetăţi în lipsa unor reguli de ius
gentium. Instituţiile dreptului peregrin au început să fie aplicate de pretorii peregrini în relaţiile de
familie încheiate de peregrini.
După edictul Constitutio Antoniana dat în anul 212 e.n., prin care s-a acordat cetăţenie
romană tuturor locuitorilor Imperiului, începe o perioadă caracterizată sub aspect juridic prin
fuziunea sistemelor de drept din Imperiu.
Cu privire la sistematizarea normelor lui ius publicum nu s-au păstrat criteriile originare de
sistematizare ale acestuia. Conform criteriilor moderne de sistematizare, în literatura de specialitate
s-a apreciat că diviziunile dreptului public roman au fost: dreptul administrativ; dreptul penal;
procedura penală; dreptul internaţional public7.
4
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2.2. Universalitatea terminologiei juridice utilizate în dreptul roman
Universalitatea dreptului roman constă în faptul că sistemul juridic conceptual creat de acesta
nu a reprezentat pe parcursul evoluţiei istorice doar o simplă valoare arheologică, ci a dobândit o
valoare constructiv-documentară, fiind regăsit în legislaţiile moderne ulterioare. Din această
perspectivă, se poate afirma că dreptul roman a rămas viabil, depăşind atât limitele societăţii care l-a
creat, cât şi limitele istorice ale perioadei în care a luat naştere.
Romanii au avut meritul, recunoscut în istoria statului şi dreptului, de a fi reuşit să creeze un
sistem unitar şi coerent de concepte juridice, apt să transpună sub aspect juridic interesele
fundamentale ale societăţii romane. Dreptul roman s-a remarcat şi s-a particularizat în epocă prin
faptul că a reuşit să creeze un veritabil „alfabet juridic” concretizat în normele juridice şi principiile
generale de drept enunţate, distincte în raport cu normele sociale ale epocii. Gradul ridicat de
abstractizare al terminologiei juridice romane a garantat perenitatea în timp a dreptului roman.
Sistemele de drept moderne au preluat principiile de bază ale dreptului roman, adaptate specificului
naţional şi aspectelor generale ale evoluţiei istorice. Astfel, au fost utilizate la scară universală
noţiuni cum ar fi: contract, obligaţie contractuală, obligaţie delictuală, etc.
Dreptul românesc s-a format şi a evoluat sub influenţa dreptului roman. Influenţa dreptului
roman asupra evoluţiei dreptului românesc s-a realizat în trei momente principale ale procesului de
formare a poporului român, după cum urmează:
- epoca creării poporului român în contextul romanizării şi preluării unor instituţii ale
dreptului roman ca obiceiuri juridice;
- epoca dreptului feudal scris în contextul influenţelor dreptului roman exercitat prin
intermediul legiuirilor bizantine, în special prin Bazilicale;
- epoca elaborării legislaţiei lui Cuza, realizată sub influenţa dreptului roman.
3. Soluţionarea conflictelor de legi în epoca feudală
- Modul de soluţionare a conflictelor de legi în feudalism a cunoscut o evoluţie determinată
de transformările politice şi sociale specifice perioadei istorice respective.
- Sub aspectul soluţionării conflictelor de legi, în această perioadă s-au conturat două etape
distincte, în funcţie de modalităţile concrete de soluţionare a conflictelor de legi. Astfel:
a) Într-o primă fază, între secolele V-X, soluţionarea conflictelor de legi a avut la bază
principiul personalităţii legilor. Conform acestui principiu, legea unui stat se aplica membrilor
populaţiei statului respectiv, în timp ce imigranţilor li se aplicau cutumele lor tribale. Aplicarea
principiului personalităţii legilor pentru soluţionarea conflictelor de legi a avut la bază fundamente
de ordin economic, politic, social şi cultural. Perioada istorică respectivă era marcată de disputa
dintre popoarele romanizate şi popoarele migratoare, fiecare popor conducându-se după propriile
sale legi. Principiul personalităţii legilor nu oferă o perspectivă a reglementării schimburilor între
popoare.
b) Între secolele X-XIII se conturează un nou principiu de soluţionare a conflictelor de legi,
care excludea posibilitatea aplicării legii străine pe teritoriul unui stat, cunoscut ca principiul
teritorialismului feudal al cutumelor. Conform acestui principiu, pe teritoriul unui stat, se aplică
numai cutumele locale, atât membrilor populaţiei proprii, cât şi străinilor. Principiul teritorialismului
feudal al cutumelor reprezintă expresia unui sistem economic şi politic cu caracter închis, excluzând
posibilitatea aplicării legii străine. Aplicarea acestui principiu a cunoscut etape istorice diferite de la
un stat la altul. În Ţările Române, aplicarea acestui principiu a fost constatată în secolele XV-XVI.
4. Soluţionarea modernă a conflictelor de legi prin mijloace de drept internaţional
privat
Adoptarea denumirii actuale a dreptului internaţional privat a fost determinată de concepţia
exprimată în secolul al XIX-lea, conform căreia, ramurile dreptului se împărţeau în două categorii –
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„public“ şi „privat” – dreptul internaţional privat reglementând toate relaţiile de drept privat cu
element străin.
Denumirea „drept internaţional privat” s-a impus în literatura de specialitate contemporană,
fiind folosită din ce în ce mai mult, chiar şi de autorii englezi, care iniţial nu erau de acord cu
aceasta8.
Expresia ştiinţifică a teoriei conflictelor de legi s-a conturat după secolul al X-lea, fiind
favorizată de transformările economico-sociale specifice epocii respective. Factorii care au favorizat
apariţia acestei teorii, pot fi grupaţi astfel9:
- factori economici, respectiv creşterea producţiei şi a schimburilor comerciale, diversificarea
meşteşugurilor, organizarea negustorilor în bresle etc.;
- factori politici, respectiv dobândirea autonomiei oraşelor şi târgurilor, creşterea puterii
politice a structurilor locale;
- factori juridici, respectiv diferenţele constatate între dreptul roman, pe de o parte, considerat
ca un drept comun şi dispoziţiile statutelor locale, pe de altă parte.
a) Începând din secolul al XI-lea s-a conturat la nivelul oraşelor din nordul Italiei o tendinţă
de redactare a cutumelor proprii fiecărei cetăţi sub denumirea de statute.
Apariţia dreptului internaţional privat a fost determinată de necesitatea soluţionării relaţiilor
dintre locuitorii diferitelor cetăţi, care aveau propriile lor statute. Şcoala italiană a statutelor permitea
aplicarea legii străine pentru soluţionarea conflictelor de legi apărute între „statutele” diferitelor
cetăţi.
- Între secolele XII-XIII se consolidează cea mai veche şcoală de drept internaţional privat,
reprezentată de glosatorii italieni. Glosatorii au reprezentat o categorie de jurişti care au interpretat
dreptul roman şi au formulat soluţii privind anumite situaţii conflictuale în sprijinul dezvoltării
comerţului şi relaţiilor internaţionale.
- Ulterior, juriştii comentatori ai gloselor au fost cunoscuţi sub denumirea de postglosatori.
Postglosatorii au avut meritul de a stabili aplicarea unor norme conflictuale cum ar fi:
- lex fori (stabilind distincţia dintre normele de procedură şi cele de fond);
- locus regit actum (legea locului întocmirii unui act juridic);
- lex loci delicti (legea locului delictului);
- lex loci contractus (legea locului încheierii contractului);
- lex rei sitae (legea locului situării bunurilor)
b) Şcoala franceză a statutelor s-a constituit în secolul XVI şi a avut un caracter mai restrictiv,
permiţând aplicarea legii străine numai în anumite domenii şi condiţii. Cei mai de seamă
reprezentanţi ai şcolii franceze au fost: Charles Dumoulin, Bertrand d”Argentre, Guy Coquille.
c) Şcoala olandeză a statutelor din secolul XVII-XVIII, fundamentată pe principiul
teritorialităţii legilor, a elaborat teoria drepturilor câştigate, noţiunea de ordine juridică locală,
oferind explicaţii privind titlul cu care se aplică legea străină (acesta aplicându-se în numele unui
principiu de curtoazie internaţională). În baza principiului teritorialismului legilor, şcoala olandeză a
generalizat aplicarea normei conflictuale locus regit actum.
Cei mai importanţi jurişti reprezentanţi ai acestui curent au fost: Jean Voet, Burgundus,
Rodenburgus.
d) Doctrina anglo-americană din secolele XIX-XX a luat naştere din practica instanţelor,
conturându-se common law, ca un sistem de drept nescris, având la bază precedentul judiciar.
8
9
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O.Ungureanu, C.Jugastru, Manual de drept internaţional privat, Editura All-Beck, 1999, p. 25.
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Conform regulilor common law, fiecare speţă se analiza şi se soluţiona diferit, în funcţie de situaţia
de fapt constatată, fiind elaborat precedentul judiciar.
Doctrina anglo-americană stabileşte anumite principii aplicabile în domeniul dreptului
internaţional privat, cum ar fi: principiul autonomiei de voinţă în materie contractuală; principiul
teritorialităţii legilor; principiul recunoaşterii drepturilor câştigate; principiul calificării după lex fori.
Cei mai importanţi reprezentanţi ai doctrinei anglo-americane au fost: Joseph Story, Robert
Lefler, Joseph Beale, Brainerd Currie.
e) Consolidarea principiilor dreptului internaţional privat s-a realizat în secolul al XIX-lea. O
contribuţie însemnată la consolidarea acestor principii au adus-o şcoala franceză din secolele XVIIXVIII, şcoala germană din secolul al XIX-lea, precum şi şcoala anglo-americană din secolele
XIX-XX.
Dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai doctrinei moderne şi contemporane menţionăm: în
Franţa – P. Lagarde, H. Batiffol, M. Mayer; în Germania – Jayne, Ferid, Kegel; în Belgia – Fr.
Rigaux.
Tendinţele generale ale doctrinei contemporane sunt în sensul soluţionării conflictelor de legi
prin adoptarea unor reglementări internaţionale, pe fondul atenuării diferenţelor dintre dreptul public
şi privat. De asemenea, în scopul reducerii ponderii conflictelor de legi în materie civilă, se acordă
importanţă sporită practicii judiciare, prin analiza comparativă a soluţiilor pronunţate în diferite
state.
f) Cu privire la natura dreptului internaţional privat s-au cristalizat două curente
fundamentale:
- curentul universalist (care presupune existenţa unui obiect cu caracter internaţional şi a unor
principii admise în toate statele privind soluţionarea conflictelor de legi); Curentul universalist a fost
susţinut de doctrina germană reprezentată de Frederic von Savigny şi M. Schaefner, precum şi de
doctrina lui A. Pillet.
- curentul particularist (care presupune caracterul strict intern al soluţionării conflictelor de
legi). Un exponent de seamă al curentului particularist a fost Mancini.
Diversitatea teoriilor relative la natura dreptului internaţional privat este rezultatul
caracterului contradictoriu al premiselor sale. Apreciem că evoluţia dreptului internaţional privat ar
trebui să aibă loc în sensul tendinţelor exprimate de curentul universalist, în sensul de a cuprinde un
ansamblu de reguli aplicabile unui grup cât mai mare de state. În literatura de specialitate s-a
precizat că problema unificării dreptului internaţional privat reprezintă o problemă a unificării
izvoarelor sale10.
Denumirea actuală a dreptului internaţional privat a fost determinată de concepţia dominantă
exprimată în secolul al XIX-lea, conform căreia, ramurile dreptului se împărţeau în „public”şi
„privat”, dreptul internaţional privat reglementând toate relaţiile de drept privat cu element străin.
Cu privire la această denumire au fost exprimate opinii diferite. Unii autori au considerat că
denumirea este improprie, deoarece relaţiile sociale reglementate nu se situează în sfera dreptului
internaţional propriu-zis, iar normele juridice aplicabile nu sunt comune tuturor statelor sau cel puţin
unui grup de state, ci sunt proprii fiecărui stat în parte, având un preponderent caracter naţional. Alţi
autori au susţinut utilizarea denumirii de drept internaţional privat, cu argumentul că termenul
„internaţional” din conţinutul denumirii nu tinde să plaseze relaţiile sociale reglementate în sfera
dreptului internaţional propriu-zis, ci prin acest termen se doreşte doar să se evidenţieze legătura
raportului juridic respectiv cu două sau mai multe sisteme de drept, prin intermediul elementului
străin. De asemenea, termenul „privat” din denumirea ramurii de drept indică faptul că raporturile
juridice ce formează obiectul de reglementare al dreptului internaţional privat se plasează în
domeniul dreptului privat în sens larg.
10

I. Filipescu, M. Jacotă, Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968, p. 32
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5. Tendinţele contemporane de unificare a dreptului internaţional privat
La nivel internaţional se constată o tendinţă de unificare a dreptului internaţional privat, prin
elaborarea unor reglementări comune pe calea convenţiilor, în cadrul unor organizaţii internaţionale,
care să faciliteze soluţionarea conflictelor de legi în materia dreptului internaţional privat.
Organizaţiile internaţionale în cadrul cărora au fost adoptate reglementări specifice dreptului
internaţional privat pot fi specializate în domeniu (ca de exemplu, Conferinţa de drept privat de la
Haga), sau pot avea alte domenii de activitate, adoptând, printre altele şi reglementări aplicabile în
domeniul dreptului internaţional privat. Astfel de reglementări au fost adoptate în cadrul O.N.U.,
Consiliului Europei, Uniunii Europene, etc.
A) În cadrul Consiliului Europei au fost adoptate o serie de convenţii relevante în domeniul
dreptului internaţional privat, cum ar fi
- Convenţia europeană în domeniul informării asupra dreptului străin, semnată la Londra la 7
iunie 1968 şi Protocolul adiţional semnat la Strasbourg la 15 martie 1978 (la care România a aderat
prin H.G. nr. 153/1991);
- Convenţia europeană în materia adopţiei de copii de la Strasbourg din 24 aprilie 1967
(România a aderat prin Legea nr. 15/1993);
- Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei de la
Strasbourg din 15 oct. 1975 (România a aderat prin Legea nr. 101/92);
- Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului –
Roma, 4 noiembrie 1950 (ratificată de România prin Legea nr. 30/1994);
- Acordul european privind persoanele participante la proceduri în faţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului – Strasbourg, 5 martie 1996 (ratificat de România prin Legea nr. 33/1999).
B) În cadrul ONU au fost adoptate, de asemenea, convenţii cu aplicabilitate în domeniul
dreptului internaţional privat, ca de exemplu:
- Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite, New York – 29 ianuarie 1957 (România a
aderat prin Decretul nr. 339/1960);
- Convenţia privind drepturile copilului – 20 noiembrie 1989 (ratificată de România prin
Legea nr. 18/1990);
- Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi
înregistrarea căsătoriilor – adoptată la New York la 7 noiembrie 1972 (ratificată de România prin
Legea nr. 116 la 15 decembrie 1992);
C) În cadrul Uniunii Europene, în afara izvoarelor specifice de drept comunitar, care
beneficiază de aplicabilitate directă în ordinea juridică de drept intern a statelor membre, au fost
adoptate şi convenţii aplicabile în domeniul dreptului internaţional privat cum ar fi:
- Convenţia de la Bruxelles din 27 sept. 1968 asupra competenţei şi executării hotărârilor în
materie civilă şi comercială;
- Convenţia de la Roma din 19 iunie 1980 cu privire la legea aplicabilă obligaţiilor
contractuale.
D) Codificarea dreptului internaţional privat în cadrul Conferinţei de la Haga
În sensul încercărilor de codificare a dreptului privat la nivel internaţional, menţionăm
preocupările manifestate în cadrul Conferinţei de drept internaţional privat de la Haga, care s-a
reunit pentru prima dată în anul 1893.
În anul 1951, în cadrul celei de-a 7-a Sesiuni a fost adoptat Statutul Conferinţei, intrat în
vigoare la 15 iulie 1955, Conferinţa devenind organizaţie permanentă11.
11
Statele semnatare ale Statutului Conferinţei de drept internaţional privat de la Haga au fost: Austria, Belgia,
Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, R.F.Germania, Italia, Japonia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Regatul
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Spania şi Suedia. România a acceptat Statutul Conferinţei de la Haga de drept
internaţional privat prin Legea nr. 25/1991. În 2010 organizaţia reunea 61 de state de pe toate continentele. Din organizaţie
fac parte toate statele Uniunii Europene. Uniunea Europeană a aderat la Conferinţă din 2007.
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Statutul Conferinţei de la Haga cuprinde dispoziţii grupate în 15 articole, vizând: scopul
Conferinţei, calitatea de membru, organizarea şi funcţionarea, bugetul, intrarea în vigoare a
reglementărilor.
Scopul Conferinţei, enunţat prin dispoziţiile art. 1 din Statut constă în unificarea progresivă a
dreptului internaţional privat.
În cadrul sesiunilor Conferinţei au fost adoptate convenţii în numeroase domenii ale dreptului
internaţional privat, cum ar fi: protecţia minorilor, adopţie, recunoaşterea hotărârilor pronunţate în
străinătate, procedura civilă, încheierea căsătoriei, regimul juridic al bunurilor soţilor, vânzarea
mobiliară, forma actelor juridice etc.12
6. Evoluţia codificării dreptului internaţional privat în România
Dreptul internaţional privat român nu a beneficiat de o reglementare proprie decât prin
adoptarea Legii nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor juridice de drept internaţional
privat.
Până la adoptarea Legii nr. 105/1992 raporturile juridice de drept internaţional privat erau
reglementate prin norme juridice cuprinse în acte normative cu valoare juridică diferită, pornind de
la reglementările fundamentale cuprinse în Constituţie, până la reglementări de detaliu, cuprinse fie
în legi materiale, fie în hotărâri sau ordonanţe ale Guvernului.
A) Reglementări aplicabile dreptului internaţional privat înainte de 1992
Dintre reglementările care conţineau norme juridice aplicabile în domeniul dreptului
internaţional privat menţionez:
- Constituţia României, care cuprindea principiile fundamentale ale dreptului naţional român.
Dintre reglementările Constituţiei, art. 18, 38 şi 43 interesau în mod direct dreptul internaţional
privat;
- Codul civil cuprindea norme de drept internaţional privat în art. 2, art. 885, art. 1773 şi art.
1789;
- Codul de procedură civilă, care cuprindea norme de drept internaţional privat în art. 375;
- Legea nr. 25/1969 privind condiţia juridică a străinului;
- Alte legi materiale privind: cetăţenia română, funcţionarea societăţilor comerciale,
activitatea de comerţ exterior, relaţiile consulare, etc.
12
Dintre convenţiile internaţionale adoptate în cadrul acestei Conferinţe în domeniul dreptului internaţional privat,
menţionăm:
- Convenţia de la Haga din 29 mai 1993 asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale;
- Convenţia de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă;
- Convenţiile de la Haga din 1964 (Convenţia privind legea uniformă aplicabilă transferului proprietăţii în caz de
vânzare cu caracter internaţional de obiecte mobiliare corporale; Convenţia privind legea uniformă asupra formării
contractelor de vânzare internaţională a obiectelor mobile corporale);
- Convenţia de la Haga din 5 oct. 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine;
- Convenţia privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea
părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, 7n vigoare de la 01.01.2011);
- Convenţia din 15 iunie 1955 cu privire la legea aplicabilă vânzărilor internaţionale de bunuri;
- Convenţia din 24 octombrie 1956 cu privire la legea aplicabilă pentru obligaţiile de întreţinere a copiilor;
- Convenţia din 5 octombrie 1961 cu privire la conflictele de legi referitoare la formularul de dispoziţii testamentare;
- Convenţia din 4 mai 1971 cu privire la legea aplicabilă pentru accidentele de circulaţie;
- Convenţia din 2 octombrie 1973 cu privire la legea aplicabilă pentru responsabilitatea pentru produse.
- Convenţia din 2 octombrie 1973 cu privire la legea aplicabilă pentru obligaţiile de întreţinere;
- Convenţia din 14 martie 1978 cu privire la legea aplicabilă pentru regimurile de proprietate matrimonială;
- Convenţia din 14 martie 1978 cu privire la legea aplicabilă pentru mandatare;
- Convenţia din 1 august 1989 cu privire la legea aplicabilă pentru moştenirea proprietăţilor persoanelor decedate.
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După 1990 a fost demarat un proces amplu de reorientare a reglementărilor interne, în
vederea adaptării faţă de reglementările internaţionale, în perspectiva aderării României la structuri
internaţionale ca Uniunea Europeană, Consiliul Europei, NATO13.
B) Reglementarea dreptului internaţional privat român în perioada 1992-2009
Constituţia României adoptată în 1991 a deschis noi perspective reglementării raporturilor
juridice cu element de extraneitate.
Dintre legile materiale interne adoptate după 1990, unele sunt izvoare specifice ale dreptului
internaţional privat, conţinând norme conflictuale şi materiale destinate reglementării raporturilor
juridice de drept internaţional privat, altele sunt izvoare nespecifice, care interesează alte ramuri de
drept, dar conţin şi norme de drept internaţional privat.
Dintre legile materiale interne care reprezintă izvoare specifice ale dreptului internaţional
privat, menţionăm Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, care a constituit principala sursă a normelor conflictuale din sistemul nostru de
drept; Adoptarea Legii nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor juridice de drept internaţional privat a reprezentat o etapă deosebit de importantă în cadrul procesului evolutiv de codificare
a dreptului internaţional privat în România. Această lege conţine un ansamblu de norme conflictuale
prin care sunt reglementate principalele domenii ale dreptului privat cu element de extraneitate.
Legea nr. 105/1992 reprezintă o reglementare modernă, adaptată politicii externe a României,
politică axată pe dezvoltarea relaţiilor internaţionale atât la nivel statal, cât şi la nivel personal.
Alte reglementări interne conţin norme juridice care interesează dreptul internaţional privat,
fără să fie izvoare specifice ale acestei ramuri de drept14.
C) Reglementari actuale aplicabile dreptului internaţional privat
- În prezent reglementările cadru aplicabile dreptului internaţional privat sunt cuprinse în
Noul Cod civil, care cuprinde în cartea a VII-a „Dispoziţii de drept internaţional privat (art. 2.55713

În acest context, au fost adoptate reglementări noi, cu incidenţă asupra dreptului internaţional privat, ca de
exemplu:- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;- Legea nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din
fondurile statului către populaţie;- Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a
reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economiei străine;- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
unităţilor comerciale de stat în regii autonome şi societăţi comerciale;- Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului;Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;- Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română;- Legea nr. 35/1991 privind regimul
investiţiilor străine;- Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale;
14
În acest sens, menţionăm exemplificativ: Codul civil (art. 885, 1773, 1789); Codul de procedură civilă (Cap. X –
arbitrajul internaţional, Cap. XI – recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine); Codul de procedură penală (art.
522 privind executarea dispoziţiilor civile din hotărârile penale străine); Codul aerian (art. 10, 16, 18, 21, 25, 45); Legea nr.
84/1992 privind regimul zonelor libere; Legea nr. 16/1994 privind arendarea; Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor
explozive; Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România; Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale;
Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor; Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de
identitate;- Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă; Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al ei;- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere; Legea nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate diviz în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; Hotărârile şi
Ordonanţele Guvernului: H.G. nr. 288/1993 privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări; H.G. nr. 518/1995
privind unele drepturile şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar; O.G. nr. 60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate etc. O.U.G. nr. 194/2002
privind regimul străinilor în România. Alte acte normative: Regulamentul BNR nr. 7/1994 privind efectuarea operaţiunilor
valutare; Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a României etc.
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266315); Prin intrarea în vigoare a noului cod civil au fost abrogate art. 1-33 şi art. 36-147 din Legea
nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.
Dispoziţiile Noului Cod civil sunt completate cu reglementări cuprinse în celelalte izvoare de
drept intern, precum şi cu reglementări cuprinse în izvoare internaţionale.
Noul Cod civil armonizează legislaţia internă aplicabilă raporturilor juridice de drept
internaţional privat cu reglementările Uniunii Europene16.

15
Noul cod civil a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009 (Publicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 24 iulie 2009.
Modificată prin Legea nr. 71/2011 şi rectificată în Monitorul Oficial nr. 427 din 17 iunie 2011 şi nr. 489 din 8 iulie 2011.
Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legea nr. 287/2009.
16
Dintre cele mai relevante regulamente aplicabile în domeniul dreptului internaţional privat, menţionăm
următoarele:
- Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de
cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp;
- Regulamentul (CE) nr. 662/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 de stabilire a unei
proceduri pentru negocierea şi încheierea acordurilor între statele membre şi ţări terţe privind anumite aspecte referitoare la
legea aplicabilă obligaţiilor contractuale şi necontractuale
- Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere;
- Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere;
- Regulamentul (CE) nr. 662/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 de stabilire a unei
proceduri pentru negocierea şi încheierea acordurilor între statele membre şi ţări terţe privind anumite aspecte referitoare la
legea aplicabilă obligaţiilor contractuale şi necontractuale;
- Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea
aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I);
- Regulamentul (CE) nr. 864/2007 din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II);
- Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind
notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială
(notificarea sau comunicarea actelor);
- Regulamentul nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei
proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă;
- Regulamentul nr. 1896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei
proceduri europene de somaţie de plată;
- Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea
unui Titlu Executoriu European pentru creanţele necontestate.
- Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi
executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.
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ETICA ŞI MORALA. VALORI CREŞTINE CONSACRATE DE NOUL
COD CIVIL – ELEMENTE ALE CODIFICĂRII ACTUALE
DIN ROMÂNIA
Valentin-Stelian BĂDESCU∗
Abstract:
Christianity is an essential element of European identity. Europe today is facing a world economic
crisis has changed the way we relate to the world financial and economic resources in general. But
something has changed: how we relate to Christian values. Economic context was necessary to change,
and change began with the legal regulation of the European Union, a market that needed a flexible, as
law. Change has brought new challenges. Implementation of new regulations requires a knowledge and
interpretation effort that is neither easy, nor free. To understand the magnitude and implications of these
changes, academic forums and debates take place not only the role of Christian roots, of religion in
contemporary society.
Key words: Constitution, the new Civil Code, the Treaty of Lisbon, Christianity, ethics, moral

1. Argumentum
Noul Cod civil1, iniţiativă legislativă, după unii autori necesară şi utilă2, după alţii contestată3
precum orice creaţie a omului nesupusă infailibilului, îmbrăţişează concepţia monistă, regăsită şi în
alte sisteme de drept romano-germanic din spaţiul european, chiar dacă a avut ca model Codul civil
al provinciei Quebec din statul federal Canada. Este de la sine înţeles că acest model cuprinde
reglementările care trebuie să se regăsească în cazul unui stat unitar prin comparaţie cu
reglementările unei provincii, care se completează, desigur cu reglementările privind sistemul
bancar, ori societăţile comerciale, norme care se regăsesc numai în legi speciale. Prin neluarea în
considerare, ca model, a unor coduri moniste europene care fac parte din tradiţia juridică
romano-germanică, noul Cod civil român exclude reglementările privind societăţile comerciale,
reglementări ce se regăsesc în Codul civil elveţian, olandez sau italian. Nu putem să nu fim de acord
cu elementele de noutate conţinute de noul nostru Cod civil, cu abandonarea terminologiei
consacrate, ce reprezintă un dat al unei culturi juridice comune, în acest moment al jalonării pilonilor
unui drept privat european ce ne-ar putea conduce la o autoeliminare din curentul european actual şi
la o poziţionare pe o direcţie ce nu va întâlni preocupările juriştilor europeni4.
Imperativul adoptării unui nou Cod civil a fost prezentat mai ales ca o condiţionare externă şi
o opţiune politică internă euroatlantică, dar a constituit, în realitate, cu precădere, o soluţie impusă
de raţiuni tehnico-legislative şi conjuncturi concrete. Nu au lipsit, desigur, aşa cum se întâmplă de
∗

Cercetător ştiinţific asocial, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”al Academiei Române;
Lector dr., Universitatea Româno – Germană din Sibiu; avocat, Baroul Bucureşti.
1
Legea nr. 287/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost
modificată prin Legea nr. 71/2011 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 şi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil a fost republicată
în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
2
Marilena Uliescu, Noul Cod civil. Comentarii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 9.
3
A se vedea pentru detalii, în acest sens, Gheorghe Buta, Noul Cod civil şi unitatea dreptului privat, în Noul Cod
civil. Comentarii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 62-70.
4
Idem, p. 12.
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obicei cu asemenea ocazii, nici aspecte de natură personală nepatrimonială, inclusiv de politică şi
politicianism, dar, în final rămâne rezultatul: adoptarea şi intrarea în vigoare a unui nou cod civil, al
doilea, în timp, în istoria modernă a României. În orice caz, noul Cod civil se înscrie într-o bogată
tradiţie de codificare şi va trasa mersul dreptului civil pentru o bună perioadă de timp5. Procesul de
codificare a dreptului românesc în general şi în domeniul dreptului civil în special s-a desfăşurat în
strânsă şi determinantă legătură cu istoria multimilenară a ţării, valorificându-se tradiţia definitorie
romană, fiind marcat de vicisitudinile evoluţiei fragmentate în mai multe ţări româneşti şi s-a supus
în epoca modernă exigenţelor unificării statale şi cerinţelor integrării euroatlantice moderne, al
globalizării economice mondiale.
Desigur, o asemenea operaţiune complexă de codificare presupune, pe lângă aspectele
formal-tehnice şi soluţionarea unor probleme tranşate diferit în civil şi comercial, precum regulile
probei, solidaritatea debitorilor, punere în întârziere şi altele cu statut secundar6. Mai trebuie să
observăm că pe lângă aspectul economic şi cel juridic noul Cod civil mai are în preocupările noastre
şi un aspect etic, moral, întrucât pe lângă legităţile economice, pe lângă principiile şi normele
juridice, el ţine seama şi de cele specific etice, buna-credinţă şi bunele moravuri.
2. Dumnezeu şi ştiinţa. Dumnezeu şi dreptul
După o jumătate de secol de dictatură politică şi noetică, perioadă în care societatea
românească a trecut printr-o stranie şi acută glosoplegie, am asistat brusc la o plonjare în cealaltă
extremă, la un discurs pseudo-critic, inelegant şi violent. Mai exact în 22 de ani de libertate n-am
reuşit să articulăm o cultură a dialogului, să facem saltul de la pumn la argument. La acest neajuns
mioritic se adaugă şi alte mutaţii ştiinţifice şi culturale, schimbări de paradigmă: hipertehnologizarea, provocările fizicii şi ale geneticii cuantice, ingineria genetică, revoluţia informatică,
mondializarea economică, dezechilibrul financiar, instabilitatea politică, toate acestea fiind realităţi
care reclamă o atitudine obiectivă şi lucidă, o abordare discursivă de tip transdisciplinar. Omul
postmodern trăieşte într-o lume pulverizată din punct de vedre ştiinţific, cultural şi spiritual.
Monospecializarea excesivă face imposibilă comunicarea între oameni şi între domeniile ştiinţifice,
creând o lume monadică, o orchestră impecabil instruită din punct de vedere tehnic şi artistic, însă
fără un dirijor. Pluri-, inter- şi transdisciplinaritatea constituie un demers care asigură coerenţa,
liantul logic, arbitrajul între diversele domenii ştiinţifice, cercetătorii transdisciplinari, nefiind
altceva decât dirijori ai orchestrei spiritului.
Mai rău ne-a fost să trăim fără Dumnezeu decât fără libertate; mai ales nouă celor tineri ai
acelor vremuri, educaţi din pruncie cu aerul otrăvit al urii faţă de divin. Ştiinţa atee avea toate
răspunsurile pentru a-ţi închide gura, dat inima rămânea de veghe, sângerând în tăcere. Uneori
împreună cu Einstein, Planck, Bohm etc.7. mai făceam paşi peste graniţe, mai ales cei care au avut un
minim de acces în lumea lor. Iată însă că după eliberarea socială s-au creat premizele unei alte
eliberări, ieşirea la marea cunoaşterii adevărate. Aşa s-a întâmplat şi în drept, aici în România, când
într-un celebru şi bine documentat material8, academicianul Ion Gheorghe Maurer (devenit mai târziu
prim-ministru al României) reuşit să impună, printr-un articol program (cunoscutul „Cuvânt înainte” la
nr. 1 din 1956, al revistei Institutului „Studii şi Cercetări Juridice”) ca obiectiv fundamental al
activităţii ICJ analiza „constantelor dreptului, existente dincolo de orânduirile sociale”. Într-adevăr, la
întrebarea dacă întâlnim ori nu în drept, anumite „constante” răspunsul nu se poate da cu uşurinţă, va fi
nevoie de lungi şi minuţioase verificări. Cercetarea nu s-ar putea opri, totuşi, aici.
5

Mircea Duţu, Noul Cod civil: o etapă importantă în dezvoltarea dreptului român modern, în Noul Cod civil.
Comentarii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 32.
6
Idem, p. 36-37.
7
A se vedea spre exemplu, Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane, Editura politică, Bucureşti, 1986.
8
Ion Gheorghe Maurer„Cuvânt înainte” în Revista „Studii şi Cercetări Juridice” nr. 1/1956, a Institutului de
Cercetări Juridice p. 1-57.
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Presupunând că s-ar ajunge la concluzia că există, în drept, anumite constante, va trebui să se
lămurească şi în ce fel se explică existenţa lor. Fără să ofere un răspuns tranşant, a schiţat, cu titlu de
ipoteze, unele explicaţii posibile. Numai că „aceste explicaţii posibile sunt însă şi explicaţii reale? Şi
admiţând că am fi în prezenţa unor explicaţii reale, sunt ele singurele explicaţii? Pe de altă parte, se
întreba în continuare autorul, care este rolul fiecăreia dintre explicaţii în lămurirea constantelor
dreptului? În ce măsură joacă una sau alta? Care este greutatea lor specifică? Deci, ca în atâtea alte
domenii ale dreptului, o acumulare de necunoscute, necunoscute care îşi aşteaptă rezolvarea.
Răspunsul era la îndemână, numai că orbirea din ochii minţii lor nu le permitea să-l vadă pe
Dumnezeu, pentru că numai în acest fel se putea explica existenţa lor.
Desigur, nu s-ar putea spune că există idei absolut noi, dar există nai afirmaţii ale aceluiaşi
veşnic adevăr, iar adevărul ca să rămână mereu proaspăt, chiar dacă-i pururi acelaşi, trebuie afirmat
mereu de alţi oameni şi în alţi termeni9. Este prima oară după mai bine de două secole creştine când
ştiinţa se face din nou adoraţie, fiindcă la Dumnezeu nu se ajunge decât în stare de adoraţie. Şi din
cercetarea ştiinţifică a lumii văzute se naşte strigătul doxologic al psalmistului de odinioară: „cât
s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!”.
Dar într-o lume ocupată din ce în ce mai mult de ştiinţă şi de modelele de gândire pe care
aceasta le produce, de tehnologie şi de modurile de viaţă pe care le antrenează, discursul filosofic
şi-a pierdut vechea forţă a adevărului; ameninţat de ştiinţele umane, neputincios în a produce
sisteme ideologice care să facă din el cel puţin un ghid politic, filosoful pare a fi pe punctul de a-şi
pierde ultimul privilegiu: acela de a gândi. Rămâne religia. Dar se pare că şi aici, cunoştinţele
născute din ştiinţă se opun din ce în ce mai mult ordinii profunde a certitudinilor înscrise în
domeniul sacrului: Dumnezeu şi ştiinţa par să aparţină unor lumi atât de diferite una de alta încât
nimeni nu s-ar gândi măcar riscul de a le apropia.
Totuşi, câteva semne prevestitoare ne spun că a venit momentul să deschidem noi căi prin
cunoaşterea profundă, să căutăm dincolo de aparenţele mecaniciste ale ştiinţei urma aproape
metafizică a „altceva”, totodată apropiat şi straniu, puternic şi misterios, ştiinţific şi inexplicabil:
ceva ca un Dumnezeu poate. Acest lucru încercăm să-l spunem tocmai acum când ne aflăm în
prejma unei mari revoluţii în gândire, a unei rupturi epistemologice aşa de radicale cum filosofia nu
a mai cunoscut de mai multe secole. Se pare că prin calea conceptuală deschisă de teoria cuantică,
apare o nouă reprezentare a lumii, radical alta care, sprijinindu-se pe cele două curente anterioare –
idealismul şi realismul (spiritualismul şi materialismul) – două curente opuse, două câmpuri
conceptual adverse, le depăşeşte, făcând sinteza. Noi situăm această concepţie care se naşte,
dincoace de spiritualism, dar cu mult dincolo de materialism10.
Teoria cuantică face să se retragă mereu mai departe marginile cunoaşterii, până la a pipăi
enigma fundamentală cu care se confruntă spiritul uman: existenţa unei Fiinţe transcendente,
totodată cauza şi sensul marelui univers. La urma urmelor, nu se află în teoria ştiinţifică acelaşi lucru
ca şi în credinţa religioasă? Dumnezeu însuşi nu este, de acum înainte, sensibil reperabil, aproape
vizibil, în fondul ultim al realului pe care îl descrie fizicianul! Unde ne aflăm noi, cei care cercetăm
dreptul? Trăiesc, mulţumită lui Dumnezeu la cumpăna dintre milenii. Ajungând la această vârstă la
care amintirile se desprind pentru a-şi lua locul în marea curgere a istoriei, eu simt că am traversat o
jumătate de secol XX fără echivalent în istoria speciei gânditoare pe această planetă: o perioadă de
rupturi ireversibile, de înnoiri imprevizibile. Cu ultimii ani ai mileniului, s-a încheiat o mare epocă:
9
Exempli gratia, Gheorghe Piperea, Drept comercial. Volumul I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. Interesantă
este abordarea dreptului comercial, ca drept canonic. Astfel, se arată că deşi, în mod obişnuit, dreptul canonic este sinonim
cu dreptul bisericesc, în realitate drept canonic înseamnă orice drept care are la baza un sistem de reguli ale unui corp
profesional, religios sau colegial. Raţiunea este aceea că, în limba latină, canon înseamnă regulă. Faţă de cele menţionate,
subliniază autorul, dreptul comercial a fost, la origine, un drept canonic, fiind constituit din statute ale breslelor.
10
A se vedea pentru detalii, despre această dezbatere, Jean Guiton, Dumnezeu şi ştiinţa, Editura Harisma,
Timişoara, 2009.
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noi intrăm ca orbii într-un timp metafizic. Nimeni nu îndrăzneşte să o spună: totdeauna se păstrează
tăcerea asupra esenţialului, care este insuportabil. Dar o mare nădejde se naşte pentru cei ce gândesc.
Şi noi dorim să facem evident, în aceste scurte consideraţii, că se apropie momentul reconcilierii
fatale între savanţi şi filosofi, între ştiinţă şi credinţă. Mai mulţi maeştri ai gândirii, animaţi de un
duh profetic, anunţaseră deja această auroră: Bergson, Einstein, de Broglie, Heideger, şi mulţi alţii.
Dreptul, cu toate „constantele” sale, ca fenomen social aparte şi ca formă specifică de activitate
umană, ce nu poate fi privit doar ca un sistem de idei, reprezentări, teorii (imagine statică), ci şi ca
un sistem care se dezvoltă, produce continuu noi cunoştinţe, ca valori spirituale (imagine dinamică),
nu poate rămâne în afara acestor transformări, cu atât mai mult cu cât în centrul preocupărilor sale se
află persoana fizică, omul, privit individual, ca titular de drepturi şi obligaţii, subiect de drept, dar şi
creaţie a lui Dumnezeu, după chipul şi asemănarea sa, nu maimuţoi darwinist.
Mai mult, anticipând cumva scurtul excurs cu privire la valorile creştine, vom vedea că
rădăcinile acestuia se pierd în negura vremurilor, regăsind între cele zece porunci revelate lui Moise
de către Creator, şi obligaţii ce sunt extrem de actuale şi pentru omenirea de astăzi, întrucât
„Dumnezeu ne-a făcut liberi deci susceptibili de a face greşeli şi de a cădea spre o perfecţiune
diminuată”, iar „Frica Domnului este începutul înţelepciunii”11.
3. Dreptul şi religia. Normele juridice şi normele religios-morale
Făcând un scurt excurs asupra procesului de apariţie şi evoluţie a dreptului constatăm că
acesta s-a desprins treptat din normele de morală şi din obiceiuri, morala precedând dreptului12.
Asemănarea este aşa de mare că se poate spune chiar că dreptul nu este decât trunchiul cu ramurile,
iar rădăcinile sunt morala, pentru că în întregime dreptul se întemeiază pe ideea de morală. Legătura
între drept şi morală este atât de intensă, că acolo unde legislaţia juridică duce din punct de vedere
practic la imoralitate, ceea ce se întâmplă destul de frecvent din cauza dificultăţii de fapt a
reglementării situaţiilor juridice, acolo putem fi siguri că ne aflăm în faţa unei erori juridice, fie
legislativă, fie de interpretare.13
Chestiunea relaţiei dintre drept şi morală se regăseşte încă de la grecii antici, la chinezi şi
apoi, la romani. La romani justiţia se fonda pe principiul moral al dreptăţii ei aşezând la baza justiţiei
acel oneste vivere (a trăi cinstit) şi care, prin Celsus, definiseră dreptul ca ars boni et aequi (binele şi
echitatea fiind categorii ale moralei), cuvântul aequitas căpătând un sens apropiat dreptului, spre
exemplu, aequitate republicam gerere (a cârmui statul cu cumpătare). La greci, şi anume la
Aristotel, termenul epieiheia avea mai mult valoarea unei justiţii sociale, al cărui scop era acela de a
îndrepta legea acolo unde ea era deficitară. Morala creştină a influenţat conţinutul ideii de justiţie.
Plecând de la idealismul lui Platon şi de la categoriile de bine şi păcat, creştinismul a construit o
întreagă metafizică teologică bazată pe justiţia divină. Grotius, părintele dreptului internaţional, apoi
Kant, exponentul cel mai de seamă al filosofiei germane a secolului XIX au formulat şi dezvoltat
teza reglementării conduitei umane potrivit unei legi morale apriorice. Ulterior, în aprecierea
raportului dintre drept şi morală, teoria juridică a evoluat pe două mari direcţii, cea a cea care a
conceput dreptul ca un minim de morală (justiţie prin drept şi morală) şi cea corespunzătoare
pozitivismului juridic – statul este singurul temei al dreptului (ordine de drept fără morală). Între
aceste două orientări, dar mai apropiată de cea din urmă, se plasează şi curentele sociologice care au
ca specific explicarea prezenţei spontane a dreptului în viaţa socială ca urmare a presiunii unor
factori sociali – politici şi ideologici14.
11
Pildele lui Solomon, cap.1.7, în Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
ortodoxe Române, Bucureşti, 1982, p. 638.
12
Nicolae Popa, Teoria Generală a Dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1996, p. 142.
13
Mircea Djuvara, Teoria Generală a Dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 374.
14
Pentru ample dezvoltări doctrinare, a se vedea N. Popa, op. cit., p. 142-147.
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În condiţiile vieţii noastre de după căderea în păcat, când binele se impune să fie ajutat, iar
răul combătut, pentru ca libertatea organizată să-şi dobândească o valoare şi un rol pozitiv pentru
viaţa noastră, singurul organizator al libertăţii este legea, este dreptul. Societatea omenească nu are
alt mijloc mai eficace pentru crearea şi menţinerea stării de ordine în cadrul ei, decât dreptul, iar
dreptul natural este înscris în legea firii. Intr-adevăr, după cuvântul Apostolului neamurilor, „păgânii
care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege. Ceea ce arată fapta
legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi
şi apără”15. Dreptul natural şi legea morală, sădită în inima omului de la creaţie, sunt deci afirmate
prin puterea raţiunii umane, cu care este hărăzită fiinţa umană, indiferent dacă este sau nu una
religioasă sau morală.
S-a spus că vechile popoare au făcut o „confuzie între drept şi morală. Dar că, „spre deosebire
însă de celelalte popoare, romanii au depăşit această confuzie, dovadă că, încă din epoca veche
normele de drept erau desemnate prin intermediul de „Jus”, iar cele religioase prin termenul de
„Fas”. În primul rând, trebuie precizat că – la vremea respectivă – nu se făcea distincţie între
normele religios-morale şi cele juridice, fiindcă ambele erau considerate a fi rezultatul aceleiaşi
voinţe divine, iar conţinutul lor nu făcea altceva decât să exprime în precepte moral-religioase
această „voluntas Dei”, impusă ca lex vitae (normă de viaţă). Apoi, trebuie reţinut faptul că, în
epoca veche, la romani, legile au îmbrăcat un vesmânt religios atât ca expresie lingvistică, cât şi în
privinţa conţinutului lor. Intr-adevăr, în epoca veche, până şi instituţiile juridice, precum contractele,
erau încheiate în formă religioasă. De pildă, forma pe care au îmbrăcat-o convenţiile pentru a deveni
contracte a fost cea religioasă. Cele mai importante contracte în această formă sunt sponsio
(promisiunea) religioasă şi jusiurandum liberti (jurământul dezrobitului).
Iniţial, şi dreptul internaţional (jus gentium) a avut un caracter religios. Se ştie, de pildă, că la
romani, problemele internaţionale intrau în competenta senatului şi a unui colegiu sacerdotal
(colegiul feţialilor), condus de un pater patratus, care avea un rol deosebit în tranşarea diferendelor,
declanşarea războiului, încheierea păcii, a tratatelor de alianţă, după un anumit ritual. Feţialii aplicau
normele cuprinse intr-un cod cu caracter religios, denumit jus fetiale, cuprinzând primii germeni ai
dreptului internaţional.
Aşadar, în epoca veche, nu putem vorbi de o aşa-zisă confuzie, fiindcă, atunci, toate legile
divine şi omeneşti erau considerate ca hotărâte sau izvorâte din voinţa divinităţii, de unde şi
sintagma uzuală la vremea aceea: „fas est”, adică este permis (de zei) sau îngăduit de legi. După
cum se ştie, în anul 449 î H, au fost publicate „leges XII tabularum” (legile celor XII Table);
gravate în table de aramă, ele au fost fixate la vedere. Aşadar, de-abia de la această dată am putea
vorbi de o distincţie între ceea ce este permis sau îngăduit de zei şi ceea ce nu este permis de lege
(per legem non licet), deşi orice act de supunere faţă de voinţa legiuitorului roman însemna încă o
supunere faţă de voinţa Divinităţii.
Sensul iniţial pe care îl exprima noţiunea de lex, adică de supunere faţă de voinţa zeilor, a fost
într-adevăr exprimat şi materializat de legiuitor şi în epoca imperiului (27 î.H.-565 d. H.), când, cel
puţin în epoca principatului (27 î.H. şi 284 d. H.), întreaga putere a fost concentrată în mâinile
împăratului, conducătorul autocrat al statului, cel „sfânt” (Augustus), venerat în virtutea alegerii sale
prin voinţa zeilor. De altfel, în această perioadă, deşi senatul şi vechile magistraturi supravieţuiesc,
ele nu sunt altceva decât un paravan în spatele căruia se camuflează monarhia, instituţie pe care
romanii de odinioară o considerau – ca şi alte popoare din vremea respectivă – voită de Divinitate,
de unde deci şi legea e dictată de aceasta nu era finalmente altceva decad expresia voinţei divine. De
o reală distincţie între fas şi lex, nu putem vorbi decât de-abia din secolul al IV-lea, când religia
creştină devine religia Imperiului roman (anul 380). Împăratul a continuat să fie însă considerat
„Unsul lui Dumnezeu” până la prăbuşirea imperiului roman, de răsărit (bizantin), în anul 1453, de
15

Epistola către romani a Sfântului Apostol Pavel, cap. 14-15, op. cit., p. 1289.
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unde, ideea a fost de altfel transferată în toate statele din Europa, inclusiv la romani, iar legile au
continuat să fie emise în numele Divinităţii şi al legiuitorului, alias, împărat, domnitor, principe etc.
Măcar şi din aceste succinte precizări ne putem aşadar da seama că este impropriu a vorbi de
o aşa-zisă confuzie între drept şi morală sau de o depăşire a acestei confuzii prin vehicularea celor
două noţiuni, fas şi lex, fiindcă, despre un adevărat divorţ între sacru şi profan nu putem vorbi decât
în epoca modernă, dar, şi atunci, acesta a fost parţial, şi nu pretutindeni. Că el nu s-a consumat în
totalitatea lui, ne-o arată până astăzi practica pe care o întâlnim în unele săli de tribunale din Europa
sau dincolo de ocean, unde jurământul pe Biblie sau în numele Divinităţii este încă o realitate.
Deviza, „In God we trust”, certifică şi ea aceeaşi credinţă în Legiuitorul Suprem! Aceiaşi specialişti
în dreptul roman afirmă că în textele clasice, cu deosebire în scrierile jurisconsulţilor, se reflecta
vechea confuzie dintre drept, pe de o parte, morală şi religie, pe de alta parte.
În primul rând trebuie să precizăm că nu este vorba de o aşa-zisă confuzie între numele
juridice şi cele moral-religioase, ci de o exprimare veridică a concepţiei acestor popoare despre
ideea de drept, şi, ipso facto, a concepţiei lor despre raportul între divinitate şi om. De altfel,
gândirea romanilor, despre drept, a fost chintesenţiată în acele rostiri despre natura şi rostul
dreptului, exprimate de jurisconsulţi în acele formule lapidare şi concise, unice, care adeveresc de
fapt că, pentru ei, principiile dreptului şi ale moralei îşi au un izvor comun. Această realitate ne-o
confirma atât Celsus, cât şi Ulpianus. Pentru Celsus, de pildă, conform căruia „jus est ars boni et
aequi” (dreptul este arta binelui şi a echităţii), cuvântul drept are atât un sens moral, cât şi juridic.
De asemenea, pentru Ulpian, principiile dreptului roman se îngemănează – în rostirea sau definirea
lor – cu cele de natură morală în chip osmotic şi organic. Intr-adevăr, pentru el, „Juris praecepta
sunt haec: honeste vivere, alteram non laedere, suuiti cuique tribuere” (principiile dreptului sunt
acestea: a trai în mod cinstit, a nu vătăma pe altul, a da fiecăruia ce este al său).
După părerea unor specialişti, în teoria dreptului roman, în definiţia lui Ulpian aflăm că „un
principiu de morală este pus alături de două principii juridice, căci, dacă a nu vătămă pe altul şi a da
fiecăruia ce este al său sunt principii de drept, a trăi în mod onorabil este un principiu moral”. Or,
după cum se poate lesne constata, în definiţia lui Ulpian nu putem însă identifica un principiu de
morală, pus alături de două principii juridice, aşa după cum afirmau respectivii romanişti, ci trei
principii cu un fond comun, şi mai precis, cu un conţinut moral-juridic. De altfel, a nu vătăma pe
altul este înainte de toate un principiu al legii morale – consfinţit şi de Legea Decalogului16 – şi apoi
un principiu învesmântat în rostirea juridică. Tot un principiu moral – înainte de a fi unul de natura
juridică – este şi a da fiecăruia ce este al său. Iată de ce, şi în celebra definiţie a lui Ulpian trebuie să
vedem o exprimare fericită a ambelor principii, atât juridice, cât şi morale, care, la vremea
respectivă, defineau însăşi concepţia romanilor despre relaţia între sacru şi teluric, de unde şi
obligativitatea divanarum atque humanorum notitia (cunoaşterii lucrurilor divine şi umane), şi, ipso
facto, „a ceea ce este just şi a ceea ce este injust” (insti atque injusti).
De altfel, din definiţia aceluiaşi celebru jurisconsult roman, Ulpian (sec. II), rezultă în chipul
cel mai grăitor posibil că însăşi ştiinţa dreptului este „justi atque injusti scientia” (ştiinţa a ceea ce
este drept şi nedrept). Or, pentru a distinge între ceea ce este drept şi nedrept – atât conceptual, cât şi
faptic – presupune întâi de toate a avea o concepţie bine definită despre ceea ce este moral şi imoral,
bun şi rău, permis şi nepermis etc., adică în conformitate cu preceptele legii morale naturale. Iată,
aşadar, că şi din această definiţie a lui Ulpianus trebuie să reţinem această legătură organică,
intrinsecă, care există între legea morală şi legea juridică, şi de care trebuie ţinut seama atunci când
evaluăm, categorisim sau judecăm fapta umană, şi nu s-o raportăm doar la aspectul ei social. Că
până şi un drept „politic” trebuie să ţină seama de principiile enunţate de „legea religios-morală”, ne
adeveresc chiar şi unii teoreticieni ai dreptului, pentru care statul este „o persoană morală
politico-teritorială”.
16

Cele zece porunci, Ieşirea, op. cit., p. 89.
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Fireşte, normele morale nu au o valoare juridică, şi nici nu operează prin masuri coercitive.
Şi, totuşi, ele au un caracter obligatoriu până şi în dreptul internaţional, fiind adeseori respectate sub
presiunea opiniei publice. Principiile legii morale influenţează de altfel toate ramurile dreptului
internaţional, civil, penal etc. De pildă, „morala internaţională” – indiferent de ce principii religioase
ar fi ea străbătută (mozaice, budiste, creştine, islamice etc.) – influenţează dreptul internaţional, în
sensul că tot mai multe reguli ale moralei şi echitaţii, fiind respectate de state, au îmbogăţit dreptul
internaţional, transformându-se în reguli ale sale. După cum se ştie, la români, noţiunea de lege a
avut – printre altele – şi sensul de „credinţă religioasă, creştină, ortodoxă”. În rostirea românească,
cuvântul lege a fost preluat din latinescul „religio”, care exprima – în desluşirea dată de C. Noica –
„a lega dinăuntru, prin credinţă şi conştiinţă”, ceea ce la romani se transmisese prin legea nescrisă,
adică prin mos (obicei). Nu este deci întâmplător faptul că atunci când au apărut Colecţiile
nomocanonice (Pravilele Ţării), românii le-au numit „legea dumnezeiască” sau „legea lui
Dumnezeu”. Fireşte, cu o asemenea concepţie despre lege, cât de departe erau românii noştri,
autentici, de cei care, în epoca regimului comunist, încercau să-i îndoctrineze că religia constituie o
reflectare falsă, denaturată, fantastică a realităţii naturale şi sociale.
Spre deosebire de drept – care asigură respectarea normelor juridice, înscrie în legi, prin forţa
de constrângere – morala asigură respectarea normelor convieţuirii umane, de obicei nescrise, prin
obicei, prin tradiţii seculare. Or, tocmai prin acest obicei au fost statuate şi relaţiile morale dintre
oameni, care au găsit în credinţa lor religioasă suportul şi criteriul judecăţii faptelor lor. Dar, aceiaşi
doctrinari ai religiei marxiste ţineau să ne înveţe că, „în opoziţie cu concepţiile neştiinţifice care
explică originea şi esenţa moralei prin voinţa divină, spiritul absolut sau natura umană eternă,
marxismul a dovedit că morala are o origine şi esenţă socială. Morala comunistă, morala clasei
muncitoare, reprezintă – conchideau ei – treapta cea mai înaltă a progresului moral al omenirii”.
Aşadar, legătura osmotică între drept şi morală, între ce este drept şi ce este bine (bun), între
drept şi religie etc. este adeverită nu numai de realitatea istorică a vieţii umane, de ieri şi de azi, cât
şi de unii teoreticieni ai dreptului, de unde deci şi concluzia firească: nu trebuie să existe drept fără
morală, fără afirmarea principiilor unei morale umaniste, sănătoase, care să aibă întotdeauna în
vedere binele, dreptatea şi echitatea, valori scumpe umanismului, aşa cum sunt ele de altfel
prevăzute şi de legea morală, de sorginte biblică, iudeo-creştină, şi cerute şi de drepturile universale
ale omului, apreciate ele însele ca o religie a omului de azi şi de mâine.
O lege seculară – naţională sau internaţională – care nu ţine seama de principiile legii morale,
universale, vădeşte în mod grăitor că autorii ei sunt în divorţ total cu Creatorul lor, şi că s-au depărtat
de gândirea Lui. Or, când mintea se desparte de gândirea lui Dumnezeu, omul devine sau demon sau
animal. Mintea, despărţindu-se de gândirea lui Dumnezeu – spunea un anahoret din secolul al IV-lea
– cade în mod necesar în poftă şi mânie. Şi pofta-i animalică, iar mânia drăcească. Fireşte, şi noi, cei
de astăzi, ne-am putea întreba: oare sentinţă pronunţată printr-o hotărâre judecătorească, care nu ţine
seama de principiile elementare ale unei legi morale, unanim-universale, se află uneori şi ea sub
impactul acestei mânii şi înstrăinări de gândirea lui Dumnezeu?!
Pentru ca principiul moralităţii, al interiorităţii, proclamat odinioară de Socrate, să devină
conştiinţă generală, a avut nevoie de timp. Fără îndoială, de timp vom avea şi noi nevoie pentru ca
principiile moralei să devină o conştiinţă civică, al cărei spirit să se exprime bineînţeles şi în legile
cetăţii. Fireşte, de-abia atunci vom putea vorbi şi de o respectare şi aplicare a legilor ca stare şi
conştiinţa civică şi juridică, luminată şi de principiile religios-morale enunţate de Cartea sacră a
iudeo-creştinilor, adică Biblia – singurul text original –, pe care marile literaturi europene au
cunoscut-o încă din zorii afirmării lor, şi în care şi neamul nostru şi-a găsit însăşi trezia conştiinţei
naţionale româneşti17. În acelaşi sens sunt şi unele dintre valorile creştine prezente în Constituţia
României şi în noul Cod civil.
17

Nicolae V. Dura, Dreptul şi religia – normele juridice şi normele religios-morale, material preluat de pe site-ul,
http://www.crestinortodox.ro/drept-bisericesc/69944-
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4. Elemente creştine de codificare în dreptul român premodern
Valorile creştine codificate în dreptul românesc de astăzi, au rădăcini istorice creştineşti, şi pe
parcursul istoriei au fost preluate de diverse curente umaniste, mişcări democratice şi instituţii laice.
Dreptul de astăzi se fondează pe trei piloni, Atena, Roma şi Ierusalim şi ceea ce este important, în
opinia noastră, este exercitarea, folosirea acestor valori respectând cea mai importantă poruncă şi
valoare creştină – dragostea faţă de om, iubirea aproapelui.
În toate societăţile tradiţionale sacrul şi profanul s-au întrepătruns într-un mod intim. Aidoma
s-au petrecut lucrurile şi între dreptul bisericesc şi dreptul laic. Istoria dreptului canonic reaminteşte
cum aproape întotdeauna a existat un anumit grad de interferenţă al categoriilor şi procedurilor între
legislaţiile bisericească şi cele laice. Această interferenţă a fost particular mai sensibilă în ceea ce
priveşte influenţa dreptului roman asupra dreptului canonic. Dreptul civil şi cel canonic aveau deja
un sprijin reciproc în apărarea instituţiilor familiei, a căsătoriei, a persoanelor, precum şi protejarea
demnităţii persoanei umane. În societatea europeană modernă, liberală, un raport de ruptură lasă
foarte neîndemânatic urmele unei demarcaţii laxe: Statul devine laic, laicul este normă de drept,
regula afirmând principiul laicităţii dă loc interpretării juridice. Numeroase doctrine au negat, de-a
lungul secolelor, locul şi rolul dreptului canonic referitor la bunuri în cadrul comunităţii creştine în
timp ce alte teorii la fel de numeroase, au acordat o preeminenţă dreptului bisericesc sau au încercat
să îl topească în creuzetul dreptului privat18.
Procesul de codificare a dreptului românesc în general şi în domeniul dreptului civil în
special s-a desfăşurat în strânsă şi determinantă legătură cu istoria multimilenară a ţării,
valorificându-se tradiţia definitorie romană, dar şi normele canonice ale monofilaxului Alexie
Alistin, ca în cazul Pravilei cea Mare al lui Matei Basarab (1652), un veritabil manual de drept
canonic şi o preluare a conţinutului Pravilei lui Vasile Lupu (1646) 19.
Un rol important în conturarea principiilor dreptului medieval l-a avut etica creştină, principiu
care a influenţat şi materia dreptului negustorilor. Etica creştină impune justul preţ şi justa măsură.
Dreptul canonic cuprindea unele reguli care erau negarea însăşi a comerţului. Dintre acestea dorim
să amintim interzicerea dobânzii indiferent de cuantumul său considerată a fi câştig ilicit.
Comercianţii sau negustorii vor duce o luptă dură cu aceste mentalităţi reuşind până la urmă să
înfrângă rezistenţă Bisericii. Dreptul laic este de fapt fructul necesităţii, iar autonomia sa este creaţia
clasei negustorilor, datorită puterii lor economice şi organizării lor politice. A fost bine, a fost rău,
faptul că dreptul laic s-a abătut de la valorile creştine? Pe de o parte răspunsul poate fi afirmativ, a
contribuit la evoluţia materială a societăţii, la bunăstarea oamenilor, iar pe de altă parte cu ce preţ,
văzând atitudinea multinaţionalelor care conduc din umbră guvernele lumii, atitudine arogantă şi
dispreţuitoare pe care o resimţim şi noi românii prin preţurile pe care le plătim pentru benzină, ori
prin dobânzile exagerate pe care le achităm către bancherii lacomi şi nesăţioşi, a căror dorinţe de
câştig nu are limite! Care este Dumnezeul lor? Banul!?
În loc de concluzii la această succintă prezentare a raportului dintre legea de drept şi legea
morală, ţinem să amintim că la noi, la români, „legea românească” – de care fac menţiune expresă
Pravilele Ţării – presupunea întâi de toate observarea şi aplicarea legii moral-creştine, aşa cum era
ea prevăzută de Revelaţia neo-testamentară. Mai mult, ştim că odinioară, în Ţările Române,
Domnitorii n-au avut asupra-le decât „pe Dumnezeu şi legea”, adică legea dumnezeiască
(religios-creştină), şi legea omenească; nomo-canonică (de Stat şi bisericească), ambele rezultate
însă dintr-o voinţă sinergetică (divino-umană).
18
Liviu-Marius Harosa, Bunurile temporale ale bisericii. Regimul juridic al bunurilor aparţinând bisericii, Vol. 1,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 60.
19
M. Duţu, op. cit., p. 19.
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5. Corelaţia normelor juridice cu valorile creştine în Constituţia României şi în noul
Cod civil
Trecută în prezentarea tehnică printre „sursele de documentare avute în vedere la elaborarea
proiectului noului Cod civil, Constituţia din 8 decembrie 1991, revizuită în 2003, reprezintă, desigur
mai mult decât atât pentru ansamblul dreptului civil, cuprins în cod sau rămas în afara lui, baza
fundamentală de configurare şi referinţă a acestuia20.
Simpla consultare a tablei de materii a noului Cod civil, corelată cu titlurile corespunzătoare
din Constituţia României, demonstrează în opinia noastră, importanţa unora dintre instituţiile
juridice care fac obiectul de preocupare al demersului nostru de cercetare juridică. Doar cu titlu de
exemplu, şi într-o alegerea aleatorie, amintim, în această ordine de idei, instituţii ca dreptul de
proprietate, opţiunea succesorală, răspunderea civilă, căsătoria, aplicarea prioritară a tratatelor
internaţionale privind drepturile omului şi a dreptului Uniunii Europene, fiecare dintre ele şi toate
celelalte împreună, fiind de natură a stârni interesul specialiştilor şi nu numai. În legătură cu această
ultimă chestiune a aplicării prioritare a dreptului european se impune, cel puţin din punct de vedere
al tehnicii elaborării actelor normative, o observaţie. Mai precis, textele articolelor precitate, 4 şi 5
NCC, putea să lipsească, neţinând cont de natura şi substanţa un ui cod civil, cu atât mai mult cu cât
nu fac decât să reproducă – tale quale sau pe conţinut – dispoziţiile constituţionale ale art. 48 alin. 1
şi art. 148 alin. 221.
Din perspectiva demersului nostru de cercetare ştiinţifică, un aspect important al raportului
dintre legea fundamentală şi noua lege civilă-cadru o constituie asigurarea protecţiei drepturilor şi
libertăţilor civile inerente personalităţii umane. După cum este cunoscut, drepturile, libertăţile şi
îndatoririle fundamentale formează obiectul Titlului II din Constituţie, iar noul Cod civil a introdus,
în acest scop, în cadrul titlului II „Persoana fizică” (aferent Cărţii I Despre persoane), Capitolul II –
Respectul datorat fiinţei umane şi drepturile ei inerente, având patru secţiuni: dispoziţii comune (art.
58-60), Drepturile la viaţă, la sănătate, la integritate ale persoanei fizice (art. 61-69), respectul vieţii
private şi denumirii persoanei umane (art. 70-77) şi Respectul datorat persoanei şi după decesul său
(art. 78-80), repere creştine, atribute esenţiale ale omului, subiect de drept civil, titular de drepturi şi
obligaţii civile, creaţie a lui Dumnezeu. Ca un corolar al acestor drepturi (dreptul la viaţă, la
sănătate, la integritate fizică şi psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii private,
precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege. Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică
a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de lege) este textul alin. 2 al art. 61
„Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al
ştiinţei”. Mai mult, „Corpul uman este inviolabil. Orice persoana are dreptul la integritatea sa
fizică şi psihică. Nu se poate aduce atingere integrităţii fiinţei umane decât în cazurile şi în
condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege” (art. 64).
Trecând peste neajunsurile unei operaţii de tehnică legislativă22 care să efectueze o corelare
logică şi sistematică între textele constituţionale şi cele ale noului Cod civil de dezvoltare şi
particularizare şi să ofere o reglementare de principiu, urmând ca prevederile de detaliu, mai ales de
ordin procedural şi instituţional, să fie cuprinse în legi speciale, prin fondul, conţinutul reglementărilor aferente sunt binevenite, prin dezvoltările aduse în privinţa ocrotirii dreptului la viaţă, la
sănătate şi integritate, a dreptului la viaţa privată şi demnitatea persoanei, precum şi la respectul
persoanei decedate, legiuitorul civil român a transpus în dreptul laic esenţa valorilor creştine.
Creştinismul este un element esenţial al identităţii europene. Europa zilelor noastre se
confruntă cu o criză economică mondială care a schimbat modul în care ne raportăm la lume, la
resursele financiare şi la economie în general. Dar a mai schimbat ceva: modul în care ne raportam
la valorile creştine. Contextul economic a făcut necesară schimbarea, iar schimbarea a început cu
20

Idem, p. 40.
M. Duţu, op. cit., p. 39.
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A se vedea, pentru detalii, M. Duţu, op. cit., p. 41.
21

Drept privat

51

reglementarea juridică a Uniunii Europene, o piaţă care avea nevoie de o flexibilizare, legislaţia la
fel. Schimbarea a adus cu sine noi provocări. Implementarea noilor reglementari necesită un efort de
cunoaştere şi interpretare, efort care nu este nici facil, nici la indemnă. Pentru a înţelege amploarea şi
implicaţiile acestor modificări, în forurile academice şi nu numai au loc dezbateri aprinse despre
rolul rădăcinilor creştine, al religiei în societatea contemporană23.
Raportul dintre biserică şi stat, dintre identitatea creştină şi cea europeană generează multe
controverse, mai cu seamă în privinţa elaborării unei Constituţii Europene. În preambulul proiectului
de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa, adoptat prin consens de Convenţia
Europeană la 13 iunie şi 10 iulie 200324 se preciza: „inspirându-se din moştenirea culturală,
religioasă şi umanistă a Europei, ale căror valori prezente şi astăzi în patrimoniul său, au ancorat în
viaţa societăţii rolul central al omului şi drepturile lui inviolabile şi inalienabile, precum şi
respectarea dreptului.” Acest text al preambulului din tratat, deşi timid, face o referire directă, alături
de moştenirea culturală şi umanistă la valorile religioase care au fost „ancorate” în viaţa societăţii.
Mai mult, Denis de Rougemont, unul dintre fondatorii proiectului Uniunii Europene, politicianul
creştin care a fost unul dintre cei mai importanţi oameni politici ai Europei, pe lângă aceste merite
politice excepţionale, poate fi apreciat şi pentru scrierile sale creştine. Datorită lui există astăzi
Institutul de Studii Europene cu sediul la Geneva.. Înainte de a fi om politic şi scriitor, Denis de
Rougemont a fost creştin.
Apoi, în preambulul versiunii consolidate a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a
Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene25, se reiau, într-o formă uşor modificată aceleaşi
teze referitoare la „moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat
valorile universale care constituie drepturile inviolabile şi inalienabile ale persoanei, precum şi
libertatea, democraţia, egalitatea şi statul de drept, …ataşamentul faţă de principiile libertăţii,
democraţiei şi respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de
drept, …faţă de drepturile sociale fundamentale definite în Carta socială europeană, semnată la
Torino, la 18 octombrie 1961, şi în Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale
lucrătorilor din 1989.”
România, o ţară creştin-ortodoxă, cu rădăcini creştine milenare, cu o societate în care
tradiţiile religioase au fost moştenite din generaţii în generaţii, păstrează, chiar dacă apar în concepţii
mai moderne valorile creştine care guvernează relaţiile dintre membrii societăţii26. Asumarea de
către noi românii, dar şi de către Europa contemporană a tradiţiilor creştine milenare este, în opinia
reputatului specialist în drept constituţional, o necesitate firească pentru păstrarea identităţii
româneşti şi cea europeană. În acest context reflectarea, consacrarea şi ocrotirea valorilor creştine în
Constituţie, fie naţională. Fie europeană, este un deziderat nu numai necesar, dar şi obligatoriu. Faţă
de argumentele înfăţişate ne alăturăm opiniei exprimate, întrucât din 1884 şi până astăzi, elaborarea
şi adoptarea codurilor juridice ale României au stat sub semnul imperativelor politico-istorice dictate
de construcţia statului modern, realizarea unificării legislative ori schimbarea regimurilor politice şi
sistemelor economico-sociale. În cadrul acestui proces, de cele mai multe ori, Ştiinţa nu a fost
chemată să contribuie la Codificare, rezervându-i-se misiunea, modestă şi nemeritată, de a interveni
a posteriori prin analiza rezultatelor acesteia şi relevarea imperfecţiunilor detectate, în vederea
modificării corespunzătoare. Desigur, cu costuri imense, perceptibile şi afirmate la scara istoriei.
23

Pentru detalii istorice, a se vedea, academician Răzvan Teodorescu, The TwoEuropes, articol publicat la
Conferinţa internaţională a Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 11-12 noiembrie, 2011, p. 14-17.
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Publicat în preambulul Convenţiei pentru viitorul Europei la 18 iulie 2003, semnat la Roma la 29 octombrie 2004.
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Versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului privind funcţionarea Uniunii
Europene, precum şi a protocoalelor şi a anexelor la acestea, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona
semnat la 13 decembrie 2007 la Lisabona şi care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 au fost publicate succesiv, în JOUE
seria C nr. 115 din 9 mai 2008 şi JOUE seria C nr. 83 din 30.03.2010.
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Valentin Zoltan Puscas, op. cit., p. 1.
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Punând sub semnul îndoielii valabilitatea unor asemene practici, cauzele şi justificările lor, şi
considerând că a venit timpul abandonării problemei în favoarea promovării unui parteneriat
corespunzător între valorile creştine şi codificare, propunem o dezbatere complexă asupra acestei
teme, în contextul în care un atare fenomen are un rol hotărâtor în modernizarea, europenizarea şi
mondializarea dreptului. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât, după experienţa realizării setului celor
patru coduri tradiţionale – civil, de procedură civilă, penal şi de procedură penală – înscrisă, din
păcate, aceleiaşi perspective generale, preocupările în materie se amplifică şi se manifestă în
domenii noi, precum: dreptul administrativ, dreptul mediului, materia proprietăţii intelectuale,
dreptul urbanismului, domeniul judiciar etc. Urmărim, totodată, o redefinire a trinomului valori
creştine-ştiinţă-codificare în condiţiile cristalizării noului drept, marcat de globalizare, prin
uniformizare, scientizare şi tehnicizare, şi cu speranţa că, în practică, i se va acorda importanţa
cuvenită. Mai ales că, iată au trecut douăzeci de ani de la răsturnarea din decembrie 1989, exact
perioada de linişte şi pace dintre cele două războaie mondiale care au pornit din Europa (1919 –
1939), răstimp de nelinişti şi căutări pentru o lume mai bună şi mai dreaptă, atât pentru europeni, dar
mai ales pentru românii greu încercaţi de istorie.
Ce înţelegem de fapt prin valorile creştine? Este greu să dai o definiţie cuprinzătoare în acest
sens. Valorile creştine se regăsesc în Biblie şi au o arie de cuprindere deosebit de vastă. Prin analiza
sintagmei constatăm că valoarea27 este însuşirea unor lucruri, fapte, idei şi fenomene de a
corespunde necesităţilor sociale şi idealurilor generate de acestea, iar creştin de la latinul cristianus,
înseamnă ceva care provine de la Hristos. Pe baza acestei analize, afirmă autorul, fără a avea
pretenţia exactităţii, că valoarea creştină este o idee, un ideal, care provin de la Hristos prin
învăţăturile Bibliei.
Din punct de vedere al Constituţiei, pot fi analizate, în mod special acele valori creştine care
guvernează relaţiile generale ale societăţii umane. Papa Ioan Paul al II-lea, în mesajul „Spre o
Constituţie Europeană” adresat participanţilor de la Conferinţa de la Roma din iunie 2002, propunea
pentru Constituţia Europeană următoarele valori creştine: sacritatea vieţii umane, demnitatea
omului, rolul familiei bazată pe căsătorie, importanţa educaţiei, libertatea conştiinţei şi de exprimare,
libertatea credinţei şi a exercitării religiei, ocrotirea legală a individului şi a colectivităţii,
colaborarea societăţii pentru bunăstarea comună (bonum commune), munca – valoare individuală şi
socială, puterea politică – serviciu public.
O sumară trecere în revistă a acestor valori, ne oferă un tablou vast cuprinzând în bună parte,
drepturile şi libertăţile consacrate în declaraţia Universală a Drepturilor Omului, dar şi de
constituţiile naţionale ale ţărilor democratice. De aici apare şi o întrebare, cel puţin firească. Dacă
oricum aceste valori, în marea lor majoritate, apar în constituţiile naţionale, în convenţiile
internaţionale dar, într-o oarecare măsură şi în proiectul de Tratat de instituire a unei Constituţii
pentru Europa, de ce nu sunt recunoscute, unanim, ca valori creştine? Răspunsul este foarte dificil şi
necesită o parcurgere istorică a dezvoltării societăţii umane, şi în mod special al rolului bisericii în
istoria Europei.
Credinţa religioasă, Dumnezeu, valorile tradiţionale creştine sunt prezente în constituţiile
naţionale încă de la începutul apariţiei acestora. Astfel, constituţia Statelor Unite ale Americii –
adoptată la 17 septembrie 1787, în preambulul său face referire la valori creştine precum „aşezarea
dreptăţii”, „promovarea prosperităţii generale” sau „asigurarea binecuvântărilor libertăţii” care sunt
decretate şi promulgate de „Noi, poporul Statelor Unite”.
27
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Textul Constituţiei nu face, în prima sa redactare, nicio referire la libertatea religiei sau a
cuvântului, dar prima modificare a Constituţiei, în anul 1791, introduce un articol care interzice
Congresului să adopte legi prin care să fie interzisă înfiinţarea unui cult religios sau să fie
împiedicată libertatea religioasă sau îngrădită libertatea de exprimare.
Aşa cum am amintit, Constituţiile naţionale ale ţărilor democratice consacră principalele
valori tradiţionale creştine, fără să facă referire directă la Dumnezeu sau la originea creştină a
valorilor respective. Această realitate nu diminuează cu nimic importanţa consacrării acestor valori.
Sunt totuşi, mai multe constituţii naţionale care fac referiri directe la Dumnezeu sau tradiţii
creştine28.
În Constituţia României, cuvântul Dumnezeu apare în textul art. 82 – jurământul
Preşedintelui României – prin sintagma „Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. Fără să facem o analiză a
textului jurământului preşedintelui ales şi validat de Curtea Constituţională, ne putem întreba retoric,
cum se va proceda în cazul în care preşedintele ales şi validat al României va fi un ateu? Referiri la
Dumnezeu, în legislaţia românească se mai regăsesc în Codurile de procedură civilă şi penală, cu
acelaşi conţinut, reglementând jurământul martorilor.
Decizia CEDO din data de 18 martie 2011, pronunţată în cauza Lautsi şi alţii împotriva
Italiei, referitoare la expunerea crucifixurilor în şcolile publice, Marea Cameră a Curţii Europene a
Drepturilor Omului a constatat că prezenţa acestora în şcolile publice nu conduce la încălcarea
dreptului la educaţie, garantat de articolul 2 din Protocolul adiţional nr. 1, nu afectează drepturile
omului fiind catalogată ca o victorie a recunoaşterii rădăcinilor şi tradiţiilor creştine europene.
Totodată, Marea Cameră a considerat că nu se ridică nicio problemă distinctă în privinţa libertăţii de
gândire, de conştiinţă şi de religie, garantate de articolul 9 din Convenţie29. Pentru a pronunţa
hotărârea, Curtea, în acord cu observaţiile formulate de Guvernul României, a avut în vedere faptul
că statele se bucură de o largă marjă de apreciere în ceea ce priveşte concilierea sarcinilor asumate
de acestea în domeniul educaţiei, cu dreptul părinţilor ca educaţia copiilor lor să se facă în
conformitate cu convingerile lor religioase şi filozofice. Sub acest aspect, Curtea a precizat că
respectă deciziile pe care le iau statele în acest domeniu, cu condiţia ca măsurile astfel adoptate să
nu constituie o formă de îndoctrinare. În plus, având în vedere locul preponderent pe care îl ocupă o
anumită religie în istoria unei ţări, Curtea a remarcat că acordarea unui spaţiu mai larg acestei religii
în cadrul programelor şcolare nu poate fi considerată o formă de îndoctrinare. În plus, s-a subliniat
că nu există indicii conform cărora autorităţile naţionale s-ar fi arătat intolerante faţă de elevii care
aveau alte convingeri religioase, faţă de atei sau faţă de elevii care aveau credinţe filozofice
neasociate niciunei religii. De asemenea, Curtea şi-a întemeiat hotărârea pe faptul că reclamanta, în
calitate de părinte, şi-a păstrat intact dreptul de a-şi educa copiii în conformitate cu propriile sale
convingeri filozofice. O decizie asemănătoare a fost adoptată şi de către Curtea Constituţională din
28
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se prevede că „religia de stat în Grecia este religia ortodoxă ….capul bisericii este Isus Hristos”. Constituţia Irlandei (1937)
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Naţionale, care credem că făuritorul istoriei este Sfântul Dumnezeu”, ori constituţiile naţionale din Suedia, Norvegia,
Lichtenstein, Malta unde la fel apare numele lui Dumnezeu.
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ţinut cont.
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Austria care a statuat că „prin prezenţa simbolurilor creştine în şcoli nu se încalcă nicidecum
Constituţia ţării”.
Analizând unele dintre valorile creştine putem constata că acestea sunt prezente în Constituţia
noastră. Astfel, în art. alin. 3 se statorniceşte: România este stat de drept, democratic şi social, în
care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane,
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale
poporului roman şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.” În acest text
regăsim valorile creştine precum demnitatea omului, libera dezvoltare a personalităţii umane,
dreptatea. De lege ferenda, în deplin acord cu autorul precitat, la o eventuală revizuire a Constituţiei,
propunem introducerea în acest text, alături de tradiţiile democratice şi „rădăcinile şi tradiţiile
creştine”.
În continuarea analizei, în art. 4 alin. 1 se precizează că „Statul are ca fundament unitatea
poporului roman şi solidaritatea cetăţenilor săi.”Consacrarea statului social şi solidaritatea
cetăţenilor săi demonstrează spiritul creştin al Constituţiei României, asigurând colaborarea
societăţii pentru bunăstarea comună a cetăţenilor. Pentru noi solidaritatea reprezintă calea cea mai
sigură pentru depăşirea tuturor conflictelor de interese din societate. Renunţarea la interesele
politice, economice, sociale, individualiste şi clientelare în favoarea marilor proiecte ale lumii –
eradicarea sărăciei, protecţia mediului, lupta împotriva terorismului, etc. – presupune solidaritate, iar
lumea momentului reclamă o asemenea abordare atât din partea cetăţenilor, cât mai ales, din partea
factorilor de răspundere politici, civici sau economici care dirijează destinele omenirii. Toată lumea
trebuie să fie concentrată şi focalizată pe rezolvarea acestor probleme, să umanizeze noţiunea
abstractă de solidaritate şi să o aducă în realitatea imediată a relaţiilor dintre oameni.
Solidaritatea este expresia practică a unui umanism universal, iar dimensiunea europeană şi
mondială, locul fiecăruia dintre noi în această lume, ne obligă să regândim modul în care am înţeles,
în ultima perioadă, să fim solidari. Solidaritatea înseamnă conştientizarea interdependenţei dintre
persoane şi dintre comunităţile umane. Orice i se întâmplă unei persoane va avea, într-un fel sau
altul, repercusiuni asupra celorlalţi. Solidaritatea constă înainte de orice, în protecţia celor mai slabi,
în propria noastră familie, comunitate naţională, ca şi în întreaga lume. Afirmând unitatea
umanităţii, în timp şi spaţiu, vedem solidaritatea nu numai în plan orizontal, între fiinţele şi
generaţiile care trăiesc acum, ci şi în plan vertical, prin luarea în considerare a intereselor legitime
ale generaţiilor viitoare şi prin respectul faţă de lumea creată. Solidaritatea trebuie să ne protejeze pe
fiecare dintre noi în faţa riscurilor vieţii: război, catastrofe naturale sau umane, terorism, sărăcie,
boală, handicap, şomaj, etc. Apărând solidaritatea şi generozitatea, construim o lume în care fiecare
cetăţean să fie protejat şi să-şi găsească locul. Coeziunea socială se construieşte pe solidaritate30.
Sacritatea vieţii umane, prima propunere a Papei Ioan Paul al II-lea, îşi găseşte consacrarea în
Constituţia României prin dispoziţiile art. 22, „Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică”, ale
art. 34 „Dreptul la ocrotirea sănătăţii”, art. 35 „Dreptul la mediu sănătos”, art. „Nivelul de trai”.
Ocrotirea familiei, căsătoria ca act de bază al întemeierii familiei, sunt valori deosebite în societatea
românească şi au o reglementare pe măsură atât în Constituţie, cât şi în noul Cod civil (art. 271) care
bazându-se pe valori creştine, dispune:„Căsătoria se încheie între bărbat şi femeie prin
consimţământul personal şi liber al acestora.” Art. 49, protecţia copiilor şi a tinerilor, este o altă
prevedere cu o deosebită valoare creştină instituind un regim special de protecţie pentru copii şi
tineri, iar prin consacrarea protecţiei persoanelor cu handicap, în norma conţinută în art. 50,
Constituţia, bazându-se pe sacritatea vieţii umane şi demnitatea omului, ocroteşte valorile de bază
ale creştinismului. De asemenea, educaţia, valoare de maximă importanţă cu rădăcini creştine,
alături de accesul la cultură, constituie unele dintre drepturile fundamentale ale omului.
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Libertatea conştiinţei garantează pe lângă libertatea gândirii şi credinţei religioase, precum şi
autonomia cultelor religioase faţă de stat, organizarea acestora pe bază de statute proprii (art. 29), iar
libertatea de exprimare dovedeşte inviolabilitatea exprimării gândurilor, opiniilor şi a credinţei în
patria noastră. În fine, cât priveşte puterea ca serviciu public în slujba cetăţeanului, este nu numai o
viziune creştină, dat şi un comandament al legii noastre fundamentale care îşi găseşte consacrarea
constituţională prin dispoziţiile exprese ale art. 69 alin. 1:„În exercitarea mandatului, deputaţii şi
senatorii sunt în serviciul poporului”.
În această sumară analiză a prevederilor Constituţiei României, raportate la cele mai
importante valori creştine, care ar trebui să fie regăsite şi într-o posibilă viitoare Constituţie (Tratat
sau cum se va numi) a Europei, am încercat să evocăm că, în timp ce în Europa sunt dezbateri
interminabile pe această temă, Legea noastră fundamentală, chiar dacă nu face referiri exprese
textuale la rădăcinile, tradiţiile şi valorile creştine, consacră aceste comandamente religioase spre
binele societăţii româneşti31. Dar nu numai legea noastră fundamentală consacră valori creştine, ci şi
noul nostru Cod civil, prin intermediul multor instituţii civile, exempli gratia, art. 61 alin. 1 potrivit
căruia „Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau
al ştiinţei”, care ar face invidioşi chiar şi pe iluminişti.
6. În loc de concluzii
Din consideraţiile făcute în cele ce preced, rezultă cu claritate complexitatea unui atare
demers ştiinţific şi dificultăţile pe care le presupune elaborarea acestuia, iar dacă am motive, dar nu
dispun de posibilităţi, să încep o revoluţionare a dreptului privat românesc, am decis totuşi că, prin
stil şi atitudine, neîngrădit de idei preconcepute să propun o altă abordare din perspectiva acelor
valori creştine, a echităţii şi solidarităţii sociale, şi mă gândesc cum fiecare dintre noi nu ne putem
dezinteresa de soarta şi situaţia celorlalţi, că există o legătură intimă din acest punct de vedere între
toţi membrii societăţii, că o asemenea dezinteresare ar echivala cu nerespectarea unor obligaţii, căci
după cum spune Bourgeois, în cunoscuta sa lucrare „Despre Solidaritate” am primit ceva de la
societate şi nu am putea susţine că nu trebuie să dăm nimic în schimb. Echitatea şi solidaritatea ne
pot arăta calea în fiecare zi pentru o schimbare a valorilor şi a politicii, pentru a crea societatea pe
care o dorim.
Susţin ideea că aceste valori creştine comune, principiile dreptului, echitatea, sentimentul
responsabilităţii reciproce şi al solidarităţii sociale, trebuie nu numai să se exprime în toate
mecanismele prin care pot fi gestionate paşnic şi fără prea multe convulsii elementele de dezordine
din comunitatea internaţională, dar pot determina mai multă ordine mondială. Şi nu cred că, într-o
viitoare modificare a Constituţiei noastre, aceasta să pună accentul pe chestiuni precum familia, ţara,
creştinismul, iar începutul Legii fundamentale a României să cuprindă ruga noastră a tuturor
românilor: Dumnezeu să binecuvânteze poporul român”! Sunt chestiuni care poate nu sunt pe placul
unora, dar viitoarea constituţie, astfel modificată nu ar trebui să îngrijoreze pe nimeni.
Nu închei, fără a dori sa atrag atenţia cititorului acestor rânduri asupra unei chestiuni ce mi se
pare esenţiale. Mai exact, din 1884 şi până astăzi, elaborarea şi adoptarea codurilor juridice ale
României au stat sub semnul imperativelor politico-istorice dictate de construcţia statului modern,
realizarea unificării legislative ori schimbarea regimurilor politice şi sistemelor economico-sociale.
În cadrul acestui proces, de cele mai multe ori, Ştiinţa nu a fost chemată să contribuie la Codificare,
rezervându-i-se misiunea, modestă şi nemeritată, de a interveni a posteriori prin analiza rezultatelor
acesteia şi relevarea imperfecţiunilor detectate, în vederea modificării corespunzătoare. Desigur, cu
costuri imense, perceptibile şi afirmate la scara istoriei.
Punând sub semnul îndoielii valabilitatea unor asemene practici, cauzele şi justificările lor, şi
considerând că a venit timpul abandonării problemei în favoarea promovării unui parteneriat
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corespunzător între Ştiinţă şi Codificare, propunem organizatorului acestei importante activităţi
atragerea în dezbaterile complexe asupra acestei teme, şi a altor actori cu rol determinant în
activitatea de codificare, mai ales, în contextul în care un atare fenomen are un rol hotărâtor în
modernizarea, europenizarea şi mondializarea dreptului. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât, după
experienţa realizării setului celor patru coduri tradiţionale – civil, de procedură civilă, penal şi de
procedură penală – înscrisă, din păcate, aceleiaşi perspective generale, preocupările în materie se
amplifică şi se manifestă în domenii noi, precum: dreptul administrativ, dreptul mediului, materia
proprietăţii intelectuale, etc.
Totodată, trebuie urmărită o redefinire a ecuaţiei ştiinţă-codificare în condiţiile cristalizării
noului drept, marcat de globalizare, prin uniformizare, scientizare şi tehnicizare, şi cu speranţa că, în
practică, i se va acorda importanţa cuvenită De răspunsurile pe care le vom aduce fiecărei dintre
aceste întrebări, dar mai ales despre felul cum vom înţelege această veche, dar mereu actuală
paradigmă – concepţia teologică echilibrată despre desăvârşirea creştină –, va depinde în mare parte
modul cum va arata lumea noastră de mâine.
Concepţia teologică echilibrată despre desăvârşirea creştină, năzuinţă scumpă atât monahilor,
cât şi credincioşilor simpli, înţeleasă ca punere în practică a botezului sub forma unei împlinite
fericiri, într-o viaţă de obşte, comunitară, a împletirii rugăciunii cu munca, a contemplaţiei cu
acţiunea de protejare a mediului a dat roade bogate de-a lungul vremii şi în România. O simplă
lectură a unor vrednici de pomenire exemple demonstrează cu puterea faptelor cât de puternice şi
roditoare au fost pilda şi gândirea românească. Viziunii largi despre împletirea slujirii lui Dumnezeu
şi a oamenilor, a deschiderii şi profundei pătrunderi în realităţile umane concrete ale ecologiei se
datorează şi faptului că problematica dreptului nu aparţine numai unor comunităţi restrânse, ci
întregii omeniri.
Puterea legislativă umană depinde de dreptul divi, şi nu invers. Normele canonice umane nu
sunt legitime decât dacă sunt conforme cu voinţa Mântuitorului şi cu ansamblul de legi divine. În
fapt dreptul divin şi dreptul uman constituie un singur sistem juridic, la fel cum sunt inseparabile
laturile terestră şi spirituală ale Bisericii. De inspiraţie divină şi naturală, dreptul Bisericii se
completează cu dreptul laic în căutarea dreptăţii şi adevărului, principii imuabile. Din propriul său
punct de vedere, dreptul bisericesc face parte integrantă din sistemul general de drept, uneori
excluzând chiar anumite norme de drept privat, dar, în cele mai multe ocazii, împletindu-şi normele
cu acesta32.
În mod aproape simetric, influenţa spirituală exercitată de opera şi scrisul profan asupra
teologiei şi culturii româneşti este una incontestabilă, ale cărei dimensiuni morale şi spirituale sunt
departe de a fi evaluate pe măsura lor. Ca o modestă a preocupare în domeniul dreptului se înscrie şi
materialul de faţă pe care încercăm a-l întocmi după toate exigenţele acribiei ştiinţifice moderne
specifice domeniului supus dezbaterii, dar mai ales, Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române, templul ştiinţei şi cercetării româneşti.

32

L.-M. Harosa, op. cit., p. 76.
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CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PERSPECTIVA CODIFICĂRII
CONTRACTULUI CIVIL ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
Ionica NINU∗
Abstract:
Contract law is a fundamental notion, that tends to standardize the concept in the context of
globalization. Globalization entails a careful attempt to remove the borders of the right, and civil law is
no exception. As a consequence of globalization, targeting to balance the interests of the parties, the
Europeanization of the contract notion is moreand more developped. In The monistic conception of the
New Civil Code was developed a different definition of the contract.
Cuvinte cheie: codificare, globalizare, contract, noul cod civil, cod european al contractelor

Globalizarea este un termen care este folosit din ce în ce mai mult în diverse discursuri pe
probleme economice, sociologice, culturale, dar şi juridice. Globalizarea înseamnă uniformizare,
încercarea de a se dezvolta un etalon comun, ceea ce înseamnă nu numai o acceptare pasivă a
acestora, dar şi o inter-relaţionare între state şi celelalte entităţi implicate.
Codificarea s-a impus pe măsura dezvoltării relaţiilor economice şi sociale, ce au determinat
dezvoltarea şi diversificarea raporturilor juridice dintre indivizi. Astfel, codificarea presupune
sistematizarea superioară a normelor juridice aparţinând aceleiaşi ramuri de drept într-un cod unitar,
logic, cu forţa juridică a legii, adaptând normele juridice la realităţile economice şi sociale şi dând
forţă juridică obiceiurilor. Codul „sesizează principiile de drept şi le exprimă pe calea gândirii în
universalitatea lor şi prin aceasta, în determinaţia lor”1, iar „a refuza unei naţiuni civilizate sau
breslei juriştilor într-însa, competenţa de a alcătui un cod de legi – întrucât nu poate fi vorba
într-însul de a alcătui un sistem de legi noi în conţinutul lor, ci numai de recunoaşterea conţinutului
prezent al legilor, în universalitatea sa determinată, adică de considerarea lui pe calea gândirii, cu
adausul aplicaţiei la particular – ar fi una dintre cele mai mari ocări ce s-ar putea aduce unei naţiuni
sau acelei bresle”2.
Acţiunea de sistematizare legislativă a început încă din antichitate. Astfel, au fost adoptate
Legea lui Bokoris (sec. VIII î.IH) în Egipt, Codul lui Hammurabi în Babilon (sec. XVIII î.IH) Legile
lui Manu în India (sec. III î.IH), Legile lui Moise la evrei, legea Mu în China, Legea celor 12 table în
Roma antică (sec. V î.IH.), Legea lui Solon (sec. VII î.IH) şi a lui Dracon (sec. V î.IH) în Grecia
antică. Opera de codificare în dreptul roman a fost sub forma încorporărilor Constituţiilor (Codul lui
Teodosian – sec. V d.IH), iar Justinian este cel care a desăvârşit opera de sistematizare a dreptului
roman începută în 528 d.IH ce intră în istoria dreptului sub denumirea de „Codicele Dreptului
Civil”. În evul mediu au fost adoptate acte legislative purtând denumirea de cod: „Codul Penal
Carolina” din 1532 în Germania; Codul comercial (1681) şi Codul maritim (1643) în Franţa;
Pravilniceasca condică (1780); Codul Calimachi (1817) şi Codul Caragea (1818), dar odată cu
revoluţiile industriale s-au extins pieţele, s-au dezvoltat schimburile, au apărut statele naţiuni, ceea
ce a determinat necesitatea codificările masive din secolul al XIX-lea. Astfel apare codul, în sensul
contemporan al noţiunii: în Franţa apare în 1804 Codul civil, în 1807 Codul de procedură civilă, în
∗

Judecător, Tribunalul Bucureşti.
Hegel, Principiile filozofiei dreptului, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 240.
2
Ibidem, p. 240.
1
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1808 Codul de comerţ, iar în 1811 Codul penal, la noi în tară, în 1864 Codul civil, de inspiraţie
franceză, intra în vigoare în 1865, fiind aproape o traducere a Codului lui Napoleon.
Deşi mare parte dintre aceste coduri au dăinuit o perioadă mare de timp fără a fi modificate
substanţial, totuşi ele au fost depăşite de dezvoltarea accelerată a societăţii pentru a cărei
reglementare au apărut.
În prezent, în societatea contemporană din ce în ce mai mult legăturile sociale, economice şi
politice traversează graniţele dintre state şi condiţionează în mod decisiv dezvoltarea lor şi a
indivizilor care alcătuiesc statul respectiv.
Având în vedere complexitatea acestor relaţii, în continuă schimbare şi dezvoltare, codurile
tind să nu mai încerce să fie exhaustive, stabilindu-se mai mult reguli şi principii generale.
Apreciem că există un ciclu, o spirală a codificării: codificarea se realizează pentru actualizarea normelor juridice la noul format al societăţii, dar rapiditatea şi complexitatea dezvoltării
relaţiilor pe toate planurile din cadrul societăţii fac ca, în scurt timp, reglementările să fie
îmbunătăţite sau chiar vidul de reglementare pentru noile situaţii să fie acoperite de dezvoltări ale
doctrinei sau construcţii jurisprudenţiale, ceea ce determină o nouă codificare, ce înglobează mai
multe informaţii şi devine mai abstractă în reglementare. Dacă până nu demult, influenţa şi
uniformizarea conceptelor juridice dincolo de graniţele unui stat se impuneau ca urmare a faptului că
se adopta un cod luând ca model un alt cod al unui stat, de pildă codul francez, codul italian etc. care
au influenţat alte coduri ale unor alte state, în prezent ca urmare a globalizării, extinderii şi
dezvoltării pieţelor, s-a trecut la un alt nivel, încercând să se găsească un limbaj juridic comun la
nivel european sau/şi mondial.
Astfel, dreptul a devenit materie de schimb. El depăşeşte frontierele ca un produs de export.
Se infiltrează, uneori fără viză, dintr-o sferă naţională în alta. Din ce în ce mai mult, regulile care
organizează viaţa noastră comună vor fi concepute în altă parte, iar cele concepute aici vor servi la
rândul lor la construcţia dreptului în alte ţări. Bunul nostru comun naţional a priori cel mai specific –
modul în care decidem în mod colectiv reglarea relaţiilor între oameni şi delimitarea a ceea ce este
permis de ceea ce este interzis – a devenit permeabil la influenţele străine. Deşi, nu este recentă,
această mobilitate a dreptului a crescut considerabil în ultimii an. Aceasta deoarece generalizarea
raporturilor între spaţiile economice, sociale şi culturale – cu avantaje şi dezavantaje – necesită
reguli sau cel puţin proceduri pentru a securiza noul flux de schimburi şi a preveni riscurile pe cale
le generează. Aceasta este dimensiunea funcţională a dreptului3.
Ramura dreptului civil, cu reglementarea sa fundamentală – Codul Civil reprezintă o parte
fundamentală a oricărei ordini juridice naţionale, ca urmare a relaţiilor sociale pe care le
reglementează, a dinamicii acestora, precum şi a impactului pe care îl are asupra indivizilor şi a
domeniilor vieţii economice, sociale etc., a modelării relaţiilor interumane, iar contractul este o
noţiune cheie în ansamblul acestor norme. S-a susţinut, pe bună dreptate, că „ putem crede în mod
legitim că dreptul contractelor este un drept universal, adaptat la toate epocile şi la toate popoarele,
la toate locurile şi la toate circumstanţele, căci el este fondat pe principiile fundamentale ale binelui
şi răului care provin din raţiunea naturală şi sunt imuabile şi eterne”4. Obligaţia ce rezultă din orice
contract preexistă legii civile. Legislatorul a găsit-o gata creată şi a avut doar de pus la punct
detaliile executării şi modul de urmărire5.
3
Julie Allard, Antoine Garapon, Judecătorii şi globalizarea Noua revoluţie a dreptului, Editura Rosetti Educaţional,
2010, p. 7 şi 8.
4
Addison, Traite des contracts, 1847, citat de P.S.Atiyah, Essays on contract, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 17,
citat de Alain Supiot, Homo Juridicus. Eseu despre funcţia antropologică a dreptului, Editura Rosetti Educaţional, 2011,
p. 139.
5
L. Larombiere, Theorie et pratique des obligations, 7vol., 1er ed. citat de Alain Supiot, Homo Juridicus. Eseu
despre funcţia antropologică a dreptului, Editura Rosetti Educaţional, 2011, p. 139
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Totodată, ca rezultat al Filosofiei luminilor, s-a instalat ideea conform căreia acest proces de
emancipare prin contract avea o valoare universală şi s-ar extinde într-o zi la toate popoarele6,
susţinându-se funcţia civilizatoare a contractului.
Având în vedere importanţa acestei noţiuni juridice, precum şi obiectul temei, ne vom opri
asupra definiţiei noţiunii de contract.
În vechiul cod civil art. 942 C. civ. definea contractul ca fiind „acordul între două sau mai
multe persoane, spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic”, o definiţie care a suportat
critici, literatura de specialitate fiind împărţită cu privire la faptul dacă noţiunile de contract şi
convenţie sunt sinonime, majoritatea autorilor apreciind că aceştia sunt sinonimi, sistemul de drept
românesc neîngăduind nici o distincţie între contract şi convenţie7.
Această definiţie a fost considerată de unii autori ca fiind incompletă, întrucât nu enumeră
toate efectele pe care un contract este apt a le produce: de transformare şi de transmitere a unui
raport juridic8.
Contractele civile sunt guvernate de principiul libertăţii contractuale (sau al libertăţii de
voinţă), potrivit căruia persoanele sunt libere să încheie orice fel de contracte doresc,
determinându-le în mod liber atât fondul, cât şi forma9, libertatea contractuală fiindu-le limitată de
ordinea publică şi bunele moravuri.
Fiecare dintre clasificările rezultate privind contractele prezintă însemnătate pentru stabilirea
regimului juridic aplicabil fiecărei specii de contracte, din punctul de vedere al temei interesându-ne
doar clasificarea contractelor în numite şi nenumite.
Sunt numite acele contracte ce corespund unei operaţiuni juridice determinate şi care sunt
nominalizate în legislaţia civilă – fie în Codul civil, fie în alte legi civile. Sunt nenumite acele
contracte care nu sunt nominalizate, ca figuri juridice distincte, în legislaţie. În virtutea libertăţii de
voinţă, părţile pot găsi variate feluri de contracte pentru a îmbrăca operaţiile pe care le săvârşesc,
fără a fi ţinute să se adapteze neapărat la vreunul dintre tipurile de contracte numite10.
Varietatea raporturilor sociale, care-şi solicită necontenit o haină juridică, a generat şi
generează noi contracte numite, precum şi noi contracte nenumite. Ceva mai mult, vechile contracte
au căpătat şi capătă trăsături noi, impuse de cerinţele vieţii moderne, observându-se, uneori, o
învechire a denumirii unor contracte tradiţionale11.
Importanţa clasificării contractelor în numite şi nenumite o găsim în faptul că pentru prima
categorie există o reglementare completă în legislaţie. Aşa fiind, părţile nu au nevoie întotdeauna să
prevadă întregul conţinut al lor, toate clauzele şi implicaţiile, ci, în măsura în care nu au derogat de
la reglementarea legală, aceasta le va fi aplicabilă în mod automat şi complet. Simpla calificare a
contractului şi încadrarea lui într-un anumit tip de contract numit este suficientă spre a-i cunoaşte
regimul juridic.
6
de Alain Supiot, Homo Juridicus. Eseu despre funcţia antropologică a dreptului, Editura Rosetti Educaţional,
Bucureşti, 2011, p. 140;
7
În acest sens, I.C. Micescu, Drept civil. Curs de teoria generală a drepturilor de creanţă, Editura Themis Cart,
Slatina, 2004, p. 52 şi 53; T.R. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 21;
C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a III–a, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 19; E.
Safta-Romano, Drept civil. Obligaţii, Editura Neuron, Focşani, 1996, p. 17; L. Pop, op. cit., p. 31; T. Prescure, Curs de
contracte civile, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 21-22; I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, Drept civil. Teoria generală a
obligaţiilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004, p. 25.
8
I. Dogaru, P. Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All Beck, Bucureşti, 2002; L. Pop,
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a II-a, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996, p. 30.
9
Sub aspectul formei, principiul libertăţii contractuale se manifestă prin consensualism.
10
C. Stãtescu, C. Bîrsan Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a revizuită şi adăugită, Editura
Hamangiu, 2008, p. 44.
11
R. Savatier, La théorie des obligations. Vision juridique et économique, ediţia a II-a, Dalloz, 1969., p. 184.
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Ca urmare a procesului de integrare, România este nevoită să ocrotească noi valori sociale,
culturale şi economice astfel că, normele noului Cod Civil trebuie să răspundă nevoilor ce decurg
din acest proces de integrare europeană şi din statutul de stat membru al Uniunii Europene.
Noul Cod civil are ca inspiraţie, atât reglementări juridice ale altor coduri, precum Codul
Quebec, Codul civil italian, Codul civil elveţian, cât şi soluţii adoptate de Principiile Unidroit,
Principiile dreptului european al contractelor. Acesta abandonează concepţia dualistă a vechiului cod
civil, îmbrăţişând concepţia monistă. Dispoziţiile Noului Cod civil au o aplicare generală, ele
aplicându-se şi raporturilor juridice dintre profesionişti, precum şi raporturilor juridice dintre aceştia
şi celelalte subiecte de drept civil.
În Noul Cod Civil, contractul este definit în art. 1166 ca fiind acordul de voinţe între două sau
mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport juridic.
Noul Cod Civil a adus o serie de modificări importante contractelor: pe de-o parte, aşa cum
am arătat, s-a îmbrăţişat concepţia monistă, dar au fost introduse elemente noi, care nu erau
reglementate expres până acum – impreviziunea, antecontractul, iar pe de alta parte, anumite noţiuni
– clauza penală, răspunderea contractuală, încetarea contractului – au suferit schimbări substanţiale.
Totodată, prin Noul Cod civil au fost legiferate şi alte categorii de contracte: contractul de adeziune
(art. 1175), contractul cadru (art. 1176), contractul încheiat cu consumatorii (art. 1177).
La ordinea publică economică naţională se adaugă aspecte noi rezultate din tendinţele de
integrare europeană. Astfel, în statele Uniunii Europene se vorbeşte în prezent şi de o ordine publică
europeană, supranaţională, de care trebuie să se ţină seama în contractele încheiate12.
În prezent se consideră că Europa este capătul de pod a trei globalizări: economică, politică şi
culturală13.
Iniţial construcţia comunitară europeană avea ca scop crearea unei pieţe unice, armonizarea
dreptului civil nu a figurat printre obiectivele sale.
Radaelli se referă la europenizare ca la „un proces de construcţie, răspândire şi
instituţionalizare a regulilor formale şi informale, proceduri, paradigme politice, stiluri, metode de a
face anumite lucruri şi de a împărtăşi credinţe şi norme, care sunt mai întâi definite şi consolidate în
procesul de decizie al Uniunii Europene şi apoi, încorporate în logica discursului naţional, identităţi
şi structuri”14.
Dintre greutăţile ce sunt întâmpinate în realizarea unui cod civil european putem vorbi de
faptul că fiecare stat ţine la tradiţiile sale juridice, dar mai cu seama la suveranitatea lor (deviza UE:
„Uniţi în diversitate”), dar şi de faptul că există prea multe diferenţe între sistemele de drept ale
statelor membre. Acestea sunt atât de înrădăcinate în cultura lor juridică, încât crearea unui cod civil
la nivelul UE, ar fi aproape imposibilă, dacă nu chiar imposibilă. Este de-ajuns să ne gândim la cazul
Regatului Unit.
Astfel, dacă în sistemele de common law specifică este tendinţa de autonomizare a normelor
juridice, de respectare a diversităţii, celor de drept civil (romano-germanice) le este caracteristică
înclinaţia pentru unificare, spre integrare. Dar unificarea nu trebuie făcută neapărat prin codificare.
Există şi metoda armonizării codurilor, tendinţă ce îşi găseşte de exemplu expresia în lucrările
Asociaţiei Capitant; ori acea a omogenizării jurisprudenţiale.
Cu ocazia Comunicării din 2001 privind dreptul european al contractelor15 Comisia
Europeană a lansat un proces amplu de consultări publice cu privire la problemele care decurg din
diferenţele dintre legislaţiile în materie contractuală ale statelor membre şi la posibilele măsuri în
12

R. Savatier, op. cit., p. 161-174.
Dominique Wolton, L'Autre Mondialisation, Editura Champs Flammarion, 2004.
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Radaelli, C., (2004): Europeanization: Solution or problem?, European Integration online Papers (EIoP), vol. 8,
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acest domeniu. Pe baza răspunsurilor primite, Comisia a emis un Plan de acţiune în 200316 prin care
propunea ameliorarea calităţii și coerenţei dreptului european al contractelor prin stabilirea unui
cadru comun de referinţă (CCR) care să conţină principii comune, terminologie și modele de norme
pentru a fi utilizate de către legiuitorul Uniunii atunci când redactează sau modifică acte normative.
S-a propus, de asemenea, să se revizuiască acquis-ul Uniunii în domeniul dreptului consumatorilor,
pentru a elimina neconcordanţele și a completa lacunele existente la nivel de reglementare17
Comisia a finanţat printr-un grant acordat în cadrul celui de al 6-lea Program-cadru pentru cercetare
și a urmărit îndeaproape activitatea unei reţele academice internaţionale, care a efectuat cercetări
juridice premergătoare în vederea adoptării CCR. Activitatea de cercetare a fost finalizată la sfârșitul
anului 2008 și a condus la publicarea proiectului de Cadru comun de referinţă (PCCR) 18 PCCR
cuprinde principii, definiţii și modele de norme de drept civile19, inclusiv de drept al contractelor și
de răspundere delictuală. Acesta conţine prevederi privind atât contractele comerciale, cât și
contractele încheiate cu consumatorii.
Un instrument de drept european al contractelor ar putea ajuta UE să își îndeplinească
obiectivele economice și să se redreseze în urma crizei economice. Programul de la Stockholm
pentru perioada 2010-201420 prevede că spaţiul judiciar european ar trebui să contribuie la
sprijinirea activităţii economice din cadrul pieţei interne. Programul invită Comisia să prezinte o
propunere cu privire la CCR și să examineze în continuare problemele existente în domeniul
dreptului contractelor. Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020”21 recunoaşte nevoia de a
facilita și de a reduce costurile pe care trebuie să le suporte întreprinderile și consumatorii pentru a
încheia contracte cu parteneri din celelalte ţări ale UE, în special prin oferirea unor soluţii
armonizate pentru contractele încheiate cu consumatorii, a unui model UE de clauze contractuale și
prin realizarea de progrese în vederea instituirii, cu caracter opţional, a unui drept european al
contractelor. Agenda digitală pentru Europa22, prima iniţiativă emblematică adoptată în cadrul
strategiei Europa 2020, are ca obiectiv realizarea de beneficii economice și sociale durabile datorită
pieţei interne digitale, prin eliminarea fragmentării juridice. Acţiunile propuse se referă la „un
instrument opţional de drept al contractelor menit să combată fragmentarea normelor de drept al
contractelor, în special în ceea ce privește mediul electronic”23.
Trecând în revistă câteva aspecte cu privire la codificare într-o lume în continuă schimbare şi
globalizare constatăm că dreptul, în speţă contractul, nu face excepţie de la această tendinţă, viitorul
va fi probabil pentru o codificare la nivel internaţional, ca o alternativă la cea naţională.

16

COM(2003) 68, 12.2.2003.
A se vedea, de asemenea, Comunicarea Comisiei „Dreptul european al contractelor şi revizuirea acquisului:calea
de urmat” – COM (2004) 651 final, 11.10.2004.
18
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de cadru comun de referinţă), München, Sellier, 2009.
19
Unele dintre acestea au fost inspirate din principiile şi modelele de norme elaborate de l'Association Henri
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MECANISMELE VOINŢEI JURIDICE – DE LA ŞTIINŢĂ
LA CODIFICARE
Alexandrina-Augusta BORA∗
Abstract:
The legal will agreement producing legal effcts means that each party will is real, conscious, free
and clear, externalized and expressed the intention to be bound. Through legal concepts of will and
consent, a purely psychological approach objectifies producing legal effects.The whole argument is based
on the idea that an interdisciplinary approach of the law requires updating the content of the concepts
reflecting processes and mental phenomena which can be scientifically investigated with the methods and
techniques of modern science. Analysis of classical theories of the will and the modern theories on the
decision making process revealed the evolution of decision making research and the importance of
including these valuable scientific information within the factors influencing civil act theory as a
manifestation of the will and the concept of contractual freedom.
Cuvinte cheie: voinţă juridică/consimţământ/act juridic civil/abordare interdisciplinară

1. Necesitatea adaptării conceptelor juridice în funcţie de cercetările ştiinţifice
Validitatea cercetărilor în orice ştiinţă depinde de acurateţea definirii conceptelor cu care se
operează. Cu atât mai mult dreptul, care deseori utilizează concepte împrumutate din alte ştiinţe
sociale are nevoie de standarde clare de definire a conceptelor juridice, standarde prin care se pot
îngloba şi valorifica în conceptul juridic toate conţinuturile semnificative furnizate de cercetările
celorlalte ştiinţe sociale.
S-a susţinut1, pe bună dreptate, că una din capcanele cele mai insidioase întinse de ştiinţa
dreptului juriştilor este absolutismul. Explicaţia acestei abordări constă în obişnuinţa juristului cu
decodarea în cheie juridică a faptului social, cu explicarea întregii realităţi prin recursul la noţiunile
juridice.
Pe de altă parte, s-a semnalat recent în literatura de specialitate2 pericolul reprezentat de
„amalgamarea terminologiei juridice cu cea economică, politică, sociologică sau filosofică, fără
remanierea conceptelor şi fără înţelegerea clară a acestora din sferele din care provin”. Se susţine că
această atitudine face ca doctrina şi jurisprudenţa să fie prea adesea plate şi stereotipe, dacă nu chiar
haotice din punct de vedere conceptual”, iar juriştii să fie percepuţi „nu ca oameni de cultură, care
caută să explice natura lucrurilor prin intermediul justiţiei, ci ca simpli tehnicieni, care aplică
concepte preluate din ştiinţele socio-umane, creând o teorie eclectică şi, oarecum, somnambulică”3.
Modul de abordarea al acestui aspect depinde de acţiunea celor care construiesc legea şi de
găsirea unui echilibru între aceste tendinţe.
Chiar dacă, în aparenţă, dreptul ţine pasul cu ritmul de schimbare economică şi socială, în
fond, aşa cum observa un futurolog american4, adăugirile măresc volumul dreptului fără să
recodifice ori să restructureze sistemul ca întreg. Mai mult, dreptul este considerat de acelaşi autor
∗
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ca fiind „cea mai lentă dintre instituţiile care se schimbă încet”. Desigur, este acceptată ideea că
dreptul ar trebui să se transforme lent, deoarece el oferă societăţii şi economiei un grad necesar de
predictabilitate, însă acelaşi specialist5 consideră că unele legi esenţiale care afectează direct
economia avansată în sfere precum drepturile de autor, patentele, intimitatea, rămân demodate.
Această stare a dreptului este caracterizată nu ca stabilitate, nici ca imobilitate, ci o adevărată „rigor
mortis” juridică. Este necesară (nevoie formulată încă de acum patru decenii) conturarea unor
structuri juridice deschise şi mobile, care să nu blocheze fluxurile vieţii sociale şi ritmurile creşterii,
favorizând atingerea obiectivelor compatibile cu resursele (demografice, naturale, intelectuale) 6.
Aceste structuri se construiesc cu dificultate din cauza faptului că omenirea a fost învăţată să
gândească retrospectiv, astfel fiind foarte greu să ne detaşăm de reflexele create pe parcursul a mai
bine de două milenii de acest tip de gândire7.
2. Necesitatea abordării interdisciplinare a conceptelor juridice
Încercând ocolirea unor posibile simplificări, putem admite că abordarea interdisciplinară a
ştiinţei dreptului, complementaritatea abordărilor ştiinţifice asupra fenomenului juridic decurge din
„nevoia umană, acut resimţită, a cunoaşterii integrative, ea însăşi expresie esenţializată a condiţiei
noastre existenţial-antropologice”8. Această tendinţă nu poate fi luată numai în sensul cantitativ al
dezvoltării pe orizontală a ştiinţei juridice, ci şi în destructurarea şi restructurarea cunoaşterii juridice
cu diferenţieri logic aşezate, însă în permanentă mişcare, după linii de forţă ordonatorii, în acord cu
spiritul vremii9.
Relevanţa elementelor psihologice asupra procesului de constituire a instituţiilor şi a
normelor de drept reiese şi din corelarea diferitelor etape pe care le parcurge dezvoltarea fizică a
omului, ca şi, în consecinţă, a facultăţilor sale mintale, a discernământului, a capacităţii sale de a
acţiona conştient de efectele posibile ale acţiunilor sale cu regimul juridic aplicabil diferitelor
categorii de persoane10. În acest sens, se argumentează importanţa pătrunderii mai în adâncime a
analizei structurii acţiunilor umane, spre elemente de natură subiectivă, ţinând de motivarea
psihologică a acestor acţiuni.
Chiar dacă dreptul nu sancţionează fapte de conştiinţă, câtă vreme ele nu s-au exteriorizat în
anumite acţiuni, nu se poate face abstracţie de procesele psihice care se desfăşoară la nivelul
intelectului, emoţiilor, voinţei. Acţiunea de reglementare juridică trebuie să ţină seama, ca atare, în
mod necesar, de existenţa elementului de motivaţie psihică, element structural al comportamentelor
indivizilor şi colectivităţilor umane. Acesta explică relevanţa pe care o au în drept intenţiile şi
scopurile oricărei acţiuni umane, explică ridicarea consimţământului valabil şi al cauzei licite la rang
de elemente fundamentale, de condiţii esenţiale ale validităţii actelor juridice11. Reglementarea
juridică trebuie să procedeze la o anumită „reducţiune”, prinzând în anumite tipare modalităţile
tipice de raportare psihică la acţiunile ce urmează a fi săvârşite, precum şi la rezultatele lor12. Cu atât
mai mult trebuie remarcată nevoia de actualizare a acestor tipizări în funcţie de cercetările
psihologiei contemporane.
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3. Aspecte ale evoluţiei viziunii asupra voinţei juridice
Întrucât dreptul nu are privilegiul de a utiliza un limbaj propriu exhaustiv, conceptul de
„voinţă” este preluat din alte ramuri ale cunoaşterii, din filosofie şi psihologie. Considerăm
important de precizat că susţinem abordarea interdisciplinară, însă în sensul încadrării în standardele
unui concept juridic, în regulile de definire a unui astfel de concept.
Aşa cum s-a sistematizat recent în literatura de specialitate13, conceptele juridice se
caracterizează prin câteva trăsături. În primul rând, conceptele juridice sunt formale, asta însemnând
că o noţiune provenind din alte ştiinţe are nevoie de o transfigurare „dintr-un concept care descrie o
realitate materială, într-un concept care descrie o formă care acţionează”. Astfel, acţiunea de
„remaniere a conceptului meta-juridic pentru a fi utilizat în sfera juridică presupune formalizarea lui
(s.a.) ”14. În al doilea rând, conceptele juridice nu au în sine un conţinut valoric, ele operează o
proceduralizare a sensului substanţial din celelalte ştiinţe sociale, fiind „definite mai degrabă ca o
procedură decât ca o valoare”15. În al treilea rând, conceptele juridice au un caracter evolutiv. În al
patrulea rând, conceptele juridice sunt concepte normative, nu constatative, aceasta însemnând că
ele „constrâng realitatea, nu o urmează”16. În al cincilea rând, conceptele juridice sunt concepte
operaţionale. Consecinţa acestei idei este că, orice concept care nu este operaţional, nu este valid din
punct de vedere juridic. „Lipsa de eficienţă operaţională dejuridicizează conceptul”17.
Aceste trăsături au fost avute în vedere în mecanismelor voinţei juridice, cu încercarea de a
include în conţinutul conceptului juridic de „voinţă” cât mai multe din elementele cercetărilor
psihologice, conturând astfel şi caracterul evolutiv al acestui concept.
Voinţa este descrisă ca element definitoriu al actelor juridice18, considerându-se a fi categoria
psihologică esenţială în delimitarea faptelor juridice de actele juridice, delimitare cu efecte juridice
semnificative.
Pentru ca voinţa să producă efecte şi să devină generatoare de acte juridice este necesar să
îndeplinească următoarele condiţii: voinţa să aibă semnificaţie juridică, să nu fie afectată de vicii şi,
în general, trebuie să se întâlnească cu o altă voinţă19.
Sublinierea elementului volitiv ce stă la baza actului juridic nu trebuie să ducă la ignorarea
faptului că orice operaţie juridică este rezultatul unui proces psihologic mai complex, în cadrul
căreia manifestarea de voinţă nu reprezintă decât momentul final, factorul volitiv fiind dublat de
factorul intelectiv, de o incontestabilă relevanţă juridică, după cum o învederează, printre altele,
studiul capacităţii, al viciilor de consimţământ sau al cauzei20.
4. Aspecte psihologice ale voinţei juridice; evoluţie şi cercetări ştiinţifice actuale
În domeniul analizei voinţei se observă lipsa de unitate metodologico-teoretică, diferitele
abordări demonstrând complexitatea problemei voinţei. Paradigmele psihologiei moderne includ
conceptul de voinţă în procesul de luare a deciziei, selecţia unei alternative din mulţimea de variante
posibile fiind o componentă esenţială a vieţii noastre cotidiene (şi juridice, am putea spune),
exprimând intenţionalitatea fiinţei umane. De altfel, chiar în materia actului juridic civil, prin
libertatea persoanei trebuie înţeleasă posibilitatea de a alege între diferitele variante de acţiune
13
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juridică21. În modelele la care apelează investigarea procesului decizional se regăsesc mai clar
elementele voinţei juridice – consimţământul şi cauza. Domeniul de cercetare denumit „luarea
deciziei” este unul interdisciplinar, implicând ştiinţele economice, politice, sociologia, psihologia,
statistica şi filosofia. Sistemele filosofice au adus şi o contribuţie concretă la construirea teoriei
deciziei: ele au condus în mod treptat la identificarea utilităţii ca factor de bază al deciziei22, teorie
valorificată şi pe plan juridic în evoluţia conceptului de autonomie de voinţă.
Dintr-o perspectivă cognitivă, termenul de luare a deciziei denotă o activitate de procesare de
informaţii care începe cu recunoaşterea unei situaţii de alegere şi sfârşeşte cu implementarea alegerii
şi monitorizarea efectelor sale. Procesul de luare a deciziei începe, de obicei cu faza căutării de
informaţii, continuă cu estimarea probabilităţilor de realizare a opţiunilor posibile şi faza de
deliberare, încheindu-se cu actul final al alegerii. Teoria cognitivă a deciziei caută să determine
ansamblul alegerilor posibile (denumite în acest caz, alternative) şi să precizeze criteriile de alegere.
Pe baza metodelor matematice şi probabilistice, ea permite elaborarea unor modele simplificate ale
situaţiilor studiate23.
Cercetările au arătat că putem vorbi şi de limitări psihologice ale voinţei juridice, care pot fi
privite ca elemente intrinseci de limitare a libertăţii contractuale.
Pe lângă analiza modelelor normative şi descriptive în investigarea procesului decizional pot
fi luaţi în considerare factori cognitivi care pot influenţa calculul asupra alternativelor24, deci luarea
deciziei, cunoaşterea lor fiind de un real folos în decelarea elementelor relevante juridic dintr-un act
de voinţă juridică care poate face obiectul unui proces, şi, implicit, obiectul de analiză, evaluare şi
interpretare a judecătorului.
Modelele normative presupun că decidentul se comportă raţional, este omniscient (cunoaşte
toate alternativele disponibile şi consecinţele lor) 25, dispune de resurse de timp suficiente. Principala
asumpţie a modelelor normative este cea a raţionalităţii subiectului decident, ceea ce înseamnă că
acesta va căuta să aleagă alternativa optimă, adică acea opţiune care îi asigură câştigul maxim dintre
toate alternativele posibile. Ca atare, decizia optimă se obţine pe baza unor algoritmi de calcul a
valorii alternativelor sau a utilităţii pe care subiectul le-o atribuie. Utilitatea unei opţiuni constă în
percepţia subiectivă a valorii sale.
Cele mai cunoscute modele normative calculează valoarea aşteptată sau utilitatea aşteptată.
Valoarea aşteptată este beneficiul – calculat, de regulă în bani – pe care subiectul decident îl are în
vedere în condiţiile selecţiei unei alternative. Transpunând la nivel juridic, modelul valorii aşteptate
ne aminteşte de concepţiile moderne pur obiective despre cauză26, care au încercat să nege orice
influenţă psihologică exercitată asupra consimţământului prin reprezentarea de către o parte a
contraprestaţiei ce i se va cuveni după încheierea actului juridic civil, cauza actului rămânând un
element valorificat economic prin încheierea actului.
Modelul utilităţii aşteptate27 caută să depăşească restricţiile în care se cantonează calculul
valorii aşteptate, încercând să formalizeze şi decizia din domeniile de activitate în care câştigul
corelat unei opţiuni nu are o expresie numerică, bănească. Se porneşte de la ideea că există o
diferenţă între valoare şi utilitate: valoarea este un dat obiectiv, utilitatea este percepţia subiectivă a
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unei valori. Cercetările din anii '40 au susţinut teoria utilităţii aşteptate, implicând faptul că alegerile
unei persoane pot fi considerate ca favorizând alternativa cu cea mai mare utilitate aşteptată
subiectivă28.
Acest model este mai verosimil deoarece asumă faptul că alegerea între alternative este
determinată de utilitatea, nu de valoare acestora, deci de reflexul subiectiv al valorii.
Transpunând la nivel juridic, acest model pare a fi la baza teoriilor moderne asupra cauzei
care au încercat definirea şi caracterizarea cauzei prin redescoperirea sursei subiective a cauzei şi
prin îmbinarea ei cu elemente de ordin obiectiv, exterioare şi detaşate de voinţa părţilor29.
Noile modele, decriptive poartă numele de modele ale raţionalităţii limitate. Aceasta
înseamnă că decidentul, având resurse de calcul şi de timp limitate, e silit să recurgă la diverse
euristici de decizie şi reprezentări simplificate a alternativelor asupra cărora trebuie să hotărască.
Rezultatul este un model mental simplificat al situaţiilor de decizie.
Date fiind contradicţiile care pot să apară între cele două perspective menţionate, a treia
abordare, numită abordare prescriptivă se concentrează asupra metodelor de îmbunătăţire a deciziei,
de aducere a sa mai aproape de dezideratul normativ30. Limitele cercetării operaţionale aplicată la
om nu vor putea fi depăşite decât cu ajutorul cercetării psihologice de tip descriptiv31.
Aceste aspecte au relevanţă în domeniul juridic întrucât, de multe ori este nevoie de
înţelegerea resorturilor interioare care au dus la o manifestare exterioară de voinţă, iar aceste
aprecieri nu pot ignora elementele de psihologie a luării deciziei.
Cercetările recente în domeniu au indicat faptul că alegerile pe care le fac oamenii sunt
influenţate de diferite aspecte ale situaţiei de decizie. Printre acestea sunt menţionate: conflictul sau
dificultatea care caracterizează o decizie, regretul anticipat în cazurile în care o altă opţiune ar fi fost
mai bună, rolul pe care îl joacă raţiunile în justificarea unei alegeri faţă de alta, ataşamentul care este
resimţit faţă de opţiunile ce sunt deja în posesia persoanei, influenţa exercitată de costuri deja
suferite, efectele separării temporale asupra deciziilor viitoare şi inabilitatea ocazională de a prezice
viitorul sau de a-şi reaminti satisfacţii din trecut (Kahnemann, 1994) 32.
În acest sens, vom prezenta, pe scurt o serie de factori cognitivi care pot influenţa calculul
asupra alternativelor33, deci luarea deciziei, cunoaşterea lor fiind de un real folos în decelarea
elementelor relevante juridic dintr-un act de voinţă juridică care poate face obiectul unui proces, şi,
implicit, obiectul de analiză, evaluare şi interpretare a judecătorului.
Primul factor cu rol predictiv în comportamentul decizional este „scufundarea deciziei într-o
schemă cognitivă” care relevă importanţa modului de formulare a alternativelor în procesul
decizional, aşa-numitul efect de „framing” (încadrare). Alternativele sunt scufundate în scheme
(modele) diverse cognitive care modifică decizia (de pildă, între două alternative identice ca şi
consecinţe în termeni matematici, oamenii vor alege alternativa care va fi formulată în termeni de
câştig în locul celei care va fi formulată în termeni de pierdere).
Un alt factor în luarea deciziei îl constituie prototipicalitatea alternativelor: cu cât valoarea de
prototipicalitate a unei alternative este mai mare, deci cu cât este ea mai reprezentativă, cu atât
probabilitatea care i se atribuie este mai mare.
Accesibilitatea alternativelor este al treilea factor care influenţează comportamentul
decizional. O serie de cercetări au relevat tendinţa constantă a subiectului uman de a acorda o
probabilitate mai ridicată alternativei sau evenimentului care este mai uşor de reamintit.
28
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Post evaluarea alternativelor se referă la distorsionarea aprecierii dificultăţii iniţiale a deciziei
după cunoaşterea deciziei corecte.
„Eroarea jucătorului” a reieşit din cercetările asupra deciziei în mediul natural al decidenţilor
şi constă în combinarea eronată a probabilităţilor independente. Un exemplu: faptul că din zece
aruncări ale monedei, de opt ori a ieşit stema, nu ne spune nimic despre probabilitatea de a apariţie a
stemei sau a banului (cele două variante) la a unsprezecea aruncare. Cele două probabilităţi sunt
independente.
Extensia domeniului a erodat ideea unei teorii generale a luării deciziei, în favoarea unor
modele mai degrabă specifice pe situaţii şi domenii şi a cercetărilor empirice cu privire la condiţiile
în care sunt aplicate diferitele modalităţi şi strategii34.
Un amplu studiu asupra raţionalităţii35 demonstrează analizând cercetările asupra decizie, că
raţionalitatea ca model normativ nu reflectă realitatea psihologică a modului în care oamenii iau
decizii şi că analiza altor variabile care determină luarea unei hotărâri este justificată ştiinţific.
Autorii argumentează necesitatea luării în considerare a acestor cercetări de către celelalte ştiinţe
sociale.
5. Voinţa juridică în codul civil – de la ştiinţă la codificare; o abordare interdisciplinară
Înţelegerea mecanismelor voinţei juridice este necesară şi din perspectiva pătrunderii în însăşi
esenţa actului juridic civil, în speţă, a contractului, iar modul de reglementare a acestor categorii
juridice, precum şi frecventele modificări în această materie survenite chiar şi după intrarea în
vigoare a noului Cod civil relevă atât perpetua pendulare între tradiţie şi modernitate în ceea ce
priveşte conceptul voinţei juridice, cât şi dificultatea integrării în norma juridică a rezultatului
cercetărilor ştiinţifice (la nivel de legitate) ale psihologiei moderne asupra procesului de luare a
deciziei.
Codul civil36 defineşte contractul la art. 116637. Modificările38 produse prin introducerea în
acest articol a sintagmei „cu intenţie” relevă importanţa elementului voliţional, intenţional în
formarea şi însăşi existenţa contractului. Această viziune se înscrie în tendinţa actuală şi modernă de
a privi contractul din perspectiva formării sale progresive, în acord cu realitatea social-economică a
zilelor noastre.
Modificările survenite în textele legale ce definesc contractul relevă complexitatea discuţiilor
doctrinare în această materie şi dificultatea de a se ajunge la o definiţie unanim acceptată care să
exprime esenţa acestei categorii juridice şi situaţia contractului în dreptul contemporan.
S-a susţinut39 că nu toate condiţiile enumerate în art. 1179 alin. 1 C. civ. sunt riguros
diferenţiate. Astfel, există două elemente (consimţământul şi cauza) care alcătuiesc în realitate o
34
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vechiului Cod civil) şi modificarea sau transmiterea sa. Prin Legea nr. 71/2011, art. 184, pct.1 se elimină din text cuvântul
„transmite”. Această modificare reprezintă expresia discuţiilor doctrinare în privinţa „cesiunii de contract”.
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singură condiţie fundamentală (voinţa juridică); apoi, un element este doar o condiţie a celuilalt
element (capacitatea poate fi considerată o condiţie a consimţământului).
S-a apreciat că, sub unele aspecte, textul vechiului Cod civil (art. 948) era inexact şi
incomplet. Astfel, în actele convenţionale nu este necesar numai consimţământul valabil al „părţii ce
se obligă”, ci al tuturor părţilor, inclusiv al creditorului; (aspect remediat în prevederile Codului civil
prin referirea la consimţământul „părţilor”), actul juridic este valid nu numai când are un obiect
determinat, ci şi atunci când acest obiect este determinabil (observaţie ce se menţine); cauza nu e
suficient să fie licită, ea trebuie să fie şi reală (în Codul civil s-a menţionat cauza „valabilă”, expresie
ce poate include ambele condiţii).
Oricum, aceste condiţii trebuie privite ca elemente intrinseci, a căror existenţă este
indispensabilă existenţei valabile şi eficacităţii juridice a oricărui act juridic40. Forţa imperativă a
textului art. 1179 alin. 1 C. civ. este susţinută cu argumente şi în literatura de specialitate de dată
recentă41. Ni se pare relevantă această argumentare cu atât mai mult, cu cât scoate în evidenţă
importanţa cercetării conceptului de voinţă juridică în înţelegerea actului juridic civil, aducând un
argument valoros în susţinerea necesităţii şi utilităţii studierii acestui concept în contextul
cercetărilor ştiinţifice.
Logica normativă pe care se articulează art. 1179 alin. 1 C. civ. este aceea a constatării, nu a
creării condiţiilor esenţiale ale actului juridic, această logică fiind de sorginte voluntaristă, deoarece
totul se centrează pe voinţă (s.n. – A.A.B.), care reprezintă esenţa actului juridic (s.n. – A.A.B.) 42.
Condiţiile enumerate în art. 1179 alin. 1 C. civ. nu fac decât să scoată în evidenţă
discernământul şi voinţa ca elemente subiective esenţiale ale actului juridic civil. Într-o exprimare
sintetică: art. 1179 alin. 1 C. civ. enumeră elementele tehnice ale voinţei juridice (consimţământul şi
cauza actului), la care adaugă condiţia în care se poate exprima valid consimţământul (capacitatea
civilă) şi sensul exterior pe care îl vizează voinţa exprimată (obiectul), art. 1179 alin. 1 C. civ. fiind
expresia analizei voinţei juridice43.
Art. 1179 alin. 1 C. civ. priveşte actul juridic ca manifestare de voinţă şi nu face decât să
descompună tehnic această voinţă în consimţământ şi cauză, la care adaugă un obiect care să
justifice expresia de voinţă, în timp ce capacitatea de a contracta se leagă de subiecţii de drept, care
au discernământul de a exprima o voinţă validă juridic44.
În sensul delimitării semantice şi logice a termenilor, în doctrină45 se precizează că voinţa
juridică cuprinde două elemente: cauza şi consimţământul, acestea corespunzând celor două etape
juridice ale procesului psihologic de formare a voinţei. Motivul principal determinant şi hotărârea de
a încheia actul juridic corespunzător, pe care acest motiv o antrenează, urmată de manifestarea ei în
exterior, constituie etapele juridice ale procesului psihologic de formare a voinţei juridice.
Astfel, cauza are în vedere scopul urmărit prin actul de voinţă, scop ce se va realiza în viitor,
dar care prin reprezentarea mentală constituie motivul care îi determină consimţământul. Este de
menţionat că nu toate motivele au semnificaţie juridică, ci doar cele principale, determinante în
antrenarea hotărârii de a încheia actul de voinţă. Toate celelalte rămân în afara voinţei juridice. Ele
constituie motive pur psihologice, indiferente din punct de vedere juridic46.
Consimţământul, cel de-al doilea element al voinţei juridice este „hotărârea manifestată în
exterior de a încheia actul juridic prin efectele căruia urmează să se realizeze scopul urmărit, care a
constituit motivul determinant al săvârşirii actului de voinţă, cauza acestuia”47. În opinia autorului
40
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citat, între cauză şi consimţământ există legătura inerentă dintre două elemente care se completează,
dintre cele două elemente componente ale aceleiaşi noţiuni juridice care este voinţa juridică.
Consimţământul este o parte a voinţei juridice48. Cauza, prin reprezentarea anticipată a realizării
scopului urmărit, precede şi explică elementul consimţământ, iar acesta, prin încheierea actului
juridic asigură realizarea scopului urmărit49. Aceeaşi abordare, a unui alt autor50 susţine ideea că
voinţa nu se reduce la consimţământ, ci „ea cuprinde, în sine, o seamă de reprezentări privind
obiectele ce urmează a fi obţinute, prestaţiile ce se vor executa, scopurile care îndeamnă pe autorul
manifestării de voinţă să încheie un contract”.
În afara prevederilor art. 1179 C. civ., care se referă la o cauză valabilă, ca şi condiţie
esenţială a contractului, Codul civil consacră art. 1235-1239 acestui element51. Prevederile Codului
civil în această materie aduc câteva noutăţi faţă de reglementarea anterioară52 care nu prevedea
distinct moralitatea cauzei, subsumând-o condiţiei de a fi licită. Cu toate acestea, s-a susţinut53 că nu
se poate ignora existenţa acestei condiţii de valabilitate a cauzei, doctrina şi jurisprudenţa54 din ţara
noastră fiind constante în acest sens. Codul civil prevede expres condiţia de moralitate a cauzei.
În ceea ce priveşte semnificaţia cauzei, natura de scop sau de motiv a cauzei în actul juridic
civil, s-a afirmat că, dacă ţinem cont şi de sensul filosofic al noţiunii de cauză (causa eficiens),
terminologia folosită de Codul civil este relativ improprie, susţinându-se că este preferabil ca pentru
desemnarea acestei condiţii a actului juridic civil să se utilizeze cuvântul scop. Aceste observaţii nu
au fost integrate în reglementarea cauzei în Codul civil. Deşi aparent, cauza în sens juridic (causa
finalis ori scopul) ar urma efectului, în sensul că realizarea scopului propus este ulterioară
momentului încheierii actului juridic, în realitate, cauza precede efectului întrucât, fiind prefigurarea
mentală a scopului urmărit, se realizează înainte şi în vederea încheierii actului juridic55.
Definirea noţiunii de cauză în art. 1235 C. civ. ca fiind „motivul care determină fiecare parte
să încheie contractul” determină sistarea unor discuţii doctrinare purtate pe baza prevederilor
vechiului Cod civil cu privire la cauză ca scop sau cauza ca motiv. Aşadar scopul urmărit (realizarea
lui) se plasează în viitor, dar considerarea lui, adică motivul care a dus la încheierea contractului se
plasează în trecut, mai înainte de formarea actului de voinţă. Apare clar că nu este vorba numai de a
şti ce trebuie să facă debitorul (quid debetur), ci de a şti ce anume l-a determinat pe debitor să se
oblige la aceasta56.
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Cauza se caracterizează prin aceea că se prezintă atât ca reprezentarea psihologică a
contraprestaţiei, în sensul de scop al celui ce se obligă, cât şi ca element care supravieţuieşte
momentului încheierii actului, prorogându-şi efectele şi importanţa juridică şi în faza executării
actului juridic57. Această ideea este considerată58 ca fiind deosebit de valoroasă, pentru că ea
transformă cauza juridică a actului dintr-un element instantaneu, într-unul cu valoare de continuitate
până la stingerea raporturilor juridice generate de act, fapt care conferă un suport subiectiv şi cauzei
obligaţiei. Aceste concepţii moderne încearcă să ţină un just echilibru între subiectiv şi obiectiv în
caracterizarea cauzei actului juridic. Analizând şi argumentele59 formulate de redactori, considerăm
că această definiţie elimină o parte din controversele cu privire la natura cauzei actului juridic civil,
corespunzând şi viziunii ştiinţifice a psihologiei, aducând astfel cercetarea ştiinţifică în activitatea de
codificare.
În privinţa semnificaţiei termenului de „consimţământ” putem susţine că acesta desemnează
întotdeauna o manifestare de voinţă într-un act juridic. Datorită multitudinii de sensuri oferite de
acest termen, s-a vorbit în acest caz despre o „polisemie de rafinament”60.
Se poate spune că prin consimţământ se înţelege voinţa manifestată juridic, iar „forma ei
exterioară măsoară distanţa dintre voinţa psihologic înţeleasă şi voinţa juridic exprimată”61. Cu toate
că „dreptul nu se ocupă de fenomenele psihologice, de modalitatea lor de formare, ci doar de
efectele juridice ale voinţei exprimate”62, alterarea mecanismelor psihologice de luare a deciziei
(alterare denumită juridic „vicii de consimţământ”) produce efecte juridice dincolo de voinţa
exprimată (viciat la un moment dat), impunând luarea în considerare a acestor mecanisme interne.
Aşa cum se arată în doctrină63, „pentru a fi valabil consimţământul trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: să provină de la o persoană cu discernământ, să fie exprimat cu intenţia de a
produce efecte juridice, să fie exteriorizat, să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ”.
Analiza acestor condiţii relevă importanţa elementelor şi conceptelor psihologice, a tipizărilor
utilizate în acest domeniu, în producerea unor efecte juridice. Întrucât actul juridic presupune un
consimţământ pe deplin conştient şi liber, ar trebui să admitem că orice alterare a procesului
psihologic de formare a consimţământului duce la anularea actului respectiv64. Legiuitorul a impus,
pentru stabilitatea raporturilor juridice ca anularea actelor juridice să fie admisibilă numai când
alterarea consimţământului prezintă o anumită gravitate şi numai în cazurile şi condiţiile prevăzute
de lege. Importanţa efectelor alterării consimţământului constituie un argument în plus pentru
fundamentarea ştiinţifică şi actualizarea acestor elemente în conformitate cu noile cercetări ale
psihologiei, cercetări care au cunoscut o evoluţie rapidă în ultimul secol. De altfel, în literatura
juridică de specialitate se susţine argumentat că, „dacă actul juridic este definit ca manifestare de
voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, este evident că acesta trebuie privit, cel puţin la
momentul creării sale, ca un construct voliţional” 65.
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În aplicarea viziunii doctrinei juridice franceze de dată recentă66 care susţine că dreptul
contractelor nu mai poate fi azi doar o teorie generală a contractului, la care se adaugă unele
reglementări speciale şi că din dreptul contractelor va trebui să extragem o „teorie generală a
consimţământului” aplicabilă contractelor, întemeiată pe legea comună şi nu pe un drept al
contractelor, considerăm necesară definirea termenului de consimţământ. Aşa cum în Codul civil în
vigoare s-a definit noţiunea de cauză, tot aşa considerăm necesară definirea noţiunii de
consimţământ, ca element al voinţei juridice, cu atât mai mult cu cât, datorită multitudinii de sensuri
(descompuse cu subtilitate) oferite de acest termen, s-a vorbit în acest caz despre o „polisemie de
rafinament”67.
Viciile de consimţământ ar trebui tratate pe parcursul unei întregi alte lucrări întrucât eroarea,
dolul, violenţa şi mai ales leziunea au prilejuit îndelungi şi controversate discuţii în literatura de
specialitate, multe dintre acestea având la baza ambiguităţi ale legislaţiei sau dificultăţi derivate din
complexitatea aspectelor de psihologiei a luării deciziei implicate în manifestarea unui
consimţământ cu efecte juridice.
În Codul civil a fost păstrată o parte din formularea plastică a art. 953 al reglementării
anterioare. Astfel, art. 1206 al Codului Civil prevede la alin. 1: „consimţământul este viciat când este
dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violenţă”. Chiar dacă această exprimare ajută oarecum
la diferenţierea modului în care se viciază consimţământul în cele trei situaţii, totuşi, considerăm că
poate crea confuzii şi interpretări greşite a viciilor din consimţământ, în pofida lămuririlor aduse de
articolele ce reglementează eroarea, dolul sau violenţa. De exemplu, formularea „surprins prin dol”
creează senzaţia unei acţiuni instantanee, prin care o parte este „surprinsă” prin manoperele dolosive
ale celeilalte. Ori, în cazul contractelor de consum, de exemplu, specifice dreptului consumatorului nu
putem vorbi de manopere dolosive instantanee. Apoi, formularea „smuls prin violenţă” sugerează o
acţiune fizică, reducând semnificaţia violenţei ca viciu de consimţământ la violenţa fizică. Ori, tocmai
aspectul subiectiv, de temere justificată indusă fără drept de cealaltă parte sau de un terţ, este relevat în
formulările art. 1216-1220 ale Codului civil, urmărindu-se, credem noi, evitarea unei interpretări
simpliste a acestui viciu de consimţământ. De aceea, considerăm oportună renunţarea la exprimarea
plastică în favoarea unei formulări mai austere.
Astfel, propunem, de lege ferenda: modificarea art. 1206 alin. 1 al Codului civil având textul
„consimţământul este viciat când este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violenţă” cu
formularea „consimţământul este viciat prin eroare, dol sau violenţă”.
Eroarea este un fapt psihologic care poate avea consecinţe juridice dacă alterează voinţa
exprimată la încheierea contractului68, momentul în care poate să apară eroarea privind nu numai
declanşarea voinţei interne (formarea consimţământului), ci şi declararea, transmiterea ori
interpretarea voinţei69. Controverselor din doctrină cu privire la tipurile de eroare şi efectele acestora
asupra validităţii actului juridic civil le-au fost date deseori soluţii de către instanţele de judecată
care au adus clarificări cu privire la conţinutul unor noţiuni, de pildă, cea de „substanţă a lucrului”
sau cu privire la eroarea asupra motivelor exterioare obiectului contractului.
Reglementarea erorii de drept în Codul civil în vigoare soluţionează majoritatea
controverselor cu privire la condiţiile în care acest tip de eroare viciază consimţământul. Cu toate
acestea, în cazul prevederilor art. 1208 alin. 2 C. civ., în privinţa formulării „dispoziţii legale
accesibile şi previzibile”, avem de formulat o observaţie. Dacă accesibilitatea unor dispoziţii legale
poate fi cuantificată prin diverse modalităţi, cea evidentă fiind publicarea în monitorul oficial,
previzibilitatea unor dispoziţii legale devine greu de apreciat în condiţiile modificărilor legislative
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actuale, iar aprecierea existenţei unei erori de drept devine, în acest caz, sinonimă cu o evaluare a
capacităţii de previziune a subiecţilor care ar fi putut fi în eroare de drept, ceea ce se apropie de o
adevărată evaluare psihologică ce s-ar putea să depăşească abilităţile unui jurist. Practica de aplicare
a acestor prevederi va arăta dificultăţile ce derivă din această formulare, ulterior fiind posibilă
conturarea unor propuneri de modificare.
Un aspect important, regăsit în soluţiile Codului civil70 îl constituie eroarea care priveşte
simplele motive ale contractului, un element de subtilitate psihologică, cu efecte determinante pe
plan juridic. Este acceptat unanim că părţile sunt cele care stabilesc de comun acord ce este şi ce nu
este esenţial pentru ele într-un contract, însă s-a susţinut că simpla cunoaştere a motivului de către
cealaltă parte contractantă nu este suficientă, impunându-se includerea lui expresă în contract.
Aşadar, în Codul civil se precizează în mod expres că simplele motive subiective, străine de
economia contractului, nu fac parte din conţinutul acordului de voinţă, astfel încât eroarea asupra lor
nu este esenţială, în afară de cazul în care au fost ridicate la rang de motive determinante.
Iată încă un argument care nu doar justifică şi face chiar necesară studierea elementelor de
psihologie a percepţiei şi a deciziei, înţelegerea mecanismelor cognitive implicate în emiterea unui
consimţământ valabil juridic.
Violenţa ca viciul de consimţământ îmbină elemente extrinseci dar şi intrinseci procesului de
alterare a voinţei juridice: un element obiectiv – constrângerea, şi un element subiectiv – teama.
„Temerea raţională”, „temere reverenţiară” sau „violenţa morală” sunt termeni care au fost nuanţaţi
permanent de-a lungul timpului în doctrină, iar pentru a ţine cont de caracterul evolutiv al acestor
concepte este nevoie să ne raportăm şi la noi cercetări tangenţiale domeniului juridic. Prevederile
Codului civil cu privire la violenţa ca viciu de consimţământ sunt, în majoritatea lor în concordanţă
cu aspectele relevate de cercetările psihologice.
Totuşi, pentru acurateţea şi corectitudinea limbajului, din considerente practice referitoare la
probarea vicierii consimţământului prin violenţă dar şi în vederea corelării prevederilor codului cu
elementele ştiinţifice ale psihologiei personalităţii, formulăm următoarea propunere de lege ferenda:
modificarea art. 1216 alin. 4 al Codului civil care are următorul conţinut „în toate cazurile, existenţa
violenţei se apreciază ţinând seama de vârsta, starea socială, sănătatea şi caracterul celui asupra
căruia s-a exercitat violenţa, precum şi de orice altă împrejurare ce a putut influenţa starea
acestuia la momentul încheierii contractului” cu formularea „în toate cazurile, existenţa violenţei se
apreciază ţinând seama de vârsta, starea socială, sănătatea şi personalitatea celui asupra căruia
s-a exercitat violenţa, precum şi de orice altă împrejurare ce a putut influenţa starea acestuia la
momentul încheierii contractului”.
Înlocuirea termenului de „caracter” cu cel de „personalitate” este necesară atât prin prisma
unui argument teoretic, cât şi a unuia de ordin practic. În primul rând, semnificaţia celor două
concepte în psihologie este diferită, caracterul fiind doar o componentă a personalităţii, referindu-se
la ansamblul însuşirilor fundamentale morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de
comportare, în ideile şi în acţiunile sale, iar personalitatea cuprinzând un spectru mai larg ce
înglobează temperamentul, aptitudinile şi caracterul. Ori existenţa violenţei se apreciază ţinând cont
de ansamblul de trăsături de personalitate ale celui al cărui consimţământ este viciat. În al doilea
rând, ştiinţa psihologică modernă a elaborat o serie de instrumente standardizate de evaluare a
personalităţii, instrumente de care instanţa s-ar putea folosi (prin intermediul unui expert în
psihologie) pentru a evalua corect o situaţie de viciere a consimţământului prin violenţă.
O mare parte din controversele asupra leziunii ca viciu de consimţământ sunt eliminate prin
modul de reglementare a acesteia în Codul civil în art. 1221-1224, cu modificările prevăzute în
Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil. Ca argumente, se
invocă reglementările moderne, inclusiv proiectele de unificare sau uniformizare a dreptului privat
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Art.1207 alin. 4 C.civ.: „Eroarea care priveşte simplele motive ale contractului nu este esenţială, cu excepţia
cazului în care prin voinţa părţilor asemenea motive au fost considerate hotărâtoare”.
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la nivel european şi mondial, în care se propune lărgirea domeniului de aplicaţie al leziunii.
Într-adevăr, în societatea contemporană se impune ca legiuitorul să protejeze partea care se află
într-un dezavantaj economic sau informaţional semnificativ în faţa abuzurilor săvârşite de partea mai
puternică.
În contextul noii reglementări civile, putem afirma că voinţa individuală, ca sursă a dreptului
beneficiază de o reconsiderare.
De aceea, considerăm justificată abordarea voinţei juridice şi din această perspectivă. Ne-a
motivat oarecum iniţierea acestui demers şi opinia71 că literatura de specialitate oglindeşte „tendinţa
de juridicizare” la extrem a oricărei instituţii, prin reducerea ei doar la litera legii şi la soluţii de
speţă”, şi ne-a provocat, în acelaşi timp la cercetare „reproşul” că „astăzi nimeni nu pare dispus la o
evaluare efectivă a mecanismelor de formare şi dinamizare a actului juridic (sau a oricărei alte
instituţii de drept privat) ”, că „ne mulţumim cu exegeza actului normativ, cu descrierea mecanicii
(nu întotdeauna fină) a acestuia, cu contemplarea (critică sau nu) a soluţiilor jurisprudenţei”.
În acest sens, am adăuga că mecanismele voinţei juridice descifrate prin filtrul ştiinţific al
psihologiei cognitive şi experimentale pot contribui nu doar la luarea unei hotărâri juste în cauzele
concrete judecate de instanţe, dar şi la construirea unor instituţii juridice adecvate atât realităţilor
sociale, ci şi celor psihologice ale subiecţilor de drept.

71

Vasilescu, P., Relativitatea actului juridic civil. Repere..., Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 51.
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CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA EXERCITAREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI CONFORM
REGLEMENTĂRILOR NOULUI COD CIVIL
Cristian JORA∗
Abstract:
Perpetual and forced joint ownership is mantained independently of the owners will, being
determined by the particular destination of the respective good and its object consists in one or more
goods, that due to their nature can be and are permanently used by two or more joint owners, but these
goods can not be separated. The situations on forced joint ownership are comprised and presented by Art.
646 of the Civil Code and some of them need a deaper approach.
Key words: forced joint ownership, shared separations, family memories
Cuvinte cheie: coproprietate forţată, despărţituri comune, amintiri de familie

1. Coproprietatea forţată se menţine independent de voinţa coproprietarilor şi este determinată de destinaţia deosebită a bunului respectiv. Aceasta are ca obiect un bun sau mai multe
bunuri, care datorită naturii lor pot şi sunt folosite în mod permanent de doi sau mai mulţi proprietari
şi asemenea bunuri, în principiu, nu pot să fie împărţite.
Această formă a proprietăţii comune se caracterizează prin aceea că bunurile asupra cărora se
exercită sunt, în principiu, accesorii faţă de alte bunuri considerate principale şi care sunt proprietate
exclusivă a fiecărui coproprietar1.
Coproprietatea este forţată şi are caracter accesoriu în raport de dreptul de proprietate
exclusivă2. Această coproprietate este forţată pentru că există şi se menţine independent, în afara
∗

Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
Conf. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti; Profesor
asociat, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Universitatea „Andrei Şaguna” ConstanţA.
1
E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 120; I. P.
Filipescu, A. I. Filipescu, Drept civil. Dreptul de propreitate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 2000, p. 223;
I. P. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1998, p. 163; D.
Lupulescu, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Lumima Lex, Bucureşti, 1997, p. 76.
2
Coproprietatea forţată şi perpetuă are un caracter accesoriu; bunul accesoriu reprezintă cotele indivize destinate
pentru utilizarea normală a bunului principal.(C.A. Alba Iulia, dec. civ. nr. 1560 din 4 septembrie 2001, în M. Alexandrescu,
C. Jora, St. Albert, L. Uţă, M. Zarafiu, D. Canangiu, D. Manole, D. Pop, Culegere de practică judiciară pe anii 1999-2002,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 51-52).
Curtea unui imobil şi terenul aflat sub clădirea de locuit sunt spaţii aflate în folosinţa comună a proprietarilor
apartamentelor din clădirile cu mai multe locuinţe, spaţii care constituie proprietate comună a acestor coproprietari şi care
sunt destinate exclusiv bunei şi normalei folosinţe a locuinţelor respective. Prin urmare, aceste elemente constituie o
proprietate comună care este indivizibilă, ceea ce în doctrina şi practica dreptului civil a fost desemnată „coproprietate
forţată”, deci o proprietate comună care nu se poate partaja. Acest drept este în mod necesar legat de soarta dreptului de
proprietate asupra locuinţelor ce compun acea clădire, motiv pentru care nu se poate concepe o individualizare pe calea
partajului a dreptului exclusiv de proprietate asupra unor parcele din compunerea terenului aferent clădirii. (Jud. Sect. 5,
sentinţa civilă nr. 2820 din 4 aprilie 2001, în Pandectele Române nr. 3/2001, p. 147-148)
Coproprietatea este forţată şi perpetuă când are ca obiect bunuri care, prin natura ori prin destinaţia lor pot fi folosite
de mai mulţi coproprietari. De fapt, este perpetuă destinaţia acestor bunuri, care sunt accesorii pe lângă alte bunuri socotite
ca principale şi care sunt în proprietate exclusivă.
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voinţei coproprietarilor şi este, în regulă generală, perpetuă datorită scopului sau destinaţiei
permanente căreia îi sunt afectate bunurile asupra cărora poartă.
Cota-parte din drept are caracter accesoriu, în sensul că se poate înstrăina numai odată cu
înstrăinarea bunului principal faţă de care aceasta are caracter accesoriu3. Conform principiului
accesorium sequitur principale, situaţia juridică a dreptului de proprietate comună pe cote-părţi
forţată şi perpetuă o urmează pe aceea a dreptului de proprietate purtând asupra bunului principal4.
În acest sens, coproprietarii nu pot solicita partajarea bunului comun, accesoriu necesar al
bunului principal, bun care constituie obiectul dreptului de proprietate exclusivă al fiecăruia dintre
coproprietari. Cu toate acestea, practica judiciară a admis partajul folosinţei unor bunuri proprietate
comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă, cum ar fi, spre exemplu, curtea unui imobil sau podul
acestuia. Deosebit de aceasta, însăşi legea permite, în unele situaţii, partajarea unora dintre bunurile
coproprietate forţată.
2. Noul Cod civil reglementează coproprietatea forţată la art. 646-666, 687-692 şi 1141-1142.
Constituie coproprietate forţată părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau
apartamente ori spaţii cu altă destinaţie care aparţin unor proprietari diferiţi, zidul, şanţul şi orice altă
despărţitură între două fonduri care aparţin unor proprietari diferiţi, bunurile asupra cărora se
exercită un drept de proprietate periodică, amintirile de familie, bunurile comune necesare sau utile
pentru folosirea a două imobile vecine, situate pe linia de hotar dintre acestea, cum ar fi poteci,
fântâni, drumuri şi izvoare, bunurile comune afectate utilizării a două sau mai multor fonduri, cum
ar fi centrale termice sau instalaţii care deservesc două sau mai multe clădiri, drumuri comune
într-un cartier de locuinţe sau alte asemenea bunuri şi orice alt bun comun prevăzut de lege.
Fără a face o discuţie cu privire la proprietatea periodică, ni se pare că aceasta constituie o
formă deosebită de proprietate comună, alături de proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea
comună în devălmăşie şi cu greu am putea-o califica ca fiind proprietate comună pe cote-părţi
forţată şi perpetuă.
Este permis fiecărui coproprietar să exercite folosinţa bunului comun, cu condiţia de a
respecta destinaţia acestuia şi de a permite exercitarea folosinţei de către ceilalţi coproprietari, legea
stabilind, la art. 647 alin. 2 Cod civil şi caracterul accesoriu al dreptului de proprietate comună pe
cote-părţi forţată şi perpetuă.
În privinţa cheltuielilor pentru întreţinerea şi conservarea bunului comun, acestea se suportă
în mod proporţional cu cota-parte din drept a fiecărui coproprietar.
Nu ne propunem o analiză a tuturor aspectelor privind proprietatea comună pe cote-părţi
forţată şi perpetuă şi nici a tuturor formelor sub care se poate prezenta aceasta, ci ne vom rezuma la
unele aspecte privind coproprietatea asupra despărţiturilor comune şi aceea asupra amintirilor de
familie.
În privinţa despărţiturilor dintre două fonduri care aparţin unor coproprietari diferiţi,
legiuitorul a avut în vedere zidul, şanţul şi orice altă despărţitură ce se prezumă a fi în proprietate
comună a vecinilor, dacă nu rezultă contrariul din titlul de proprietate, dintr-un semn de
necomunitate sau dacă proprietatea comună nu a devenit proprietate exclusivă prin uzucapiune.
Legiuitorul a fost preocupat de evidenţierea situaţiilor în care există semne de necomunitate,
anume, atunci când culmea zidului este dreaptă şi perpendiculară spre un fond şi înclinată spre
celălalt fond, zidul fiind prezumat a fi în proprietatea exclusivă a proprietarului fondului către care
este înclinată coama zidului.
Unul dintre cazurile de proprietate comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă este cel privind părţile şi dotările comune
din clădirile cu mai multe apartamente de locuit aflate în proprietate exclusivă sau în proprietate comună pe cote-părţi
obişnuită şi temporară (C.A. Iaşi, S. civ., dec. nr. 1369 din 20 noiembrie 1998, nepublicată).
3
C. Bîrsan, M. Gaiţă, M. M. Pivniceru, Drepturile reale, Institutul European, Iaşi, 1997 p. 107; C. Stătescu,
C.Bârsan, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea Bucureşti, 1988, p. 186.
4
L. Pop, L.-M. Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 204.

76

Ştiinţe şi codificare în România

În cazul şanţului, există semn de necomunitate când pământul este aruncat ori înălţat exclusiv
pe o parte a şanţului, şanţul fiind prezumat a fi proprietatea exclusivă a proprietarului fondului pe
care este aruncat pământul, considerându-se a fi semne de necomunitate orice alte semne care fac să
se prezume că zidul a fost construit exclusiv de unul dintre proprietari. Toate aceste prezumţii sunt
iuris tantum, relative, putându-se dovedi contrariul.
O problemă deosebită semnalăm cu privire la corelarea reglementărilor de la art. 662, 663 şi
666 NCC, în ce priveşte dobândirea dreptului de proprietate comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă
şi pierderea acestui drept cu privire la despărţiturile comune.
Astfel, conform reglementării de la art. 662 alin. 1 Cod civil, oricare dintre vecini are
posibilitatea de a-i obliga pe proprietarii fondurilor învecinate să contribuie la construirea unei
despărţituri comune. Din această reglementare înţelegem că, atunci când între două fonduri care
aparţin unor proprietari diferiţi nu există o despărţitură comună – şanţ, zid, gard – şi unul dintre
proprietari doreşte să construiască o asemenea despărţitură, poate solicita celuilalt proprietar vecin
să contribuie la construirea acesteia. În această situaţie, dacă proprietarul vecin refuză, poate fi
acţionat în judecată, solicitându-i-se să contribuie la construirea despărţiturii comune.
Cu toate că legea instituie, astfel cum am arătat, o asemenea obligaţie, apare interesantă
reglementarea art. 663 din acelaşi Cod. Astfel, după ce legiuitorul instituie obligaţia de principiu a
tuturor coproprietarilor de a suporta cheltuielile ocazionate de întreţinerea şi repararea despărţiturii
comune, prevede că fiecare coproprietar poate să nu participe la cheltuielile de întreţinere şi
reparare a despărţiturii comune, în acest mod renunţând la dreptul de proprietate comună forţată
asupra acesteia. Deci, pe de o parte există obligaţia proprietarului fondului vecin de contribui la
construirea despărţiturii comune şi, pe de altă parte, cu mare uşurinţă, prin neparticiparea la
întreţinerea sau repararea despărţiturii comune, unul dintre coproprietari poate renunţa la dreptul de
proprietate comună forţată asupra acesteia, fireşte, cu respectarea prevederilor legale în materie de
carte funciară.
Nu există posibilitatea de a refuza participarea la cheltuielile de întreţinere şi reparare a
despărţiturii comune, şi deci, nu poate renunţa la dreptul de proprietate comună forţată, pentru acela
dintre coproprietari care are o construcţie sprijinită de zidul comun sau atunci când trage un folos
din exploatarea despărţiturii comune (cum ar fi, de exemplu, existenţa unei instalaţii de iluminat
montată în zidul comun, a unor suporturi pentru aranjamente florale etc.).
Observăm că, deşi unul dintre proprietarii fondurilor vecine poate fi obligat să contribuie la
construirea despărţiturii comune şi să devină coproprietar asupra acesteia, acesta poate renunţa cu
uşurinţă la dreptul său de proprietate comună forţată, refuzând să participe la întreţinerea şi repararea
despărţiturii comune. Chiar dacă renunţă la un asemenea drept, situaţia sa va fi aceeaşi de facto,
anume se va bucura în continuare de existenţa despărţiturii comune pentru a cărei construire a
participat iniţial, dar la a cărei întreţinere şi reparare nu mai participă.
Tot astfel, în conformitate cu prevederile art. 666 din Codul civil, acela dintre vecini care nu a
participat la realizarea despărţiturii comune poate dobândi dreptul de coproprietate forţată asupra
acesteia dacă plăteşte jumătate din valoarea actualizată a materialelor şi a manoperei folosite şi
jumătate din valoarea terenului pe care despărţitura a fost construită, cu respectarea dispoziţiilor în
materia cărţii funciare. Nici în această situaţie nu vedem care ar fi motivul pentru care unul dintre
proprietarii vecini ar dori să suporte contravaloarea a jumătate din materiale şi din manoperă, pentru
a deveni coproprietar asupra despărţiturii comune, de vreme ce aceasta există şi are aceeaşi
funcţionalitate, în ceea ce îl priveşte, şi în cazul în care este proprietate exclusivă a celuilalt vecin.
Credem că reglementarea din Codul civil ar fi trebuit să prevadă imperativ obligativitatea
proprietarilor vecini, dacă doresc să existe o despărţitură comună între cele două fonduri, să suporte
în mod egal cheltuielile privind materialele încorporate în despărţitura comună şi manopera aferentă
şi să rămână în coproprietate forţată pe toată durata exercitării dreptului de proprietate asupra
fondurilor acestora, fiecare dintre coproprietari având, totodată şi obligaţia de a suporta cheltuielile
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privind întreţinerea şi repararea despărţiturii comune. Din asemenea reglementare ar fi rezultat şi
obligativitatea celor doi coproprietari de a se afla în coproprietate forţată şi perpetuă şi s-ar fi
justificat şi aplicarea dispoziţiilor art. 647 alin. 2 din Codul civil, privind caracterul forţat şi
accesoriu al acestei coproprietăţi.
În actuala redactare, deşi există posibilitatea unui vecin de a-l obliga pe celălalt vecin să
contribuie la construirea despărţiturilor comune, devenind coproprietar, se poate, foarte uşor,
renunţa la dreptul de coproprietate forţată prin refuzul de plată a cheltuielilor privind întreţinerea şi
repararea despărţiturii comune. Din formularea art. 663 alin. 2 din Codul civil ar rezulta că prin
renunţarea la dreptul de coproprietate asupra despărţiturilor comune, coproprietarul care renunţă se
pune la adăpost de o eventuală acţiune a celuilalt coproprietar pentru jumătate din contravaloarea
cheltuielilor de întreţinere şi reparare a despărţiturii comune.
Discuţii se pot face şi cu privire la reglementarea de la art. 665 din Codul civil, care prevede
posibilitatea înălţării zidului comun. Astfel, dacă unul dintre coproprietari doreşte să înalţe zidul
comun, este dator să suporte singur toate cheltuielile de înălţare peste limita legală sau convenţională
a acestuia, precum şi cheltuielile de reparare a părţii comune a zidului, urmare a înălţării acestuia.
Dacă zidul deja existent nu poate rezista înălţării, proprietarul care doreşte să înalţe zidul
trebuie să reconstruiască zidul în întregime, efectuând lucrarea de îngroşare a zidului nou realizat pe
terenul proprietatea sa.
Dacă vecinul care nu a contribuit la înălţarea zidului, dar care era coproprietar asupra zidului
iniţial, doreşte să dobândească coproprietatea şi asupra despărţiturii comune în forma modificată şi
înălţată, trebuie să plătească jumătate din valoarea actualizată a materialelor şi manoperei folosite şi
jumătate din valoarea terenului întrebuinţat pentru îngroşarea zidului. Rezultă că, în această din
urmă situaţie, exista un drept de coproprietate forţată asupra despărţiturii iniţiale şi se dobândeşte un
asemenea drept şi asupra construcţiei adăugate şi asupra suprafeţei de teren necesară, în plus, pe care
a fost efectuată structura de rezistenţă a noii construcţii adăugate.
O situaţie care poate să se ivească este aceea în care vecinul care nu a contribuit la înălţare –
dar care era coproprietar asupra zidului iniţial – să nu dorească să devină coproprietar şi asupra noii
construcţii adăugate. În această situaţie, dacă acesta era coproprietar asupra zidului iniţial, care acum
a fost desfiinţat şi refăcut, se pune problema situaţiei dreptului său de coproprietate forţată. După
părerea noastră, acest coproprietar ar putea solicita vecinului său contravaloarea părţii ce i se cuvine
din zidul iniţial, pentru a ieşi din starea de indiviziune şi pentru a permite vecinului constructor să
exercite un drept de proprietate pură şi simplă asupra construcţiei noi realizate. Aceasta ar trebui să
se întâmple înainte ca vecinul constructor să demoleze vechiul zid şi să realizeze noua construcţie,
pentru că prin demolarea zidului iniţial ar dispare şi obiectul asupra căruia poartă dreptul de
proprietate comună.
Ca şi în situaţia anterioară, chiar renunţând la dreptul de coproprietate forţată asupra zidului
comun, coproprietarul renunţător se va bucura de existenţa despărţiturii comune, deşi nu a participat
la suportarea părţii ce i-ar fi revenit din cheltuielile pentru refacerea şi înălţarea acesteia şi nici nu
mai exercită asupra acesteia niciun drept.
3. Legea instituie un drept de coproprietate forţată şi asupra amintirilor de familie, fiind
incidente dispoziţiile art. 1141 – 1142 Cod civil.
Asemenea bunuri, precum cele care „...au aparţinut membrilor familiei şi stau mărturie
istoriei acesteia”, nu erau reglementate in terminis de legislaţia anterioară, fiind, însă, recunoscute ca
obiect al dreptului de coproprietate forţată de o parte a doctrinei5 şi este vorba despre corespondenţa
purtată de membrii familiei, arhivele familiale, decoraţiile, armele de colecţie, portretele de familie,
documentele şi orice bunuri cu semnificaţie morală deosebită pentru o familie.
5

I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, op. cit., p. 224; I. P. Filipescu, op. cit., p. 164.
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Observăm că este vorba despre bunuri cu o valoare sentimentală şi nu neapărat cu o valoare
materială. Interesul coproprietarilor este şi mai mare atunci când asemenea bunuri au şi o valoare de
circulaţie deosebită (cum ar fi, spre exemplu, portrete de familie realizate de autori celebri, colecţii
valoroase de documente, de arme sau decoraţii şi medalii). În asemenea situaţii ne punem întrebarea
dacă aceste bunuri îşi mai păstrează natura juridică de amintiri de familie şi mai sunt supuse dispoziţiilor art. 646 alin. 1 pct. 1 şi art. 1141-1141 din Codul civil sau devin bunuri coproprietate
obişnuită, fiind supuse regimului juridic al acesteia. În opinia noastră, în asemenea situaţie, nu ne
mai găsim în prezenţa unor amintiri de familie, numai cu valoare sentimentală şi semnificaţie morală
şi se justifică schimbarea regimului juridic, asemenea bunuri constituind coproprietate obişnuită şi
fiind supuse regimului juridic stabilit de lege pentru aceasta.
În cazul amintirilor de familie, deşi ne aflăm în prezenţa unei coproprietăţi forţate, moştenitorii pot ieşi din indiviziune numai prin partaj voluntar, iar în lipsa acestuia coproprietatea forţată
se va menţine cu caracter perpetuu.
Fie urmare acordului de voinţă al moştenitorilor, fie prin hotărâre judecătorească, atunci când
aceştia nu se învoiesc, amintirile de familie sunt lăsate în depozit, fie la unul dintre moştenitori, fie la
mai mulţi dintre aceştia, fie în locul convenit de aceştia.
Moştenitorul depozitar poate formula singur acţiunea în revendicare cu privire la bunurile ce
constituie amintiri de familie, însă asemenea bunuri nu pot fi înstrăinate, împrumutate sau închiriate
decât cu acordul tuturor coproprietarilor, aici funcţionând regula unanimităţii.
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CLAUZA LEONINĂ ÎN VECHIUL ŞI NOUL COD CIVIL
Dumitru DOBREV∗
Résumé:
Cet article traite du changement d’optique en ce qui concerne la sanction de la clause léonine: la
sanction caractéristique de l’ancien Code en était la nullité absolue, maintenant, la clause léonine est
considérée comme réputée non écrite dans le nouveau Code Civil roumain. De plus, ce nouveau code a
introduit, en matière des contrats de société, la notion de la présomption relative, ce qui suppose que la
partie sociale de chaque associé aux profits et aux pertes est proportionnelle à son apport au capital social.
Cette approche a pour conséquence la «correction» du caractère léonin du contrat, préférable, dans la
vision du législateur, à la restitutio in integrum.
Cuvinte cheie: clauză leonină, nulitate absolută, clauză considerată nescrisă, contract de
asociere în participaţiune, contract de sublocaţiune

Termenul „leonin” desemnează clauza prin care se rezervă cuiva „partea leului”, aluzie la o
fabulă a lui Phaedrus1 rescrisă de La Fontaine.
Prin urmare, clauza leonină este, conform definiţiei, „clauza din contractul de societate (actul
constitutiv al unei societăţi comerciale) prin care unul dintre asociaţi îşi stipulează totalitatea
câştigurilor sau prin care se stabileşte ca unul sau mai mulţi asociaţi să fie absolviţi de pierderi”.
În Codul Napoleon (art. 1844-1) clauza leonină este definită astfel: «La clause d'un contrat
est dite "léonine" lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties alors que l'autre
en tire tous les avantages». De aici, definiţia a fost preluată tale quale în art. 1513 Cod civil român
de la 1864: Este nul contractul prin care un asociat îşi stipulează totalitatea câştigurilor.
Poziţia doctrinei sub Vechiul Cod civil
În doctrina noastră mai veche2 exista o communis opinio doctorum în sensul că dispoziţiile
art. 1513 din vechiul cod civil interzic contractul (de societate civilă, de asociere în participaţiune –
s.n., DD) prin care un asociat îşi stipulează totalitatea câştigurilor, după cum şi acea convenţie prin
care se hotărăşte scutirea unora dintre asociaţi de la participarea la pierdere. Sancţiunea prevăzută de
text pentru încălcarea normei de ordine publică, şi cu care doctrina era de acord, este nulitatea
convenţiei.
Reglementarea din Noul Cod
Art. 1.902 – Participarea la profit şi pierderi
(1) Participarea la profitul societăţii implică şi contribuţia la pierderile societăţii, în condiţiile
prevăzute de contractul de societate, ale prezentului capitol sau ale legii speciale aplicabile, după
caz.
∗

cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
A se vedea site-ul internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A8dre_(%C3%A9crivain)
2
Referitor la clauza leonină în contractele de societate civilă şi comercială se vedea R.I. Motica, Fl. Moţiu,
Contractele Civile. Teorie şi Practică Judiciară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 377; O. Căpăţînă, Constituirea
societăţilor comerciale cu personalitate juridică. Faza consensuală, în „Dreptul” nr. 7-8/1991, p. 49; S. Deleanu, Clauza
leonină în contractele de societate, „Dreptul” nr. 2/1992, p. 36-38.
1
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(2) Partea fiecărui asociat la profituri şi pierderi este proporţională cu aportul sau la capitalul
social, dacă nu s-a convenit altfel. Partea la profituri şi pierderi a asociatului al cărui raport constă în
prestaţii sau cunoştinţe specifice este egală cu cea a asociatului care a contribuit cu aportul cel mai
mic, dacă nu s-a convenit altfel.
(3) Asociaţii pot participa la câştig în proporţie diferită de contribuţia la pierderi, cu
condiţia ca astfel de diferenţe sa fie rezonabile potrivit cu împrejurările şi să fie expres prevăzute în
contract.
(4) Când contractul stabileşte numai partea de câştig, aceeaşi proporţie are loc şi cât priveşte
pierderile.
(5) Orice clauză prin care un asociat este exclus de la împărţirea beneficiilor sau de la
participarea la pierderi este considerată nescrisă.
(6) Prin excepţie de la art. 1.881 alin. (2), asociatul al cărui aport constă în prestaţii sau
cunoştinţe specifice este scutit, în măsura corespunzătoare acestui aport, de a participa la pierderi,
dacă această scutire a fost prevăzuta în mod expres în contractul de societate.
Art. 1.953 – Raporturile dintre asociaţi şi faţă de terţi
(1) Asociaţii, chiar acţionând pe contul asocierii, contractează şi se angajează în nume propriu
faţă de terţi.
(2) Cu toate acestea, dacă asociaţii acţionează în această calitate faţă de terţi sunt ţinuţi solidar
de actele încheiate de oricare dintre ei.
(3) Asociaţii exercită toate drepturile decurgând din contractele încheiate de oricare dintre ei,
dar terţul este ţinut exclusiv faţă de asociatul cu care a contractat, cu excepţia cazului în care acesta
din urmă a declarat calitatea sa la momentul încheierii actului.
(4) Orice clauză din contractul de asociere care limitează răspunderea asociaţilor faţă de terţi
este inopozabilă acestora.
(5) Orice clauză care stabileşte un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii
dintre asociaţi este considerată nescrisă.
În ceea ce priveşte sancţiunea ignorării art. 1902 şi 1953 N. C. civ.:
Potrivit art. 1932 alin. 2 NCC, sancţiunea inserării clauzei leonine nu mai e nulitatea:
Art. 1932
(1) Nulitatea societăţii poate rezulta exclusiv din încălcarea dispoziţiilor imperative ale
prezentului capitol, stipulate sub sancţiunea nulităţii, sau din nesocotirea condiţiilor generale de
validitate a contractelor, dacă legea specială nu prevede altfel.
(2) Este considerată nescrisă orice clauză contractuală contrară unei dispoziţii imperative
din prezentul capitol a cărei încălcare nu e sancţionată cu nulitatea societăţii.
Doctrina afirmă lapidar că această clauză poate fi ignorată de părţi şi de terţi (considerată
nescrisă – s.n., D.D.) 3, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că ne aflam în prezenţa unui nou tip de
sancţiune diferit de nulitate, deoarece îi lipseşte efectul caracteristic – repunerea părţilor în situaţia
anterioară.
3

A se vedea Fl. Baias, Eugen Chelaru. R. Constantinescu, I. Macovei, Noul cod civil. Comentariu pe articole,
Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 1922 şi p. 1956.
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Sursa de inspiraţie a art. 1902 alin. 5 NCC, trebuie să fie art. 1844-1 alin. 2 Cod civil francez
de vreme ce sancţiunea prevăzută pentru încălcarea interdicţiei este identică4, în timp ce articolul
similar din Codul Civil Québécois 2203 prevede alte tipuri de sancţiuni5.
În consecinţă, această sancţiune ar fi de fapt revenirea la proporţiile corecte (e.g.: partea care
are un procent de 40% la câştig, va fi considerată ca având aceeaşi contribuţie şi în caz de pierdere)
datorită prezumţiei relative instituite de art. 1894 raportat la art. 1881 alin. 2 NCC, care vor umple
„golul” lăsat de clauza leonină considerată nescrisă.
Art. 1.894 – Formarea capitalului social
(1) Asociaţii contribuie la formarea capitalului social al societăţii, prin aporturi băneşti sau în
bunuri, după caz.
(2) Capitalul social subscris se divide în părţi egale, numite părţi de interes, care se
distribuie asociaţilor proporţional cu aporturile fiecăruia, dacă prin lege sau contractul de
societate nu se prevede altfel. [a se corobora cu alin. (2) al art. 1881 NCC6]
(3) Asociaţii se pot obliga la aport în prestaţii sau în cunoştinţe specifice, cu titlu de aport
societar. În schimbul acestui aport, asociaţii participa, potrivit actului constitutiv, la împărţirea
beneficiilor şi suportarea pierderilor, precum şi la luarea deciziilor în societate.
Ceea ce este deosebit de important pentru practicienii dreptului referitor la noua reglementare
a clauzei leonine va fi o schimbare cu 180 de grade a practicii judiciare în materia contractelor de
asociere în participaţiune ce maschează de fapt un contract de sublocaţiune. Este de notorietate că
în cursul anilor 1990-2000, mai ales în perioada de pre-privatizare, multe întreprinderi cu capital
majoritar de stat au încheiat contracte de asociere în participaţiune pentru a ocoli norme de ordine
publică ce le interziceau locaţiunea sau sublocaţiunea unor spaţii comerciale. Jurisprudenţa
majoritară7 a considerat aceste contracte de asociere în participaţiune ca fiind nişte simulaţii licite ce
nu încalcă art. 1513 din vechiul Cod civil. În momentul de faţă, având în vedere opţiunea categorică
a legiuitorului prin art. 1953 alin. 5 NCC, de a scoate din sfera licitului civil astfel de practici,
asemenea jurisprudenţă va fi istorie.
Odată cu diversificarea şi sofisticarea pieţei creditului bancar, anticipăm că în practica
judiciară din România, clauza leonină va fi invocată în situaţii noi, cum ar fi aceea a contractului
între profesionişti numit în limba franceză convention de portage iar în engleză securities
repurchasing agreement. Prin acest contract, o parte numită ordonator – „donneur d'ordre” remite
un număr de acţiuni (ale unei societăţi pe acţiuni, în comandită pe acţiuni) unui purtător – „porteur”
în fr. (de exemplu, o bancă) care se angajează faţă de ordonator să le revândă la o dată fixă şi în
condiţiile stipulate unui terţ desemnat de ordonator sau chiar să le revândă ordonatorului însuşi.
4

Art.1844-1 alin. 2 Cod civil francez are următoarea redactare: „la stipulation attribuant à un associé la totalité du
profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant
à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites”.
5
Art. 2203 Cod civil Québécois are următoarea redactare: La stipulation qui exclut un associé de la participation
aux bénéfices de la société est sans effet.
Celle qui dispense l'associé de l'obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers.
6 Articolul 1881 N. C. civ. are următorul conţinut:
(1) Prin contractul de societate două sau mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru desfăşurarea
unei activităţi şi să contribuie la aceasta prin aporturi băneşti, în bunuri, în cunoştinţe specifice sau prestaţii, cu scopul de a
împărţi beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta.
(2) Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proporţional cu participarea la distribuţia beneficiului,
dacă prin contract nu s-a stabilit altfel.
(3) Societatea se poate constitui cu sau fără personalitate juridică.
7
A se vedea decizia nr. 1851 din 26 martie 2003 a ICCJ Secţia comercială, publicată pe site-ul
http://www.scj.ro/SE%20rezumate%202003/SE%20r%201851%202003.htm
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În doctrina franceză8 s-a afirmat că această convenţie ar fi dublu leonină deoarece are ca efect
în primul rând garantarea purtătorului contra pierderii generate de devalorizarea acţiunilor, iar în al
doilea rând îl exclud pe acesta de la distribuirea profitului. În caz de distribuire de dividende, se
stipulează că acestea nu revin purtătorului, ci trebuie restituite ordonatorului sau terţului indicat de
acesta sau se stipulează că dividendele culese de purtător se impută asupra preţului de răscumpărare
a acţiunilor.
Practica judiciară a Casaţiei Franceze este neunitară în această privinţă, Chambre Civile9
fiind mai conservatoare decât Chambre Commerciale10 cu privire la sancţionarea ca leonine a
acestui tip de contracte.

8

D. Schmidt, Les opérations de portage de titres de sociétés, Les Opérations fiduciaires, Colloque de Luxembourg
des 20 et 21 septembre 1984, Ed. LGDJ. 1985 pref. B. Oppetit, p. 30.
9
Cass. Civ. 1ère, 7 avril, 1987, Lévêque-Houist c/SOPROGEPA, Revue trimestrielle de droit civil, 1987, p. 744-745,
cu notă de Jacques Mestre.
10
Cass. com., 24 mai 1994, les consorts Chicot c/SDBO, Bulletin Joly Sociétés, 01 juillet 1994 n° 7-8, p. 797 cu
notă de Paul Le Cannu.
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IGNORAREA NECESITĂŢII DE REGLEMENTARE ÎN NOUL COD
CIVIL A PRIVILEGIULUI VÂNZĂTORILOR ŞI PROCURATORULUI
DE FONDURI
Pavel FILIP∗
Abstract:
The regulation of the sold immovable asset vendor’s privilege for the unpaid price and for the
fund purchaser’s privilege for the lent amount that was not refunded were based, in the Romanian Civil
Code of 1864 on the equity principle1, principle according to which both the legislator’s action in the
development of the rules of law and the activity of the authorities called to interpret and to apply the rules
of law, have to be performed in such manner that no party should be harmed and that each party should
be given what it owns.
The equity idea expresses, in the case of the two privileges, the necessity of harmony and social
balance, according to which the immovable asset vendor who has not cashed the price, and the one who
has lent an amount of money not refunded for the attainment of a real estate should be preferred in the
fulfilment of the debt collection, from the amounts obtained from the sale of the bought property, to the
other creditors, because the patrimony of the debtor has extended by the property of the vendor or of the
fund purchaser.
The new Romanian Civil Code, in art. 2339 paragraph 1 letter a, regulates the special privilege of
the unpaid vendor for the sold movable asset, conferring in this manner, efficiency to the equity principle.
Though, it ignores to regulate a similar principle, related to the unpaid vendor for the sold immovable
asset, considering, which seems wrong to us, that it is more equitable that the former privileges of the
vendor and of the fund purchaser, are regulated as a legal encumbrance.
Article 2338 of the new Civil Code, in conjunction with article 854 of the new Code of civil
procedure, approved by Law no. 134/2010, which will enter into force, regulates the category of general
privileges. It does not exist an express text of law which shows a stable order of priority, in all the
categories of receivables, even if by article 2335 it is regulated the preferable character of the privileged
receivables, without making a distinction between general and special privileges, to all the other
receivables’ categories. It seems possible that the general rule can be entirely removed if certain legal
conditions are fulfilled.
Therefore, the article 2339, 2nd paragraph of the new civil Code regulates the priority order
between the two special movable privileges. The article 2342, 1st paragraph regulates the priority order
between the special movable privileges, and between them and the guaranteed by movable or immovable
encumbrance receivables and the receivables guaranteed by gage. The article 2342 2nd paragraph, first
thesis, regulates the priority order between the privileged special movable receivables and the receivables
guaranteed by movable encumbrances, order that reverses, by case, depending on the moment of
registration of the privilege in the archive of movable guarantees.
The article 2342 2nd paragraph, second thesis, regulates the order of priority between the
receivables guaranteed by general privileges, that are stipulated in the article 854 of the civil procedure
Code and the receivables guaranteed by immovable encumbrance, order that reverses, by case, depending
on the moment of registration of the privilege in the land register.
∗
Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
Judecător, Curtea de Apel Bucureşti.
1
Ulpian, Honeste vivere/, neminem laedere,/suum cuique tribuere/to live honestly/not to harm another person/to
give each what he owns; Romanian Constitution article. 21 3rd paragraph Free access to justice (3) The parties have the right
to an equitable trial and to the resolution of the causes in a reasonable manner.
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Regulating the former privileges as legal encumbrances, it is obvious that in the case of the unpaid
vendor of the sold immovable asset and in the case of the fund purchaser for the not refunded amount of
money, their rights are damaged, by not receiving any equivalent after they have transmitted their asset in
the patrimony of the debtor, extending so the patrimony of the latter. For the sale of the earned asset there
is a preference for other creditors that either have not contributed to the extension of the debtor’s
patrimony, as in the legal maintenance obligations, or are in an equal judicial position with other
creditors, as in the receivables resulted from bank loan, which is obviously inequitable. In actual fact, the
vendor and the funds purchaser were subrogated in the debtor’s obligation to provide maintenance or to
refund the bank loans.
Secondly, by regulating the vendor of the movable asset’s privilege for the unpaid price and the
lack of regulation of the vendor of the immovable asset’s privilege for the unpaid price, it seems that the
principle of equity in the regulation of the legal rules was not honoured and in this manner, it will not be
possible to realise an equitable act of justice in applying the law.
Key words: vendor’s privilege (privilegilul vânzătorului); the fund purchaser’s privilege
(privilegilul procuratorului de fonduri)

Inspirat din Codul civil Napoleon, legiuitorul român de la 1864 a reglementat, în Cartea a
III-a Titlul XVIII din Codul civil român, norme referitoare la privilegii şi ipoteci.
Titlul XVIII acoperă dispoziţiile art. 1718-1814 şi cuprinde nouă capitole şi anume: Capitolul
I. Dispoziţii generale, Capitolul II. Despre privilegii, Capitolul III. Despre ipoteci, Capitolul IV.
Despre modul inscripţiei privilegiilor şi ipotecilor, Capitolul V. Despre ştergerea şi reducţiunea
inscripţiilor, Capitolul VI. Despre efectul privilegiilor şi ipotecilor în contra persoanelor al treilea
care deţin imobilul, Capitolul VII. Despre stingerea privilegiilor şi a ipotecilor, Capitolul VIII.
Despre modul de purgă a proprietăţii de privilegii şi ipoteci şi capitolul IX. Despre publicitatea
registrelor şi despre responsabilitatea secretarilor notariatelor de stat, însărcinaţi cu ţinerea
registrelor.
Reglementarea Titlului XVIII în Codul civil român, prin inspirarea legiuitorului din Codul
civil Napoleon, nu trebuie înţeleasă în sensul că, în vechiul drept românesc nu ar fi existat instituţia
juridică a privilegiilor. De exemplu, în Codul Caragea, Capitolul 11 Despre zălogire (amanetare,
garanţie, gaj) se vorbeşte despre dreptul de protimis care este un drept de preferinţă al
împrumutătorului la plata sumei împrumutate. Caracterul preferabil al dreptului de protimis fiind
determinat de condiţiile în care s-a stabilit zălogul, garanţia.
Capitolul II. Despre privilegii, acoperă dispoziţiile articolelor 1722-1745 şi a fost împărţit în
patru secţiuni şi anume: Secţiunea I. Despre privilegii care se întind asupra mobilelor şi imobilelor,
Secţiunea II. Despre privilegii asupra mobilelor, cu trei subsecţiuni, 1. Despre privilegii generale
asupra mobilelor, 2. Despre privilegii asupra oarecăror mobile, 3. Despre rangul privilegiilor asupra
mobilelor la caz de concurs între ele, Secţiunea III. Despre privilegii asupra imobilelor. Secţiunea
IV. Despre cum se conservă ipotecile.
Art. 1720 din Codul civil român de la 1864 dispune următoarele: Cauzele legitime de
preferinţă sunt privilegiile şi ipotecile. Textul este o preluare a dispoziţiilor art. 2094 din Codul civil
Napoleon.
Art. 1722 din Codul civil român de la 1864 defineşte noţiunea de privilegiu astfel: Privilegiu
este un drept, ce dă unui creditor calitatea creanţei sale de a fi preferit celorlalţi creditori, fie chiar
ipotecarii. Textul art. 1722 din Codul civil român de la 1864 este, de asemenea, o preluare de text
din Codul civil Napoleon, respectiv a dispoziţiilor art. 2095.
Din cele două texte de lege rezultă că, privilegiul este înţeles ca un drept şi, în calitatea sa de
drept, este o cauză legitimă care determină efectul numit preferinţă, în virtutea căruia creanţa
privilegiată trebuie să fie satisfăcută cu prioritate faţă de alte creanţe.

Drept privat

85

Privilegiul este, potrivit art. 1722 din Codul Civil de la 1864, un drept de preferinţă acordat
unei creanţe, independent de persoana titularului său.
Din acest motiv, potrivit art. 1396 din Codul civil de la 1864, vinderea sau cesiunea unei
creanţe cuprinde accesoriile creanţei, precum cauţiunea, privilegiul şi ipoteca.
Privilegiul vânzătorului şi privilegiul procuratorului de fonduri asupra imobilului vândut sunt
reglementate în Secţiunea a III-a. Despre privilegii asupra imobilelor, alături de alte privilegii.
Potrivit art. 1737 alin. 1 pct. 1 şi 2 din Codul civil de la 1864, creditori privilegiaşi asupra
imobilelor sunt: pct. 1 (Vânzătorul pe imobilul vândut pentru plata preţului2) şi pct. 2 (Acei ce au dat
banii care au servit la achiziţia unui imobil3).
Textul îşi are corespondent în art. 2103 din actual Cod civil francez, cu o singură observaţie,
în sensul că, în cazul privilegiului procuratorului de fonduri, nu s-a preluat în totalitate textul
francez, fiind omisă partea introductivă, respectiv textul, în acelaşi fel, în absenţa subrogaţiei.
Potrivit art. 1723 NCC român, pentru garantarea obligaţiei de plată a preţului, în cazurile
prevăzute de lege vânzătorul beneficiază de un privilegiu sau după caz de o ipotecă legală asupra
lucrului vândut. Conţinutul textului nu distinge între vânzarea de bunuri mobile şi imobile şi pare că
ar trebui să se aplice, deopotrivă, oricărei categorii de bunuri vândute.
Potrivit art. 2327 NCC român, Cauzele de preferinţă sunt privilegiile, ipotecile şi gajul.
În secţiunea a I-a din Capitolul II Privilegii, conform art. 2333 privilegiul este definit, astfel:
„Privilegiul este o preferinţă acordată de lege unui creditor în considerarea creanţei sale.
Privilegiul este indivizibil.”
Textul prin care s-a definit privilegiul pare a fi o prelucrare a dispoziţiilor art. 2745 a Codului
Civil Italian, pe care îl cităm: „Fundamento del privilegio – Il privilegio è accordato dalla legge in
considerazione della causa del credito”4, şi a art. 2650 alin. 2 din Codul civil Québec, La priorité
est indivisible5.
În Codul civil Québec, art. 2650 alin. 1 privilegiul este definit astfel, cităm: „Est prioritaire
la créance á laquelle la loi attache, en faveur d`un créancier, le droit d`être préféré aux autres
créanciers, même hypothécaire, suivant la cause de sa créance”6.
Între cauzele de preferinţă – privilegiu, ipotecă şi gaj –, potrivit art. 2335 NCC român,
privilegiul are prioritate faţă de celelalte cauze de preferinţă
Faptul că privilegiul este înţeles doar ca o preferinţă pare că, în această calitate, este doar
un accesoriu al creanţei şi nu un drept. Argumentul rezultă din modul de definire a privilegiului şi
din dispoziţiile art. 1568 NCC potrivit cu care: Cesiunea de creanţă transferă cesionarului: a) toate
drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată şi b) drepturile de garanţie şi toate
celelalte accesorii ale creanţei cedate.
Cu toate acestea, în art. 856 NCPC, adoptat prin Legea nr. 134/2010, ce urmează a intra în
vigoare, se vorbeşte de drepturi de gaj şi de ipotecă, precum şi de alte drepturi de preferinţă7.
2
Art. 1737 alin.1 pct. 1 din Codul civil de la 1864 – Creditorii privilegiaţi sunt: Vânzătorul pe imobilul vândut.
Dacă s-au făcut mai multe vânzări succesive, pentru care a rămas datorit preţul în total sau în parte, întâiul vânzător se
preferă celui de-al doilea, cel de-al doilea celui de-al treilea şi aşa înainte.
3
Art. 1737 alin1 pct. 2 din Codul civil de la 1864 – Acei ce au dat banii care au servit la achiziţia unui imobil.
Trebuie însă să fie constatat într-un mod autentic, prin actul de împrumutare, că suma era destinată a fi întrebuinţată la
aceasta; asemenea trebuie să fie constatat prin chitanţă că plata preţului s-a făcut cu banii împrumutaţi.
4
Cod civile e Tributario, italino, Casa Editrice, Tramontana Milano, 1991, art. 2745 („Fundamentul privilegiului”)
– Privilegiul este acordat de lege în considerarea cauzei creditului.
5
Codul civil Québec, art. 2650 alin.2 – Prioritatea este indivizibilă.
6
Codul civil Québec – Este prioritară creanţa asupra căreia legea a ataşat, în favoarea unui creditor, dreptul de a
fi preferat faţă de alţi creditori, chiar ipotecari, însoţind cauza creanţei sale.
7
Art. 856 (Rangul creanţelor garantate) din Legea nr. 134/2010: „Dacă există creditori care, asupra bunului vândut,
au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferinţă conservate, în condiţiile prevăzute de lege, la distribuirea sumelor
rezultate din vânzarea bunului, creanţele lor vor fi plătite înaintea creanţelor prevăzute la art. 854 alin.(1) lit. c).”
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Credem, că atâta timp cât privilegiul, ipoteca şi gajul sunt considerate, pe de-o parte, cauze de
preferinţă iar, pe de altă parte, ipoteca8 este definită ca fiind un drept real şi, conform art. 856 NCPC,
ipoteca şi gajul9 sunt considerate drepturi, şi privilegiile trebuie înţelese ca drepturi de preferinţă.
În substanţa sa, privilegiul nu este altceva decât o calitate atribuită de lege unui drept de
creanţă, în virtutea căreia creanţa este privilegiată şi trebuie să fie preferată a fi satisfăcută, atunci
când vine în concurs cu alte creanţe.
În secţiunea a 2-a din Capitolul II se face o distincţie între privilegii generale şi privilegii
speciale. Aceasta distincţie pare a fi fost influenţată de Codul civil italian, de vreme ce în Codul civil
Québec nu există o asemenea distincţie şi nici în Codul civil francez, ultimul făcând distincţia între
privilegii asupra mobilelor şi privilegii speciale asupra bunurilor imobile.
Astfel, potrivit art. 2746 din Codul Civil Italian, „Distinzione dei privilegi. Il privilegio è
generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni del debitore, il secondo su determinati beni
mobile o immobili”10.
Se observă, din textul italian, că privilegiile speciale se exercită sau asupra bunurilor mobile
determinate sau asupra celor imobile determinate.
Art. 2338 NCC român, vorbeşte despre privilegiile generale asupra bunurilor mobile şi
imobile şi totodată arată că „privilegiile asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului
se stabilesc şi se exercită în condiţiile prevăzute de Codul de Procedură Civilă”. Textul art. 2338
vorbeşte numai despre privilegiile generale asupra bunurilor mobile şi imobile, reglementate prin
noul Cod de procedură civilă.
Opţiunea de a se stabili, prin noul Cod de Procedură Civilă, privilegiile generale asupra
bunurilor mobile şi imobile ne pare nejustificată, deoarece privilegiile, fiind calităţi ce se acordă
unor drepturi substanţiale, trebuie să se regăsească în norme de drept material şi nu în norme de
drept procesual.
Potrivit art. 854 din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, care urmează
a intra în vigoare, rangul creanţelor cu preferinţă generală sunt: a) creanţele reprezentând cheltuieli
de judecată, b) cheltuielile de înmormântare a debitorului, c) creanţele reprezentând salarii şi alte
datorii asimilate acestora, pensiile, sumele da bani cuvenite şomerilor, potrivit legii, ajutoarele
pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă,
prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătăţii, ajutoarele de deces, acordate în cadrul
asigurărilor sociale, precum şi creanţele reprezentând obligaţia de reparare a pagubelor cauzate prin
moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, d) creanţele rezultând din obligaţia legală de
întreţinere, alocaţii pentru copii sau obligaţia de plată a altor sume periodice destinate asigurării
mijloacelor de existenţă, e) creanţele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuţii şi din alte sume
stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor
locale şi bugetelor fondurilor speciale, f) creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat, g)
creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii publice prin
fapte ilicite, h) creanţe rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii
sau executarea de lucrări, precum şi din chirii sau arenzi) creanţe reprezentând amenzi cuvenite
bugetului de stat sau bugetelor locale, j) alte creanţe.
Potrivit art. 856 din acelaşi nou Cod de procedură civilă, „Dacă există creditori care, asupra
bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferinţă conservate, în condiţiile
prevăzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creanţele lor vor fi plătite
înaintea creanţelor prevăzute la art. 854 alin. 1 lit. c) ”.
8

Art.2343 NCC român: „Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile şi imobile afectate executării unei

obligaţii”.
9

Notă. Din examinarea dispoziţiilor art. 2480-2494 NCC român constatăm că nu există o definiţie a noţiunii de gaj.
Codice civile e Tributario Italino art. 2746 Distincţia privilegiilor. Privilegiul este general sau special. Primul se
exercită asupra tuturor bunurilor debitorului, secundul asupra bunurilor mobile sau imobile, determinate˝.
10
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Art. 2339 NCC român reglementează două privilegii speciale dar numai asupra bunurilor
mobile, respectiv 1. creanţa vânzătorului neplătit pentru preţul bunului mobil vândut şi 2. creanţa
celui care exercită un drept de retenţie cu privire la un bun mobil.
Se poate observa, din examinarea dispoziţiilor art. 2338-2341 NCC român, şi art. 854
NCPC, că nu sunt reglementate privilegiul vânzătorului unui imobil pentru preţul neplătit şi
privilegiul procuratorului de fonduri pentru suma de bani nerestituită, folosită de împrumutat
pentru achiziţionarea unui imobil.
Pare deci, că în legătură cu bunurile imobile nu mai există reglementate creanţe privilegiate.
Cu toate acestea, în noul Cod civil român, este reglementat un privilegiu special asupra
bunurilor imobile. Este vorba de dreptul de preemţiune, reglementat de art. 1730 şi urm. NCC.
Noţiunea de preemţiune este compusă din termenul emţiune care provine din latinescul
emptio, şi care se traduce prin termenul cumpărare şi prefixul pre care se traduce, de regula, prin
cuvântul înainte. Noţiunea de preemţiune semnifică deci dreptul cumpărătorului de fi preferat la o
eventuală vânzare.
Potrivit art. 1730 alin. 1 NCC român, dreptul de preemţiune este acel drept stabilit prin lege
sau prin contract, potrivit cu care titularul dreptului de preemţiune, numit preemptor, poate să
cumpere cu prioritate un bun.
În aliniatul 3 al articolului 1730 se vorbeşte despre acceptarea ofertei de cumpărare a
bunurilor imobile în termenul de cel mult 30 zile, de la comunicarea ofertei.
Dreptul de preemţiune este, deci, o preferinţă acordată unui cumpărător de a fi preferat altor
cumpărător. Este un privilegiu care se naşte atât prin lege, cât şi prin convenţia părţilor.
Credem că, pentru aceeaşi raţiune, reprezentată de echitate, care a determinat reglementarea
privilegiului special al vânzătorului neplătit pentru preţul bunul mobil vândut se impunea şi
menţinerea reglementarii privilegiilor speciale ale vânzătorului pentru preţul bunului imobil vândut,
precum şi a procuratorului de fonduri pentru achiziţionarea de debitor a unor imobile.
Necesitatea reglementării acestor privilegii se întemeiază pe ideea de echitate, potrivit cu
care, este echitabil ca cel care a vândut un bun, pentru care încă nu a primit preţul, şi a mărit astfel
patrimoniul debitorului ce reprezintă gajul comun al creditorilor chirografari, dar şi a creditorilor
ipotecari, să fie plătit cu preferinţă, din preţul aceluiaşi bun revândut.
Dacă în cazul vânzării de bunuri mobile s-a avut în vedere ideea de echitate, în cazul
vânzării bunurilor imobile, ideea de echitate a fost ignorată.
În loc să se menţină reglementate cele două privilegiile speciale asupra imobilelor, legiuitorul
noului Cod civil român a înţeles să le reglementeze sub forma, aşa numitelor ipoteci legale, alături
de alte ipoteci legale imobiliare, foste sau nu privilegii imobiliare.
Consecinţa unei asemenea reglementari se manifestă în concursul dintre o creanţă însoţită de
un privilegiu general asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorilor şi o creanţă garantată
cu o ipotecă legală, caz în care este preferată creanţă cu privilegiul general.
Procedând la examinarea dispoziţiilor art. 2343-2479 în care este reglementat regimul juridic
al ipotecii se poate constata, în primul rând, potrivit art. 2343 NCC, că ipoteca este un drept real
asupra bunurilor mobile şi imobile.
În art. 2349 alin. 2 se arată că ipotecile sunt convenţionale şi legale11, în art. 2.425 NCC sunt
reglementate, aşa numitele „Ipoteci mobiliare privilegiate”. Potrivit art. 2.425 alin. 1, „Ipoteca
constituită în favoarea vânzătorului unui bun sau a creditorului care a acordat împrumut pentru
11

Art.1749 din Codul civil de la 1864 defineşte ipoteca legală astfel. Ipoteca legală este aceea care ia naştere în
virtutea unei dispoziţii speciale a legii.
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cumpărarea bunului are prioritate asupra ipotecii anterioare”, dacă, înainte ca debitorul să obţină
posesia bunului ipotecat, avizul a fost înscris în arhivă, iar vânzătorul sau, după caz, creditorul îl
înştiinţează în scris pe creditorul ipotecar anterior despre vânzare şi despre înscrierea ipotecii”
Ipotecile mobiliare privilegiate prevăzute în art. 2425 alin. 1 se referă tocmai la privilegiile
despre care vorbim, numai că este vorba de mobile. Ipotecile mobiliare privilegiate, în situaţia
satisfacerii condiţiilor prevăzute de art. 2425 alin. 1 NCC, sunt deci preferate ipotecilor
convenţionale.
Art. 2.386 NCC român, reglementează mai multe ipoteci legale, printre care şi 1. Ipoteca
legala a vânzătorului asupra bunului imobil vândut pentru preţul datorat, (fostul privilegiu al
vânzătorului) care se aplica şi în cazul schimbului cu sultă şi a dării în plată cu sultă; 2. Ipoteca
imobiliară legală a celui care a împrumutat suma de bani pentru dobândirea imobilului, asupra
imobilului dobândit de debitor pentru suma împrumutată (fostul privilegiu al procuratorului de
fonduri).
Consecinţele reglementării fostelor privilegii sub forma ipotecilor legale se răsfrâng asupra
priorităţii satisfacerii creanţelor.
Potrivit art. 1334 NCC, „privilegiile sunt opozabile terţilor fără să fie necesară înscrierea lor
în registrele de publicitate, dacă legea nu prevede altfel”.
Creanţele cu preferinţă generală, reglementate de art. 854 NCPC, par să fie opozabile şi
prioritare creditorilor cu ipotecă imobiliară legală, fără a fi necesară înscrierea lor în registrele de
publicitate, deoarece nu se prevede în noul Cod de procedură înscrierea privilegiilor în registrele de
publicitate.
Cu toate acestea, în art. 2342 alin. 2 teza a II-a NCC se arată că, cităm „Tot astfel, creditorul
privilegiat este preferat titularului unei ipoteci imobiliare dacă îşi înscrie privilegiul în cartea
funciară mai înainte ca ipoteca să fi fost înscrisă”.
Este vorba, evident, de creanţe cu privilegii generale reglementate în art. 854 NCPC.
Aceste text se coroborează cu art. 2346 NCC care arată, cităm: „Dacă prin lege nu se
prevede altfel, ipoteca nu este opozabilă terţilor decât din ziua înscrierii sale în registrele de
publicitate” Textul art. 2346 NCC se referă, deopotrivă, la ipotecile convenţionale şi legale
Din aceste texte de lege rezultă că este necesară înscrierea creanţelor cu privilegii generale în
registrele de publicitate altfel, vor pierde rangul de prioritate în concursul dintre ele şi dintre ele şi
creanţele garantate cu ipotecă imobiliară.
Două sunt ipotezele de stabilire a priorităţi în concursul dintre o creanţă cu preferinţă
generală şi o creanţa garantată cu ipotecă imobiliară şi anume: 1. în ipoteza în care privilegiul este
înscris în cartea funciară înainte de înscrierea ipotecii, prioritate în satisfacerea creanţei o are
creditorul cu privilegiul general şi 2. În ipoteza în care privilegiul este înscris în cartea funciară după
înscrierea ipotecii prioritate are creanţa garantată cu ipoteca imobiliară
Situaţia este asemănătoare şi în cazul concursului de prioritate dintre o creanţă care
beneficiază de un privilegiu special mobiliar şi o creanţa garantată cu ipoteca mobiliară.
Potrivit art. 2.342 alin. 2 teza I NCC, „Creditorul care beneficiază de un privilegiu special
este preferat unei ipoteci mobiliare perfecte12 dacă îşi înscrie privilegiul la arhivă înainte ca ipoteca
să fi devenit perfectă”.
Textul pare că se află în contradicţie cu regula generală înscrisă în art. 2335 potrivit cu care
„Creditorul privilegiat este preferat celorlalţi creditori, chiar dacă drepturile acestora din urmă s-au
născut ori au fost înscrise înainte”.
12

Potrivit art. 2.409 NCC, ipoteca este perfectă când produce efectele prevăzute de art. 2.387, (constituirea şi
eficacitatea ipotecii. Ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la dată
la care obligaţia garantată ia naştere, iar constituitorul dobândeşte drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate) iar formalităţile
prevăzute de lege pentru publicitatea sa au fost îndeplinite (art.2413 şi urm. Înscrierea ipotecii în Arhiva Electronică de
Garanţii Mobiliare; notificarea înscrierii ipotecii de către creditorul ipotecar constituitorului prin transmiterea unei copii de
pe avizul de ipotecă în cel mul 24 de ore de la înscrierea acesteia.
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Astfel, interpretat per a contrario, textul art. 2.342 alin. 2, teza întâi, permite ipoteza în care,
în condiţiile în care privilegiul special nu a fost înscris în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare, înainte de constituirea ipotecii perfecte, prioritate are satisfacerea creanţei creditorul
ipotecar, cu o ipotecă perfectă.
Credem că textul art. 2335 NCC român, care este imperativ, trebuie nuanţat, fie în sensul că
sunt posibile excepţii de la aceasta regulă, excepţii care sunt deja reglementate în art. 2342 alin. 2
NCC român, fie în sensul corelării exprese cu art. 2334 din acelaşi cod, respectiv sub forma
„creditorul privilegiat este preferat iar privilegiul este opozabil celorlalţi creditori fără a fi
necesară înscrierea în registrele de publicitate, dacă prin lege nu se prevede altfel”.
Din studiul asupra modului nou de reglementare a privilegiilor rezultă că aceasta se
caracterizează, în primul rând, prin caracterul neunitar, în sensul că aceeaşi instituţie de drept se
regăseşte, atât în noul Cod civil, cât şi în noul Cod de procedură civilă, chiar dacă sunt reglementate
categorii diferite de privilegii.
Nu există o ordine stabilă de prioritate între cauzele de preferinţă ceea ce va conduce la
interpretări diferite a ordinii de prioritate.
Numai aparent se poate vorbi prioritatea privilegiilor, stabilită de art. 2335, faţă de ceilalţi
creditor, deoarece există posibilitatea legală ca una din cauzele de preferinţă, respectiv ipoteca, să fie
preferată unui privilegiu.
Ordinea de prioritate reglementată de art. 2342 alin. 1 NCC nu se bucură de o claritate.
Textul se referă la o ordine de prioritate între privilegii, deci între privilegiile generale şi cele
speciale, şi între privilegii, în ansamblul lor, şi creanţele garantate cu ipotecă şi gaj.
Nu există însă un text de lege care să reglementeze prioritatea privilegiului special faţă de
privilegiile generale. Dacă aplicăm, prin analogie, principiul potrivit cu care legea specială derogă
de la legea generală la textele de lege care reglementează privilegiile generale şi cele speciale, ar
trebui să consideram prioritare privilegiile speciale, atunci când este vorba de mobile.
Din examinarea textelor de lege, rezultă însă două linii de prioritate, după natura bunurilor
asupra cărora poartă privilegiu, respectiv mobile sau imobile
Art. 2342 alin. 1 pct. 1 şi 2 coroborat cu art. 854 NCPC reglementează următoarea ordine de
prioritate: 1. creanţa vânzătorului neplătit pentru preţul bunului mobil vândut, 2. creanţa celui care
exercită un drept de retenţie asupra unui mobil, 3. privilegiile generale asupra tuturor bunurilor
mobile, în ordinea stabilită prin art. 854 NCPC, 4. creanţa creditorului ipotecar mobiliar, fără să
distingem ordinea de prioritate între ipoteci, 4. creanţa creditorul gajist, 5. creanţele creditorilor
chirografari
Această ordine se poate schimba, în condiţiile art. 2342 alin. 2 teza întâi, astfel: 1. creanţa
creditorului cu ipotecă mobiliară perfectă, 2. privilegiile speciale în ordinea prevăzută de art. 2339
alin. 2 NCC, 3. privilegiile generale asupra tuturor bunurilor mobile în ordinea stabilită prin art. 854
NCPC 4. creanţa creditorului ipotecar mobiliar cu ipoteca imperfectă, 4. creanţa creditorul gajist, 5.
creanţele creditorilor chirografari.
În ce priveşte ordinea de prioritate în care se găsesc fostele privilegii, este reglementată de
art. 2335 NCC român coroborat cu art. 854 NCPC şi cu art. 2342 alin. 2 teza a doua NCC român,
astfel: 1. creanţele care beneficiază de privilegiile generale asupra tuturor bunurilor imobile, în
ordinea stabilită de art. 854 NCC român, 2. creanţele garantate cu privilegiile imobiliare, deci, inclus
ipotecile legale în forma care au fost reglementate fostele privilegii imobiliare, 3. creanţele
creditorilor chirografari.
Această ordine se inversează, în ipoteza prevăzută de art. 2342 alin. 2 teza a doua NCC
român, astfel: 1. ipoteca imobiliară, 2. privilegiile generale asupra tuturor bunurilor imobile, în
ordinea stabilită de art. 854 NCPC şi 3. creanţele creditorilor chirografari.
Reglementarea fostele privilegii sub forma ipotecilor legale produce evident o vătămare a
titularilor fostelor privilegii, prin aceea că, transmiţând bunul lor în patrimoniul debitorului au mărit
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patrimoniului acestuia, fără să primească nici un echivalent. La revânzarea bunului sunt preferaţi,
potrivit legii, alte categorii de creditori care, fie nu au contribuit la mărirea patrimoniului debitorului,
cum este cazul în obligaţiile legale de întreţinere, fie se află pe poziţie de egalitate juridică cu alţi
creditori, cum ar fi creanţele rezultate din împrumuturile bancare, ceea ce este evident neechitabil,
practic vânzătorul şi procuratorul de fonduri fiind subrogaţi în obligaţia debitorului de a presta
întreţinere ori de a plăti împrumuturile către bănci.
În al doilea rând, reglementarea privilegiului vânzătorului bunului mobil pentru preţul
neplătit şi lipsa de reglementare a privilegiul vânzătorului bunului imobil pentru preţul neplătit,
dovedeşte că pentru aceeaşi operaţiune juridică legiuitorul a înţeles să stabilească reguli diferite prin
care nu s-a respectat principiul echităţii în reglementarea normelor de drept şi astfel, la momentul
aplicării legii, chiar dacă există două linii de ordine de prioritate, nu se va putea realiza o justiţie
echitabilă, creanţele cu privilegii generale fiind preferate creanţelor cu ipoteca imobiliară, în timp ce
privilegiul vânzătorului bunului mobil pentru preţul neplătit este preferat creanţelor ipotecara
mobiliare.
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DISCUŢII PRIVIND EVALUAREA ŞI REPARAREA INTEGRALĂ
A PREJUDICIULUI ÎN NOUL COD CIVIL
Sache NECULAESCU∗
Adrian ŢUŢUIANU∗∗
Rezumat:
Orizontul răspunderii civile era cândva circumscris oricărei fapte a omului; o faptă care
trebuie sancţionată pentru că a cauzat altuia un prejudiciu, cum prevedea art. 998 C. civ., printr-un
enunţ ce părea a fi etern valabil, pentru că avea ca reper imperativul imanent alterum non laedere.
Astăzi, premiza oricărei ipoteze de răspundere civilă o constituie prejudiciul care trebuie reparat.
Noul nostru Cod Civil se înscrie în această evoluţie, constituind, fără nicio îndoială, un
moment de progres în procesul de armonizare a legislaţiei româneşti cu dreptul european al
obligaţiilor civile. Sunt supuse reparării o serie de prejudicii noi, precum cel care constă în
vătămarea unui interes, prejudiciul cauzat prin pierderea şansei, este instituită obligaţia subsidiară de
indemnizare a victimei, impusă celor care nu au discernământ, într-o orientare de obiectivizare a
răspunderii delictuale. Concomitent însă, asistăm la o apropiere terminologică a răspunderii civile de
răspunderea penală, prin introducerea conceptului de „vinovăţie”, precum şi a unor criterii de
apreciere a acesteia, specifice răspunderii subiective.
Pe de altă parte, se afirmă că „orice prejudiciu dă drept la reparaţie”, dar sunt supuse reparării
doar anumite prejudicii morale, cele care rezultă din vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii
şi acelea evaluate la data producerii lor şi nu la data pronunţării hotărârii judecătoreşti, cum s-ar
cuveni; se avansează o răspundere specială a acestor prejudicii, fără a le numi corporale, în contrast
cu terminologia de uz a reglementărilor europene.
Lucrarea de faţă îşi propune să examineze critic aceste prevederi şi să avanseze propuneri de
modificare a unora dintre soluţii.
Cuvinte cheie: răspundere delictuală, prejudiciu corporal, evaluare, repararea prejudiciului, vinovăţie, prejudiciu moral, indemnizare
1. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale
Spre deosebire de vechiul Cod civil care rezerva delictelor şi cvasidelictelor doar şase
prevederi de maximă generalitate, noul Cod civil îşi propune o reglementare unitară a răspunderii
civile, în cadrul unei instituţii juridice unice, în finalitatea ei reparatorie, dar „neunitară sub aspectul
regimului său juridic”1.
Ne vom opri asupra câtorva aspecte mai semnificative, circumscrise exclusiv reparării în
natură şi evaluării prejudiciului, aşa cum sunt amenajate de prevederile noului Cod civil, stăruind
asupra unora dintre noile exprimări normative, precum şi a unor soluţii juridice care ni se par
discutabile.
∗
Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
Prof.dr., Facultatea de Drept şi ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
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Lect. dr., Facultatea de Drept şi ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
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L.Pop, Concepţia Codului civil (Legea nr. 287/2009, republicată) cu privire la structura răspunderii civile: dualitate
sau unitate?, în Dreptul nr. 2/2012, p. 29.
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1.1. Obiectul reparaţiei
Potrivit art. 1381 alin. 1 NCC, „orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie”. Este un enunţ de o
maximă extensie, care, citit izolat, ar putea fi interpretat ca o nouă orientare a răspunderii civile
delictuale, nu către „orice faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu”, formula clasică de la
art. 998 din vechiul Cod civil, ci către „orice prejudiciu care trebuie reparat”2. Cum însă înţelesul
textului este altul, nu ne rămâne decât să-l examinăm în raport cu intenţia reală a codificatorilor.
Ceea ce surprinde, este lipsa oricărei determinări a prejudiciilor care fac obiectul reparaţiei.
Să fie oare premeditată sau există o altă explicaţie? Răspunsul ni-l oferă analiza textului în evoluţia
lui: potrivit primei variante, cea de la art. 1121 din Proiectul noului Cod civil, adoptat de Senat la 13
09 2004, „reparaţia este datorată pentru orice prejudiciu material, corporal sau moral, pricinuit
printr-un fapt ilicit”. Plecând de la ideea că prejudiciul corporal nu este o specie distinctă a
prejudiciului, autorul unui amendament la acest text a propus eliminarea clasificării prejudiciilor din
cadrul enunţului, păstrând intactă denumirea marginală a normei, deşi, în forma actuală, nu mai
acoperă conţinutul celor trei enunţuri, care au în vedere dreptul la reparaţie şi nu prejudiciile supuse
reparării, obiectul propriu-zis al reparaţiei.
Dacă este adevărat că noul Cod civil are în vedere o serie de prejudicii noi, cum este cel
constând în vătămarea unui interes (art. 1359), prejudiciul determinat de pierderea şansei (art. 1385
alin. 4), prejudiciul viitor (art. 1386 alin. 4), prejudiciul corporal (art. 1387 şi urm.), prejudiciul
nepatrimonial (art. 1391) etc., la fel de adevărat este că sunt şi multe alte prejudicii care nu pot aspira la
reparaţie. Astfel, potrivit art. 1359 NCC, pentru ca prejudiciul constând în vătămarea unui interes să fie
reparat, trebuie ca interesul să fie „legitim, serios şi, prin felul în care se manifestă, creează aparenţa
unui drept subiectiv”. Apoi, „cel care cauzează un prejudiciu prin chiar exerciţiul drepturilor sale nu
este obligat să îl repare {..}” (art. 1353 NCC). Sunt doar două exemple dintr-o mulţime de alte
prejudicii care nu au a fi reparate şi care contrazic enunţul de la art. 1381 alin. 1 NCC.
Dacă intenţia redactorilor acestui text a fost aceea de a avea în vedere, atât prejudiciile
materiale, cât şi pe cele nepatrimoniale, aşa cum credem, oricum enunţul nu are acoperire pentru că
nu toate prejudiciile nepatrimoniale sunt supuse reparării, ci doar cele cauzate prin încălcarea
drepturilor nepatrimoniale şi cele prevăzute de art. 1391 NCC.
Pe de altă parte, motivul pentru care a fost înlăturată clasificarea prejudiciilor materiale,
corporale şi nepatrimoniale, nu este pe deplin întemeiat. Este adevărat că prejudiciul corporal se
poate concretiza, atât în pierderi patrimoniale, cât şi în leziuni morale, numai că tendinţa actuală este
de a se constitui un drept european al prejudiciilor corporale3. Sunt avute în vedere recomandările
Rezoluţiei Consiliului Europei nr. 75-7 din 14 martie 1975 făcute statelor membre UE de a avea în
vedere cele 19 principii referitoare la repararea prejudiciilor cauzate de leziunile corporale şi de
deces. Proiectul european intitulat „The European Group on Tort”, prin care sunt avansate
Principiile dreptului european al răspunderii delictuale are în vedere prejudiciul corporal. De altfel,
însăşi reglementarea de la art. 1387-1393 NCC, rezervată vătămării integrităţii corporale şi a
sănătăţii, vătămării minorului, persoanelor îndreptăţite la despăgubire în caz de deces şi celelalte
texte, precum şi cele privitoare la dreptul la viaţă, sănătate şi integritate ale persoanei fizice de la art.
61-69 NCC, sunt tot atâtea argumente care pledează pentru un tratament special pentru prejudiciul
corporal, idee asupra căreia vom reveni.
2
Înainte ca acest text să fi apărut, având a ne pronunţa asupra fundamentului răspunderii civile delictuale, am
susţinut teza, poate prematură, potrivit căreia, orice prejudiciu, concretizat într-o afectare a persoanei sau a bunurilor sale,
este un rău pe care dreptul nu-l poate tolera, decât cu riscul acceptării unei inechităţi şi că deci imperativul reparaţiei trebuie
căutat de partea victimei care suportă un prejudiciu injust, şi deci trebuie dezdăunată, nu de partea autorului faptei care
trebuie sancţionat. (S. Neculaescu, Răspunderea civilă delictuală. Examen critic al condiţiilor şi fundamentului răspunderii
civile delictuale în dreptul civil român, Ed. Şansa, Bucureşti, 1994). Este motivul pentru care am avut o reacţie specială la
prima citire a textului pe care îl comentăm. Analizându-l în contextul normativ în care a fost plasat, aveam să constatăm că
nu ne aflăm în faţa unei „directive” noi, cum părea a fi, ci se referea doar la natura prejudiciului cauzat.
3
Yv. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel. Système d’indemnisation, Editura Dalloz, Paris, 2000, p. 44.
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1.2. Formele reparaţiei
Principiul instituit de art. 1386 alin. 1 NCC este acela că „repararea prejudiciului se face în
natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putinţă ori dacă victima nu
este interesată de reparaţia în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilită prin acordul părţilor sau, în
lipsă, prin hotărâre judecătorească”.
„Repararea în natură a prejudiciului” este o sintagmă care a intrat în limbajul juridic de uz, ca
un principiu impus de „dreptul creditorului de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei”, cum
prevedea art. 1073 din vechiul Cod civil şi cum prevede astăzi NCC la art. 1516: „creditorul are
dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei”. Aşa cum am mai avut prilejul să
susţinem4, obligaţia impusă de instanţă, fie debitorului, în cazul răspunderii contractuale, fie
făptuitorului sau persoanei desemnate de lege să repare prejudiciul, în cazul răspunderii delictuale,
este o obligaţie de a face sau a nu face, care, cum se ştie, nu este susceptibilă de executare silită.
Drept urmare, rareori se întâmplă ca prejudiciul să poată fi reparat în natură, şi anume doar când
făptuitorul este obligat la restituirea unui bun al victimei. În celelalte cazuri, practic, în majoritatea
covârşitoare a lor, restabilirea situaţiei anterioare, finalitatea primordială a răspunderii civile, rămâne
doar o frumoasă iluzie, pentru că niciodată suma de bani în care este convertită creanţa în
despăgubiri nu este aptă, prin ea însăşi, să repună victima in statu quo ante. Deşi dezirabilă,
reparaţia în natură, rămâne o exprimare eminamente livrescă. În cazul prejudiciilor morale şi cele
corporale, despre o reparare în natură şi, pe deasupra integrală, nici nu poate fi vorba, tot ce se poate
spera, fiind nu repararea, ci doar ameliorarea situaţiei injuste în care a fost adusă victima.
Noul Cod civil distinge între reparaţia în natură şi plata de despăgubiri.
Potrivit aceleaşi dispoziţii pe care o analizăm, când repararea în natură prin restabilirea
situaţiei anterioare nu este cu putinţă ori dacă victima nu este interesată, repararea se va face prin
plata unei despăgubiri.
Imposibilitatea poate fi de mai multe feluri:
- imposibilitatea materială, când obiectul contractat nu mai există;
- imposibilitatea juridică, atunci când restituirea unui bun este paralizată de dreptul obţinut
asupra acestuia de un terţ de bună-credinţă;
- imposibilitatea morală, când rezultă din regula nemo proecise cogi ad factum (nimeni nu
poate fi constrâns la o faptă personală). Sunt obligaţii asumate de debitor care presupun o faptă
personală, cum este cazul pictorului care se obligă să efectueze o operă într-un anumit termen. În
cazul nerespectării obligaţiei, debitorul nu poate fi obligat manu militari să-şi execute obligaţia.
O regulă tradiţională prevăzută de art. 1142 C. civ. fr. şi preluată de vechiul nostru Cod civil
la art. 1075 dispune că „orice obligaţie de a face sau de a nu face se preschimbă în dezdăunări, în caz
de neexecutare din partea debitorului”. Şi mai precis, potrivit art. 1527 alin. 1 NCC, „creditorul
poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să execute obligaţia în natură, cu excepţia
cazului în care o asemenea executare este imposibilă”. Tot o imposibilitate morală este şi cea prin
care debitorul ar fi obligat la o faptă imorală.
Repararea prin plata unei despăgubiri se poate face prin învoiala părţilor, adică prin
tranzacţie, iar când convenţia nu este posibilă, prin hotărâre judecătorească. Suntem în plină acţiune
a principiului disponibilităţii în procesul civil, astfel că alegerea este a creditorului.
1.3. Vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii
Prejudiciile cauzate ca urmare a vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii fac obiectul
unei reglementări speciale (art. 1387-1390 NCC). Ele se pot concretiza, atât în prejudicii materiale,
cheltuieli de spitalizare, pierderea unor venituri din retribuţie sau alte surse, cheltuieli menite să-i
atenueze victimei handicapul care i-a fost produs, cât şi în prejudicii morale, suferinţele inerente
4

S. Neculaescu, Reflecţii privind fundamentul răspunderii civile delictuale, în Dreptul nr. 10/2006, p.
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unor asemenea leziuni fizice, pretium doloris, prejudiciul estetic, prejudiciul de agrement,
prejudiciul sexual etc.5
Dispoziţia de la alin. 1 al art. 1387, are în vedere doar prejudiciile materiale, efecte ale
pierderii sau reducerii capacităţii de muncă. Potrivit acesteia, victima este îndreptăţită la echivalentul
câştigului din muncă de care a fost lipsită. În condiţiile în care reparaţia prejudiciului trebuie să fie
integrală, vor putea fi acordate despăgubiri pentru toate prejudiciile materiale suferite, nu doar cele
din retribuţie. Fiind un prejudiciu cu caracter de continuitate, despăgubirea se acordă sub forma de
prestaţii băneşti periodice, menite să suplinească retribuţia sau alte venituri anterioare ale victimei.
Despăgubirile civile sunt supuse cuantificării în raport de întinderea reală a prejudiciului şi nu de
posibilităţile de plată ale celui chemat să răspundă, ca în cazul pensiei de întreţinere. Potrivit aceleaşi
prevederi, la evaluarea despăgubirii, se va ţine seama şi de „sporirea nevoilor de viaţă ale celui
prejudiciat”. Este vorba de cheltuielile pe care victima este obligată să le facă, în mod suplimentar,
pentru plata unui însoţitor, pentru procurarea unui cărucior, pentru achiziţionarea unor proteze de tot
felul, a unui televizor sau laptop, toate acestea fiind menite a suplini imposibilitatea de mişcare a
celui imobilizat.
Potrivit noii reglementări, despăgubirea în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a
sănătăţii, trebuie să acopere, printre altele „şi orice alte prejudicii materiale”. Este evident că această
formulă, atât de generoasă, n-a fost gândită pentru a favoriza victima, acordându-i şansa de a obţine
despăgubiri pentru „alte prejudicii materiale”, în general. Este vorba doar de o exprimare, din nou,
prea lejeră, insuficient de clară. Faptul că sunt circumscrise „cheltuielilor determinate de sporirea
nevoilor de viaţă ale celui păgubit”, ele însele generic enunţate, nu este suficient. Multe cheltuieli
pot fi făcute de victimă când i-au sporit nevoile de viaţă, dar nu toate pot fi supuse reparării. Pe de
altă parte, n-ar trebui omis faptul că victima are, şi ea, obligaţia de a minimaliza prejudiciul şi,
oricum, nu poate primi mai mult decât prejudiciul suferit. Despăgubirea la care este îndreptăţită n-o
poate repune in statu quo ante, fiind doar menită să-i amelioreze, cât se poate, situaţia ei injustă. O
formulă simplă era aceea de a fi avute în vedere „orice alte prejudicii materiale astfel cauzate”.
Noutatea o constituie faptul că instanţa va putea acorda victimei, pentru motive întemeiate, o
despăgubire sub forma unei sume globale. Este vorba de situaţiile în care întinderea prejudiciului
este cunoscută ex ante.
Ultima dispoziţie de la art. 1387 alin. 3 prevede posibilitatea instanţei de a acorda victimei o
despăgubire provizorie pentru acoperirea unor nevoi urgente. Textul normativ are în vedere situaţii
precum nevoia unei intervenţii chirurgicale, a achiziţionării unei proteze, plata unui însoţitor, în
situaţia în care victima nu are familie etc.
În opinia noastră, orice vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ar trebui inclusă în
noţiunea generică de prejudiciu corporal, având în componenţa sa, atât urmări patrimoniale, precum
cheltuieli cu spitalizarea, diferenţa dintre venit şi pensie, cheltuieli de înmormântare, cât şi leziuni
morale (pretium doloris, prejudiciul estetic, de agrement, prejudiciul sexual, uneori şi prejudiciul
„monden”6). Că asemenea afectări ale integrităţii fizice şi morale a persoanei se desprind conceptual
de simplele şi banalele prejudicii materiale, nu se mai poate nimeni îndoi. Se vorbeşte de o „trilogie
a prejudiciilor” (prejudiciu corporal, material şi moral) şi chiar de „opoziţia fundamentală:
prejudiciu corporal şi alte prejudicii”7, afirmându-se superioritatea prejudiciilor corporale (uneori
sunt caracterizate drept cele mai „valoroase”, formulă improprie totuşi, pentru orice pagubă,
5
Art. 1379. En cas d'atteinte à son intégrité physique, la victime a droit à la réparation de ses préjudices
économiques et professionnels correspondent notamment aux dépenses exposées et aux frais futurs, aux pertes de revenus et
aux gains manqués, ainsi qu'à la réparation de ses préjudices non économiques et personnels tels que le prejudice
fonctionnel, les souffrances endurées, le prejudice esthétique, le préjudice spécifique d'agrément, le préjudice sexuel et le
prejudice d'établissement.
6
Ph. Tourneau, L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Editura Dalloz, Paris, 2000, p. 357.
7
X. Pradel, Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, Ed. LGDJ, Paris, 2004, p. 310
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damnum; alteori este invocată nevoia de „a privilegia” prejudiciile corporale, singurele care merită,
într-adevăr o reparaţie integrală).
Trecând peste aceste abordări emoţionale, de reţinut este că pretutindeni există o preocupare
specială pentru prejudiciile corporale, sub presiunea afirmării, fără precedent, a drepturilor
fundamentale ale omului. Există deja semne vizibile ale unui viitor drept european al prejudiciilor
corporale8 în care sunt incluse prevederi referitoare la accidentele de circulaţie, prejudiciile cauzate
de produsele defectuoase, prejudiciile cauzate în cadrul transportului sau cele cauzate prin săvârşirea
de infracţiuni contra persoanei. Sunt avute în vedere recomandările Rezoluţiei Consiliului Europei
nr. 75-7 din 14 martie 1975 făcute statelor membre UE de a avea în vedere cele 19 principii
referitoare la repararea prejudiciilor cauzate de leziunile corporale şi de deces. Potrivit autorului
monografiei citate deja, includerea unora dintre prejudiciile corporale în cadrul prejudiciilor
materiale şi a altora în cele morale, poate constitui semnul unei lipse de respect faţă de valorile cele
mai de preţ ale omului9. Acelaşi autor vorbeşte de o opoziţie fundamentală între prejudiciu corporal
şi celelalte prejudicii”10. Proiectul european intitulat „The European Group on Tort”, prin care sunt
avansate Principiile dreptului european al răspunderii delictuale, are în vedere prejudiciul corporal,
atât ca prejudiciu material, cât şi ca prejudiciu extrapatrimonial, reprezentând suferinţa victimei ca
urmare a deteriorării sănătăţii sale fizice sau mentale.
Clasificarea prejudiciilor în prejudicii materiale, corporale şi morale este acceptată şi de
doctrina noastră de drept civil. Potrivit autorului celui mai recent tratat de obligaţii, „prejudiciul
corporal constă în atingerile aduse sănătăţii şi integrităţii corporale a unei persoane”11.
În plan normativ, printre propunerile avansate de Anteproiectul Catala, în ideea reformării
dreptului obligaţiilor civile, sunt instituie, mai întâi, „reguli particulare de reparare a prejudiciilor
rezultând din atingerile integrităţii fizice” în cadrul unei prime secţiuni privind reguli aplicabile
diferitelor categorii de prejudicii reparabile, diferite de cele privitoare la prejudiciile cauzate
bunurilor, folosind noţiunea „dommage corporel”12.
Interesant de remarcat este că, deşi autorii noilor texte normative din domeniul răspunderii
delictuale nu agreează independenţa prejudiciului corporal, îi rezervă totuşi o reglementare specială
prin normele de la art. 1387 – 1395 NCC, ceea ce evidenţiază o oarecare inconsecvenţă într-o
materie atât de preocupantă pentru dreptul european.
1.4. Repararea sau indemnizarea prejudiciului cauzat de pierderea şansei?
Potrivit art. 1385 alin. 4 „dacă fapta ilicită a determinat şi pierderea şansei de a obţine un
avantaj, reparaţia va fi proporţională cu probabilitatea obţinerii avantajului, ţinând cont de
împrejurări şi de situaţia concretă a victimei”.
O primă discuţie priveşte localizarea acestei prevederi. În opinia noastră, locul firesc al noii
reglementări este alături de celelalte dispoziţii privitoare la răspundere şi nu la repararea
prejudiciului. Înainte de a stabili întinderea prejudiciului cauzat de pierderea şansei, se simţea nevoia
ca printr-un enunţ de principiu să se instituie, la nivel de dispoziţii generale, răspunderea pentru
prejudiciul cauzat prin pierderea şansei. Firesc ar fi fost ca aceste prevederi să fie sistematizate iar
norma pe care o comentăm să fi fost aşezată într-o subsecţiune privitoare la condiţiile prejudiciului,
aşa cum le găsim grupate în Anteproiectul Catala.
8

Yv. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, Editura Dalloz, Paris, 2000, p. 44
X. Pradel, op. cit., p. 310
10
Ibidem
11
L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul II. Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009,
9

p. 654.

12
Art. 1379-2. Le dommage corporel doit être apprécié sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles prédispositions de
la victime dès lors que celles-ci n'avaient pas déjà eu de consequences préjudiciables au moment où s'est produit le fait
dommageable.
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Sintagma „repararea pierderii de şansă” este improprie. Cum se ştie, finalitatea primordială a
răspunderii civile este repararea integrală a prejudiciului şi repunerea victimei in statu quo ante. Or,
în materia pierderii de şansă, aşa cum este reglementată, nu poate fi vorba de o reparare, care să fie
integrală. Tot ce poate spera victima a cărei şansă a fost irosită, este doar o compensare parţială a
prejudiciului final cauzat prin nerealizarea evenimentului favorabil, care nu poate fi nimic altceva
decât o indemnizare parţială, într-un cuantum proporţional cu probabilitatea obţinerii avantajului de
care a fost lipsită şi ţinând cont de împrejurări şi de situaţia concretă în care se află aceasta.
Aşa cum am văzut, pierderea şansei poate avea atât consecinţe patrimoniale, cât şi morale. Cu
toate acestea principiul reparaţiei este prevăzut doar la art. 1385, fără a fi reluat, aşa cum s-ar fi
cuvenit, la art. 1391 NCC în materia specifică reparării prejudiciilor nepatrimoniale. Limitarea
despăgubirilor doar pentru ipoteza pierderii şansei de a obţine un avantaj, deci un prejudiciu
patrimonial virtual, exclude o serie de prejudicii morale cu mult mai nocive, cum ar fi cele din
domeniul responsabilităţii medicale, produse, fie ca urmare a intervenţiei culpabile a medicului, fie
prin crearea de către medic a unui risc nejustificat, situaţii tot mai frecvente pentru care doctrina nu
ezită să susţină chiar dezdăunarea totală. Având a se pronunţa asupra unui caz de malpraxis în
domeniul medical, Curtea de casaţie franceză a decis în anul 1990 că „pierderea şansei pe care
avut-o victima de a fi îngrijită în mod eficient constituie un prejudiciu moral care trebuie reparat
pentru că reprezintă pierderea şansei de a evita moartea”13.
Chiar dacă textul prevede „o reparaţie proporţională cu probabilitatea obţinerii avantajului”,
se simte nevoia unei distincţii legale între prejudiciul pentru pierderea şansei şi prejudiciul final,
reprezentat de avantajul pe care victima l-ar fi obţinut dacă şansa s-ar fi realizat. Această nuanţare o
găsim în Anteproiectul Catala care, la art. 1346, prevede că „pierderea unei şanse constituie un
prejudiciu reparabil distinct de avantajul pe care l-ar fi procurat dacă şansa s-ar fi realizat”, distincţie
care ar trebui făcută şi de textul noului Cod civil14.
1.5. Repararea prejudiciului nepatrimonial
Sintagma „repararea prejudiciului nepatrimonial”, denumirea marginală de maximă extensie
de la art. 1391 NCC, privită în sine, lasă să se creadă că cele cinci prevederi legale ar epuiza întreaga
problematică a ceea ce, impropriu este numită „repararea” tuturor prejudiciilor nepatrimoniale. În
realitate, reglementarea priveşte doar două dintre prejudiciile nepatrimoniale, circumscrise vătămării
integrităţii corporale sau a sănătăţii. Prin urmare, nu poate fi vorba decât de repararea unor prejudicii
nepatrimoniale şi nu a prejudiciului nepatrimonial în general. Şi mai corect ar trebui ca norma să fie
denumită reguli speciale privind anumite categorii de prejudicii15.
Dacă „orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie”, cum prevede art. 1381 alin. 1 NCC,
înţelegându-se că nu interesează natura acestuia, ne întrebăm de ce oare art. 1357 alin. 1, cel care
enunţă principiul răspunderii pentru fapta proprie, nu are în vedere, în mod expres, prejudiciile
nepatrimoniale, pentru a se da continuitate jurisprudenţei, care, de peste jumătate de veac nu distinge
între prejudiciul patrimonial şi cel nepatrimonial? Noul Cod Civil ne oferă două reglementări
13

Bulletin 1990, I nr. 10, p. 8.
Textul de la art. 1385, în varianta Legii nr. 287/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 24 iulie 2009, era
uşor diferit de cel actual, în sensul că avea în vedere doar „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, nu şi pe cea „de a evita o
pagubă”. Această observaţie am făcut-o în cadrul studiului Reflecţii privind soluţiile Noului Cod civil în materia răspunderii
civile delictuale, publicat în volumul Noul Cod Civil. Comentarii, sub egida Institutului de cercetări juridice, Editura
Universul Juridic, 2011, p. 189. Fără a emite pretenţia că autorii NCC ar fi avut în vedere această observaţie, remarcăm doar
că, în ultima variantă, cea a Legii nr. 71/2011 de punere în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, modificată de
O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Noului Cod civil, publicată în M. Of. Nr.
696/30 septembrie 2011, textul apare în forma propusă de noi, fără ca modificarea să fie menţionată de amintitele legi de
punere în aplicare a noului Cod civil.
15
Este formula la care s-a oprit Anteproiectul francez de reformă a dreptului obligaţiilor şi prescripţiei în denumirea
Secţiunii 2 din cadrul efectelor responsabilităţii.
14
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paralele în materia prejudiciilor nepatrimoniale, contrar prevederilor legale vizând tehnica
legislativă16: unele amenajate de art. 253 NCC referitoare la prejudiciile cauzate prin încălcarea
drepturilor nepatrimoniale şi altele prevăzute de art. 1391 NCC care vizează doar prejudiciile
corporale şi pe cele privind durerea cauzată de moarte victimei. Însuşi noul Cod civil o spune in
terminis la art. 1391 care distinge între „dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor
inerente personalităţii oricărui subiect de drept”17 (alin. 3), drept care „va putea fi cedat...” şi
„dreptul de despăgubire, recunoscut potrivit dispoziţiilor prezentului articol” (alin. 4), drept despre
care se prevede că „nu trece la moştenitori”18. Ba mai mult, alin. 5 al art. 1391 NCC, ne avertizează,
dacă mai era nevoie, că „dispoziţiile de la art. 253-256 rămân valabile”. Chiar dacă prejudiciile
corporale aspiră la o reglementare mai atentă, fiind vorba de afectarea persoanei umane în valorile
care ţin de fiinţarea ei, prevederile legale trebuie integrate într-un cadru normativ unitar, putând fiind
grupate în cadrul unor reguli speciale, aşa cum am arătat deja.
Formula de la alin. 1 „restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială” este o
exprimare mult prea generală şi nu poate fi o formulă magică pentru a cuprinde toate situaţiile
injuste în care este adusă victima unei vătămări a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Eforturile de
determinare pe care le reclamă lămurirea în concret a sensului acestei sintagme, menite să
interpreteze textul prin extensie, ar putea adăuga la lege, fiind de aşteptat o practică neunitară.
În această materie există consens european. Comitetul European de Asigurări a întocmit un
nomenclator19, care, în privinţa prejudiciilor corporale distinge între următoarele categorii de leziuni
morale: atingerile aduse integrităţii corporale, dureri psihice, fizice sau morale (pretium doloris),
atingeri vizând calitatea vieţii şi plăcerilor acesteia, reprezentat de prejudiciul de agrement în sens
larg (prejudiciul hedonist), atingeri aduse activităţilor specifice timpului liber, în special sportul,
prejudiciul estetic (pretium pulchritudinis), prejudiciul sexual.
Sub un alt aspect, această sintagmă, deşi folosită şi de alte legislaţii europene, este şi echivocă
pentru că, de cele mai multe ori, starea în care este adusă victima presupune nu doar consecinţe pe
plan moral dar şi în plan patrimonial, distincţia fiind, de cele mai multe ori, dificilă. Compensarea
efortului fizic se face, cel mai frecvent, prin cheltuieli care înseamnă, în primul rând pierderi
patrimoniale. Bunăoară, faptul că, urmare a unui accident, victima este pusă în situaţia de a-şi
procura un cărucior pentru a se deplasa, este o pierdere patrimonială. În practică, jurisprudenţa s-a
pronunţat că „întrucât repararea prejudiciului trebuie să-i asigure celui vătămat acoperirea integrală a
daunelor suferite, restabilindu-se astfel situaţia anterioară faptei prejudiciabile, urmează ca, în cazul
în care trebuie să depună un efort suplimentar de muncă, este necesar să primească un echivalent al
acestui efort”20.
Într-o altă speţă s-a decis că „în cazul în care o persoană produce alteia o vătămare ce are
urmări asupra capacităţii de muncă, aceasta din urmă are dreptul la despăgubiri, chiar şi în situaţia în
care, ulterior, realizează la locul de muncă aceeaşi retribuţie sau chiar mai mare, dacă se face dovada
că, datorită infirmităţii provocate, este nevoită să facă un efort în plus, care în final, duce la cheltuieli
16
Potrivit art. 15 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative „în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din
acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative.
17
Acest text introduce noţiunea de „drepturi inerente personalităţii” pe care n-o întâlnim în titlul V special rezervat
apărării drepturilor nepatrimoniale iar art. 252 NCC, referindu-se la „ocrotirea personalităţii umane” se referă, nu la
„drepturi”, cum era de aşteptat, ci la „valori strâns legate de fiinţa umană, cum sunt viaţa, sănătatea, integritatea fizică,
demnitatea, intimitatea vieţii private, creaţia ştiinţifică, artistică, literară, sau tehnică...” De altfel, ideea unui inventar al
drepturilor personalităţii nici nu are a fi făcut, domeniul dovedindu-se impropriu pentru o atare operaţie de disecare a
intimităţii individuale, atât de diferită de la o persoană la alta.
18
Într-o exprimare juridică, se spune că dreptul „se transmite la moştenitori” şi nu „trece la moştenitori..”.
19
Classifcation européene des préjudices non économiques: C.E.A. – A.R.E.D.O.: „Les grands principes de
l’indemnisation du dommage corporel en Europe”, p. 13-14, apud Yv. Lambert-Faivre, op. cit., p. 200.
20
Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 1575/1984, în Repertoriul de practică judiciară pe anii 1980-1981, de I.
Mihuţă, p. 141.
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suplimentare, pentru o alimentaţie mai bogată şi medicamentaţie adecvată infirmităţii survenite”21
sau „în cazul în care, ca urmare a unui fapt ilicit, un copil a rămas cu infirmităţi care se răsfrâng
direct asupra rezultatelor la învăţătură, ceea ce atrage nevoia de a fi sprijinit de o persoană calificată,
de a i se da o îngrijire medicală specială şi de a fi alimentat în mod deosebit faţă de alţi copii, toate
aceste consecinţe, având un echivalent patrimonial, trebuie considerate că dau loc unei situaţii
prejudiciabile, care justifică acordarea de despăgubiri materiale”22.
Prin urmare, dacă efortul suplimentar pe care îl depune cel vătămat n-ar fi plătit, victima ar
suferi, în primul rând, un prejudiciu patrimonial, astfel că expresia pe care o analizăm poate include
ambele categorii de prejudicii.
Dispoziţia potrivit căreia „poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor
de viaţă familială şi socială”, sugerează doar ideea că o astfel de despăgubire ar fi suplimentară.
Enunţul putea fi cu mult mai clar dacă se afirma că, pe lângă despăgubirea pentru prejudiciul
corporal patrimonial, sau, în optica autorilor, prejudiciul cauzat de vătămarea integrităţii corporale
sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială
şi socială.
Limitarea reparării doar a prejudiciilor morale cauzate de încălcarea drepturilor nepatrimoniale şi a celor provocate de vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii intră în coliziune, atât
cu enunţul laconic de la art. 1381 alin. 1 potrivit căruia „orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie”, cât
şi cu cel de la art. 1531 alin. 3, situat în cadrul reglementării răspunderii contractuale, potrivit căruia
„creditorul are dreptul şi la repararea prejudiciului nepatrimonial”.
Cât priveşte prevederea de la art. 1391 alin. 2 pentru prejudiciul reprezentând pretium
affectionis, privind „despăgubirea ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului pentru
durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea
dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu” nu este cea mai potrivită pentru că:
- dacă enumerarea pe care o face prima parte a textului este necesară pentru determinarea
rudelor cu vocaţie la despăgubiri, în privinţa celorlalte persoane care ar putea pretinde asemenea
indemnizare, unde nevoia de circumstanţiere este mai mare, nu ne este oferit niciun criteriu obiectiv
de determinare a lor, singura condiţie care se cere fiind aceea de a putea dovedi prejudiciul23.
Generalitatea prevederii vizând „orice persoană, care la rândul ei ar putea dovedi existenţa unui
asemenea prejudiciu” poate determina o aplicare excesivă a prevederii legale. Doctrina franceză
critică excesele jurisprudenţei prin care, având în vedere generalitatea enunţului de la art. 1382 C.
civ. fr., a ajuns să indemnizeze pierderea animalului de companie sau suferinţa cauzată de anunţul
eronat privind moartea unei fiinţe dragi24;
- aşa cum este redactată, norma are aspectul unui îndemn de a strânge probe adresat „oricărei
alte persoane, care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu”. Cum altfel
decât prin exhibarea durerii în public, oferind argumente celor care dintotdeauna au deplâns
asemenea spectacole dezagreabile, opunându-se comercializării durerii şi afecţiunii25? Acordând
despăgubiri doar celor care „ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu”, textul pare a fi
mai interesat de proba durerii şi mai puţin de existenţa ei reală.
Este locul să afirmăm că deosebirile esenţiale dintre prejudiciile morale şi cele patrimoniale
sunt evidenţiate şi în planul probaţiunii. Spre deosebire de prejudiciul economic, element al
21

Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 1740/1983, R.R.D. 7/1984, p. 66.
Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 311/1976; C. Turianu, Răspunderea civilă delictuală. Practică judiciară
comentată şi adnotată, Editura Pinguin Book, 2004, p. 109.
23
Anteproiectul francez Catala este ceva mai precis. Potrivit art. 1379 alin. 2 „Les victimes par ricochet ont droit à
la reparation de leurs prejudices économiques constant en de frais divers et pertes de revenues ainsi que leurs prejudices
personnels d’affection et d’accompagnement”.
24
X. Pradel, op. cit., p. 125.
25
P. Esmein, La commercialisation de la douleur morale, L. Josserand, La personne humaine dans le commerce
juridique, apud Ph. Tourneau, L. Cadiet, op. cit., p. 349.
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patrimoniului, supus probaţiunii atât în ce priveşte existenţa, cât şi întinderea lui, prejudiciul moral
nu poate fi supus aceluiaşi regim probator, pentru că, aşa cum se spunea încă din vremea lui Gaius,
„corpul omului liber nu are preţ”26. Prejudiciul moral nu se probează, ci se constată, fiind supus
prezumţiei simple a judecătorului, dedusă din cauzalitate, acesta fiind chemat să evalueze datele
personale ale celui care aspiră la remedierea situaţiei sale injuste, componentele personalităţii sale,
legătura de rudenie sau orice altă relaţie privilegiată a acestuia cu victima al cărui deces reprezintă
cauza traumei morale suferite. Dimensiunea durerii resimţite de persoanele apropiate victimei este
diferită de la caz la caz, criteriile exterioare fiind doar orientative. Bunăoară, într-un caz dat, decesul
unicului fiu poate fi cu mult mai devastator pentru părinţi decât moartea aceleaşi persoane pentru
copiii acesteia, la fel cum se poate întâmpla şi invers. În această materie, jurisprudenţa s-a pronunţat,
aproape constant, în sensul constatării prejudiciilor morale şi nu al probării lor. Curtea Supremă de
Justiţie a decis că „întinderea daunelor morale se stabileşte prin apreciere, urmare a aplicării de către
instanţă a criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cel în cauză, în plan fizic şi
psihic, importanţa valorilor lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării…”27.
Evocând probaţiunea în această materie, mai trebuie remarcat că sunt şi situaţii în care
prejudiciul nici nu constituie o condiţie a reparaţiei. Astfel, atingerile aduse vieţii private, aşa cum
sunt prevăzute în art. 74 lit. a-i NCC, pot atrage prin ele însele indemnizarea. Bunăoară, simpla faptă
de a intra sau de a rămâne fără drept în locuinţă sau simpla interceptare fără drept a unei convorbiri
private săvârşite prin mijloace tehnice, pentru a ne referi doar la două dintre cele nouă situaţii
prevăzute de textele amintite, sunt suficiente pentru a obţine măsurile prevăzute de noul Cod civil,
fără a se cere existenţa unui prejudiciu. Să fie absorbită răspunderea civilă de protecţia drepturilor
personalităţii? Discuţia necesită o serie de nuanţări care exced cadrului de faţă.
Noul Cod civil are în vedere distincţia pe care doctrina o face prejudiciilor morale în
prejudicii rezultând din atingerile aduse drepturilor personalităţii, numite de doctrină daune morale
propriu-zise şi prejudiciile nepatrimoniale rezultate din atingerile aduse integrităţii fizice, numite
daune corporale, care se pot concretiza atât în prejudicii economice, cât şi în prejudicii morale.
O primă categorie de norme privitoare la repararea prejudiciilor morale le întâlnim la art.
253-256 NCC în cadrul mijloacelor de apărare a drepturilor nepatrimoniale, despre care textul de la
art. 1381 alin. 5 prevede că „rămân aplicabile”28. Printre ele, două vizează repararea prejudiciilor
nepatrimoniale, cum le numeşte noul Cod: „obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea
hotărârii de condamnare” (art. 253 alin. 3 lit. a) şi „orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei
ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat” (art. 253 alin. 4).
Din punctul nostru de vedere această reglementare este susceptibilă de multe observaţii.
În primul rând, plasarea prejudiciilor morale în cadrul instituţiei persoanelor, este,
indiscutabil, un semn de progres, diferenţiindu-se astfel protecţia persoanei de cea a patrimoniului,
idee susţinută de marii noştri dascăli, potrivit cărora, în problema daunelor morale „nu e vorba atât
de responsabilitatea civilă, ci de ocrotirea personalităţii omeneşti”29. Noul Cod civil circumscrie
repararea prejudiciilor morale protecţiei juridice a drepturilor nepatrimoniale, confirmând astfel
teoria potrivit căreia „valorile nepatrimoniale ale omului interesează dreptul numai în măsura în care
ele sunt reglementate sub forma a ceea ce îndeobşte numim drepturile subiective”30, teză reluată tale
quale şi de alţi autori31.
26

Cicatricium aut deformitas nulla fit estimatio: quia liberum corpus nulla recipit aestimationem (Digeste, IX, III, 7).
Curtea Supremă de Justiţie, completul de 9 judecători, decizia nr. 5437/2003, Dreptul nr. 2/2005, p. 224.
28
Exprimarea potrivit căreia „dispoziţiile de la art. 253-256 rămân valabile”, este inadecvată, lăsându-se a crede că
au fost operate deja modicări pe unele texte, mai puţin acestea.
29
Tr. Ionaşcu, Curs de drept civil. Teoria generală a contractelor şi obligaţiilor, Facultatea de Drept din Bucureşti,
1942, p. 429–430.
30
I. Albu, V. Ursa, Răspunderea civilă pentru daunele morale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 71.
31
Gh. Vintilă, C. Furtună, Daunele morale. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002,
p. 24-25.
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Deşi suntem de acord ca soluţia prejudiciilor morale să fie diferită de cea a prejudiciului
reparabil, noi credem că există o independenţă conceptuală între dauna morală şi drepturile
nepatrimoniale. Legiuitorul poate consacra mai multe sau mai puţine asemenea drepturi, după cum
reglementarea poate fi mai largă sau mai restrânsă, ceea ce nu poate însemna că personalitatea
umană va fi protejată după variaţii conforme cu imaginaţia acestuia. Bunăoară, împrejurarea că
dreptul la viaţă n-a fost prevăzut în mod expres de Decretul nr. 31/1954 privitor la persoana fizică şi
juridică, n-a putut priva acest drept fundamental de protecţia juridică instituită de actul normativ
respectiv, el fiind un drept fundamental, un drept natural al omului.
Pe de altă parte, restabilirea dreptului încălcat nu rezolvă problema prejudiciilor morale.
Încălcarea încetează, dreptul este restabilit, dar victima rămâne marcată, chiar dacă se vor dispune o
serie de măsuri pe care judecătorul le socoteşte necesare. Răspunsul în presă sau mass-media în
genere, publicarea unei hotărâri de condamnare, retractarea publică etc., menajează onoarea rănită,
demnitatea umilită, reputaţia alterată etc., dar asemenea valori morale nu se pot regenera. Ele dau
adesea expresie, ori evocă numai, instinctul vindicativ, o realitate care nu poate fi ignorată32 şi care
caută să fie satisfăcut, nu prin justiţia proprie, ci prin justiţia statală, adică tot o vindicaţiune privată,
dar înfăptuită nu direct şi personal, ci de către societate, prin stat.
Limitarea dreptului victimei de a pretinde despăgubiri doar la ipoteza încălcării drepturilor
nepatrimoniale, lasă nesancţionate prejudiciile cauzate prin lezarea intereselor morale legitime. Or,
dacă, potrivit noului Cod civil, prejudiciile patrimoniale pot fi cauzate atât prin încălcarea drepturilor
subiective, cât şi a altor interese legitime ale persoanei33, ne-am putea întreba de ce în materia
prejudiciilor morale vătămarea altor valori sau a simplelor interese morale legitime n-ar trebui
sancţionate juridic?
Chiar dacă definiţia avansată de Ihering dreptului subiectiv ca fiind un interes juridiceşte
protejat face dificilă distincţia dintre cele două noţiuni, ele nu se suprapun decât parţial. Aşa cum
reţine autorul unei monografii dedicate prejudiciului, deosebit de drepturile subiective supuse
protecţiei juridice, există şi o serie de situaţii juridice denumite „infrajuridice” sau „subjuridice” care
nu sunt mai puţin demne de protecţie34. Exemplul la care se apelează este prejudiciul afectiv
(pretium affectionis), greu de calificat ca expresie a unui „drept la afecţiune” propriu-zis. Sunt şi alte
prejudicii morale care, în practică, reclamă repararea, cum este cazul prejudiciului de decepţie,
suferit de victima loteriei publicitare care este informată, în mod greşit, că este câştigătoarea unui
premiu35, prejudiciul suferit ca urmare a morţii unui animal de companie, a unui bun care reprezintă
amintire de familie etc.
Asemenea cazuri de indemnizare a unor prejudicii morale, despre care nu se poate spune că
sunt urmarea încălcării unor drepturi nepatrimoniale propriu-zise, sunt tot mai diverse şi, cu timpul,
acceptate de jurisprudenţă. Astfel, dacă multă vreme jurisprudenţa franceză nu indemniza
prejudiciul prin ricoşeu pretins de unul dintre concubini ca urmare a decesului partenerului, cu
motivarea că nu este cauzat de încălcarea unui drept subiectiv, începând cu anul 1999 când a fost
introdus în Codul civil francez dispoziţia de la art. 515-8 ca urmare a instituirii Pactului Civil de
Solidaritate (PACS), această condiţie nu mai este cerută, practica indemnizării unor asemenea
prejudicii fiind general admisă, făcându-se apel la interesul legitim şi nu la un drept personal
nepatrimonial propriu-zis. „Imperativul reparaţiei este dedus din daună, ca fapt juridic şi nu dintr-un
drept prealabil”36. Se consideră că relaţia de concubinaj care este stabilă şi continuă şi care are
aparenţa unei căsătorii este legitimă şi deci demnă de protecţie juridică, motivare care este tot mai
extinsă, din păcate, şi în cazul concubinajului homosexual.
32

A se vedea în acest sens, S Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de la peine privée, LGDJ, 1995.
X. Pradel, op. cit., p. 124.
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Ibidem, p. 37.
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Ph. le Tourneau, L. Cadiet, op. cit., nr. 1554.
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Ibidem, nr. 1392.
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Autorii noului Cod civil ar fi putut avea în vedere orientarea Anteproiectului francez de
reformă a dreptului obligaţiilor şi a prescripţiei, cel care îşi propune actualizarea Codului civil
francez, căruia datorăm prevederile în materie ale Codului nostru civil de la 1864. Astfel, la art.
1343 al acestui proiect se prevede că „este reparabil orice prejudiciu cert constând în lezarea unui
interes legitim, patrimonial ori nepatrimonial, individual sau colectiv”. Această formulă ar putea
elimina discuţiile privind distincţia dintre drepturile subiective şi interesele legitime.
Soluţia Anteproiectului Catala, este urmarea unei dezbateri din doctrina franceză de drept
civil privitoare la raportul dintre protecţia juridică a drepturilor nepatrimoniale şi răspunderea
delictuală. Voci autorizate susţin ideea că „istoria prejudiciului după anul 1804, mai ales în ultimul
secol, poate fi prezentată ca cea a dezintegrării sale progresive”37. Se are în vedere tendinţa
jurisprudenţei franceze de a considera că simpla încălcare a dreptului la viaţă privată deschide
dreptul la reparaţie, prejudiciul şi culpa fiind prezumate38. Or, această concepţie a noului Cod civil
român de a condiţiona indemnizarea prejudiciilor morale de încălcarea unui drept nepatrimonial nu
face decât să contribuie la, ceea ce doctrina franceză numeşte „inflaţia de drepturi subiective”39,
proces despre care nu se poate spune că reprezintă un factor de progres, ci dimpotrivă, este unul de
destabilizare a dreptului răspunderii civile40.
Ceea ce surprinde încă de la prima lectură a textelor, este lipsa de acurateţe a terminologiei
folosite de noua reglementare, în cadrul căreia sunt evocate laolaltă câteva concepte cu înţeles
diferit, inducând confuzii între ceea ce noul Cod civil numeşte: „drepturi ale personalităţii” (art. 58),
„drepturi inerente fiinţei umane” (art. 61), „drepturi inerente personalităţii” (art. 1391 alin. 3).
Sub un prim aspect, ideea în sine de a dresa un inventar la art. 58 NCC al drepturilor
personalităţii, materie atât de delicată în substanţa ei, este cel puţin riscantă pentru că personalitatea
omului nu poate fi redusă la drepturile limitativ prevăzute de text: dreptul la viaţă, la sănătate, la
integritate fizică şi psihică, la onoare şi reputaţie, dreptul la respectarea vieţii private şi dreptul la
propria imagine41.
Apoi, dacă s-a simţit nevoia de a distinge între „drepturile inerente fiinţei umane” (art. 61),
„drepturile strâns legate de fiinţa umană” (art. 252), „drepturile inerente personalităţii oricărui
subiect de drept” (art. 1391 alin. 3), ar fi trebuit ca această distincţie terminologică să aibă acoperire
în drepturile concret plasate în cadrul fiecărei categorii. Or, în ce ne priveşte, avem rezerve în a
considera că drepturile privind creaţia ştiinţifică, artistică, literară sau tehnică sunt strâns legate de
fiinţa umană, fie şi doar pentru motivul că nu orice fiinţă umană este creatoare de asemenea opere.
Cu atât mai puţin includerea în cadrul acestei categorii a „oricăror alte drepturi nepatrimoniale”.
Când ne referim la protecţia personalităţii omului, nu avem în vedere aptitudinea invariabilă a
persoanei de a dobândi drepturi şi asuma obligaţii, ci valorile morale care alcătuiesc individualitatea
inconfundabilă şi incomparabilă a omului. În acelaşi sens se pronunţă un distins autor de drept civil
potrivit căruia „personalitatea la care fac referire aceste drepturi nu se reduce la noţiunea tehnică de
personalitate juridică, în sensul de a fi subiect de drept. Ea vrea să spună mai mult şi anume:
37

Idem, nr. 1306.
Autorii precitaţi constată că aplicarea art. 9 din Codul civil francez privitor la protecţia dreptului la viaţă privată,
independent de art. 1382, face ca răspunderea delictuală să fie absorbită de drepturile personalităţii.
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J. Hauser, RTDC 1996, p. 871, apud Ph. le Tourneau, L. Cadiet, loc. cit., p. 298. Autorul vorbeşe chiar de
„l’autodestruction de l’homme par l’inflation des droits subjectifs”. Aceeaşi observaţie o fac şi alţi autori (a se vedea X.
Pradel, op. cit., p. 123, Y. Lambert-Faivre, op. cit., nr. 2-12). Exacerbarea drepturilor subiective a făcut să fie adus în discuţie
dreptul de nu se naşte, în cazul celor născuţi cu handicap, ca urmare a culpei medicului de a nu fi evidenţiat un posibil
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Ph. Le Tourneau, L. Cadiet, op. cit., p. 299.
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persoana umană în totalitatea sa, în realitatea sa biologică, psihologică şi socială”42. Este vorba de
acele „prerogative extrapatrimoniale intim ataşate persoanei, care exprimă chintesenţa fiinţei umane,
fiind intrinseci acesteia”43, altfel spus, „tot ce caracterizează în particular un individ”44. Acelaşi
înţeles al personalităţii îl regăsim în definiţia dată în psihologie potrivit căreia personalitatea este
„element stabil al conduitei unei persoane, ceea ce o caracterizează şi o diferenţiază de o altă
persoană”45, precum şi de sociologie care o vede ca „expresie socioculturală a individualităţii
umane”46.
Dacă o pagubă economică este mereu aceeaşi, indiferent de victima care o suportă, o leziune
morală este întotdeauna diferită de la caz la caz, în raport de personalitatea afectată a victimei. Ceea
ce, pentru anumite persoane, distrugerea unei amintiri de familie se poate constitui într-o traumă
sufletească, pentru altele, incidentul poate trece neobservat. La fel, în timp ce o cicatrice produsă ca
urmare a unui accident poate constitui o tragedie pentru o actriţă celebră a cărei înfăţişare fizică este
esenţială, aceeaşi urmare poate fi ignorată de o altă persoană obişnuită, mai puţin interesată de
aspectul său fizic47. Tocmai în aceasta constă de fapt întreaga problematică a prejudiciilor morale,
ele însele având o configuraţie mereu alta, nefiind susceptibile de comparare sau de estimare
pecuniară în aceeaşi manieră cu prejudiciile patrimoniale.
Pe de altă parte, nu există un consens doctrinar şi jurisprudenţial cu privire la noţiunea însăşi
de drepturi ale personalităţii, unii autori tratându-le alături de libertăţi, precum libertatea de
exprimare, libertatea conştiinţei etc.48 În acest context, folosirea cu lejeritate a acestor sintagme nu
ajută eforturile de clarificare terminologică, aşa cum ar impune o bună tehnică legislativă, într-o
materie atât de importantă, astfel că, în locul unor liste discutabile de drepturi care ar face parte din
asemenea categorii, preferabilă ar fi fost formula de a le sugera doar, printr-o trimitere exempli
gratia şi nu inventariindu-le.
Din aceeaşi perspectivă terminologică, în timp ce art. 1391 are în vedere la alin. 3, „dreptul la
despăgubirile pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalităţii..”, art. 253 alin. 1, prevede
măsuri de apărare pentru „drepturile nepatrimoniale care au fost încălcate”. Aşa cum am arătat în
cadrul unui studiu dedicat terminologiei juridice a noului Cod civil49, termenul „atingere” preluat din
CCQ, în limba română este ambiguu, motiv pentru care ar fi trebuit evitat, cel puţin în materia
răspunderii civile, unde el poate semnifica, atât fapta prejudiciabilă, cât şi urmarea acesteia. Mai
mult, în limbajul nostru juridic, despre „atingerea drepturilor” putem vorbi şi independent de orice
prejudiciu. Astfel, pentru existenţa unora dintre atingerile vieţii private menţionate de art. 74 NCC,
prin fapte precum intrarea sau pătrunderea fără drept în locuinţă, interceptarea convorbirilor private,
difuzarea de imagini sau a vocii, ţinerea vieţii private sub observaţie etc., nu se cere proba unui
prejudiciu.
O altă exprimare inadecvată o întâlnim la art. 1391 alin. 4, potrivit căruia „dreptul la
despăgubiri, recunoscut potrivit dispoziţiilor prezentului articol, nu trece la moştenitori”. Or,
drepturile nu trec pur şi simplu la moştenitori, ci se transmit acestora;
42
O. Ungureanu, Dreptul la onoare şi dreptul la demnitate, „Acta Universitatis Lucian Blaga”, seria Iurisprudentia,
Supliment 2005, p. 19.
43
C. Jugastru, op. cit., p. 326.
44
G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 679.
45
N. Sillamy, Larousse. Dicţionar de psihologie, Editura Univers Enciclopedic, 1998
46
Dicţionar de sociologie, coordonatori C. Zamfir, L. Vlăsceanu, Ed. Babel, 1993.
47
O instanţă franceză a acordat, în anul 1937, despăgubiri unei doamne din societatea pariziană pentru că cicatricea
care i-a fost produsă a obligat-o, timp de 2 ani, să nu poarte rochii decoltate, considerându-se că o astfel de afectare
reprezintă un prejudiciu „monden” (Ph. Tourneau, L. Cadiet, op. cit., p. 357).
48
E. Chelaru, Drept civil. Persoanele, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, 2008, p. 15-16.
49
S. Neculaescu, Noul Cod Civil între tradiţii şi modernitate în ceea ce priveşte terminologia juridică normativă, în
revista Dreptul nr. 12/2010.
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Cât priveşte prevederea de la art. 1391 alin. 2 pentru prejudiciul reprezentând pretium
affectionis, privind „despăgubirea ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului pentru
durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea
dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu” nu este cea mai potrivită pentru că:
- dacă enumerarea pe care o face prima parte a textului este necesară pentru determinarea
rudelor cu vocaţie la despăgubiri, în privinţa celorlalte persoane care ar putea pretinde asemenea
indemnizare, unde nevoia de circumstanţiere este mai mare, nu ne este oferit niciun criteriu obiectiv
de determinare a lor, singura condiţie care se cere fiind aceea de a putea dovedi prejudiciul50.
Generalitatea prevederii vizând „orice persoană, care la rândul ei ar putea dovedi existenţa unui
asemenea prejudiciu” poate determina o aplicare excesivă a prevederii legale. Doctrina franceză
critică excesele jurisprudenţei prin care, având în vedere generalitatea enunţului de la art. 1382 C.
civ. fr., a ajuns să indemnizeze suferinţa cauzată de anunţul eronat privind moartea unei fiinţe
dragi51;
- aşa cum este redactată, norma are aspectul unui îndemn de a strânge probe adresat „oricărei
alte persoane, care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu”. Cum altfel
decât prin exhibarea durerii în public, oferind argumente celor care dintotdeauna au deplâns
asemenea spectacole dezagreabile, opunându-se comercializării durerii şi afecţiunii52? Acordând
despăgubiri doar celor care „ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu”, textul pare a fi
mai interesat de proba durerii şi mai puţin de existenţa ei reală.
Este locul să afirmăm că deosebirile esenţiale dintre prejudiciile morale şi cele patrimoniale
sunt evidenţiate şi în planul probaţiunii. Spre deosebire de prejudiciul economic, element al
patrimoniului, supus probaţiunii atât în ce priveşte existenţa, cât şi întinderea lui, prejudiciul moral
nu poate fi supus aceluiaşi regim probator, pentru că, aşa cum spunea Gaius, referindu-se la leziunile
fizice, „corpul omului liber nu are preţ”53. Prejudiciul moral nu se probează, ci se constată, fiind
supus prezumţiei simple a judecătorului, dedus din cauzalitate, acesta fiind chemat să evalueze
datele personale ale celui care aspiră la remedierea situaţiei sale injuste, componentele personalităţii
sale, legătura de rudenie sau orice altă relaţie privilegiată a acestuia cu victima al cărui deces
reprezintă cauza traumei morale suferite. Dimensiunea durerii resimţite de persoanele apropiate
victimei este diferită de la caz la caz, criteriile exterioare fiind doar orientative. Bunăoară, într-un
caz dat, decesul unicului fiu poate fi cu mult mai devastator pentru părinţi decât moartea aceleaşi
persoane pentru copiii acesteia, la fel cum se poate întâmpla şi invers. În această materie,
jurisprudenţa s-a pronunţat, aproape constant, în sensul constatării prejudiciilor morale şi nu al
probării lor. Având a se pronunţa într-o cauză de acest gen, Curtea Supremă de Justiţie a decis că
„întinderea daunelor morale se stabileşte prin apreciere, urmare a aplicării de către instanţă a
criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cel în cauză, în plan fizic şi psihic,
importanţa valorilor lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării…”54.
Evocând probaţiunea în această materie, mai trebuie remarcat că sunt şi situaţii în care
prejudiciul pare să nu constituie o condiţie a reparaţiei. Astfel, atingerile aduse vieţii private, aşa
cum sunt prevăzute în art. 74 lit. a-i NCC, pot atrage prin ele însele indemnizarea. Bunăoară, simpla
faptă de a intra sau de a rămâne fără drept în locuinţă sau simpla interceptare fără drept a unei
convorbiri private săvârşite prin mijloace tehnice, pentru a ne referi doar la două dintre cele nouă
situaţii prevăzute de textele amintite, sunt suficiente pentru a obţine măsurile prevăzute de noul Cod
50

Anteproiectul francez Catala este ceva mai precis. Potrivit art. 1379 alin. 2, „Les victimes par ricochet ont droit à
la reparation de leurs prejudices économiques constant en de frais divers et pertes de revenues ainsi que leurs prejudices
personnels d’affection et d’accompagnement”.
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X. Pradel, op. cit., p. 125.
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P. Esmein, La commercialisation de la douleur morale, L. Josserand, La personne humaine dans le commerce
juridique, apud Ph. Tourneau, L. Cadiet, op. cit., p. 349.
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civil, fără a se cere existenţa unui prejudiciu. Să fie absorbită răspunderea civilă de protecţia
personalităţii? Este o întrebare la care am prefera un răspuns afirmativ, în considerarea celor anterior
spuse. Discuţia necesită însă, o serie de nuanţări care exced cadrului de faţă.
Printre măsurile de restabilire a dreptului prevăzute de art. 253 alin. 3 NCC figurează la lit. b
„orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat
(s.n.), în condiţiile în care la alin. 4 al aceluiaşi text se dispune că „persoana prejudiciată poate cere
despăgubiri sau, după caz, o reparaţie patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a
fost cauzat...”.
Două observaţii sunt inevitabile:
- ambele prevederi mai sus evocate au în vedere repararea prejudiciului suferit prin încălcarea
dreptului nepatrimonial, ceea ce naşte întrebarea de ce s-a simţit nevoia ca prin alin. 4 să se reia
prevederea alin. 3 lit. b) din textul pe care îl analizăm?
Textele ar avea sens doar dacă prevederea de la art. 253 NCC alin. 3 lit. b ar viza doar
prejudiciul patrimonial, în timp ce alin. 4 ar avea în vedere prejudiciul moral. Numai că formula
„prejudiciul, chiar nepatrimonial” din primul text vine să întărească înţelesul că alin. 4 de la art. 253
vizează ambele prejudicii. Este logic să se considere că dacă reparaţia este datorată până şi pentru
prejudiciul moral, cu atât mai mult ea este impusă de prejudiciul patrimonial;
- a doua observaţie priveşte, în opinia noastră, concepţia discutabilă a autorilor textului că
repararea prejudiciului cauzat ar avea ca efect restabilirea dreptului nepatrimonial atins. Dacă în
privinţa drepturilor patrimoniale, se poate spune că repararea prejudiciului suferit poate conduce la
restabilirea lor, în materia drepturilor nepatrimoniale o astfel de restabilire nu se realizează printr-o
„reparaţie” imposibilă eo ipso. Demnitatea rănită, durerea provocată nu pot fi regenerate prin
indemnizare, ea având cu totul alt efect, acela de consolare, satisfacţie etc. Tocmai în aceasta constă
dificultatea prejudiciilor morale care nu suportă acelaşi tratament juridic aplicat prejudiciilor
patrimoniale. Restabilirea dreptului nepatrimonial este o problemă iar repararea prejudiciului moral
suferit de titular este o alta.
Distincţia dintre „despăgubiri sau, după caz, o reparaţie patrimonială” operată de textul de la
art. 253 alin. 4 NCC este, şi ea, surprinzătoare, pentru că despăgubirea victimei nu poate avea un alt
înţeles decât repararea prejudiciului suferit. Că este aşa, ne-o spune, in terminis, prevederea de la art.
1386 alin. 1 NCC potrivit căreia „repararea prejudiciului” se face, printre altele, „prin plata unei
despăgubiri, stabilite prin acordul părţilor sau, în lipsă55, prin hotărâre judecătorească”. Exprimarea
ar fi fost corectă doar dacă legiuitorul ar fi distins între despăgubiri în sensul de indemnizare a
victimei şi repararea prejudiciului prin alte măsuri socotite necesare. Cum însă asemenea „alte
măsuri” fac obiectul alin. 3 al art. 253 NCC iar reparaţia vizată este exclusiv patrimonială, enunţul
normei este eronat.
O întrebare esenţială pentru materia prejudiciilor morale este aceea dacă, în noul context
normativ, se va mai putea invoca răspunderea pentru fapta proprie prevăzută de art. 1357 raportat la
art. 1349 NCC pentru celelalte prejudicii morale, diferite de cele cauzate prin încălcarea drepturilor
nepatrimoniale şi cele care sunt efecte ale vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii.
S-ar putea susţine că şi sub noul Cod civil operează interpretarea tradiţională a art. 998 C. civ.
potrivit căreia, în lipsa distincţiei exprese a legiuitorului, prin „prejudiciu” trebuie înţeles atât
prejudiciul patrimonial, cât şi cel moral (ubi lex non distinguit…) şi că, drept urmare, art. 1357 NCC
trebuie tot astfel aplicat, reprezentând dreptul comun al răspunderii pentru fapta proprie, urmând să
considerăm că cele două texte normative privind prejudiciile morale cauzate de încălcarea
drepturilor nepatrimoniale, prejudiciile corporale şi cele prin ricoşeu privind pretium affectionis, să
fie reglementări speciale. Prin urmare, ori de câte ori este vorba de prejudicii cauzate într-un alt mod
55
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decât cele pentru care noul Cod civil prevede soluţiile speciale, ar urma să se aplice dispoziţiile de la
art. 1357 şi urm. NCC.
Ce s-ar opune acestei interpretări a textelor?
Mai întâi, voinţa explicită a legiuitorului a cărui tăcere nu are a fi evaluată în alt sens decât
cel literal. În condiţiile în care discuţia privitoare la distincţia dintre cele două feluri de prejudicii
este una clasică, nu s-ar putea crede că noul legiuitor ar fi lăsat să opereze, prin inerţie, aceeaşi
interpretare şi în cazul noului text. Altfel spus, dacă într-adevăr ar fi considerat că prevederile
răspunderii delictuale pot fi aplicabile deopotrivă celor două feluri de prejudicii, nimic nu l-ar fi
oprit s-o prevadă expres.
Dar, deosebit de apelul la logică în susţinerea acestei interpretări, avem în vedere şi două
argumente de text: când în cadrul altor prevederi a fost nevoie să se distingă între cele două feluri de
prejudicii, legiuitorul s-a referit la „despăgubirile sau, după caz, reparaţia patrimonială pentru
prejudiciul, chiar nepatrimonial” (art. 253 alin. 4), sugerând caracterul excepţional al unei astfel de
despăgubiri; la fel, art. 1391 alin. 1 NCC potrivit căruia „în caz de vătămare a integrităţii corporale
sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială
şi socială”, formulă care, deşi oarecum improprie, aşa cum o să arătăm în cele ce urmează, vizează
despăgubirile pentru prejudiciile corporale.
Noile prevederi n-ar fi trebuit să lase locul unei asemenea întrebări într-o chestiune esenţială
pentru răspunderea civilă delictuală. Teoretic, două erau opţiunile legiuitorului român în această
problemă: fie să admită principiul reparaţiei prejudiciului, indiferent de natura sa patrimonială sau
morală, fie să prevadă că reparaţia prejudiciilor morale are loc doar în cazurile prevăzute de lege, aşa
cum dispune, de exemplu, Codul civil italian56. Chiar dacă art. 1391 NCC este plasat în secţiunea
privind „repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale”, ceea ce înseamnă că doar pentru
vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum şi pentru faptele prevăzute de art. 253 NCC se
acordă despăgubiri, era nevoie de o normă expresă care să facă explicită voinţa legiuitorului român.
2. Evaluarea despăgubirilor cuvenite victimei
Prejudiciul cauzat altuia dă naştere la un raport obligaţional în cadrul căruia victima, subiect
activ, are dreptul de a i se repara prejudiciul, într-una dintre formele prevăzute de art. 1386 NCC, iar
cel obligat la reparare, este subiect pasiv.
Potrivit prevederii de la alin. 2, dreptul la reparaţie se naşte în chiar ziua cauzării prejudiciului, când victima dobândeşte dreptul la acţiune în sens material, acela care presupune posibilitatea
de a acţiona în justiţie şi de a obţine repararea prejudiciului suferit. Valorificarea dreptului poate fi
făcută deîndată, în sensul că făptuitorul poate repara prejudiciul suferit de victimă în aceeaşi zi, prin
încheierea unei tranzacţii. Când o asemenea tranzacţie n-a fost încheiată, victima se poate îndrepta
împotriva făptuitorului printr-o acţiune în pretenţii, urmând să dovedească în justiţie condiţiile
impuse fiecărei ipoteze de răspundere, ceea ce presupune administrarea de probe, potrivit regulii
actori incumbit probatio. În acest caz, victima are un drept abstract la reparaţie, despăgubirile
urmând a fi cuantificate de instanţa investită, cu respectarea principiului contradictorialităţii.
O problemă pe care o pune valorificarea dreptului la reparaţie o constituie determinarea
despăgubirilor. Dacă, în ce priveşte prescripţia dreptului la acţiune sau constatarea stării de uzură a
bunurilor afectate prin fapta prejudiciabilă, raportarea se face la ziua cauzării prejudiciului, stabilirea
în concret a despăgubirilor se face în raport de preţurile existente la momentul pronunţării hotărârii.
Valorificarea în concret a dreptului la reparaţie se va putea face după parcurgerea procedurilor
prevăzute de lege, când creanţa va deveni certă, lichidă şi exigibilă, în condiţiile în care hotărârea
56
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judecătorească are caracter constitutiv de drepturi. Nu este exclusă nici posibilitatea ca valorificarea
creanţei să nu fie posibilă datorită insolvabilităţii debitorului.
Potrivit dispoziţiei de la art. 1386 alin. 2 „la stabilirea despăgubirii se va avea în vedere, dacă
prin lege nu se prevede altfel, data producerii prejudiciului”.
Avem rezerve, atât în privinţa terminologiei, cât şi a soluţiei avansate de noua reglementare:
- în primul rând, nu poate fi vorba de stabilirea despăgubirii, ci de evaluarea acesteia.
Stabilirea priveşte doar alegerea uneia dintre formele reparării, în natură sau prin plata unei
despăgubiri. Ea face obiectul prevederii de la alin. 1 al art. 1386 NCC. Când vorbim de despăgubiri,
deci despre contravaloarea prejudiciului suferit de victimă, ceea ce urmează a fi făcut este doar
evaluarea lor, de vreme ce a fost deja stabilită a doua formă a reparaţiei;
- soluţia în sine de a evalua prejudiciul la data producerii lui, deşi are acoperire juridică, este
inechitabilă pentru victimă. Dreptul de creanţă se naşte la data când victima resimte prejudiciul
cauzat, numai că, între această dată şi data pronunţării hotărârii prin care cel chemat să răspundă va
fi obligat la reparare, poate trece o perioadă considerabilă de timp, când valoarea prejudiciului se
poate majora exponenţial, datorită evoluţiei generale a preţurilor pe fondul inflaţiei şi nu numai.
Întrebarea care aşteaptă un răspuns cât mai articulat este ce efect are hotărârea de obligare a celui
chemat să răspundă, declarativ sau constitutiv de drepturi?
În ce ne priveşte, găsim că soluţia cea mai raţională, care corespunde unei eficiente protecţii a
victimei, este aceea de a evalua despăgubirile în raport de data pronunţării hotărârii judecătoreşti.
Argumentul cel mai convingător, în opinia noastră, îl constituie faptul că asemenea situaţii sunt cel
mai frecvent întâlnite în cazul prejudiciilor corporale, unde tendinţa generală este de a proteja cu
prioritate integritatea fizică şi morală a persoanei. Însăşi reglementarea NCC în această materie este
derogatorie de la dreptul comun. Dreptul de creanţă al victimei se naşte în momentul producerii
prejudiciului, numai că, în acest moment, el este un drept abstract, cum afirmă Mihail Eliescu, este
„un drept nedesăvârşit, care se formează pe etape. El se naşte de la data faptei păgubitoare – din
anumite puncte de vedere – şi se desăvârşeşte prin concretizarea obiectului obligaţiei corelative, fie
prin învoiala părţilor, fie prin rămânerea definitivă a hotărârii”57.
Doctrina franceză este divizată. Autorii care susţin teza caracterului declarativ al hotărârii de
obligare la despăgubiri58, au în vedere o serie de argumente juridice dintre cele mai consistente:
creanţa fiind născută, este supusă cesiunii; ea poate fi transmisă prin succesiune, chiar dacă
defunctul n-a apucat să-l acţioneze în justiţie pe autorul prejudiciului; legea aplicabilă este cea aflată
în vigoare la data cauzării prejudiciului; prescripţia dreptului la acţiune curge de la aceeaşi dată.
Dimpotrivă, partizanii caracterul constitutiv al hotărârii susţin că dreptul pe care îl dobândeşte
victima la momentul când i se cauzează un prejudiciu, este o „creanţă informă”59. Ea priveşte
repararea prejudiciului, atât şi nimic mai mult. Despre o creanţă certă, lichidă şi exigibilă nu putem
vorbi înainte de data hotărârii judecătoreşti, după ce judecătorul va evalua prejudiciul concret suferit.
Dacă avem în vedere realităţile noastre, nu putem să nu constatăm că pot surveni modificări
în întinderea prejudiciului suferit de victimă, chiar în cursul judecăţii, mai ales în condiţiile în care
unele procese pot trena mai mulţi ani, cum se întâmplă frecvent în practică. Prevederea de la art.
1381 alin. 2 NCC dispune că „dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă
acest drept nu poate fi valorificat imediat”. Apoi, „stabilirea pierderii şi a nerealizării câştigului din
muncă” (formulă din nou discutabilă, pentru că enunţurile propriu-zise se referă la evaluarea
pierderii), aşa cum este reglementată la art. 1388 NCC, nici nu poate fi făcută decât în raport de data
pronunţării hotărârii. Doar în raport de această dată urmează să fie calculate veniturile pe ultimul an,
57
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pentru a nu mai vorbi de faptul că salariul minim pe economie la care face trimitere art. 1388 alin. 2,
nu poate fi altul decât cel din momentul pronunţării hotărârii. Este motivul pentru care, autorii unui
tratat reprezentativ de drept al răspunderii, referindu-se la momentul evaluării, au în vedere ziua
judecăţii, acesta fiind principiul afirmat în în această materie60.
Aceeaşi logică este urmată şi de Anteproiectul de reformă a dreptului obligaţiilor şi al
prescripţiei Catala, la art. 1367, potrivit căruia „creanţa se naşte din ziua producerii pagubei sau, în
cazul pagubelor viitoare, din ziua în care ele au devenit certe”61. Aceste important proiect francez
prevede că judecătorul evaluează prejudiciul în ziua în care ia decizia, având în vedere toate
circumstanţele care i-ar fi putut afecta consistenţa62.
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IMPACTUL NOULUI COD CIVIL ASUPRA DREPTULUI MUNCII,
CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA INVOCĂRII LEZIUNII, CA VICIU
DE CONSIMŢĂMÂNT, ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Dan ŢOP∗
Abstract:
Prior to the coming into force of the new Civil Code, only mistake, fraud and duress were taken
into account as defects of consent in the field of employment relations, while lesion was excluded.
According to the provisions of the new Civil Code, lesion is a defect of consent with general
applicability, which concurrently involves a flagrant imbalance between considerations and exploitation
of one of the parties to the contract.
In light of this definition, lesion may be invoked either at the moment when the individual
employment agreement is concluded or during performance of the contract.
Keywords: defect of consent; lesion; flagrant imbalance between considerations

Noul Cod civil face vorbire despre instituţia reducerii prestaţiilor, aplicabilă pentru
împrejurări din cele mai diverse, reducerea prestaţiilor putându-se acorda şi în cazul existenţei unor
vicii de consimţământ, cum ar fi leziunea. Potrivit art. 1221 alin. 1, există leziune atunci când una
dintre părţi, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a
celeilalte părţi, stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaţie de o valoare considerabil
mai mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestaţii.
Admisibilitatea unei acţiuni în nulitatea contractului individual de muncă pentru leziune a
fost apreciată1 ca nefiind în discordanţă cu specificul raportului juridice de muncă şi după părerea
noastră posibilă, întrucât:
Dreptul civil constituie dreptul comun pentru dreptul muncii, art. 278 alin. 1 din Codul
muncii arătând că dreptul muncii se întregeşte cu dispoziţiile legislaţiei civile.
În dreptul muncii, atât contractul colectiv de muncă, dar mai ales contractul individual de
muncă, sunt analizate sub aspectul condiţiilor de validitate prin prisma condiţiilor impus contractului
din dreptul civil. Exemplul consimţământului (voinţei juridice) este ilustrativ în acest sens. Astfel,
principiile care guvernează voinţa juridică în dreptul civil sunt operante şi în dreptul muncii sau,
formarea voinţei juridice parcurge cele două faze: faza internă în care are loc deliberarea şi luarea
hotărârii de a încheia contractul, neproducătoare de efecte juridice şi faza externă a voinţei declarate,
generatoare de efecte juridice între părţi (şi uneori faţă de terţi)
Încheierea valabilă a contractului individual de muncă presupune în primul rând, exprimarea
în mod valabil, neechivoc şi în deplină cunoştinţă de cauză a voinţei fiecăruia dintre părţi, de a
contracta, şi în al doilea rând, să se realizeze acordul de voinţă a celor două părţi în condiţiile
prevăzute de lege, contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor,
conform art. 16 alin. 1 din Codul muncii2.
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Sub imperiul Noului Cod civil, leziunea este un viciu de consimţământ cu un domeniu de
incidenţă general. Ea implică, în mod cumulativ, un dezechilibru flagrant între prestaţii şi
exploatarea unuia dintre partenerii contractuali.
Faţă de o asemenea formulare apare posibilitatea invocării leziunii cu ocazia încheierii
contractului individual de muncă, nemaifiind posibilă decât în cazul minorului, situaţie ce rezultă
din interpretarea per a contrario a alin. 3 al art. 1221 care prevede că „leziunea poate exista şi atunci
când minorul îşi asumă o obligaţie excesivă prin raportare la starea sa patrimonială, la avantajele pe
care le obţine din contract ori la ansamblul circumstanţelor”.
Această dispoziţie constituie, de altfel, o excepţie de la promovarea unei acţiunii în anulare,
care nu este admisibilă dacă leziunea nu depăşeşte jumătate din valoarea pe care o avea, la
momentul încheierii contractului, prestaţia promisă sau executată de partea lezată.
Existenţa leziunii se apreciază (art. 1221 alin. 2 Cod civil) şi în funcţie de natura şi scopul
contractului. Este evidentă natura contractuală a convenţiei individuale de muncă şi mai ales
caracterul oneros al acesteia, fiecare dintre părţi urmărind să-şi procure un avantaj, salariatul să
încaseze remuneraţia iar angajatorul rezultatul muncii salariatului.
Nu pot fi atacate pentru leziune se precizează în art. 1224 Cod civil, contractele aleatorii,
tranzacţia, precum şi alte contracte anume prevăzute de lege, ori contractual individual de muncă nu
este exceptat nici de Codul civil şi nici de Codul muncii de la posibilitatea invocării leziunii.
Totodată, trebuie amintit că în dreptul muncii, nulitatea contractului individual de muncă,
care poate fi constatată şi de către părţi, este remediabilă, astfel încât caracterul esenţialmente
remediabil al nulităţii contractului individual de muncă este pe deplin justificat de alin. 2 al art. 1222
Cod civil, care prevede că „în toate cazurile, instanţa poate să menţină contractul dacă cealaltă parte
oferă, în mod echitabil, o reducere a propriei creanţe sau, după caz, o majorare a propriei obligaţii”.
În domeniul relaţiilor de muncă o asemenea situaţie poate fi complinită prin încheierea unui act
adiţional la contractual individual de muncă.
Codul civil nu defineşte termeni precum: lipsă de experienţă, lipsă de cunoştinţe, stare de
nevoie, ceea ce face posibil ca oricine fără studii de finanţe-drept să declare că nu avea cunoştinţe
necesare pentru aprecierea corectă a propriei prestaţii, însă, în dreptul muncii la negocierea,
încheierea sau modificarea contractului individual de muncă este dominată de principiul legalităţii,
neputându-se deroga de la normele imperative ale legislaţiei muncii.
Termenul de prescripţie de un an de la data încheierii contractului, prevăzut de art. 1223 din
Codul civil pentru exercitarea acţiunii în anulare pentru leziune este în concordanţă cu termenele
pentru exercitarea dreptului la acţiune în materia conflictelor de muncă, prevăzute de art. 268 din
Codul muncii, care au în vedere principiul celerităţii.
Referitor la acest text de lege s-a apreciat3 că este inaplicabil în ceea ce priveşte contractual
individual de muncă, întrucât în domeniul nulităţii contractelor individuale de muncă, se aplică
norma de excepţie a art. 268 lit. d (în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract
individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia se poate face pe toată durata
existenţei contractului).
În domeniul jurisdicţiei muncii, salariatul care invocă leziunea beneficiază de prevederile art.
272 din Codul muncii care arată că „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului,
acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare’’. Cu alte
cuvinte, angajatorul este cel care trebuie să demonstreze că nu a profitat de starea de nevoie, lipsa de
experienţă sau de cunoştinţe a salariatului, în sensul că şi-a îndeplinit cu bună-credinţă obligaţia de
informare a salariatului, potrivit art. 17 din Codul muncii.
În literatura juridică4, s-a apreciat că angajatorul îşi exercită abuziv dreptul de a nu comunica
viitorului salariat unul din elementele esenţiale ale contractului individual de muncă, cum ar fi
3
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salariul sau alte avantaje în natură, determinându-l pe salariat să accepte încheierea contractului
individual de muncă.
Însă, dacă avem în vedere că „prejudiciul suferit sau pe cale de a fi suferit de către un
contractant datorită disproporţiei de valoare dintre prestaţiile sale şi cele ale partenerului său
contractual, existentă în momentul încheierii unui contract sinalagmatic, cu titlu oneros şi
comutativ”5, considerăm că salariatul ar putea introducere o acţiune care să aibă ca temei leziunea,
cu condiţia desigur ca remuneraţia salariatului să reprezinte numai jumătate din c/valoarea
prestaţiilor la care s-a obligat pentru angajator.
Astfel, nu este legală soluţia6 care declară ca inadmisibilă acţiunea salariatului în anularea
clauzei din contractul individual de muncă în ce priveşte salariul, dacă s-a făcut dovada că
reclamantul a cunoscut atribuţiile de serviciu şi a stabilit, pe cale de negociere cu angajatorul,
cuantumul salariului.
Chiar dacă Codul muncii nu impune un anume mod în care să se facă negocierea drepturilor
salariale, este obligatoriu, s-a apreciat în jurisprudenţă7, ca negocierea să aibă caracter efectiv şi nu
formal, iar rezultatul acesteia să fie urmarea consensului intervenit între părţile raportului de muncă,
este posibil ca profitând de starea de nevoie sau de lipsa de experienţă a persoanei care solicită
încadrarea, angajatorul să propună un salariu mult mai mic decât ar fi normal pentru activitatea
prestată, în practică se utilizează frecvent salariul minim, angajatorul promiţând că va suplini
diferenţa prin plată directă salariatului.
Desigur că aceste argumente în favoarea posibilităţii invocării leziunii la încheierea
contractului individual de muncă nu sunt la adăpost de critici. În primul rând trebuie subliniat că
printre elementele din informarea persoanei selectate în vederea angajării, prevăzută la art. 17 alin. 3
din Codul muncii, care trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă se
face vorbire [lit. k)] de „salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum
şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul”, ori, în măsura în care salariatul este de
acord cu cuantumul salariului, cu condiţiile de muncă, mai ales că la negocierea contractului,
potrivit art. 17 alin. 6 din Codul muncii, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform
propriei opţiuni ... deci poate complini lipsa de cunoştinţe prin sprijinul solicitat unei persoane care
are asemenea cunoştinţe invocarea leziunii apare ca inadmisibilă.
În al doilea rând, chiar dacă sarcina probei revine angajatorului, nu este mai puţin adevărat că
aşa cum s-a precizat în literatura juridică8, persoana care doreşte să se prevaleze de leziune va trebui
să probeze, alături de disproporţia semnificativă între prestaţii (aspect care, principial, este facil de
realizat), faptul că a fost exploatată, profitându-se de lipsa sa de experienţă ori de cunoştinţe sau de
starea de nevoie (această din urmă chestiune fiind mai delicată).
Tot o disproporţie contractuală de natură a atrage sancţiunea leziunii este şi negocierea şi
stabilirea aşa cum arată lit. l a art. 17 alin. 3 din Codul muncii „durata normală a muncii, exprimată
în ore/zi şi ore/săptămână”, dar în realitate angajatorul, aşa cum frecvent se întâmplă în practica
agenţilor economici, poate să solicite executarea de activităţi peste o asemenea durată, fără să ofere
şi o contraprestaţie corespunzătoare.
O disproporţie contractuală poate apare şi cu ocazia unui act adiţional la contractul individual
de muncă, de exemplu în situaţia în care angajatorul renegociază cu salariatul său durata zilnică a
timpului de muncă, de la 8 ore zilnic, la 4 ore, deşi salariatul va lucra tot opt ore şi va primi,
diferenţa de salariu. În această ipoteză s-ar putea spune că în cazul în care o parte profită de
5
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ignoranţa, neştiinţa ori starea de constrângere în care se găsea cealaltă parte, îi pricinuieşte acesteia o
vătămare rezultată din disproporţia prestaţiilor reciproce, actul poate fi declarat nul, dar nu pentru
leziune, având ca temei cauza imorală, prin urmare, fiind în prezenţa unui act juridic la încheierea
căruia o parte a urmărit un scop imoral, respectivul act juridic va fi afectat de nulitatea absolută9.
Deşi leziunea este asimilată viciului de consimţământ, trebuie observat că legea nu asimilează
leziunea cu lipsa totală a discernământului, ci cu consimţământ parţial valabil şi numai condiţionat
nul, deoarece este posibilă diminuarea obiectului contractului de către judecător (reafirmare a
principiului că nulitatea actului juridic nu este un scop în sine).
Leziunea, ca viciu de consimţământ, care constă în disproporţia vădită de valoare între două
prestaţii, fiind deci prejudiciul încercat de către o parte a actului juridic în chiar momentul perfectării
actului, dobândeşte o vocaţie generală de protejare a părţii defavorizate într-un raport contractual şi
de remediere a dezechilibrelor contractuale grave provocate prin comportamentul incorect al
celeilalte părţi.
În literatura juridică10 s-a spus că „dacă condiţionăm leziunea de atitudinea celui care a
profitat de starea de nevoie, lipsa de experienţă, lipsa de cunoştinţe a celeilalte părţi, aşa cum o face
noul Cod civil, vom favoriza pe cel puternic, prezumat a fi de bună-credinţă şi vom defavoriza pe
cel slab, impunându-i sarcina unei probaţiuni, de multe ori, imposibil de făcut, prin faptul că vizează
aspecte subiective”.
Cu toate acestea, în situaţia invocării leziunii în raporturile de muncă, pe lângă împrejurarea
mai sus invocată cu privire la sarcina probei, o asemenea favorizare a angajatorului nu ar fi posibilă,
sau cel puţin atenuată, avându-se în vedere dispoziţiile imperative ale art. 38 din Codul muncii,
potrivit cărora nu se pot aduce nici un fel de limitări drepturilor stabilite în favoarea angajaţilor.
Leziunea ar părea posibilă şi în situaţia inserării, fie la încheierea contractului individual de
muncă, fie pe parcursul executării acestuia a unor clauze care ar putea limita libertatea muncii pentru
angajat, cum ar fi, de exemplu, clauza de exclusivitate, când angajatul nu ar putea să presteze, în
timpul liber, nici o altă activitate remunerată la un alt angajator.
Chiar dacă în acest caz, s-ar negocia şi o indemnizaţie în favoarea salariatului, poate apare o
disproporţie de valoare între cea ce primeşte şi ce ar fi putut câştiga la al angajator. În aceiaşi
termeni s-ar putea discuta şi cu privire la clauza de neconcurenţă negociată cu salariatul.
Fără a epuiza toate aspectele în care ar fi posibilă invocarea leziunii în raporturile de muncă,
noua reglementare cu privire la leziune din Codul civil, cu aplicaţie corespunzătoare în domeniul
raporturilor juridice de muncă, oferă un cadru legal adecvat invocării leziuni ca viciu de
consimţământ, anularea actelor pentru leziune nu se va mai întemeia pe principiile fundamentale
care cârmuiesc relaţiile sociale, mai ales pe echitate, soluţie la care deseori era nevoită să recurgă
practica judecătorească.

9

G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 230.
Sache Neculaescu, Leziunea – viciu de consimţământ sau dezechilibru contractual?, în Valahia University Law
Study no. 2(16)/2010, p. 6-22.
10
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MODIFICAREA CODULUI MUNCII ÎN CEEA CE PRIVEŞTE
ÎNCETAREA DE DREPT A CONTRACTELOR DE MUNCĂ.
IMPLICAŢII
Raluca DIMITRIU∗
Abstract:
The change of the Romanian Labour Code, in respect with the termination by law of the
employment contracts, leads to a certain problem regarding the transposition of the Council Directive
98/59/EC, on the approximation of the laws of the Member States relating the collective redundancies.
Moreover, a new decision of the European Court of Justice, in Claes Case may also have a strong
impact in the area of Romanian’s transposition of the European Directive on collective dismissal.
The present study is trying to emphasise the potential problems in this regard, and to make some
de lege ferenda proposals.
Key words: employment contracts, Romanian Labour Code

În materia dreptului muncii, intervenţia legiuitorului european este mai degrabă discretă,
multe dintre domeniile de reglementare fiind lăsate integral la aprecierea celui naţional.
Concedierea, bunăoară, este reglementată în modalităţi dintre cele mai diferite, de la un sistem de
drept la altul, deosebirile de legiferare fiind generate de opţiunile naţionale, de politicile interne, de
tradiţiile fiecărei ţări.
Sigura modalitate de încetare a contractului individual de muncă ce este cârmuită de reguli
general aplicabile la nivelul Uniunii Europene o constituie concedierea colectivă, care face obiectul
Directivei nr. 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor
membre cu privire la concedierile colective. Transpunerea directivei s-a realizat în dreptul românesc
în cuprinsul art. 68 – 74 din Codul muncii1. Dispoziţiile româneşti preiau întocmai reglementările
directivei, astfel încât transpunerea a fost unanim considerată drept corectă.
Legea nr. 40/20112 a modificat Codul muncii – între altele – şi în ceea ce priveşte
reglementarea concedierii colective. Astfel, a fost clarificată noţiunea de „timp util” în care
Inspectoratul Teritorial de Muncă va comunica redimensionarea termenului de 30 de zile în care se
operează concedierea colectivă: acesta va fi de 3 zile [art. 72 alin. (6) din Codul muncii].
Reînfiinţarea posturilor, într-o companie care a operat concedieri colective, nu mai conduce
la obligativitatea reangajării salariaţilor concediaţi, decât dacă posturile sunt reînfiinţate într-un
termen de 45 de zile3. Astfel, art. 74 alin. (2) prevede că, în situaţia în care în decurs de 45 de zile se
reiau aceleaşi activităţi, angajatorul va transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a
căror activitate este reluată în aceleaşi condiţii de competenţă profesională, o comunicare scrisă prin
care sunt informaţi asupra acestei situaţii. Se menţionează că reluarea activităţii trebuie să se
realizeze în aceleaşi condiţii de competenţă profesională, deşi dacă s-ar relua activitatea în alte
condiţii, în principiu n-ar mai fi aceleaşi posturi cele care se reînfiinţează.
∗
Cercetător ştiinţific gr.I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Prof.dr.,
Catedra de Drept, Academia de Studii Economice, Bucureşti.
1
Legea nr. 53/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011.
2
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011.
3
Faţă de 12 luni, iar mai apoi de 9 luni, cât prevedeau reglementările anterioare.
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Termenul în care salariaţii cărora li s-a oferit posibilitatea de a se întoarce pe vechile locuri de
muncă au dreptul de a răspunde este redus de la 10 zile la 5 zile.
Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (5), procedura concedierii colective nu mai este aplicabilă
decât în sectorul privat, în sectorul public nemaifiind necesare etapele prealabile unei astfel de
concedieri. Menţionăm că această modificare respectă prevederile Directivei 98/59/CE privind
concedierea colectivă, care prevede în art. 1 alin. (2) lit. (b) că dispoziţiile privitoare la procedura
unei astfel de concedieri nu sunt aplicabile „lucrătorilor din administraţia publică sau din instituţiile
de drept public (sau, în statele membre în care acest concept nu este cunoscut, de organisme
echivalente) ”.
Aşadar, transpunerea prevederilor directivei s-a realizat corect şi complet prin dispoziţiile art.
68-74 din Codul muncii.
Nu acelaşi lucru se poate însă afirma cu referire la ansamblul dispoziţiilor româneşti
privitoare la încetarea colectivă a contractelor de muncă.
Într-adevăr, anterior anului 2006 (an în care s-au adus o serie de modificări Codului muncii
tocmai în perspectiva aderării la Uniunea Europeană), dizolvarea unităţii angajatoare era considerată
o cauză de încetare de drept a contractelor de muncă. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
55/20064, această cauză de încetare de drept a fost eliminată. Din acel moment, în toate cazurile în
care intervenea fie decesul angajatorului persoană fizică, fie dizolvarea angajatorului persoană
juridică, contractele de muncă ale salariaţilor încetau prin concediere individuală sau, după caz,
colectivă.
Faţă de deosebirea conceptuală între încetarea de drept – care intervine în principiu fără
voinţa nimănui – şi concediere – rod al voinţei angajatorului – această opţiune de legiferare a fost
dificil de explicat, pentru cazul dizolvării angajatorului persoană juridică şi, cu atât mai mult, al
decesului angajatorului persoană fizică.
Actualmente, legiuitorul român a optat pentru revenirea la reglementarea anterioară anului
2006, prin Legea nr. 40/20115. Potrivit actualei reglementări cuprinse în art. 56 alin. (1) lit. a) din
Codul muncii, contractul individual de muncă încetează de drept la data decesului salariatului sau al
angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data
la care angajatorul şi-a încetat existenţa potrivit legii. Aşadar, contractul de muncă încetează –
simetric – nu numai la data decesului salariatului, dar şi la data decesului angajatorului persoană
fizică, respectiv dizolvarea angajatorului persoană juridică. Tot astfel, rămânerea definitivă a
hotărârii declarative de dispariţie atrage încetarea de drept a contractului atât în cazul dispariţiei
salariatului, cât şi în cel al dispariţiei angajatorului.
Într-adevăr, în viziunea legiuitorului român, spre deosebire de concediere, încetarea de drept
a contractului individual de muncă presupune faptul că, fără ca vreuna dintre părţi să-şi fi exprimat
intenţia de a pune capăt raportului de muncă, ba uneori chiar împotriva unei astfel de intenţii,
contractul nu mai poate continua deoarece a intervenit o împrejurare de care legea leagă încetarea
automată a raportului juridic. Or, dizolvarea, respectiv decesul, par a fi astfel de situaţii, în care
contractul de muncă nu mai poate continua din pricini obiective, independente de părţi.
În paralel cu dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, continuă să se aplice cele ale
art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei6. Potrivit acestui text, „prin
derogare de la prevederile Legii 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului
debitoarei se va face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator, fără a mai fi necesară
4
Publicată în Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată prin Legea nr.
94/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 19 aprilie 2007.
5
Pentru unele precizări, a se vedea, R. Dimitriu, Reflecţii privind încetarea contractului de muncă din perspectiva
noilor reglementări, în „Revista Română de Dreptul Muncii” nr. 3/2011, p. 59.
6
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, ulterior modificată.
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parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda
personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare”.
Dacă în cazul încetări de drept a contactelor de muncă inaplicabilitatea procedurii concedierii
colective putea fi dedusă din faptul că art. 68-74 privesc exclusiv ipoteza în care încetarea intervine
prin decizia angajatorului, de această dată procedura concedierii colective este exclusă expres.
În literatura juridică română au fost deja formulate critici ale acestei reglementări. Ele au avut
în vedere, pe de o parte, terminologia generală şi imprecisă utilizată de către legiuitor7, iar pe de altă
parte s-a arătat că deşi este vorba despre o concediere pentru motive care nu privesc persoana
salariatului, totuşi cei afectaţi de măsura în discuţie sunt excluşi de la protecţia socială acordată
salariaţilor disponibilizaţi8.
Aşadar, potrivit actualelor dispoziţii româneşti:
- în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, încetarea contractelor de muncă
intervine de drept;
- în cazul procedurii simplificate a insolvenţei, încetarea contractelor de muncă poate
interveni prin desfacerea acestora de către lichidator.
În niciuna dintre cele două ipoteze procedura concedierii colective nu se aplică, salariaţii nu
beneficiază de informarea şi consultarea specifice acestei proceduri, iar Agenţia teritorială de
ocupare şi formare profesională nu este notificată.
Apare aici însă o problemă de concordanţă la prevederile Directivei 98/59/CE privind
concedierea colectivă, care a fost pusă în lumină de speţa Claes9, judecată în 2011 de către Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene. În cuprinsul soluţiei date, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a
interpretat prevederile Directivei 98/59/CE prin raportare la dispoziţiile Codului muncii
luxemburghez, concluzionând în sensul neconcordanţei acestuia din urmă cu prevederile europene.
Speţa este deosebit de relevantă în ceea ce priveşte dreptul românesc, deoarece prevederile Codului
muncii luxemburghez în materie, analizate sub aspect substanţial de către Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene, sunt foarte asemănătoare cu cele româneşti.
Contractul de muncă al salariatului David Claes a încetat ca urmare a falimentului companiei
Landsbanki, angajatorul său. Art. L. 125-1 alin. (1) din Codul muncii luxemburghez prevede:
„Contractul de muncă este reziliat cu efect imediat în cazul încetării activităţii ca urmare a
decesului, a incapacităţii fizice sau a declarării în stare de faliment a angajatorului. [...]
Cu excepţia situaţiei în care activitatea este continuată de administratorul judiciar sau de
succesorul angajatorului, salariatul are dreptul:
1. la menţinerea salariilor aferente lunii în care a survenit evenimentul şi lunii subsecvente şi
2. la acordarea unei indemnizaţii egale cu cincizeci la sută din salariul lunar aferent perioadei
de preaviz pe care salariatul ar fi putut să îl pretindă.
Salariile şi indemnizaţiile alocate salariatului în conformitate cu paragraful precedent nu pot
depăşi cuantumul salariilor şi indemnizaţiilor pe care acesta le-ar fi putut pretinde în cazul
concedierii cu preaviz.”
Reclamanţii din acţiunea principală au declarat recurs împotriva deciziilor de concediere în
faţa Cour de cassation, care, considerând că, pentru a se pronunţa în cauzele cu care este sesizată,
era necesară interpretarea articolelor 1-3 din Directiva 98/59, a hotărât să suspende judecarea cauzei
şi să adreseze Curţii următoarele întrebări preliminare, care sunt formulate în termeni identici în
fiecare dintre cauzele menţionate:
7

A se vedea, I.T. Ştefănescu, Încetarea contractului individual de muncă în baza art. 86 din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 2/2006, p. 9
8
I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, 2010, p. 470; Al. Ţiclea,
Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, 2011, p. 758.
9
Din 3 martie 2011 în cazurile: David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean (C-236/10), Miguel Rémy (C-237/10),
Volker Schneider (C-238/10) şi Xuan-Mai Tran (C-239/10) v Landsbanki Luxembourg SA. Cazurile au fost conexate.
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„1) Articolele 1, 2 şi 3 din Directiva 98/59 [...] trebuie interpretate în sensul că se aplică şi în
cazul unei încetări a activităţii survenite ca urmare a declarării în stare de faliment a angajatorului
(…), încetare în privinţa căreia legea naţională prevede rezilierea cu efect imediat a contractului de
muncă?
2) În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare, art. 1-3 din Directiva 98/59 trebuie
interpretate în sensul că administratorul judiciar sau lichidatorul trebuie asimilat unui angajator care
a avut în vedere efectuarea unor concedieri colective şi care este în măsură să realizeze, din această
perspectivă, actele prevăzute la articolele 2 şi 3 din această directivă şi să efectueze concedierile?”
Răspunzând la aceste întrebări, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dovedit o înţelegere
foarte largă a textului directivei. Ea a statuat că domeniul de aplicare al Directivei 98/59 acoperă,
sub rezerva celor trei derogări prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din aceasta10, concedierile
colective care survin ca urmare a încetării activităţii angajatorului.
Astfel, Curtea a statuat că „o situaţie juridică care rezultă numai din aplicarea dispoziţiilor de
drept naţional nu poate determina modul de interpretare a unei reglementări a Uniunii”. Articolele
1-3 din Directiva 98/59 trebuie interpretate în sensul că se aplică încetării activităţii unei instituţii
angajatoare ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti prin care se dispune dizolvarea sa şi lichidarea sa
pentru insolvabilitate, chiar dacă, în cazul unei asemenea încetări, legislaţia naţională prevede
rezilierea cu efect imediat a contractelor de muncă ale lucrătorilor.
În caz de insolvabilitate, personalitatea juridică a angajatorului ale cărui dizolvare şi lichidare
sunt dispuse printr-o hotărâre judecătorească nu există decât în scopuri limitate, în special în vederea
finalizării acestei proceduri şi până la închiderea operaţiunilor de lichidare. Totuşi, în optica CJUE,
angajatorul continuă să fie ţinut, până la data încetării definitive a existenţei personalităţii sale
juridice, de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la articolele 2 şi 3 din Directiva 98/59.
În schimb, dacă administrarea unităţii în cauză este preluată în totalitate de un lichidator,
acesta din urmă este cel care trebuie să îndeplinească obligaţiile care rezultă din Directiva 98/59.
A fost de asemenea avut în vedere faptul că, potrivit art. 2 din directivă, consultările se referă
nu numai la posibilitatea de a evita sau de a reduce numărul de concedieri colective, ci şi la
posibilitatea de a atenua consecinţele acestora prin recurgerea la măsuri sociale însoţitoare vizând,
printre altele, sprijin pentru redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor concediaţi. În cazul în care
obligaţiile care decurg din Directiva 98/59 nu sunt prevăzute în sarcina niciunei persoane, instanţa
naţională este obligată să interpreteze dreptul naţional, în măsura posibilului, în lumina textului şi a
obiectivelor Directivei 98/59, astfel încât obligaţiile prevăzute la articolele 2 şi 3 din aceasta să fie
respectate şi îndeplinite.
În concluzie, „până la încetarea definitivă a personalităţii juridice a unei unităţi cu privire la
care se dispune dizolvarea şi lichidarea, trebuie îndeplinite obligaţiile care decurg din articolele 2 şi
3 din Directiva 98/59. Obligaţiile care revin angajatorului în temeiul acestor articole trebuie
executate de conducerea unităţii în cauză, cât timp aceasta rămâne în funcţie, chiar cu competenţe
limitate în ceea ce priveşte administrarea respectivei unităţi, sau de lichidatorul acesteia, în măsura
în care administrarea unităţii angajatoare este preluată în totalitate de acest lichidator”.
Directiva trebuie deci interpretată ca aplicându-se în toate împrejurările în care intervine o
încetare a contractelor individuale de muncă, iar celelalte condiţii (privind numărul acestor încetări,
raportat la numărul total al salariaţilor unităţii) sunt îndeplinite. Noţiunea de „concediere”, în
10
Potrivit acestor dispoziţii de excepţiei directiva nu se aplică în cazul:
„(a) concedierilor colective efectuate în cadrul contractelor de muncă încheiate pe perioade de timp limitate sau
pentru sarcini specifice, cu excepţia cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării sau realizării acestor
contracte;
(b) lucrătorilor din administraţia publică sau din instituţiile de drept public (sau, în statele membre în care acest
concept nu este cunoscut, de organisme echivalente);
(c) echipajelor navelor maritime”.
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înţelesul art. 1 alin. (1) lit. a) din directivă a fost considerată astfel a include „orice încetare a
contractului nedorită de lucrător, fără a fi necesar ca motivele care o justifică să corespundă
voinţei angajatorului”.
Soluţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, extrem de exigentă, avea să ridice ulterior o
serie de dificultăţi de aplicare, în speţă. Astfel, s-a pus problema modalităţii de reintegrare a
salariaţilor a căror concediere a fost anulată în condiţiile în care compania angajatoare Landsbanki
nu mai există. Se discută, de asemenea, sensul negocierii unui plan social de către lichidator acum,
când falimentul a fost deja declarat.
Dincolo de aceste aspecte punctuale, soluţia curţi rămâne emblematică pentru modalitatea de
interpretare a directivei şi ridică semne de întrebare foarte serioase cu privire la concordanţa dintre
prevederile legislaţiei româneşti cu prevederile directivei. Într-adevăr, posibilitatea de încetare de
către lichidator a contractelor de muncă există şi în dreptul nostru (potrivit art. 86 din legea nr.
85/2006). Mai mult decât atât, textul românesc exclude expres prevederile referitoare la concedierea
colectivă (fiind chiar mai îndepărtat, din acest punct de vedere, de directivă decât textul Codului
muncii luxemburghez).
Dar semne similare de întrebare ridică şi încetarea de drept, prevăzută în art. 56 alin. (1) lit. a)
din Codul muncii. Indiferent cum ar denumi legiuitorul naţional un anume caz de încetare
(concediere, desfacere a contractului, reziliere, încetare de drept etc.) – aceste distincţii nu sunt
relevante cât priveşte aplicabilitatea prevederilor directivei. Salariaţii ar trebui să poată beneficia de
procedura de informare şi consultare la care se referă aceasta indiferent dacă contractele lor de
muncă au încetat de drept, au încetat prin concediere, sau au încetat prin decizia lichidatorului.
Conceptul de „concediere” utilizat de directivă va trebui interpretat aşadar foarte larg, ca
incluzând şi ipotezele în care nu angajatorului este cel care ia efectiv decizia încetării contractelor de
muncă.
Dimpotrivă, în ceea ce priveşte decesul angajatorului persoană fizică, aici interpretarea este
diferită. Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că „trebuie să se constate că există o
diferenţă importantă între situaţia caracterizată prin decesul angajatorului persoană fizică, a cărui
întreprindere nu este transmisă nimănui, şi aceea a angajatorului persoană juridică. Astfel, în această
din urmă situaţie, cât timp dispune încă de personalitate juridică, angajatorul rămâne în măsură, pe
de o parte, să îndeplinească actele prevăzute la articolele 2 şi 3 din Directiva 98/59 şi, pe de altă
parte, să recurgă eventual la concedieri colective”.
În concluzie, considerăm că o modificare a reglementării româneşti ar putea fi utilă, pentru a
asigura deplina concordanţă cu prevederile Directivei 98/59, astfel cum au fost acestea interpretate
de către Curtea de Justiţie Uniunii Europene. Modificările ar putea include:
- pe de o parte înlăturarea expresiei „fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de
concediere colectivă” din cuprinsul art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei şi prevederea obligativităţii lichidatorului de a efectua el procedura concedierii colective,
sau de a dispune efectuarea acesteia de către angajator. Fireşte că aceasta ar diminua din celeritatea
procedurii, dar „desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei” nu se
poate face „de urgenţă” atâta timp cât condiţiile concedierii colective la care face referire Directiva
98/59 sunt întrunite;
- pe de altă parte, prevederea aplicabilităţii art. 68-74 din Codul muncii şi pentru ipoteza
încetării de drept a contractului de muncă, urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică.
Considerăm că se poate menţine calificarea acestui caz de încetare ca „încetare de drept”, însă cu
reglementarea aplicabilităţii unor prevederi specifice concedierii colective11, concordant cu
abordarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
11

Menţionăm că şi în alte situaţii legiuitorul prevede o reglementare unică pentru unele cazuri de concediere şi de
încetare de drept. Spre exemplu, potrivit art. 64 alin. (1) din Codul muncii, angajatorului are obligaţia de oferire a unui loc de
muncă vacant atât în cazul concedierii pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică şi pentru necorespundere profesională, cât şi
în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 alin. (1) lit. e).
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CONSIDERAREA UNEI CLAUZE CONTRACTUALE
CA NESCRISĂ – O NOUĂ SANCŢIUNE CIVILĂ?
Iolanda-Elena CADARIU-LUNGU*
Abstract:
For the situations when an imperative disposition is breached and the sanction of nullity, either
relative or absolute, fails to apply expressly and implicitly, the recently enacted Civil Code introduces a
new civil sanction, namely to consider the clause contrary to the imperative norms as unwritten.
In the present study we aimed at analyzing the specific features of this new sanction, its legal
consequences, the cases it applies to, as well as the main texts that see it as incidental.
Cuvinte cheie: sancţiune, clauză contractuală, clauză nescrisă, normă imperativă, nulitate

Teoria actului juridic inexistent, nereglementată în vechiul Cod civil şi controversată în
literatura juridică1 anterioară, a căpătat o înfăţişare expresă în actualul Cod civil2 sub forma
aşa-numitei „clauze considerate nescrise”. Noul Cod civil a preferat să facă o schimbare
terminologică, în locul sintagmei „inexistent” care forţa mintea la o ficţiune juridică (şi anume, de a
considera că nu există ceva ce are o existenţă materială, palpabilă) a folosit noţiunea „nescris”. Însă,
este lesne că diferenţa este doar una terminologică, substanţa celor două cuvinte fiind, în esenţă,
aceeaşi: ceva ce este scris negru pe alb este considerat că nu este scris.
Fără a circumscrie „clauzei considerate nescrise” un text general care să o definească (aşa
cum face în majoritatea cazurilor) şi să-i contureze regimul juridic, noul Cod civil este generos în a o
prevedea în multe texte speciale din diferite materii. Analizând în ansamblu dispoziţiile legale care o
consacră, vom observa că ori de câte ori se încalcă prin voinţa autorului sau autorilor actului juridic
o prevedere imperativă specială care face imposibilă desfăşurarea raportului juridic în condiţii de
normalitate, Codul civil consideră ca nescrisă clauza contrară regulilor statuate.
Ipoteze de lucru. Care ar fi regimul juridic al „clauzei considerate nescrise”? Este ea în
esenţă diferită de nulitate de vreme ce Codul civil o prevede în mod distinct sau poate fi incorporată
în specia mai vastă a nulităţii, deosebirea dintre ele fiind doar una de nuanţă? În lipsa unui text
expres de lege, putem considera o clauză ca fiind nescrisă? Poate fi extinsă şi la alte situaţii decât
cele prevăzute în mod expres de textele legale sau acestea sunt de strictă interpretare şi aplicare?
Pentru a putea formula un posibil răspuns la aceste întrebări, considerăm oportun, să
identificăm mai întâi textele din Codul civil care prevăd această sancţiune.
*

Lector (drd.), Facultatea de Drept, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi; avocat Baroul Iaşi.
Gh. Beleiu, Drept civil român, ed. a V-a, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1998, p. 197; Gabriel
Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 306-307; G. Marty, P.
Raymaud, Droit civil, tome I, Introduction générale á l’étude du droit et des institutions judiciaires. Les personnes, Paris,
Sirey, 1961, p. 599; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Editura All, Bucureşti,
1998, p. 120-122; D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. I, Bucureşti, 1926, p. 80
şi urm.
2
Noul Cod civil a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie
2009 modificată şi completată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
publicată în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011 şi a intrat în vigoare la data de 01 octombrie 2011.
1
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Domeniu de aplicare. Ca situaţii de clauze considerate nescrise, Codul civil menţionează:
- orice clauză prin care s-ar restrânge sau s-ar renunţa la dreptul de a îndeplini o formalitate
de publicitate, precum şi orice clauză penală sau altă sancţiune stipulată pentru a împiedica
exercitarea acestui drept (art. 19 alin. 3 C. civ.);
- dispensa de a da socoteală acordată tutorelui de părinţi sau de o persoană care ar fi făcut
minorului o liberalitate (art. 154 C. civ.);
- clauzele sau dispoziţiile actului de constituire ori ale statutului, precum şi hotărârile
organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv de
lege acestor organe, chiar dacă au fost publicate (art. 218 alin. 3 C. civ.);
- clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei (art. 267 alin. 2 C. civ.);
- orice convenţie prin care se prevede că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia
dintre soţi (art. 325 alin. 3 C. civ.);
- clauza prin care, sub sancţiunea desfiinţării liberalităţii sau restituirii obiectului acesteia,
beneficiarul este obligat să nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate ori să nu solicite
revizuirea condiţiilor sau a sarcinilor (art. 1009 alin. 1 C. civ.);
- dispoziţia testamentară prin care se prevede dezmoştenirea ca sancţiune pentru încălcarea
dispoziţiilor prevăzute la alin. 1 sau pentru contestarea dispoziţiilor din testament care aduc atingere
drepturilor moştenitorilor rezervatari ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri (art.
1009 alin. 2 C. civ.);
- orice dispoziţie testamentară care, fără a stipula transmiterea bunurilor moştenirii, urmăreşte
să înlăture regula conform căreia moştenirile vacante revin comunei, oraşului sau, după caz,
municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii şi intră în
domeniul lor privat (art. 1138 C. civ.);
- orice dispoziţie care impune donatarului obligaţia de raport în natură (art. 1151 alin. 1 C.
civ.);
- orice convenţie sau clauză prin care părţile ar institui sau ar suprima cauze de nulitate (art.
1246 alin. 4 C. civ.);
- orice clauză prin care s-ar interzice părţii posibilitatea de denunţare unilaterală a
contractului încheiat pe durată nedeterminată cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz sau
s-ar stipula vreo prestaţie în schimbul denunţării contractului (art. 1277 C. civ.);
- orice clauză prin care s-ar revedea o condiţie imposibilă, contrară legii sau bunelor moravuri
(art. 1402 C. civ.);
- orice declaraţie sau stipulaţie potrivit căreia creditorul nu ar avea obligaţia de a dovedi
cazurile în care debitorul se află de drept în întârziere (art. 1523 alin. 4 C. civ.);
- orice stipulaţie contrară dispoziţiilor art. 1541 alin. 1 şi 2 C. civ care reglementează
reducerea cuantumului penalităţilor;
- orice stipulaţie contrară prevederilor art. 1551 alin. 1 C. civ. care reglementează condiţiile în
care creditorul poate cere rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului;
- orice stipulaţie prin care s-ar prevedea că o creanţă incorporată într-un titlu la purtător nu
s-ar transmite prin remiterea materială a titlului (art. 1588 alin. 3 C. civ.);
- orice stipulaţie prin care s-ar prevedea că remiterea de datorie nu operează fără consimţământul debitorului (art. 1594 alin. 2 C. civ.);
- orice stipulaţie prin care s-ar încălca prevederile art. 1699 C. civ. care reglementează
limitele clauzei de nerăspundere pentru evicţiune;
- orice clauză prin care s-ar încălca prevederile art. 1734 alin. 1 C. civ. care reglementează
concursul între preemptori;
- orice clauză prin care s-ar încălca dispoziţiile art. 1825 alin. 1 C. civ. care reglementează
condiţiile în care se poate denunţa contractul de închiriere încheiat pe durată nedeterminată;
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- clauzele nescrise reglementate de art. 1826 C. civ. în materia contractului de închiriere a
locuinţei;
- orice clauză prin care un asociat este exclus de la împărţirea beneficiilor sau de la
participarea la pierderi (art. 1902 alin. 5 C. civ.);
- orice clauză contrară dispoziţiilor art. 1910 alin. 1-4 C. civ. care reglementează modalitatea
de adoptare a hotărârilor privind societatea;
- orice clauză contrară prevederilor art. 1918 alin. 1-3 C. civ. care reglementează drepturile
asociaţilor care nu sunt administratori;
- orice clauză care stabileşte un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii dintre
asociaţi (art. 1953 alin. 5 C. civ.);
- clauza prin care se înlătură sau se restrânge răspunderea stabilită prin lege în sarcina
transportatorului (art. 1995 alin. 1 C. civ.);
- orice clauză prin care se înlătură sau se restrânge răspunderea transportatorului pentru
prejudiciile prevăzute în art. 2004 alin. 1-4 C. civ.;
- orice clauză prin care s-ar extinde sfera clauzei de neconcurenţă (art. 2075 alin. 3 C. civ.);
- înscrierea într-un cont curent a unei creanţe care nu poate face obiectul compensaţiei (art.
2172 alin. 1 C. civ.);
- orice clauză prin care instituţia de credit este exonerată de răspundere pentru neexecutarea
obligaţiilor care îi revin în administrarea titlurilor cu prudenţă şi diligenţă (art. 2192 alin. 3 C. civ.);
- clauza prin care creditorul întreţinerii se obligă la prestarea unor servicii (art. 2257 alin. 5
C. civ.);
- orice clauză prin care s-ar încălca dispoziţiile art. 2263 alin. 3 C. civ. care prevăd
pronunţarea rezoluţiunii contractului de întreţinere numai de către instanţa de judecată;
- orice clauză prin care s-ar stabili o altă ordine de exercitare a privilegiilor în caz de concurs
decât ordinea stabilită de art. 2339 alin. 1 C. civ.;
- clauza prin care creditorul ipotecar este autorizat ca, până la data începerii executării, să
posede imobilul ipotecat sau să îşi însuşească fructele ori veniturile acestuia – clauza de antihreză
(art. 2385 C. civ.);
- clauzele care impun debitorului plata anticipată şi imediată la cerere a obligaţiei garantate
sau plata vreunei alte obligaţii prin faptul constituirii unei alte garanţii asupra aceluiaşi bun (art.
2396 alin. 3 C. civ.);
- orice stipulaţie contrară obligaţiei creditorului ipotecar de a remite debitorului său sumele
încasate care depăşesc cuantumul capitalului creanţei ipotecate, al dobânzilor şi al cheltuielilor (art.
2408 C. civ.);
- orice clauză potrivit căreia, pentru a garanta executarea obligaţiei debitorului său, creditorul
îşi rezervă dreptul să devină proprietarul irevocabil al bunului sau să dispună de acesta fără
formalităţile impuse de lege (art. 2433 C. civ.);
- orice stipulaţie prin care s-ar limita obligaţia creditorului, atunci când legea îi permite să
preia bunul mobil ipotecat prin mijloace proprii, de a nu tulbura liniştea şi ordinea publică ori
recurge, în mod direct sau indirect, la constrângere, chiar dacă fapta sa nu ar constitui infracţiune
(art. 2440 alin. 2 C. civ.);
- orice înţelegere între creditor şi debitor prin care se stabileşte o altă destinaţie a sumelor
rezultate din executare [art. 2459 alin. (4) C. civ.].
Regim juridic. Analizând dispoziţiile legale enumerate mai sus, observăm că legiuitorul
reglementează ca fiind nescrise acele clauze ale actului juridic prin care se încalcă dispoziţii legale
imperative altele decât cele care atrag în mod normal sancţiunea nulităţii. Aşa fiind, actul juridic în
care este cuprinsă clauza considerată nescrisă este un act juridic valabil încheiat din prisma
condiţiilor sale generale şi esenţiale de fond şi de formă; este un act apt să-şi producă toate efectele
sale în vederea cărora a fost încheiat. Numai că acest act juridic cuprinde o clauză, care, fără să
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contravină unei norme imperative relativă la naşterea sa valabilă, încalcă o normă imperativă
specială prevăzută distinct pentru fiecare situaţie juridică enumerată mai sus. Considerentele care
împiedică aceste clauze să-şi producă efectele juridice sunt unele de ordin raţional, ce ţin de
normalitatea şi firescul raporturilor juridice. Plecând de la această observaţie, am putea trage
concluzia conform căreia „considerarea unei clauze ca fiind nescrise” este o sancţiune juridică
diferită de nulitate. O asemenea concluzie s-ar putea desprinde şi la o primă lectură a textului art.
1402 C. civ. care prevede „Condiţia imposibilă, contrară legii sau bunelor moravuri este considerată
nescrisă, iar dacă este însăşi cauza contractului, atrage nulitatea absolută a acestuia” (subl. n.). Prin
urmare, clauza în sine care cuprinde o astfel de condiţie este considerată nescrisă, dar dacă această
clauză este motivul determinat al întregii operaţiuni juridice, atunci actul juridic în întregul său este
lovit de nulitate absolută.
O a doua lectură a textului citat relevă o cu totul altă realitate. Legiuitorul a intenţionat să
aşeze pe picior de egalitate juridică „considerarea clauzei ca fiind nescrisă” şi nulitatea din prisma
efectelor pe care cele două le produc.
Astfel, „clauza considerată nescrisă” este apreciată că nu a existat, că nu a fost prevăzută
niciodată în actul juridic încheiat şi că, prin urmare, nu a putut produce nici în trecut şi nu va putea
produce nici în viitor vreun fel de efect juridic; la fel ca şi nulitatea.
Art. 1402 C. civ. stabileşte proporţia aplicabilităţii „clauzei considerate nescrise”. Astfel, este
lovită de ineficacitate, datorită faptului că este considerată nescrisă, doar o clauză ca şi parte
componentă a unui act juridic alcătuit dintr-o multitudine de alte clauze distincte şi independente
între ele, celelalte fiind valide. Nulitatea, în schimb, vizează fie actul juridic în ansamblul său (care,
datorită existenţei sale materiale, palpabile, nu poate fi considerat inexistent), caz în care vorbim
despre o nulitate totală, fie doar o clauză a actului juridic, când ne aflăm în prezenţa unei nulităţi
parţiale.
În acest sens, menţionăm şi dispoziţiile art. 1255 C. civ. care prevăd „Cauzele contrare legii,
ordinii publice sau bunelor moravuri şi care nu sunt considerate nescrise (subl. n.) atrag nulitatea
contractului în întregul său numai dacă sunt, prin natura lor, esenţiale sau dacă, în lipsa acestora,
contractul nu s-ar fi încheiat”. Acelaşi articol mai prevede că atât clauzele lovite de nulitate, cât şi
cele considerate nescrise se înlocuiesc de drept cu dispoziţiile legale aplicabile. Dispoziţiile acestui
articol ar putea sugera ideea conform căreia considerarea unei clauze ca fiind nescrise este mai mult
decât o nulitate, întrucât o clauză este lovită de nulitate doar dacă ea nu este considerată de lege ca
fiind nescrisă.
Din interpretarea acestui articol rezultă în mod indubitabil şi răspunsul la unele dintre
întrebările noastre, şi anume, dacă o clauză poate fi considerată nescrisă în lipsa unui text de lege sau
dacă stipulaţiile considerate ca fiind nescrise se pot extinde şi la alte situaţii juridice. Răspunsul este
categoric nu: clauza considerată nescrisă trebuie să fie expres prevăzută de lege şi este de strictă
aplicare. Ori de câte ori se încalcă o dispoziţie imperativă a legii printr-o clauză contractuală şi
aceasta nu este considerată expres de lege ca fiind nescrisă, ea este lovită de nulitate. După cum am
precizat deja, efectele juridice sunt aceleaşi în ambele situaţii; clauza este ineficace.
La a interpretare mai atentă a art. 1255 C. civ. observăm faptul conform căruia „clauza
considerată nescrisă” este asimilată de legiuitor nulităţii parţiale (art. 1255 C. civ. are nota marginală
„nulitatea parţială”). Ba mai mult, având în vedere natura imperativului încălcat (clauzele sunt
contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri), putem împinge raţionamentul mai departe şi
putem face afirmaţia conform căreia considerarea unei clauze ca nescrise este o nulitate absolută. O
concluzie similară se poate desprinde şi din interpretarea art. 1402 C. civ. care vorbeşte despre
condiţia imposibilă, contrară legii sau bunelor moravuri care determină ca stipulaţia care o cuprinde
să fie considerată nescrisă, iar, dacă este motivul determinant al actului juridic, face ca acesta în
întregul său să fie lovit de nulitate absolută.
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Totuşi art. 1255 alin. 1 C. civ. creează o subsidiaritate a nulităţii absolute faţă de considerarea
unei clauze ca fiind nescrise. Clauza este lovită de nulitate numai dacă o normă specială nu o
consideră ca fiind nescrisă.
În ceea ce priveşte modul în care operează „clauza considerată nescrisă”, din ansamblul
reglementărilor menţionate mai sus, suntem îndreptăţiţi să afirmăm că aceasta operează de drept,
chiar şi fără a se apela la instanţa de judecată pentru a se constata ineficacitatea acesteia. Nulitatea
fie ea şi absolută nu operează de drept, ci trebuie să fie pronunţată de către instanţa de judecată, până
la acest moment actul juridic chiar încheiat cu nesocotirea normelor legale beneficiind de prezumţia
de validitate. O altă deosebirea care s-ar putea face între nulitate şi „clauza considerată nescrisă”
constă în aceea că nulitatea, chiar şi cea absolută, poate să fie şi virtuală, pe când „clauza considerată
nescrisă” este în toate cazurile expresă.
Concluzie. Putem afirma fără tăgadă că legiuitorul anului 2009 a consacrat legal teoria
inexistenţei anterior timid afirmată de unii autori şi vehement contestată de alţii, reducând-o, însă, de
la proporţia actului juridic la cea a unei clauze a actului juridic.
Analizând cu atenţie textele de lege care o prevăd tragem concluzia conform căreia „clauza
considerată nescrisă” nu este o sancţiune civilă distinctă, ea nu se deosebeşte esenţial de nulitate, ci
este o formă de manifestare a acesteia, având acelaşi regim juridic şi aceleaşi efecte, dar operând în
mod diferit. Aşadar, „clauza considerată nescrisă” este, în esenţă, o nulitate absolută3 specială,
parţială, expresă care operează de drept şi prioritară faţă de nulitatea de drept comun.

3
În sensul ca acestă clauză considerată nescrisă este o nulitate absolută şi parţială care operează de drept, a se vedea
şi G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012,
p. 203-204.
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DESPRE CONDIŢIILE SPECIALE ALE RĂSPUNDERII CIVILE
DELICTUALE A PĂRINŢILOR PENTRU FAPTELE COPIILOR LOR –
PRIVIRE DIACRONICĂ
Florin I. MANGU∗
Abstract:
From the analysis of article 1000 paragraph 2 of the Civil Code from 1864, one can easily derive
the two special conditions of parents’ liability, as perceived from the 19th century until the entry into force
of the current Civil Code: i) the child must have been a minor at the moment of the execution of the
harmful illicit act and ii) the minor, at the time of the act, must have been living with his parents.
From the study of the content of paragraph 1 of article 1372 of the current Civil Code, one can
gather the special conditions necessary for the engagement of such liability de lege lata: i) the child must
have been a minor at the moment of the execution of the harmful illicit act and ii) the minor, at the time
of the act, must have been under their parents’ supervision.
Is this a change that concerns the very matter or the nuance only?
Cuvinte cheie: răspundere civilă delictuală, părinţi, copii minori, comunitate de locuinţă,
obligaţie de supraveghere, autoritate părintească

1. Reglementarea răspunderii civile delictuale a părinţilor pentru faptele copiilor lor, în
legislaţia anterioară actualului Cod civil şi de lege lata
1.1. Epoca vechiului Cod civil (Codul civil 1864). Răspunderea civilă delictuală a părinţilor
pentru faptele copiilor lor minori era reglementată, în cuprinsul Codului civil de inspiraţie
napoleoniană, de la 1864, în textul art. 1000 alin. 2 care stipula că: „Tatăl şi mama, după moartea
bărbatului, sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dânşii”. Urmare
a modificărilor legislative care au debutat în anul 1948 şi care au vizat, printre altele, consacrarea, cu
caracter de principiu constituţional, a egalităţii dintre sexe, partea din text „după moartea bărbatului”
a fost abrogată implicit prin art. 16, art. 21 şi art. 105 ale Constituţiei din 1948, schimbare care a
reverberat, de-a lungul timpului, în cele mai importante acte normative în domeniu, începând cu
Legea nr. 4/1953 (fostul Cod al familiei), până la Constituţia României din 2003, unde principiul
egalităţii în drepturi între sexe a fost, din nou, menţionat în rândul principiilor constituţionale, în
cuprinsul art. 4 alin. 2. În faţa acestor realităţi legislative, nu se poate concluziona decât asupra
restructurării substanţiale a răspunderii părinţilor pentru fapta ilicită a copilului lor minor1, în sensul
transformării răspunderii civile delictuale a mamei acestuia dintr-o răspundere subsidiară în raport
cu aceea a tatălui minorului, într-una solidară cu a acestuia din urmă2. Afirmarea egalităţii în
drepturi şi îndatoriri a părinţilor s-a răsfrânt în solidarizarea lor în tot ceea ce priveşte existenţa şi
exercitarea acestor drepturi şi îndatoriri3.
∗

Lector dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara.
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În acest sens, la momentul 1 octombrie 2011, reglementarea art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864
era următoarea: „Ambii părinţi (tatăl şi mama) sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor
minori ce locuiesc cu dânşii”.
Pentru ca imaginea asupra acestui caz de răspundere civilă delictuală pentru fapta altuia să fie
completă, prevederile art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864 trebuiau coroborate cu cele ale alin. 5 din
cadrul aceluiaşi text legal, potrivit cărora „tatăl şi mama ... sunt apăraţi de responsabilitatea arătată
mai sus, dacă probează că n-au putut împiedica faptul prejudiciabil”.
Aceste dispoziţii din cuprinsul Codului civil, care constituiau trunchiul răspunderii civile
delictuale a părinţilor pentru faptele ilicite prejudiciabile ale copiilor lor minori, trebuiau întregite cu
unele reglementări truvabile chiar în Legea noastră fundamentală, în fostul Cod al familiei, precum
şi în legislaţia privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, dar şi în legislaţia adopţiei.
Astfel, art. 29 alin. 6 din Constituţie statuează că „părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura,
potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine”. De asemenea,
acelaşi act normativ prevede, în cuprinsul art. 48 alin. 1, că „familia se întemeiază pe căsătoria liber
consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura
creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.
Codul familiei, în cadrul art. 101, dispunea că „(1) Părinţii sunt datori să îngrijească de copil.
(2) Ei sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi de dezvoltarea lui fizică, de educarea,
învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însuşirile lui”.
Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
arată că „răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând
părinţilor, aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de
copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia”.
Conform art. 6 din cadrul aceluiaşi act normativ, printre principiile respectării şi garantării
drepturilor copilului se numără şi acela al „responsabilizării părinţilor cu privire la exercitarea
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti”.
Art. 31 din aceeaşi lege dispune că „(1) Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea
copiilor lor. (2) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti trebuie să aibă în vedere
interesul superior al copilului şi să asigure bunăstarea materială şi spirituală a copilului, în special
prin îngrijirea acestuia, prin menţinerea relaţiilor personale cu el, prin asigurarea creşterii, educării şi
întreţinerii sale, precum şi prin reprezentarea sa legală şi prin administrarea patrimoniului său”.
Art. 32 lit. a) din Legea nr. 272/2004 instituie în sarcina părinţilor obligaţia „de a
supraveghea copilul”, pentru ca lit. e) a aceluiaşi text legal să le impună acestora „să coopereze cu
persoanele fizice şi persoanele juridice care exercită atribuţii în domeniul îngrijirii, educării şi
formării profesionale a copilului”.
Pentru ca exerciţiul autorităţii părinteşti să poată fi realizat efectiv, în cuprinsul art. 33 din
acelaşi act normativ s-a instituit regula coabitării copilului cu părinţii acestuia, stabilindu-se că nu
poate fi separat copilul de părinţii săi sau de unul dintre ei, împotriva voinţei acestora. Numai în cazuri
excepţionale, expres şi limitativ prevăzute de lege, aceştia pot fi despărţiţi, dar şi atunci sub rezerva
revizuirii judiciare şi numai dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului. S-a concretizat
astfel obligaţia convieţuirii copilului cu părinţii săi, pentru ca acesta să poată fi supravegheat nemijlocit
şi să i se asigure educaţia şi creşterea corespunzătoare. În acelaşi sens se pronunţa şi textul art. 100 din
Codul familiei, care dispunea: „Copilul minor locuieşte la părinţii săi”.
În acelaşi act normativ, art. 47 alin. 2 statuează că „părinţii copilului au cu prioritate dreptul
de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la
şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare”.
1.2. De lege lata. Actualul Cod civil se preocupă de răspunderea civilă delictuală a părinţilor
pentru faptele ilicite prejudiciabile ale copiilor lor minori în cuprinsul art. 1372, intitulat marginal
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„Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie”, unde stipulează: „(1) Cel care
în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este obligat să supravegheze un
minor sau o persoană pusă sub interdicţie răspunde de prejudiciul cauzat altuia de către aceste din
urmă persoane. (2) Răspunderea subzistă chiar în cazul în care făptuitorul, fiind lipsit de
discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie. (3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de
răspundere numai dacă dovedeşte că nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă. În cazul părinţilor
sau, după caz, al tutorilor, dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei probează că fapta copilului
constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din
exerciţiul autorităţii părinteşti”.
Pentru ca instituţia juridică a răspunderii părinţilor pentru faptele copiilor lor minori să fie
percepută la veritabila sa dimensiune, să fie înţeleasă în adevăratul ei sens, textul legal supracitat
trebuie coroborat cu cel al art. 1374 alin. 1 din acelaşi act normativ: „Părinţii nu răspund dacă fac
dovada că sunt îndeplinite cerinţele răspunderii persoanei care avea obligaţia de supraveghere a
minorului”.
Concomitent, pentru buna înţelegere a mecanismului de funcţionare a răspunderii părinţilor şi
pentru corecta decelare a condiţiilor de angajare a acesteia, cele două texte normative mai sus citate,
care reglementează strict în materia în discuţie, trebuie integrate în sistemul de norme care se
preocupă de protecţia şi de promovarea drepturilor copilului, de autoritatea părintească, de tot ceea
ce priveşte relaţiile dintre părinţi şi persoana copilului lor minor.
Astfel, în cuprinsul Titlului IV, intitulat „Autoritatea părintească”, al Cărţii a II – a, denumită
„Despre familie”, a actualului Cod civil, sunt truvabile câteva dispoziţii legale de o capitală
importanţă în domeniul răspunderii părinţilor.
În acest sens, art. 483 (Autoritatea părintească) dispune asupra a ceea ce reprezintă
autoritatea părintească, a persoanelor cărora le aparţin drepturile şi îndatoririle care intră în
conţinutul acesteia, precum şi a modului de exercitare al său: „(1) Autoritatea părintească este
ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc ... persoana ... copilului şi aparţin în mod egal
ambilor părinţi... (3) Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori”.
Art. 487 (Conţinutul autorităţii părinteşti) afirmă că: „Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a
creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia,
învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia...”.
Art. 493 (Supravegherea copilului) stipulează că: „Părinţii au dreptul şi îndatorirea de
supraveghere a copilului minor”.
Art. 496 (Locuinţa copilului) arată: „(1) Copilul minor locuieşte la părinţii săi. (2) Dacă
părinţii nu locuiesc împreună, aceştia vor stabili de comun acord locuinţa copilului... (4) Locuinţa
copilului, stabilită potrivit acestui articol, nu poate fi schimbată fără acordul părinţilor decât în
cazurile prevăzute expres de lege. (5) Părintele la care copilul nu locuieşte în mod statornic are
dreptul de a avea legături personale cu minorul, la locuinţa acestuia...”. Schimbarea locuinţei
copilului, împreună cu părintele la care locuieşte, dacă prin aceasta este afectat exerciţiul autorităţii
părinteşti sau al unor drepturi părinteşti, „nu poate avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt
părinte”, conform dispoziţiilor art. 497 (Schimbarea locuinţei copilului).
Din cuprinsul art. 503 aflăm despre modul de exercitare a autorităţii părinteşti: „(1) Părinţii
exercită împreună şi în mod egal autoritatea părintească...”. În cazul în care aceştia sunt divorţaţi, în
afară de cazul în care instanţa decide altfel, „autoritatea părintească revine în comun ambilor
părinţi”, potrivit art. 397 (Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi). Doar dacă există
motive întemeiate, deci cu caracter de excepţie în materie, având în vedere interesul superior al
copilului, „instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre
părinţi”; în acest caz însă, „celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere
şi educare a copilului...”, în temeiul dispoziţiilor art. 398 (Exercitarea autorităţii părinteşti de către
un singur părinte).
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În privinţa locuinţei copilului după divorţ se pronunţă art. 400, intitulat omonim, dispunând
că: „(1) În lipsa înţelegerii dintre părinţi sau dacă aceasta este contrară interesului superior al
copilului, instanţa de tutelă stabileşte, odată cu pronunţarea divorţului, locuinţa copilului minor la
părintele cu care locuieşte în mod statornic. (2) Dacă până la divorţ copilul a locuit cu ambii părinţi,
instanţa îi stabileşte locuinţa la unul dintre ei, ţinând seama de interesul său superior. (3) În mod
excepţional şi numai dacă este în interesul superior al copilului, instanţa poate stabili locuinţa
acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimţământul acestora, ori la o instituţie de
ocrotire. Acestea exercită supravegherea copilului şi îndeplinesc toate actele obişnuite privind
sănătatea, educaţia şi învăţătura sa”. În toate aceste cazuri, părintele sau, în funcţie de situaţie,
părinţii separaţi de copilul lor „au dreptul de a avea legături personale cu acesta”, în temeiul art. 401
(Drepturile părintelui separat de copil).
Fiind asimilat copilului din căsătorie, copilul din afara căsătoriei, a cărui filiaţie a fost
stabilită concomitent sau succesiv faţă de ambii părinţi, se bucură de autoritatea părintească
exercitată în comun şi în mod egal de către ambii părinţi, dacă aceştia convieţuiesc. Dacă părinţii săi
nu convieţuiesc, instanţa de tutelă va fi cea care, potrivit dispoziţiilor care reglementează în materia
divorţului, va stabili modul de exercitare a autorităţii părinteşti, conform textului art. 505 (Copilul
din afara căsătoriei).
În cuprinsul art. 506 (Învoiala părinţilor) se stipulează că părinţii, cu încuviinţarea instanţei
de tutelă, „se pot înţelege cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti sau cu privire la luarea unei
măsuri de protecţie a copilului, dacă este respectat interesul superior al acestuia”.
Cu caracter de excepţie de la principiul coparentalităţii, statuat, aşa cum am văzut deja, în
textul art. 483 alin. (1), legiuitorul enumeră, în art. 507 (Exercitarea autorităţii părinteşti de către un
singur părinte), cu caracter exemplificativ, situaţiile în care exercitarea autorităţii părinteşti revine
unui singur părinte: „dacă unul dintre părinţi este decedat, declarat mort prin hotărâre
judecătorească, pus sub interdicţie, decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti”, lăsând însă loc şi
altor „motive” din pricina cărora unul dintre părinţi „se află în neputinţă de a-şi exprima voinţa”,
cazuri în care „celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească”.
Pe lângă toate aceste dispoziţii normative truvabile în cuprinsul actualului Cod civil, toate
textele legale antecitate din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
rămân în continuare în vigoare, având o directă aplicabilitate în materia de faţă.
Apreciem că desluşirea adevăratelor înţelesuri ale art. 1372 şi art. 1374 Cod civil poate fi
realizată doar în măsura în care aceste norme juridice sunt privite ca o parte a sistemului normativ
care reglementează în domeniul relaţiilor personale ale părinţilor cu copiii lor minori, în general, şi
în materia autorităţii părinteşti, în special.
2. Enunţarea condiţiilor speciale ale răspunderii civile delictuale a părinţilor pentru
faptele copiilor lor minori
Din analiza textului art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864 – potrivit căruia părinţii „sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dânşii” – se deduc cu destulă uşurinţă
cele două condiţii speciale ale răspunderii părinţilor: i) copilul să fi fost minor la data săvârşirii
faptei ilicite prejudiciabile şi ii) minorul, la data comiterii faptei, să fi locuit cu părinţii săi.
Din studiul conţinutului alin. 1 al art. 1372 din actualul Cod civil se desprind condiţiile
speciale ale angajării acestei răspunderi de lege lata: (i) copilul să fi fost minor la data săvârşirii
faptei ilicite prejudiciabile şi (ii) minorul, la data comiterii faptei, să se fi aflat sub supravegherea
părinţilor săi.
Prima dintre aceste două condiţii a rămas neschimbată: atât sub imperiul vechii legislaţii, cât
şi sub cel al celei noi, copilul care a săvârşit fapta ilicită prejudiciabilă trebuie ca, la momentul
comiterii acesteia, să fi fost minor.
Cea de-a doua condiţie însă, pare-se că a suferit o schimbare. Vom încerca, în cele ce
urmează, să descoperim dacă modificarea suferită este una de esenţă sau doar una de nuanţă.
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3. Copilul să fi fost minor la data săvârşirii faptei ilicite prejudiciabile
3.1. Codul civil 1864. Cât priveşte condiţia minorităţii copilului, relativ la momentul în care
trebuie să fie întrunită, acesta este cel al comiterii faptei ilicite. Împrejurarea că, ulterior comiterii
faptei, copilul devine major, nu modifică premisele răspunderii părinţilor4.
„Dispoziţia art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864 se aplică în raport de momentul comiterii faptei
cauzatoare de prejudicii imputabile minorului şi nu-şi încetează aplicabilitatea la majoratul copilului.
Aşadar, răspunderea părintelui continuă şi după majoratul copilului, găsindu-şi temeiul în
neexercitarea obligaţiei de supraveghere în timpul minorităţii şi nu dispare odată cu ajungerea la
majorat a copilului care a săvârşit fapta5”.
Soluţia se menţine şi dacă acţiunea împotriva părinţilor a fost introdusă de către victimă după
majoratul copilului, precum şi dacă, acţiunea fiind soluţionată anterior acestui moment, plata ori
plăţile eşalonate ale despăgubirilor urmează a avea loc după ce copilul a devenit major, atât timp cât
fapta a fost săvârşită în timpul minorităţii acestuia6.
Exigenţa este stipulată expressis verbis de către textul art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864, fiind
facil de explicat: drepturile şi îndatoririle corelative ale părinţilor de a-i supraveghea şi de a-i educa
pe copiii lor minori încetează la data majoratului acestora ori la aceea a emancipării lor precoce, în
acelaşi timp dispărând şi autoritatea părintească pe care acestea s-au întemeiat.
După cum este cunoscut, vârsta majoratului civil în legislaţia noastră anterioară actualului
Cod civil era aceea de 18 ani (art. 8 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954). Acelaşi efect al dobândirii
majoratului (mai exact, al dobândirii capacităţii depline de exerciţiu) îl producea însă şi căsătoria
minorului, intervenită înainte de împlinirea vârstei de 18 ani (art. 1 din Legea nr. 288/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 4/19537 – Codul familiei, coroborat cu art. 8 alin. 3 din
Decretul nr. 31/1954).
În acelaşi sens se pronunţă şi dispoziţiile art. 4 lit. a) din Legea nr. 272/2004, statuând că, prin
„copil” se înţelege: „persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină
de exerciţiu, în condiţiile legii”.
Aşadar, pentru a fi aplicabile dispoziţiile alin. 2 al art. 1000 Cod civil 1864, persoana care
săvârşeşte fapta ilicită prejudiciabilă nu trebuie: să fie majoră şi, concomitent, să aibă capacitate
deplină de exerciţiu. În caz contrar, în ambele aceste cazuri, aplicabilitatea art. 1000 alin. 2 Cod civil
1864 încetează, părinţii pierzând calitatea lor de persoane responsabile întrucât, având capacitate
deplină de exerciţiu (care este fundamentată pe existenţa unui discernământ nediminuat) şi, prin
urmare, capacitate delictuală, copiii care săvârşesc fapte ilicite prejudiciabile răspund pentru acestea
în temeiul prevederilor art. 998 sau 999 Cod civil 1864, pentru propria lor vinovăţie, ieşind, pe de
altă parte, de sub autoritatea părintească.
Faţă de condiţia expresă a minorităţii copilului, urmează a concluziona că prevederea art.
1000 alin. 2 Cod civil 1864 nu va fi aplicabilă în cazul persoanelor majore care, din cauza alienaţiei
sau a debilităţii lor mintale, sunt lipsite de discernământ, fiind puse sub interdicţie judecătorească,
chiar dacă sarcina ocrotirii acestora revine părinţilor lor8. Într-o astfel de ipoteză, în situaţia în care o
astfel de persoană săvârşeşte o faptă ilicită prejudiciabilă, răspunderea părinţilor săi, în calitatea
acestora de tutori ai respectivei persoane, pentru fapta acesteia din urmă, va fi atrasă în temeiul
4

C. Stătescu, op. cit., p. 44; J. Flour, J. L. Aubert, É. Savaux, Droit civil. Les obligations. 2. Le fait juridique, ediţia
a 12-a, Editura Sirey Université, Paris, 2007, p. 201-202, nr. 197.
5
Tribunalul Judeţean Hunedoara, decizia nr. 50/17 ianuarie 1980, în Revista română de drept, nr. 7/1980, p. 52.
6
Curtea de Casaţie a Franţei, camera a doua civilă, decizia din 25 octombrie 1989, în Bulletin civil, II, 1989, nr. 194.
7
Potrivit dispoziţiilor art. 1 al Legii nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul
familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 745/02.11.2007, dispoziţii care le modifică pe cele ale art. 4
din fostl Cod al familiei.
8
C. Stătescu, op. cit., p. 45.
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prevederilor art. 1000 alin. 1 Cod civil 1864 (în temeiul principiului general al răspunderii civile
delictuale pentru fapta altuia9), iar nu în cel al art. 1000 alin. 2 din acelaşi act normativ.
3.2. Codul civil actual. După cum am învederat deja în cele ce preced, condiţia minorităţii
este solicitată expressis verbis şi în cuprinsul art. 1372 din actualul Cod civil, text normativ cu
valoare de principiu în materie. Este important faptul că acest text face vorbire despre „un minor”,
nefăcând nici o distincţie din punctul de vedere al discernământului acestuia, aşa cum face art. 1366
din acelaşi act normativ. În aceste condiţii, rezultă că minorul pentru care se răspunde este, potrivit
prevederilor art. 38 alin. 2 Cod civil, orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani, deci care nu
este majoră, indiferent că, în lumina textului art. 1366, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani
este prezumat legal relativ că nu are discernământul faptelor sale, iar minorul cu vârsta cuprinsă
între 14 şi 18 ani se bucură de prezumţia legală relativă de discernământ, acordându-i-se capacitate
delictuală.
Din perspectiva prevederii cuprinse în alin. 2 al art. 1372 Cod civil, în care se arată faptul că
răspunderea celui obligat la supraveghere este angajată indiferent de discernământul minorului la
data săvârşirii faptei ilicite, dispoziţia cuprinsă în alin. 1 al aceluiaşi text legal este în deplină
concordanţă cu aceasta, când, fără nici o distincţie în sensul mai sus învederat, stabileşte în sarcina
celui îndatorat la supraveghere răspunderea pentru faptele oricărui minor, indiferent de vârsta
acestuia din urmă.
Actuala reglementare însă, asimilează, pentru prima oară, curmând în acest fel toate disputele
doctrinare în domeniu, situaţia juridică a minorului cu aceea a persoanei puse sub interdicţie
judecătorească, din punctul de vedere al capacităţii delictuale a acestora. Asemenea minorului, nici
în privinţa persoanei puse sub interdicţie judecătorească nu se face vreo distincţie în funcţie de
vârsta acesteia, având în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 1366 alin. 1 Cod civil, oricum acestea se
bucură de prezumţia lipsei discernământului faptelor lor ca o consecinţă directă a punerii lor sub
interdicţie, indiferent de vârsta la care se află.
Cu toate acestea, noutatea adusă de actuala reglementare impune, în acest sens, câteva
precizări cu privire la situaţia minorului pus sub interdicţie judecătorească.
Potrivit prevederilor art. 176 Cod civil, pot fi puşi sub interdicţie judecătorească şi minorii.
Dacă, la data punerii sale sub interdicţie judecătorească, minorul se afla sub ocrotirea părinţilor săi,
acesta rămâne sub această ocrotire până la data când devine major, fără a i se numi un tutore (alin. 1
al art. 176). Dacă, la data când minorul devine major, acesta se află încă sub interdicţie
judecătorească, instanţa de tutelă va numi un tutore care să se îngrijească de interesele acestuia (alin.
2 al aceluiaşi text legal). Desigur, există posibilitatea, descrisă în ipoteza normei juridice cuprinse în
alin. 3 al art. 176, ca, la data punerii sale sub interdicţie judecătorească, minorul, fiind lipsit de
ocrotire părintească, să se fi aflat deja sub tutelă; într-un astfel de caz, instanţa de tutelă va hotărî
dacă fostul tutore al minorului păstrează sarcina tutelei sau dacă trebuie numit un nou tutore.
Problema care se ridică, în sensul celor de mai sus, este vizavi de minorul care, aflându-se, la
data punerii sale sub interdicţie judecătorească, sub ocrotire părintească, rămâne, până la data
majoratului, sub această ocrotire, fără a i se numi un tutore, părinţii sau părintele care exercită
ocrotirea părintească veghind asupra intereselor sale. Apreciem că este vorba, în acest sens, de
minorii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, având în vedere dispoziţiile art. 164 alin. 1 Cod civil,
care statuează că „persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale,
din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească”. Or, ţinând
seama de prevederile art. 1366 din acelaşi act normativ, relativ la capacitatea delictuală, potrivit
9

A se vedea, pentru dezvoltări în privinţa principiului răspunderii civile delictuale pentru fapta altuia reglementat în
Codul civil 1864, R. I. Motica, F. I. Mangu, Aspecte noi privind reglementarea răspunderii civile delictuale pentru fapta
altuia în noul Cod civil, în Noile coduri ale României. Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. Noul Cod penal. Noul
Cod de procedură penală. Studii şi cercetări juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
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cărora minorii sub 14 ani sunt prezumaţi legal relativ ca fiind lipsiţi de discernământ, interesele
acestora în acest domeniu sunt ocrotite, cu caracter de principiu, de către părinţii lor (mai puţin în
situaţia în care minorul este lipsit de ocrotire părintească, aflându-se sub tutelă, ipoteză care nu
interesează prezenta discuţie la acest moment). Mai mult, în materia capacităţii de exerciţiu a
persoanei fizice, art. 43 Cod civil arată că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani, alături de
interzisul judecătoresc sunt lipsiţi de capacitate de exerciţiu, actele juridice pe care ei ar trebui să le
încheie fiind încheiate de către reprezentanţii lor legali (părinţii ori tutorele), în numele minorului
sau în cel al interzisului judecătoresc. Aşadar, problema îngrijirii de propriile interese apare, în cazul
minorului, abia la vârsta de 14 ani, când legea, pe de o parte, îi conferă capacitate de exerciţiu
restrânsă (conform art. 41 Cod civil), acordându-i posibilitatea încheierii de unul singur a actelor
juridice de conservare, a celor de administrare şi a actelor de dispoziţie de mică valoare (în privinţa
celorlalte fiind necesară, pe lângă consimţământul său, şi încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a
tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă, când legea solicită expres aceasta), iar, pe de altă parte, îi
pune în sarcina sa prezumţia de discernământ al faptelor sale, acordându-i capacitate delictuală. Din
acest motiv, apreciem că punerea sub interdicţie a unui minor se face abia începând cu vârsta de 14
ani a acestuia, când instituţia juridică respectivă dobândeşte deplină eficienţă ca măsură de ocrotire a
persoanei fizice.
Revenind, după această scurtă, dar necesară digresiune, la problema răspunderii civile pentru
fapta minorului pus sub interdicţie judecătorească (cel cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani) şi care,
la data punerii sale sub interdicţie, se afla sub ocrotirea părintească, întrebarea care se ridică este
aceea dacă părinţii unui astfel de minor vor răspunde civil pentru prejudiciile cauzate prin faptele
sale ilicite, în calitate de persoane obligate la supravegherea unui interzis judecătoresc sau în calitate
de părinţi ai unui minor, faptul punerii acestuia sub interdicţie judecătorească neavând nici o
influenţă în acest sens. Cu alte cuvinte, ce calitate prevalează: aceea de supraveghetor sau aceea de
părinte? Întrebarea este cât se poate de legitimă, căci, având în vedere dispoziţiile alin. 3 fraza a II-a
din art. 1372 NCC, răspunderea celor două categorii de persoane este diferită.
În opinia noastră, într-o astfel de situaţie, prevalentă este calitatea de părinte, care, în raport
cu aceea de persoană obligată la supraveghere, este una calificată. Deşi, în conţinutul ocrotirii
părinteşti intră, aşa cum vom vedea, şi îndatorirea de supraveghere a minorului, totuşi calitatea de
părinte atrage, pe lângă această obligaţie, şi alte îndatoriri specifice, legate de creşterea, educarea şi
pregătirea profesională a minorului, care nu pot fi desprinse de obligaţia de supraveghere, acestea
toate formând, împreună, monolitul exerciţiului autorităţii părinteşti, care, potrivit alin. 3 fraza a II –
a din art. 1372, stă la baza răspunderii părinţilor pentru consecinţele negative ale faptelor copiilor lor
minori. În acest fel, calitatea de părinte nu poate fi înlăturată, în privinţa aceleiaşi persoane, în
favoarea calităţii de supraveghetor, cu scopul edulcorării regimului juridic al răspunderii pentru
fapta minorului. Dimpotrivă, însuşirea de părinte prevalează, înglobând-o chiar, pe aceea de
supraveghetor. Mai mult, având în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 176 alin. 1 Cod civil, unui
astfel de minor nu i se numeşte un tutore, el rămânând sub ocrotire părintească până la majorat, este
indubitabil că, pentru faptele sale ilicite prejudiciabile, părinţii săi vor răspunde civil în această
calitate – de părinţi10, conţinutul ocrotirii părinteşti rămânând nealterat de punerea sub interdicţie a
minorului. Singura modificare în acest sens constă în lipsirea minorului de capacitate de exerciţiu, ca
urmare a punerii sale sub interdicţie, cu consecinţa plasării acestuia sub regimul aplicabil minorului
cu vârsta de până la 14 ani, părinţii acestuia urmând a încheia, în locul său, actele juridice pe care,
dacă nu ar fi fost pus sub interdicţie, le-ar fi putut încheia singur; în privinţa capacităţii sale
delictuale, minorul pus sub interdicţie va avea regimul unei astfel de persoane, fiind, potrivit
prevederilor art. 1366 alin. 1 Cod civil, prezumat legal relativ ca fiind lipsit de discernământ şi, în
consecinţă, de capacitate delictuală.
10

În acelaşi sens, L. Pop, Reglementarea răspunderii delictuale pentru fapta altuia în textele noului Cod civil, în
Dreptul, nr. 5/2010, p. 37.
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Aşadar, este important ca această condiţie – a minorităţii sau, după caz, a existenţei interdicţiei
judecătoreşti – să fie îndeplinită în momentul în care a fost săvârşită fapta ilicită. Împrejurarea că,
ulterior acestui moment, autorul devine major ori, după caz, interdicţia judecătorească se ridică printr-o
hotărâre rămasă definitivă, nu are drept consecinţă înlăturarea răspunderii persoanei sau persoanelor
care au avut obligaţia de supraveghere a autorului direct al prejudiciului. Soluţia este aceeaşi indiferent
dacă acţiunea împotriva persoanei răspunzătoare a fost introdusă înainte sau după ce autorul
prejudiciului a ajuns la majorat sau i s-a ridicat interdicţia judecătorească11. Chiar dacă, pe lângă faptul
că autorul faptei ilicite păgubitoare a ajuns, după momentul săvârşirii acesteia, la majorat, el are şi
venituri proprii, cel obligat la supraveghere este ţinut să răspundă în continuare pentru consecinţele
negative ale faptei ilicite comise în timpul minorităţii de către cel supravegheat12. Obligaţia celui ţinut
la supraveghere, de a repara prejudiciile cauzate de către autorul direct al pagubei în timpul minorităţii
ori al interdicţiei sale judecătoreşti, subzistă chiar şi în cazul în care acesta din urmă a decedat ulterior
momentului comiterii faptei ilicite13.
4. Cea de-a doua condiţie specială a răspunderii părinţilor pentru faptele copiilor lor
4.1. Codul civil 1864: comunitatea de locuinţă a părinţilor cu copilul lor minor, la data
săvârşirii de către acesta a faptei ilicite prejudiciabile. Textul analizat – art. 1000 alin. 2 Cod civil
1864 – solicită formal, aşa cum am văzut deja, şi cea de-a doua condiţie specială a răspunderii
părinţilor: comunitatea de locuinţă a acestora cu copilul lor minor.
În doctrina juridică, în aprecierea îndeplinirii acestei condiţii, se pleacă de la premisa că ceea
ce interesează este locuinţa pe care legea o stabileşte pentru minor, iar nu aceea pe care el o are de
fapt14.
De cele mai multe ori, locuinţa pe care legea o stabileşte pentru minor coincide cu domiciliul
legal al acestuia, fiind statuat, în cuprinsul art. 100 alin. 1 din fostul Cod al familiei: „copilul minor
locuieşte cu părinţii săi”, avându-se în vedere şi faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din
Decretul nr. 31/1954, „domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care
locuieşte în mod statornic”. Aceste dispoziţii legale, completate cu cele cuprinse în Legea nr.
272/2004, unde, la art. 30 alin. 1, se statuează: „copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi”,
urmând, la art. 33 din acelaşi act normativ, precizarea: „copilul nu poate fi separat de părinţii săi sau
de unul dintre ei, împotriva voinţei acestora, cu excepţia cazurilor expres şi limitativ prevăzute de
lege, sub rezerva revizuirii judiciare şi numai dacă acest lucru este impus de interesul superior al
copilului”, conduc, în materia domiciliului copilului minor, la regula comunităţii de locuinţă a
acestuia cu părinţii săi, regulă care, în domeniul de interes, naşte, în opinia noastră, în beneficiul
victimei faptei ilicite prejudiciabile săvârşite de către copil, o prezumţie legală relativă de
comunitate de locuinţă a acestuia din urmă cu părinţii săi.
Este vorba despre o prezumţie legală întrucât ea este cuprinsă, fără echivoc, în dispoziţiile
legale mai sus citate, care toate vorbesc despre regula comunităţii de locuinţă a copilului minor cu
părinţii acestuia, separarea de locuinţe constituind, în viziunea legiuitorului, excepţia în materie. În
acest sens, victima prejudiciului va fi dispensată de a face dovada comunităţii de locuinţă a copilului
cu părinţii săi, aceştia din urmă fiind chemaţi, pentru a se exonera de răspundere, să probeze faptul
că minorul nu locuieşte cu ei, aflându-se într-una dintre situaţiile excepţionale de separare de
locuinţe, expres şi limitativ prevăzute de lege.
11

Idem, p. 21.
Tribunalul Suprem, secţia civilă, decizia nr. 431/1985, în Revista română de drept, nr. 1/1986, p. 72.
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Tribunalul judeţean Hunedoara, decizia civilă nr. 50/1980, în Revista română de drept, nr. 7/1980, p. 52.
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V. Longhin, Responsabilitatea civilă a părinţilor pentru faptele ilicite ale copiilor lor minori, în Legalitatea
populară, nr. 6/1956, p. 674; E. A. Barasch, I. Nestor, S. Zilberstein, Ocrotirea părintească, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
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În acest sens, indicăm dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 272/2004, care prevăd că „pe toată
durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal
sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în îngrijire”.
Este vorba, pe de altă parte, despre o prezumţie relativă, care poate fi răsturnată cu uşurinţă
de către părinţii minorului, prin dovada faptului că respectivul copil nu se află în situaţia obişnuită
descrisă de regula în materie, ci într-una dintre situaţiile excepţionale, în care locuinţa sa este
separată de aceea a părinţilor săi.
Deci condiţia comunităţii de locuinţă a minorului cu părinţii acestuia, solicitată pentru
angajarea răspunderii civile delictuale a acestora din urmă pentru fapta ilicită păgubitoare a
primului, vizează locuinţa pe care copilul minor trebuie să o aibă, la momentul acţiunii
prejudiciabile, potrivit dispoziţiilor legale, şi nu pe aceea pe care el o are în fapt15.
În acest fel, ori de câte ori minorul trebuie, potrivit dispoziţiilor legale, să locuiască la părinţii
săi şi totuşi are o altă locuinţă în fapt, răspunderea lor, în principiu, va putea fi angajată16.
Aceasta este accepţiunea abstractă, juridică a condiţiei comunităţii de locuinţă, îmbrăţişată,
aşa cum am învederat deja, de doctrina juridică românească, dar şi de către practica judiciară
autohtonă, care a statuat asupra angajării răspunderii civile delictuale a părinţilor pentru fapta ilicită
prejudiciabilă a copilului lor minor şi în acele situaţii în care minorul nu se afla în locuinţa părinţilor
săi, unde ar fi trebuit să se afle, potrivit dispoziţiilor legale17.
De asemenea, doctrina18 şi jurisprudenţa19 franceze, aproape în unanimitate, au împărtăşit
aceeaşi accepţiune juridică, abstractă a noţiunii de coabitare, definind „coabitarea copilului cu
părinţii săi”, în interpretarea prevederilor art. 1384 alin. 4 Cod civil francez, ca fiind „reşedinţa
obişnuită a copilului la domiciliul părinţilor săi sau doar la al unuia dintre aceştia”20.
În acest fel, comunitatea de locuinţă a minorului cu părinţii săi apare ca o manifestare
exterioară, ca o dovadă a faptului că asupra respectivului copil care a săvârşit fapta ilicită
păgubitoare, părinţii săi sunt cei care exercită autoritatea (părintească, în acest caz), ei fiind cei care
sunt chemaţi de lege (art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864) să răspundă pentru consecinţele negative ale
faptelor ilicite ale autorului direct. Comunitatea de locuinţă este deci semnul exterior al relaţiei
sociale speciale cu conţinut juridic – relaţie denumită „autoritate părintească” – existente între
făptuitorul direct – minorul – şi persoanele responsabile – părinţii acestuia – care stă la baza tragerii
la răspundere a acestora din urmă pentru faptele ilicite prejudiciabile ale primului.
Indiferent de concepţia îmbrăţişată, din punctul de vedere al fundamentului răspunderii civile
delictuale a părinţilor pentru faptele copiilor lor minori, condiţia comunităţii de locuinţă a acestora
îşi păstrează, sub imperiul Codului civil de inspiraţie napoleoniană, statutul pe care artizanii Codului
civil de la 1864 i l-au acordat iniţial: aceea de condiţie specială a acestei răspunderi.
Astfel, în concepţia subiectivă, pornind de la îndatorirea părinţilor de a asigura copilului lor
minor o locuinţă – comună cu aceea a lor – pentru a-l putea supraveghea şi educa într-un mod
corespunzător, în situaţiile în care comunitatea de locuinţă există efectiv, răspunderea părinţilor este
atrasă, în condiţiile art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864, în temeiul prezumţiei de vinovăţie ce apasă
15

Ibidem.
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asupra acestora privind lipsa de supraveghere şi/sau de educare a copilului lor, care a determinat
săvârşirea de către acesta a faptei ilicite păgubitoare; dacă însă comunitatea de locuinţă, deşi trebuia
să existe, nu există în mod efectiv, minorul nelocuind, în perioada comiterii acţiunii prejudiciabile,
cu părinţii săi, aceştia din urmă vor fi prezumaţi vinovaţi atât pentru neasigurarea supravegherii
minorului, cât şi pentru educaţia necorespunzătoare oferită acestuia, deduse din insuficientul interes
sau chiar din dezinteresul părinţilor pentru copilul lor, care a determinat părăsirea locuinţei de către
acesta din urmă, căci comunitatea de locuinţă se circumscrie, printre altele, îndeplinirii obligaţiilor
părinţilor de supraveghere şi educare a copilului lor minor, pentru prevenirea săvârşirii de către
acesta a unor fapte ilicite prejudiciabile; şi în acest ultim caz, răspunderea părinţilor va fi atrasă, în
principiu, tot în temeiul art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864.
În concepţia obiectivă, plecând de la ideea că, alături de proba faptei ilicite a minorului,
comunitatea de locuinţă a acestuia cu părinţii săi constituie una dintre premisele prezumţiei de
cauzalitate dintre fapta părinţilor (constând în neîndeplinirea ori în îndeplinirea necorespunzătoare a
îndatoririlor de supraveghere şi de educare a copilului lor) şi săvârşirea de către minor a acţiunii
păgubitoare, coabitarea acestora (în accepţiunea juridică, abstractă a acesteia) reprezintă deci cheia
tragerii la răspundere a părinţilor pentru faptele ilicite prejudiciabile săvârşite de către copilul lor
minor, în temeiul dispoziţiilor art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864; într-adevăr, aşa cum am arătat deja,
comunitatea de locuinţă a copilului cu părinţii săi nu constituie altceva decât dovada, pentru victimă,
a faptului că, asupra acestuia, părinţii săi sunt cei care exercită autoritatea (părintească), ei fiind cei
care sunt chemaţi de către întreaga societate, deci inclusiv de către victimă, să garanteze că, atât timp
cât minorul se află sub autoritatea lor, acesta nu va săvârşi nici o faptă ilicită prejudiciabilă; cu alte
cuvinte, lor revenindu-le autoritatea, tot lor le incumbă, în contrapartidă, şi riscul acesteia, în speţă,
garanţia pentru riscul de autoritate: exact raţiunea filosofico-logico-juridică ce stă la baza
răspunderii părinţilor pentru acţiunile ilicite păgubitoare ale copiilor lor minori. Coabitarea este
astfel de natură a crea o legătură între voinţa părinţilor de a exercita anumite prerogative asupra
copilului lor şi exerciţiul efectiv al acestora.
Aşadar, indiferent de concepţia subiectivă sau obiectivă care stă ca fundament al răspunderii
părinţilor, una dintre premisele majore ale acestei răspunderi o constituie, întotdeauna, comunitatea
de locuinţă a acestora cu copilul lor minor. Aceasta însă trebuie privită în accepţiunea sa juridică,
abstractă, avându-se în vedere locuinţa pe care, potrivit legii sau unei hotărâri judecătoreşti ori unui
act administrativ unilateral un minor trebuie să o aibă la un moment dat (acela al săvârşirii faptei
ilicite prejudiciabile), iar nu locuinţa pe care acesta o are de fapt, determinată potrivit criteriilor
geografice ori temporale. Astfel, nu contează unde locuia minorul efectiv la data comiterii acţiunii
păgubitoare (aceasta fiind locuinţa de fapt), ci unde trebuia să locuiască (locuinţa de drept).
Noţiunea de „coabitare” se referă astfel la „reşedinţa obişnuită a minorului împreună cu părinţii săi
sau doar cu unul dintre aceştia”21. În acest din urmă spaţiu se află persoanele responsabile, ca titulare
ale autorităţii asupra minorului.
Sintetizând toate aceste aspecte, „comunitatea de locuinţă” a fost definită în literatura de
specialitate ca fiind „condiţia angajării răspunderii părinţilor pentru fapta prejudiciabilă a copiilor
lor minori, constând în asigurarea unei locuinţe comune, cu un caracter permanent, în care părinţii
trebuie să îşi exercite autoritatea şi controlul asupra modului de viaţă al acestuia”22.
Văzută astfel, condiţia coabitării poate fi considerată, sub imperiul reglementării de la 1864,
ca „una dintre piesele de rezistenţă a răspunderii civile a părinţilor23”.
Pornind de la aceste premise, ori de câte ori se va constata o lipsă de coabitare între minor şi
părinţii acestuia, răspunderea civilă delictuală a celor din urmă pentru faptele ilicite prejudiciabile
21

Curtea de Casaţie a Franţei, camera a doua civilă, decizia din 20 ianurie 2000, în Bulletin civil, II, nr. 14.
L. R. Boilă, Răspunderea civilă delictuală subiectivă, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 255.
23
E. Blanch, La responsabilité des parents du fait de leurs enfants, teză, Paris, 1952, p. 109, nr. 64.
22
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ale primului nu poate fi angajată; concluzia este logică, întrucât cum ar putea fi exercitată asupra
minorului autoritatea părinţilor, dacă locuinţa de drept a acestuia nu este aceeaşi cu cea a părinţilor
săi şi, prin urmare, făptuitorul şi cei chemaţi de lege să răspundă pentru faptele sale nu duc (şi,
concomitent, nici nu ar trebui să ducă) o viaţă în comun24? Dacă părinţii sunt, în principiu,
răspunzători de prejudiciul cauzat de copilul lor minor, această răspundere civilă este expres limitată
de litera art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864 la cazurile în care copilul lor minor locuieşte împreună cu
ei25, aşa încât răspunderea acestora în temeiul art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864 încetează odată cu
coabitarea26. Ori de câte ori locuinţa de drept a copilului nu coincide cu aceea a părinţilor săi,
răspunderea acestora pentru prejudiciile cauzate de către minor prin faptele sale ilicite, în temeiul
art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864, nu poate fi reţinută.
Dimpotrivă, ori de câte ori există identitate între locuinţa de drept a minorului şi aceea a
părinţilor săi, răspunderea acestora va putea fi angajată în baza acestui text de lege, chiar şi în
situaţiile în care, la momentul săvârşirii faptei ilicite prejudiciabile, copilul, din varii motive, nu
locuia în fapt cu părinţii săi ori cu părintele căruia îi fusese încredinţat în urma divorţului: copilul a
fugit de la domiciliu27, copilul se află în vizită la părintele căruia nu i-a fost încredinţat28, copilul se
află în vizită la un alt membru al familiei (bunic, unchi, mătuşă, frate etc.) 29, copilul locuieşte, din
raţiuni de comoditate, la angajatorul său etc.
Doar în cazurile în care comunitatea de locuinţă a copilului cu părinţii săi încetează din cauze
legitime30 (copilul este încredinţat, prin hotărârea irevocabilă de divorţ, unuia dintre părinţi; copilul
este supus unei măsuri de ocrotire specială sau unei alte măsuri de ocrotire, printr-o hotărâre
judecătorească sau printr-un act administrativ unilateral; copilul este încredinţat, printr-o hotărâre
judecătorească, unei instituţii însărcinate cu organizarea şi controlarea, cu titlu permanent, a modului
de viaţă al acestuia), răspunderea acestora din urmă pentru faptele ilicite prejudiciabile ale primului
nu va putea fi angajată; într-un astfel de caz, autoritatea părintească nu poate fi exercitată, iar modul
de viaţă al minorului nu poate fi organizat, controlat de către părinţii săi, care, mai mult, nu pot nici
să exercite asupra minorului supravegherea.
Aşadar, coabitarea, ca o condiţie specială esenţială a răspunderii părinţilor, nu presupune, sub
imperiul Codului civil 1864, exerciţiul efectiv al autorităţii părinteşti în momentul comiterii faptei
ilicite păgubitoare de către minor31, ci constituie, mai degrabă, expresia unei puteri abstracte, pur
juridice, în temeiul căreia părinţii puteau şi trebuiau, la momentul săvârşirii faptei, să-şi exercite
drepturile şi să îşi îndeplinească îndatoririle lor decurgând din exerciţiul autorităţii părinteşti32.
24
Ph. Delebecque, F. – J. Pansier, Droits des obligations. Responsabilité civile. Délit et quasi-délit, Editura Litec,
Paris, 2001, p. 66, nr. 157.
25
Curtea de Casaţie a Franţei, camera penală, decizia din 26 decembrie 1956, în Bulletin criminelle, 1956, nr. 873.
26
Curtea de Casaţie a Franţei, camera civilă, decizia din 7 noiembrie 1921, în Dalloz Périodique, 1922, I, p. 12;
idem, decizia din 4 iulie 1951, în Recueil Dalloz, 1951, II, p. 587; idem, camera a doua civilă, decizia din 24 aprilie 1989, în
responsabilité civile et assurance, 1997, nr. 94, cu notă de H. Groutel.
27
A. Ponseille, op. cit., p. 658.
28
Curtea de Casaţie a Franţei, a doua cameră civilă, decizia din 19 februarie 1997, în Revue trimestrielle de droit
civil, 1997, p. 670 şi urm., cu notă de P. Jourdain.
29
Curtea de Casaţie a Franţei, a doua cameră civilă, decizia din 5 februarie 2004, în Code civil, Dalloz, 107e edition,
2008, p. 1552; Curtea de Casaţie a Franţei, camera penală, decizia din 8 februarie 2005, în Bulletin criminelle, 2005, nr. 44.
30
Curtea de Casaţie a Franţei, a doua cameră civilă, decizia din 6 iunie 2002, în Dalloz, II, Jurisprudence, 2002, p.
2750 şi urm., cu notă de M. Huyette; este vorba, în speţă, despre angajarea răspunderii civile delictuale a unei instituţii care,
prin hotărâre judecătorească, a fost însărcinată, cu titlu permanent, cu organizarea şi cu controlul modului de viaţă al unui
minor, chiar în cazul în care, la momentul săvârşirii faptei ilicite prejudiciabile, minorul era în vizită la părinţii săi,
reţinându-se că „nici o hotărâre judecătorească nu a suspendat şi nici nu a întrerupt misiunea educativă a instituţiei
respective”.
31
Curtea de Casaţie a Franţei, camera penală, decizia din 26 martie 1997, în Bulletin criminelle, 1997, nr. 124.
32
P. Jourdain, comentariu la decizia precitată, din 26 martie 1997, a Curţii de Casaţie din Franţa, în Revue
trimestrielle de droit civil, nr. 4/2002, p. 825.
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4.2. De lege lata: minorul, la data comiterii faptei, să se fi aflat sub supravegherea părinţilor
săi. Aşa cum am afirmat cu un alt prilej33, acţiunea de „a supraveghea” presupune „a veghea, a păzi
cu grijă, cu autoritate, a urmări cu atenţie”34, „a observa, a avea sub control”35.
Deci, cel care este obligat să supravegheze are îndatorirea să vegheze, să observe, să
urmărească atent întreaga activitate a celui supravegheat, având, concomitent, dreptul de a controla
şi de a îndruma această activitate, aflându-se, faţă de cel supus supravegherii, într-o poziţie de
autoritate36. Supravegherea nu presupune doar o simplă observare, o simplă urmărire, căci atunci
lexemul utilizat de către legiuitor ar fi fost acela de „veghere”. Legislatorul însă a ales deliberat
vocabula „supraveghere”, cu intenţia de a dezvălui întregul complex de drepturi şi îndatoriri
corelative pe care „supraveghetorul” le are faţă de persoana „supravegheată”. Însuşi modul de
formare al acestui cuvânt, pornind de la rădăcina verbului „a veghea”, prin derivare cu prefixul
„supra” – care provine din limba latină, însemnând „deasupra”, „peste”37 – relevă faptul că, în speţă,
este vorba despre o activitate care implică mai mult decât o simplă „veghere”, constituind o
„supra-veghere”. În conţinutul noţiunii de „supraveghere”, într-o notă de distincţie faţă de acela al
noţiunii de „veghere” – care implică doar atenţia, paza asupra a ceva/cuiva – intră autoritatea,
controlul supraveghetorului faţă de cel supravegheat, precum şi, corelativ, subordonarea acestuia din
urmă faţă de primul. Aşadar, între supraveghetor şi supravegheat există un raport de autoritate –
subordonare, care presupune puterea primului de a controla, a îndruma, a dirija şi a organiza
activitatea şi modul de viaţă ale celui de-al doilea. Acesta este, de facto, conţinutul „obligaţiei de
supraveghere” a celui chemat de lege să răspundă pentru fapta ilicită prejudiciabilă a autorului
nemijlocit, supus supravegherii din pricina minorităţii ori a stării sănătăţii sale mintale caracterizate
prin lipsa prezumată a discernământului. „Supravegherea” nu reprezintă nimic altceva decât
obiectivarea „autorităţii”, forma concretă de manifestare a acesteia în cadrul societăţii, de aceea
legiuitorul, în cuprinsul art. 1372 din actualul Cod civil a ales să folosească acest cuvânt. El este
deplin evocator, în privinţa terţilor, a tot ceea ce incumbă persoanei responsabile civilmente, în
raporturile sale cu făptuitorul. Victimei – terţ vizavi de această relaţie dintre supraveghetor şi
supravegheat – îi este suficient a proba existenţa, în sarcina primului, a obligaţiei de supraveghere a
celui de-al doilea în momentul în care acesta din urmă a săvârşit fapta ilicită, prin aceasta dovedind,
implicit, existenţa raportului de autoritate – subordonare dintre cei doi. Căci supravegherea este
imanentă autorităţii, aceasta din urmă neputând exista fără cea dintâi.
Raportul de autoritate – subordonare nu este altceva decât o relaţie socială specială existentă
între făptuitor şi persoana responsabilă, cu un conţinut strict juridic, fără nici o conotaţie economică
ori de ierarhie socială; este, de fapt, un raport juridic.
Existenţa acestui raport juridic între făptuitor şi persoana răspunzătoare explică posibilitatea
angajării răspunderii civile delictuale a acesteia din urmă pentru paguba cauzată prin fapta ilicită a
primului.
Avându-i în prim-planul de interes pe părinţi şi pe copiii minori ai acestora, acest raport de
autoritate-subordonare capătă, în relaţia dintre aceştia, valenţe specifice, îmbrăcând haina raportului
juridic de autoritate părintească, pe care legiuitorul l-a avut în vedere în mod deosebit, disociind cu
claritate, expressis verbis, în cuprinsul art. 1372 Cod civil, răspunderea civilă delictuală a părinţilor
pentru faptele copiilor lor de cea a tuturor celorlalte persoane cărora, în temeiul legii, al unui contract
ori al unei hotărâri judecătoreşti le-ar putea incumba obligaţia de supraveghere a unui minor.
33

A se vedea, pentru dezvoltări în privinţa principiului răspunderii civile delictuale pentru fapta altuia reglementat
în actualul Cod civil, R. I. Motica, F. I. Mangu, op. cit., p. 244-271.
34
V. Breban, Dicţionar general al limbii române, vol. II, Editura Enciclopedică, Editura R.A.I., Bucureşti, 1991, p.
1010.
35
Dicţionar explicativ al limbii române, 1998, sursa online: http://www.archeus.ro/lingvistica/main.
36
L. R. Boilă, Paza juridică a minorului din perspectiva fundamentării obiective a răspunderii civile delictuale a
celor care exercită supravegherea lui, în Dreptul, nr. 6/2011, p. 129-156.
37
Dicţionar explicativ al limbii române, 1998, sursa online: http://www.archeus.ro/lingvistica/main.
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Instituţia juridică a autorităţii părinteşti nu este nouă în peisajul juridic românesc, decât prin
titulatura sa, aceasta regăsindu-se, sub alte denumiri, şi în legislaţia precedentă actualului Cod
civil38. Însă, odată cu fiecare reglementare nouă, conţinutul şi întinderea prerogativelor părinteşti a
cunoscut o anume evoluţie, sub influenţa curentului socio-juridic predominant într-o epocă sau în
alta în coordonarea strategiei de abordare a relaţiei părinţi – copii.
Studiind textele legale mai sus citate, care reglementează în domeniul autorităţii părinteşti,
poate fi dedus cu uşurinţă şi fără echivoc principiul care guvernează materia: cel al copaternalităţii,
în temeiul căruia autoritatea părintească aparţine în mod egal ambilor părinţi (art. 483 alin. 1 Cod
civil), fiind, concomitent, exercitată împreună şi în mod egal de către aceştia (art. 503 alin. 1 Cod
civil), răspunderea pentru creşterea copilului revenind, deopotrivă, atât tatălui, cât şi mamei acestuia
(art. 483 alin. 3 Cod civil). Chiar şi în cazurile în care părinţii nu convieţuiesc (fiind divorţaţi sau
nefiind căsătoriţi, copilul fiind, în acest din urmă caz, din afara căsătoriei) autoritatea părintească nu
este scindată, urmând a fi exercitată potrivit regulilor copaternalităţii.
Doar în situaţii de excepţie exercitarea autorităţii părinteşti revine unui singur părinte: când,
în cazul divorţului, pentru motive întemeiate, justificate de interesul superior al copilului, instanţa de
tutelă hotărăşte în acest sens (art. 398 Cod civil) şi când unul dintre părinţi se află într-una dintre
situaţiile în care, din orice motiv, este în neputinţă de a-şi exprima voinţa (art. 507 Cod civil).
Coroborând textul art. 1372 Cod civil cu cel al art. 1374 alin. 1 din acelaşi act normativ şi cu
toate celelalte dispoziţii legale care reglementează în materia autorităţii părinteşti, atât cele din
cuprinsul Codului civil, cât şi cele truvabile în Legea nr. 272/2004, mai sus citate, deducem că, în
raport cu toate celelalte persoane cărora, în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri
judecătoreşti le-ar putea incumba obligaţia de a supraveghea un minor, părinţii acestuia dezvoltă, din
punct de vedere juridic, cu minorul, cea mai complexă relaţie, sub forma raportului juridic de
autoritate părintească, în temeiul căruia este angajată răspunderea lor civilă delictuală pentru faptele
ilicite prejudiciabile ale copilului.
Principiul răspunderii civile delictuale pentru fapta minorului (sau a celui pus sub interdicţie
judecătorească) statuat în cuprinsul art. 1372 alin. 1 Cod civil, solicită, pentru angajarea acestei
răspunderi, ca, la momentul săvârşirii faptei ilicite păgubitoare de către minor, acesta să se fi aflat
sub supravegherea persoanei chemate să răspundă, iar obligaţia de supraveghere să se fi născut în
sarcina acesteia ex legem ori ex contractum ori dintr-o hotărâre judecătorească.
Aşa cum am văzut deja39 şi cum se exprimă şi literatura de specialitate autohtonă40, din
perspectiva conţinutului său, prin obligaţia de supraveghere se înţelege îndatorirea şi puterea
persoanei în sarcina căreia s-a născut de a organiza, de a dirija şi de a controla activitatea autorului
faptei ilicite prejudiciabile; aceasta, deoarece persoana aflată sub supraveghere este un minor sau un
interzis judecătoresc, adică o persoană care, datorită stării sale fizice şi psihice, trebuie să se afle sub
îngrijirea şi sub autoritatea unei alte persoane. Astfel, înţelesul termenului de „supraveghere” devine
asemănător cu acela al celui de „pază”, utilizat de legiuitor pentru determinarea lucrurilor pentru
care avem obligaţia de a răspunde civil; mutatis mutandis, transbordând această noţiune din sfera
răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, în aceea a răspunderii
civile delictuale pentru fapta altei persoane, deducem că, în cauză, este vorba despre obligaţia de
îngrijire şi de control legată de starea fizică şi mentală a persoanei supravegheate şi de riscul pe care
o astfel de stare îl generează pentru terţi, de a fi prejudiciaţi prin faptele acelei persoane41.
38
Codul civil 1864, anterior anului 1954, reunea drepturile şi îndatoririle părinteşti sub denumirea generică de
„putere părintească”, în cuprinsul art. 325 – 341; fostul Cod al familiei întrebuinţa sintagma „ocrotirea minorului” (art. 97 –
112), pentru ca Legea nr. 272/2004 să facă vorbire, referindu-se la aceeaşi instituţie juridică, despre „responsabilitatea
părintească (art. 5 alin. 2, art. 6 lit. d şi art. 31).
39
A se vedea, în acest sens, R. I. Motica, F. I. Mangu, op. cit., p. 265.
40
L. Pop, Reglementarea..., p. 21; L. R. Boilă, Fundamentul răspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de către
minori sau de către persoanele puse sub interdicţie, în Dreptul, nr. 3/2010, p. 124.
41
M. P. Blin – Franchomme, Le critére de la „garde” des personnes au regard du principe général de la
responsabilité civile du fait d'autrui, în Les petites affiches, 24 noiembrie 1997, p. 5.
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Îndatorirea de supraveghere a copilului minor revine părinţilor acestuia ex legem, aceasta
fiind una dintre obligaţiile care intră în conţinutul autorităţii părinteşti (art. 493 Cod civil). Părintele
care exercită autoritatea părintească are, concomitent, atât dreptul, cât şi îndatorirea de a-l
supraveghea pe copilul său minor.
Însă, exercitarea autorităţii părinteşti nu se rezumă doar la a supraveghea copilul, în
conţinutul acesteia intrând, din perspectiva care ne interesează în mod direct, şi îndatorirea părinţilor
de a se îngriji de educaţia acestuia. Cele două obligaţii părinteşti se află într-o strânsă simbioză,
neputându-se exercita una fără cealaltă. Mai mult, în literatura de specialitate s-a apreciat că
obligaţia de educaţie o include, cu necesitate, pe aceea de supraveghere42. Obligaţia părinţilor de a se
îngriji de educaţia copilului minor presupune, ca o parte intrinsecă a sa, şi îndatorirea de a
supraveghea, fără supraveghere neputând exista educaţie. Numai în cadrul unei supravegheri atente,
s-a arătat, părinţii vor putea alege, din totalitatea metodelor de educare, exact pe acelea care sunt
cele mai indicate, în raport cu particularităţile biopsihice ale copilului. În acest fel, orice lipsă de
supraveghere valorează şi reprezintă neîndeplinirea îndatoririlor referitoare la educaţia copilului,
ceea ce înseamnă că principiul răspunderii părinteşti pentru faptele ilicite ale copiilor minori trebuie
să fie raportat numai la această obligaţie43.
Împărtăşind fără rezerve această opinie, apreciem că, din larga sferă de obligaţii care intră în
conţinutul autorităţii părinteşti, doar obligaţia de educaţie a minorului, care o include şi pe aceea de
supraveghere, este cea care ar trebui să fie reţinută ca fundament al răspunderii părinţilor pentru
faptele ilicite prejudiciabile săvârşite de către copiii acestora. Obligaţia de creştere, stipulată în
cuprinsul art. 487 şi 488 Cod civil ca exponentă a autorităţii părinteşti, având un conţinut mai larg
decât aceea de educare, a fost instituită de lege pentru o altă finalitate, şi anume aceea de a asigura
formarea personalităţii copilului, realizându-se printr-o multitudine de acţiuni ale părinţilor:
îngrijirea sănătăţii acestuia, asigurarea dezvoltării lui fizice, asigurarea învăţăturii şi pregătirii lui
profesionale, inclusiv educarea copilului minor. În acest sens, dacă abaterile părinţilor de la
îndeplinirea obligaţiei de educare pot constitui cauza comiterii de către copilul lor minor a unor fapte
ilicite prejudiciabile, nu acelaşi lucru s-ar putea afirma despre nesocotirea de către părinţi a
obligaţiei de îngrijire a sănătăţii copilului ori de asigurare a pregătirii lui profesionale, îndatoriri
care, de asemenea, intră în conţinutul aceleia de creştere a copilului44.
Faţă de principiul copaternalităţii, care guvernează de lege lata modul de exercitare a
autorităţii părinteşti, suntem de părere că inclusiv condiţia coabitării (care, oricum, nu mai este
solicitată expres de textele legale care reglementează în materia răspunderii părinţilor pentru faptele
copiilor lor) nu ar mai putea fi reţinută ca fiind una dintre ideile (condiţiile) care sprijină angajarea
răspunderii părinţilor. Deşi, aşa cum s-a apreciat pe bună dreptate în doctrina juridică, locuirea
împreună nu conduce univoc la ideea de supraveghere, ci, în egală măsură, reprezintă un argument
şi pentru educaţia copilului, altfel fiind greu de conceput că părinţii ar putea exercita o influenţare
sistematică şi conştientă a dezvoltării facultăţilor morale, intelectuale şi fizice ale acestuia, dacă
trăiesc despărţiţi de copil, locuinţa comună nefiind numai o condiţie a unei normale supravegheri,
dar mai ales, una a educării copilului, înţeleasă ca un proces neîntrerupt de influenţare a facultăţilor
morale, intelectuale şi fizice ale acestuia45, actualele realităţi legislative disociază ideea de coabitare
de aceea a autorităţii părinteşti. Astfel, principiului copaternalităţii din materia autorităţii părinteşti i
se opune posibilitatea ca minorul să locuiască doar cu unul dintre părinţii săi, dacă aceştia sunt
42
C. Stătescu, op. cit., p. 32; I. Lulă, Câteva observaţii asupra răspunderii părinţilor pentru faptele ilicite
cauzatoare de prejudicii ale copiilor lor minori, în Contribuţii la studiul răspunderii civile delictuale, Editura Cordial Lex,
Cluj-Napoca, 1997, p. 99.
43
I. Lulă, Câteva observaţii asupra răspunderii..., în Contribuţii, p. 99.
44
T. Pop, Evoluţia doctrinară şi jurisprudenţială în domeniul răspunderii civile a părinţilor pentru faptele ilicite ale
copiilor lor minori, în Revista română de drept, nr. 10/1987, p. 13.
45
I. Lulă, Câteva observaţii asupra răspunderii..., în Contribuţii, p. 99.
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despărţiţi (în fapt sau în drept) ori, din varii motive, locuiesc separat. Potrivit fostului Cod al
familiei, despărţirea în drept a părinţilor conducea automat la scindarea autorităţii părinteşti, cu
consecinţa încredinţării, prin hotărârea judecătorească de divorţ, a minorului spre creştere şi educare
părintelui cu care minorul avea o comunitate (legală) de locuinţă. Exista practic o identitate între
locuinţa părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat spre creştere şi educare (deci care exercita
ocrotirea părintească scindată) şi locuinţa minorului; celălalt părinte, căruia copilul nu i-a fost
încredinţat, păstra dreptul de a avea legături personale cu minorul şi doar de a veghea asupra
modului de creştere şi educare a acestuia (drept care îi este conferit şi în prezent părintelui care, din
motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, în urma hotărârii instanţei de
judecată, nu exercită autoritatea părintească asupra minorului, potrivit textului art. 398 Cod civil).
Motiv pentru care, aşa cum am văzut în cele ce preced, ori de câte ori condiţia comunităţii de
locuinţă dintre minorul care a săvârşit o faptă ilicită prejudiciabilă şi unul dintre părinţii săi (cel
căruia copilul nu i-a fost încredinţat spre creştere şi educare) nu era îndeplinită, acesta din urmă nu
răspundea pentru repararea prejudiciului cauzat victimei prin fapta păgubitoare a minorului. Aceasta
deoarece, expressis verbis¸ în textul art. 1000 alin. 2 Cod civil 1864, răspunderea părinţilor era strâns
legată de condiţia coabitării acestora cu copiii lor minori.
Din dorinţa de a surmonta dificultăţile legate de situaţia victimei care, în ipoteza scindării
ocrotirii părinteşti, nu se putea îndrepta cu o acţiune în răspundere decât împotriva părintelui căruia
minorul îi fusese încredinţat spre creştere şi educare şi cu care acesta din urmă coabita, artizanii
actualului Cod civil au aşezat expres la temelia răspunderii părinţilor pentru faptele copiilor lor
minori instituţia juridică a autorităţii părinteşti, având în vedere exerciţiul „bicefal” al acesteia, cu
caracter de principiu în materie. Principiul copaternalităţii face ca, chiar în ipoteza în care copilul
locuieşte doar cu unul dintre părinţii săi (aceştia locuind, din diverse motive, separat) el să se afle
sub autoritatea părintească exercitată în comun şi în mod egal de către ambii părinţi. Motiv pentru
care, în situaţia intentării unei acţiuni în răspundere împotriva unuia dintre ei (a celui cu care copilul
nu coabitează), acesta nu se va putea exonera de răspundere invocând faptul că minorul nu are o
locuinţă comună cu el şi, pe cale de consecinţă, nu putea preveni săvârşirea faptei ilicite păgubitoare.
Iată cum, de lege lata, condiţia coabitării dintre copilul minor şi părinţii acestuia, ca idee
(condiţie) care stă la baza răspunderii civile delictuale a celor din urmă pentru faptele ilicite
prejudiciabile ale celor dintâi, dispare, nemaiprezentând nici o importanţă.
Actualmente, părinţii răspund ca titulari ai autorităţii părinteşti pe care o exercită, în comun şi
în mod egal, asupra copiilor lor minori. Răspunderea lor este astfel agravată, exonerarea de aceasta
(în afara cazului reglementat la art. 1374 alin. 1 Cod civil) presupunând o veritabilă probatio
diabolica întrucât, conform art. 1372 alin. 3 fraza a II-a Cod civil, înspre această finalitate ei trebuie
să facă dovada faptului că „fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care
şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exerciţiul autorităţii părinteşti”. Cu alte cuvinte, singura
lor posibilitate în speţă ar fi aceea de a proba intervenţia unei cauze străine, neimputabile lor, care să
fi absorbit întreaga cauzalitate a producerii faptei ilicite prejudiciabile de către minor: un eveniment
de forţă majoră, fapta unui terţ asimilată forţei majore sau fapta culpabilă a victimei înseşi46.
Revenind însă la topicul nostru – cea de-a doua condiţie specială a răspunderii civile
delictuale a părinţilor pentru faptele ilicite păgubitoare ale copiilor lor minori – care ar fi aceasta, în
raport de prevederile art. 1372 şi 1374 alin. 1 Cod civil?
Credem că aceasta ar trebui să fie formulată astfel: minorul, la momentul săvârşirii faptei
ilicite prejudiciabile, să se fi aflat sub supravegherea părinţilor săi.
Este vorba, desigur, despre „supravegherea” sub forma unei puteri abstracte, pur juridice,
care, la limită, ar putea rămâne la nivel teoretic, fiind suficient, în acest sens, ca părinţii, la
momentul comiterii faptei ilicite păgubitoare de către minor, să fi avut sarcina (legală) de a-l
supraveghea.
46

Curtea de Casaţie a Franţei, camera a doua civilă, decizia din 19 februarie 1997, pronunţată în speţa Bertrand,
publicată în Bulletin civil, 1997, II, nr. 56.
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Nu este vorba, pe de altă parte, despre o supraveghere de fapt, care să fi trebuit exercitată
efectiv, printr-un contact direct cu minorul. Ar constitui, în acest sens, o imposibilitate materială de
realizare a unei astfel de exigenţe, fiind cu totul imposibil ca, în permanenţă, părinţii şi copilul
acestora să se afle, concomitent, în acelaşi loc, astfel încât acesta din urmă să se afle sub directa
observaţie a primilor.
Tocmai de aceea, condiţia în discuţie solicită ca, la momentul săvârşirii faptei ilicite
prejudiciabile, minorul să se fi aflat, de jure, sub supravegherea părinţilor săi, iar nu de facto.
Aşa cum am arătat deja, în conţinutul autorităţii părinteşti intră obligaţia părinţilor de a-l
supraveghea pe minor (art. 493 Cod civil şi art. 32 lit. a din Legea nr. 272/2004). Dar despre aceasta
am afirmat că se constituie într-o parte intrinsecă a obligaţiei acestora de educare a copilului lor
(deşi atât Codul civil, în cuprinsul art. 487, precum şi Legea nr. 272/2004, în textul art. 31 alin. 2,
stipulează această din urmă îndatorire ca pe una distinctă, care face parte din sarcina mult mai vastă
care incumbă părinţilor, de creştere a minorului), care, la rândul ei face parte din conţinutul aceleiaşi
autorităţi părinteşti. Atunci, de ce ar mai fi necesară proba existenţei, în sarcina părinţilor, a
obligaţiei de supraveghere a minorului, la momentul comiterii faptei ilicite prejudiciabile de către
acesta din urmă, când aceasta este impusă părinţilor ex legem, în virtutea calităţii lor de titulari ai
autorităţii părinteşti asupra copilului? Oare nu ar fi suficient să se dovedească faptul că, la momentul
comiterii faptei păgubitoare, minorul se afla sub autoritatea părintească a părinţilor săi şi, de aici, să
se prezume că acesta se afla sub a lor supraveghere de jure? şi oare, mergând mai departe, este oare
cazul ca victima prejudiciului să facă dovada faptului că minorul făptuitor se afla, la momentul
săvârşirii faptei reprobabile sub autoritatea părintească a părinţilor săi ori legea prezumă acest lucru
până la proba contrară?
Vom încerca să răspundem pe rând acestor interogaţii pornind de la textele art. 1372 alin. 1 şi
3 fraza a doua şi art. 1374 Cod civil din materia răspunderii civile delictuale pentru fapta altuia,
având, totodată, în vedere, ansamblul reglementărilor din domeniul autorităţii părinteşti, cuprinse
atât în Codul civil, cât şi în Legea nr. 272/2004.
Asupra necesităţii probei faptului că, la momentul săvârşirii faptei prejudiciabile, minorul se
afla sub autoritatea părintească a părinţilor săi, credem că, din economia dispoziţiilor art. 399 Cod civil
şi din cea a art. 1372 alin. 3 fraza a doua din acelaşi act normativ, precum şi din întregul ansamblu de
norme juridice care reglementează în materia autorităţii părinteşti, de desprinde prezumţia legală
relativă: minorul cu filiaţia stabilită se află sub autoritatea părintească a părintelui/părinţilor faţă de care
şi-a stabilit filiaţia. Cele mai elocvente texte legale în acest sens sunt art. 399 Cod civil, precum şi art.
1372 alin. 3 fraza a doua din acelaşi act normativ. Astfel, potrivit art. 399, „În mod excepţional,
instanţa de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană ... sau
într-o instituţie de ocrotire. Acestea exercită drepturile şi îndatoririle care revin părinţilor cu privire la
persoana copilului”, ceea ce presupune, cu necesitate, că principiul în materie îl constituie autoritatea
părintească exercitată de către înşişi părinţii copilului. Pe de altă parte, art. 1372 alin. 3 fraza a doua
Cod civil stipulează că părinţii se pot exonera de răspunderea pentru faptele ilicite păgubitoare ale
copiilor lor minori doar dacă fac dovada faptului că acestea reprezintă urmarea unei alte cauze decât
modul în care ei şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exerciţiul autorităţii părinteşti; de unde
decurge că, odată săvârşită fapta ilicită prejudiciabilă de către minor, împotriva părinţilor (în favoarea
victimei) se naşte prezumţia îndeplinirii necorespunzătoare a îndatoririlor lor decurgând din exerciţiul
autorităţii părinteşti, prezumţie pe care ei sunt chemaţi, în măsura în care vor să se exonereze de
răspundere, să o răstoarne. Coroborând toate aceste dispoziţii legale, interpretându-le sistemic, una prin
cealaltă, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din întregul ansamblu de norme care reglementează în
materie, apreciem că, în favoarea victimei prejudiciului, joacă prezumţia că, la momentul săvârşirii
faptei ilicite păgubitoare, minorul se afla sub autoritatea părintească a părinţilor săi.
De aici decurge cu necesitate faptul că, în temeiul art. 493 Cod civil şi în cel al art. 32 lit. a
din Legea nr. 272/2004, la momentul comiterii faptei prejudiciabile, copilul se afla sub
supravegherea părinţilor săi, căci această obligaţie le este impusă acestora ex legem, în virtutea
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calităţii lor de titulari ai autorităţii părinteşti. Este, de facto, soluţia pe care o propune şi textul art.
1374 alin. 1 Cod civil, care stipulează, implicit, în sarcina părinţilor, prezumţia de supraveghere,
statuând că aceştia nu vor răspunde ori de câte ori vor face dovada că, la momentul săvârşirii faptei
de către minor, exista o altă persoană care avea obligaţia de supraveghere a minorului, iar în privinţa
acesteia sunt îndeplinite cerinţele răspunderii sale solicitate de textul art. 1372 din acelaşi act
normativ. (Ceea ce face din răspunderea civilă delictuală a părinţilor pentru faptele copiilor lor
minori o răspundere cu caracter subsidiar faţă de cea a tuturor celorlalte persoane cărora, la
momentul săvârşirii faptei ilicite prejudiciabile, le incumba obligaţia de supraveghere a minorului,
dobândită fie în temeiul unui contract, fie în cel al legii, fie în cel al unei hotărâri judecătoreşti.)
De ce însă, faţă de toate cele de mai sus, condiţia ca minorul, la momentul săvârşirii faptei
ilicite prejudiciabile, să se fi aflat sub supravegherea părinţilor săi şi nu aceea ca minorul, la
momentul săvârşirii faptei ilicite prejudiciabile, să se fi aflat sub autoritatea părintească a
părinţilor săi?
Pentru că, în concurs cu toate celelalte persoane care ar putea fi ţinute răspunzătoare pentru
faptele reprobabile ale minorului, din întreg spectrul de obligaţii care le incumbă în temeiul
autorităţii părinteşti, părinţii nu pot concura decât cu obligaţia de supraveghere; aceasta este singura
îndatorire comună atât lor, cât şi celorlalte persoane, faţă de minorul făptuitor, iar principiul
răspunderii civile delictuale pentru fapta minorului instituit de art. 1372 Cod civil se întemeiază
tocmai pe această obligaţie. Fiind singurul numitor comun al răspunderii pentru fapta minorului,
raportat la diversitatea persoanelor chemate, prin acest text de lege, să răspundă pentru aceasta,
constituindu-se într-una din condiţiile care antrenează această răspundere, obligaţia de supraveghere
este, concomitent, şi aceea care face diferenţa între cei care răspund şi cei ce nu răspund pentru
prejudiciile create prin această faptă; indiferent de calitatea persoanei răspunzătoare (părinte, tutore,
baby-sitter, cadru didactic etc.), dintre toate persoanele care, într-o anumită perioadă de timp, au,
succesiv, autoritate asupra minorului, va răspunde doar aceea căreia, la momentul comiterii faptei
reprobabile, îi incumba, în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti, obligaţia
de supraveghere.
Aşadar, constanta tuturor raporturilor juridice de autoritate-subordonare care pot exista între o
anumită persoană şi un minor o reprezintă obligaţia de supraveghere a acestuia. În sarcina cui există
de jure această obligaţie la momentul săvârşirii faptei păgubitoare de către minor, acela va fi ţinut să
repare prejudiciul astfel cauzat.
Ceea ce ne conduce la concluzia că, din întregul ansamblu de obligaţii existente în conţinutul
autorităţii părinteşti, obligaţia de supraveghere poate fi desprinsă de către părinţii minorului şi
transmisă convenţional diferitelor persoane cărora le este încredinţată o anumită misiune privindu-l
pe copilul respectiv.
Tocmai de aceea, părinţii copilului se pot exonera de răspundere indicând persoana care avea,
la momentul comiterii faptei ilicite prejudiciabile de către minor, obligaţia de supraveghere a
acestuia şi în privinţa căreia sunt îndeplinite toate cerinţele răspunderii pentru fapta minorului
respectiv. Prin autoritatea pe care a dobândit-o asupra minorului, odată cu naşterea în sarcina sa a
obligaţiei de supraveghere a acestuia, persoana răspunzătoare devine singura în măsură să
împiedice, in concreto, săvârşirea faptei ilicite prejudiciabile. Executarea corespunzătoare a
obligaţiei de supraveghere de către persoana îndatorată în acest sens ar conduce la prevenirea
apariţiei prejudiciului. În aceste condiţii, este firesc ca părinţii minorului, chiar titulari ai autorităţii
părinteşti asupra acestuia, să nu răspundă pentru faptele ilicite păgubitoare săvârşite de către acesta
ori de câte ori în sarcina lor nu exista, de jure, la momentul comiterii faptei, obligaţia de
supraveghere a făptuitorului.
Acestea sunt motivele pentru care apreciem că cea de-a doua condiţie specială a răspunderii
părinţilor pentru faptele copiilor lor minori este: minorul, la momentul săvârşirii faptei ilicite
prejudiciabile, să se fi aflat sub supravegherea părinţilor săi.
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RĂSPUNDEREA PENTRU FAPTA PROPRIE ÎN LUMINA
DISPOZIŢIILOR NOULUI COD CIVIL ROMÂN∗
Petruţa-Elena ISPAS∗∗
Abstract:
Civil liability, important institution in the field of civil obligations, which usually generates an
extensive practice among the courts, must be analyzed and understood in view of new regulations
established in the new Civil Code. The paper aims to present the civil liability in general and to outline in
special civil liability for its own act.
Keywords: civil liability, loss, illicit act, fault, intention

Răspunderea civilă cunoaşte două forme, şi anume răspunderea delictuală şi răspunderea
contractuală. Răspunderea civilă delictuală este definită în art. 1349 Codul civil care prevede că „(1)
Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului
le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor
legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde
de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare. (3) În cazurile anume prevăzute de lege, o
persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate
sub paza sa, precum şi de ruina edificiului”.
Din textul de lege citat mai sus, rezultă că la rândul său, răspunderea delictuală îmbracă mai
multe forme, respectiv: răspunderea pentru fapta proprie, răspunderea pentru fapta altuia,
răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri. În lucrarea de faţă vom aborda
răspunderea pentru fapta proprie, pentru ca în viitor să tratăm şi celelalte forme ale răspunderii
delictuale.
În esenţă, regulile stabilite de art. 1349 Codul civil în ceea ce priveşte răspunderea civilă
delictuală, sunt următoarele: persoana care încalcă regulile de conduită stabilite de lege sau de
obiceiul locului, prin acţiuni sau inacţiuni care aduc atingere drepturilor sau intereselor legitime ale
altor persoane, vă fi supusă regulilor răspunderii delictuale; persoana cu discernământ care încalcă
obligaţia prevăzută în alin. (1) al articolului 1349 trebuie să repare integral prejudiciile cauzate; de
asemenea, prejudiciul cauzat de fapta altei persoane, de lucrurile sau animalele aflate sub pază ori de
ruina edificiului naşte obligaţia de reparare a prejudiciului în cazurile anume prevăzute de lege1.
Pentru angajarea răspunderii pentru fapta proprie, dar şi a răspunderii delictuale în general,
este necesară existenţa unui raport juridic obligaţional izvorât dintr-o faptă ilicită cauzatoare de
prejudicii, raport în temeiul căruia autorul faptei ilicite este chemat la repararea prejudiciului cauzat.
Răspunderea civilă delictuală intervine în cazurile anume prevăzute de lege şi se angajează în
anumite condiţii. Art. 1357 Codul civil prevede faptul că „(1) Cel care cauzează altuia un
prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. (2) Autorul
prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”.
∗
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Textul de lege citat reia dispoziţiile art. 998-999 din Codul civil de la 1864 şi stabileşte
condiţiile generale ale răspunderii pentru fapta proprie, respectiv: existenţa faptei ilicite, prejudiciu,
legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi existenţa vinovăţiei.
Analiza răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie presupune, în aprecierea noastră,
analiza elementelor sale constitutive. Astfel, în cele ce urmează, vom încerca nuanţarea condiţiilor
răspunderii delictuale pentru fapta proprie.
Fapta ilicită
Prin faptă ilicită, ca element al răspunderii civile delictuale, se înţelege orice acţiune sau
inacţiune prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului
subiectiv sau chiar interesului ce aparţine unei persoane2.
Astfel spus, în momentul în care o persoană încalcă normele de drept obiectiv cauzând în
acest fel un prejudiciu unui drept subiectiv sau interesului unei alte persoane, suntem în prezenţa
faptei ilicite.
În legătură cu definiţia reţinută de doctrină pentru fapta ilicită, trebuie făcute unele precizări:
în aprecierea caracterului ilicit al faptei trebuie avute în vedere atât bunele moravuri dacă acestea
sunt încorporate în normele juridice ce fac trimitere la morală, cât şi obiceiul locului în conformitate
cu dispoziţiile art. 1349 alin. (1) din Codul civil.
În acelaşi sens, atât acţiunea, cât şi inacţiunea pot constitui element al răspunderii civile
delictuale, inacţiunea reprezentând element al răspunderii în cazul în care legea obligă o persoană să
acţioneze într-un anumit mod, iar persoana nu se conformează dispoziţiei legale, neîndeplinind o
activitate impusă de lege sau neluând o măsură de asemenea impusă de lege.
O ultimă precizare constă în faptul că poate exista faptă ilicită şi în cazul în care este
prejudiciat un interes legitim al unei persoane, în măsura în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute
de art. 1359 Codul civil, respectiv dacă „interesul este legitim, serios şi, prin felul în care se
manifestă, creează aparenţa unui drept subiectiv”. Dacă în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile
cerute de lege, victima nu se va putea prevala de dispoziţiile referitoare la răspunderea civilă
delictuală3.
În doctrina recentă în materia răspunderii civile delictuale, s-a apreciat că la analiza faptei
ilicite ca element al răspunderii civile delictuale, se are în vedere accepţiunea obiectivă, adică
manifestarea de voinţă a unei atitudini de conştiinţă şi de voinţă a unei anumite persoane. Aşadar, nu
se are în vedere atitudinea subiectivă a persoanei faţă de fapta sa sau faţă de urmările acestei fapte.
În alte cuvinte, se face abstracţie de un alt element al răspunderii civile delictuale, anume vinovăţia4.
Apreciem că această abordare este criticabilă având în vedere faptul că între fapta ilicită şi
vinovăţia cu care fapta ilicită a fost săvârşită există o relaţie indisolubilă, deoarece în lipsa faptei
ilicite nu se poate vorbi despre vinovăţie. Toate elementele constitutive ale răspunderii civile
delictuale sunt strâns legate între ele, din moment ce legea cere îndeplinirea mai multor condiţii
pentru a se angaja răspunderea. Dacă la analiza faptei ilicite am face abstracţie de vinovăţie, am
nesocoti dispoziţiile legale, deoarece elementele constitutive trebuie analize întru totul şi nu cu
ignorarea unora dintre ele.
Codul civil român în vigoare stabileşte anumite cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei
prejudiciabile, respectiv: legitima apărare, starea de necesitate, îndeplinirea unei activităţi impuse ori
2
G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2012, p. 246.
3
Spre exemplu, nu se vor acorda despăgubiri pentru incapacitatea de muncă, dacă a fost întreruptă o situaţie de muncă
la negru. De asemenea, moartea unui concubin nu justifică acordarea de despăgubiri pentru întreruperea convieţuirii (în acest
sens, a se vedea I. Turcu, Noul Cod civil republicat, comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 460).
4
G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Edituira Hamangiu, Bucureşti,
2012, p. 247.
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permise de lege, divulgarea secretului comercial impusă de anumite împrejurări, exercitarea normală
a unui drept subiectiv civil şi consimţământul victimei.
Legitima apărare este reglementată de art. 1360 Codul civil şi reprezintă o cauză de înlăturare
a caracterului ilicit al faptei persoanei care, fiind în legitimă apărare, cauzează agresorului un
prejudiciu. Cu toate acestea, cel care săvârşeşte o infracţiune prin depăşirea limitelor legitimei
apărări, va putea fi obligat la plata unei indemnizaţii adecvate şi echitabile.
Astfel, nu va fi ţinut să răspundă cel care a săvârşit o faptă ilicită pentru a înlătura un atac
direct, material, imediat şi injust îndreptat împotriva sa sau al altei persoane, decât atunci când a
săvârşit o infracţiune prin depăşirea limitelor legitimei apărări.
Condiţia proporţionalităţii apărării cu gravitatea atacului reprezintă atât o cerinţă pentru
recunoaşterea legitimităţii apărării, dar şi o condiţie a exonerării de răspundere civilă pentru
prejudiciile cauzate agresorului.
Starea de necesitate, a doua cauză care înlătură caracterul ilicit al faptei, este reglementată de
art. 1361 Codul civil.
În temeiul art. mai sus amintit, cel care a săvârşit o faptă ilicită pentru a salva viaţa sau
sănătatea sa sau a altei persoane, ori pentru a-şi proteja bunurile personale, producând pagube
materiale altei persoane, va răspunde în temeiul dispoziţiilor referitoare la îmbogăţirea fără justă
cauză5. Dacă fapta a fost săvârşită în interesul unei terţe persoane, aceasta va fi acţionată în instanţa
de către persoana prejudiciată tot în temeiul îmbogăţirii fără justă cauză.
Divulgarea secretului comercial reprezintă un motiv nou de exonerare de răspundere civilă,
introdus prin noul Cod civil şi reglementat în art. 1363. Potrivit textului de lege menţionat, o
persoană se va putea exonera de răspundere pentru prejudiciul cauzat prin divulgarea secretului
comercial dacă face dovada că divulgarea a fost impusă de împrejurări grave care priveau sănătatea
sau siguranţa publică.
Această cauză de exonerare de răspundere civilă delictuală a fost transpusă din legislaţia
penală, în doctrina penală apreciindu-se că vinovăţia este înlăturată în cazul infracţiunii de divulgare
a secretului profesional atunci când există obligaţia legală de a da în vileag secretul, ca în cazul unor
evenimente grave ce aduc atingere sănătăţii sau siguranţei publice6.
Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege sau ordinul superiorului îşi găseşte
reglementare în art. 1364 Codul civil şi reprezintă o cauză exoneratoare de răspundere în condiţiile
în care activitatea îndeplinită sau ordinul superiorului nu sunt în mod vădit abuzive sau ilegale7. În
cazul în care autorul faptei putea să îşi dea seama de caracterul ilicit al faptei sale săvârşite în atare
împrejurări, acesta nu va fi exonerat de răspundere civilă delictuală.
Permisiunea unei activităţi acordată de lege şi ordinul superiorului nu pot fi înţelese ca fiind
în contradicţie cu normele răspunderii civile.
De exemplu, este licită fapta pompierilor care, pentru stingerea incendiului, poate distruge şi
alte bunuri; sacrificarea animalelor bolnave în caz de epizotii8.
Exercitarea normală a unui drept subiectiv reprezintă cauză de exonerare de răspundere civilă
delictuală dacă fapta ilicită a fost săvârşită de autorul său în exercitarea unui drept subiectiv ce îi
aparţine – qui suo iure utitur, neminem laedit. Exercitarea normală a unui drept presupune
respectarea legii, a uzanţelor şi a bunelor moravuri, respectarea limitelor externe şi interne ale
dreptului subiectiv, dar şi exercitarea dreptului subiectiv cu bună-credinţă.
5
Îmbogăţirea fără justă cauză este reglementată în art. 1345 şi urm. Codul civil şi reprezintă un fapt juridic licit. În
temeiul acestei instituţii juridice, „cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogăţit fără justă cauză în detrimentul altuia este
obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi ţinut dincolo de limita
propriei sale îmbogăţiri”.
6
M.A. Hotca, Codul penal. Comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 1064.
7
C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 190.
8
I.R. Urs, C. Todică, Obligaţii civile, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2007.
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Dacă dreptul subiectiv nu este exercitat în mod normal, cu bună-credinţă, atunci acesta este
exercitat abuziv, astfel încât autorul faptei ilicite va răspunde pe tărâm delictual pentru fapta ilicită
produsă.
Consimţământul victimei reprezintă ultima cauză de exonerare de răspundere civilă
delictuală şi constă în acordul victimei dat anterior săvârşirii faptei, referitor la o anumită modalitate
de a acţiona a autorului faptei ilicite, chiar cu posibilitatea de a suferi un prejudiciu.
Faţă de această clauză de nerăspundere, se impun anumite precizări care au fost făcute în
doctrină: victima nu consimte la suportarea prejudiciului, ci îşi asumă riscul producerii acestuia,
fiind de acord cu acţiunea precizată de autorul faptei, consimţământul este exprimat anterior
săvârşirii faptei, clauza de nerăspundere nu produce efecte dacă autorul acţionează cu intenţie sau
din culpă gravă, ci doar dacă autorul acţionează cu neglijenţă sau imprudenţă, răspunderea pentru
prejudiciile cauzate integrităţii fizice sau psihice ori sănătăţii nu poate fi înlăturată sau diminuată
printr-o atare clauză de nerăspundere, ci doar în condiţiile legii, declaraţia de acceptare a riscului
producerii unui prejudiciu nu constituie, prin ea însăşi, renunţarea victimei de a obţine plata
despăgubirilor9.
Prejudiciul
Al doilea element constitutiv al angajării răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie
este prejudiciul, acesta reprezentând consecinţa negativă suferită de o persoană ca urmare a faptei
ilicite săvârşite de o altă persoană. Exemple de prejudicii găsim chiar în reglementarea Codului civil
actual. Astfel, art. 1387 reglementează dauna corporală, art. 1388 – pierderea câştigului din muncă,
art. 1389 – vătămarea corporală sau vătămarea sănătăţii unui minor, art. 1391 – prejudiciul
nepatrimonial. Aceste forme de prejudiciu sunt reglementate cu titlu exemplificativ, deoarece
prejudiciul se poate înfăţişa într-o mare varietate de forme.
Art. 1381 din Codul civil prevede faptul că: „(1) Orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie. (2)
Dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi
valorificat imediat. (3) Dreptului la reparaţie îi sunt aplicabile, de la data naşterii sale, toate
dispoziţiile legale privind executarea, transmisiunea, transformarea şi stingerea obligaţiilor”.
Din reglementarea legală, concluzionăm că prejudiciul poate fi reparat, indiferent dacă
aceasta este patrimonial sau nepatrimonial, mai ales datorită faptului că odată cu adoptarea Codului
civil actual, prejudiciul nepatrimonial a fost reglementat expres în art. 1391.
Pentru ca prejudiciul să poată fi reparat, legea cere îndeplinirea cumulativă a unor condiţii,
respectiv: prejudiciul să fie cert şi să nu fi fost reparat în prealabil de o terţă persoană.
Prejudiciul este cert dacă acesta este sigur atât sub aspectul existenţei, cât şi al întinderii sale.
Prejudiciul actual este, de regulă, cert, astfel încât acesta nu presupune discuţii suplimentare.
În ceea ce priveşte prejudiciul viitor, art. 1385 alin. (2) din Codul civil prevede că „se vor
putea acorda despăgubiri şi pentru un prejudiciu viitor dacă producerea lui este neîndoielnică”.
Astfel, prejudiciul care va apărea după soluţionarea acţiunii în despăgubire este cert şi va putea fi
reparat dacă apariţia, dar şi posibilitatea determinării acestuia sunt sigure sau neîndoielnice, în
termenii Codului civil, la momentul soluţionării acţiunii în despăgubire.
A doua cerinţă care trebuie îndeplinită pentru ca prejudiciul să poată fi reparat este aceea ca
prejudiciul să nu fi fost reparat în prealabil de o terţă persoană fizică sau juridică. Această condiţie se
cere a fi îndeplinită pentru a se evita îmbogăţirea fără justă cauză a victimei prejudiciului şi implicit
pentru a se evita o judecată suplimentară în restituirea sumei cu care victima s-a îmbogăţit
nejustificat.
9

A se vedea şi G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 250-251.
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Repararea prejudiciului este supusă unor principii, respectiv: principiul posibilităţii reparării
prejudiciului pe cale convenţională, principiul reparării integrale a prejudiciului, principiul reparării
în natură a prejudiciului, principiul răspunderii solidare.
Principiul reparării integrale a prejudiciului este reglementat expres în Codul civil actual în
art. 1385 care prevede că „prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel”.
În virtutea acestui principiu, vor fi supuse reparaţiei atât pierderea suferită de cel prejudiciat,
cât şi beneficiul nerealizat de victima faptei ilicite cauzatoare de prejudicii. În baza art. 1385 alin. (4)
din Codul civil, reparaţia va fi proporţională cu probabilitatea obţinerii avantajului sau, după caz, a
evitării pagubei, dacă fapta ilicită a determinat şi pierderea şansei de a obţine un avantaj sau de a
evita o pagubă.
Tot în virtutea principiului analizat, va fi supus reparaţiei atât prejudiciul previzibil, cât şi
prejudiciul imprevizibil. În toate cazurile, prejudiciul se va repara integral, indiferent de forma de
vinovăţie.
Principiul reparării în natură a prejudiciului presupune faptul că repararea în natură a
prejudiciului, adică patrimonial, prin restabilirea situaţiei anterioare, are prioritate faţă de repararea
prin echivalent care se concretizează fie prin acordarea unei sume globale, fie prin stabilirea a unor
prestaţii periodice succesive, cu caracter viager sau cu caracter temporar.
În cazul în care repararea în natură nu este posibilă, prejudiciul se va repara prin plata unei
despăgubiri pe cale convenţională sau, în lipsă de înţelegere, prin intermediul unei hotărâri judecătoreşti.
Principiul răspunderii solidare este reglementat în art. 1382 din Codul civil şi presupune că
cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ţinuţi solidar la reparaţie faţă de cel prejudiciat.
Privitor la raporturile dintre debitori, sarcina reparaţiei va reveni fiecăruia dintre aceştia conform
regulilor stabilite în art. 1383 din Codul civil, respectiv: „proporţional, în măsura în care fiecare a
participat la cauzarea prejudiciului ori potrivit cu intenţia sau cu gravitatea culpei fiecăruia, dacă
această participare nu poate fi stabilită. În cazul în care nici astfel nu se poate împărţi sarcina
reparaţiei, fiecare va contribui în mod egal la repararea prejudiciului”.
Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu
Pentru determinarea legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu, în literatura de
specialitate au fost propuse mai multe teorii dintre care numai una a fost reţinută atât de doctrină, cât
şi de jurisprudenţă10. Aceste teorii sunt: teoria echivalenţelor condiţiilor, teoria cauzei proxime,
teoria cauzei adecvate, teoria cauzalităţii necesare şi teoria indivizibilităţii cauzei cu condiţiile.
Cea din urmă teorie este cea reţinută de doctrină şi jurisprudenţă; potrivit acestei teorii s-a
apreciat că fenomenul cauză nu acţionează izolat, ci este, de cele mai multe ori, condiţionat de
anumiţi factori care, deşi nu produc în mod nemijlocit efectul (adică prejudiciul), îl favorizează,
astfel încât aceste condiţii alcătuiesc, împreună cu împrejurarea cauzală, o unitate indivizibilă, în
cadrul căreia, ele ajung să dobândească, prin interacţiune cu cauza, un rol cauzal11.
Vinovăţia
Ca ultim element al răspunderii civile delictuale, vinovăţia vizează latura subiectivă a faptei,
atitudinea subiectivă a autorului, la momentul săvârşirii, faţă de fapta săvârşită sau faţă de urmările
acesteia.
Codul civil, asemeni Codului penal, reglementează două forme ale vinovăţiei: intenţia
(directă sau indirectă) şi culpa (sub forma imprudenţei sau neglijenţei).
10

Tribunalul Suprem, completul de 7 judecători, decizia nr. 40/1987, în RRD nr. 1/1988, p. 72 şi CSJ, secţia penală,
decizia nr. 765/1990, în revista Dreptul nr. 6/1991, p. 66.
11
G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2012, p. 251.
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În materie de răspundere civilă delictuală, nu interesează neapărat forma de vinovăţie cu care
s-a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, deoarece art. 1357 din Codul civil prevede faptul că
„autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”, cu unele excepţii prevăzute tot în
mod expres de Cod. Astfel, conform art. 1354, „victima nu poate obţine repararea prejudiciului ...
decât dacă dovedeşte intenţia sau culpa gravă...”. În acelaşi sens sunt şi art. 1370 (care se referă la
imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite), art. 1371 alin. (1) din Codul civil (care
reglementează vinovăţia comună a victimei şi a autorului faptei ilicite), art. 1383 (referitor la
raporturile dintre cei care răspund solidar de fapta ilicită săvârşită).
Pentru a exista vinovăţia, autorul faptei ilicite trebuie să aibă capacitate delictuală. În legătură
cu capacitatea delictuală, se impune precizarea câtorva situaţii referitoare la minorii sub 14 ani şi
persoanele puse sub interdicţie judecătorească, minorii care au împlinit 14 ani şi persoanele lipsite
de discernământ la data săvârşirii faptei.
În ceea ce îi priveşte pe minorii sub 14 ani şi pe persoanele puse sub interdicţie judecătorească, potrivit art. 1366 alin. (1) din Codul civil, aceştia nu vor răspunde de prejudiciul cauzat, cu
excepţia cazului în care se dovedeşte discernământul lor la data săvârşirii faptei. Codul civil actual a
instituit aşadar capacitatea delictuală a minorilor sub 14 ani şi a persoanelor puse sub interdicţie
judecătorească, cu condiţia existenţei discernământului la data săvârşirii faptei.
Cât priveşte situaţia minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, Codul instituie, prin art. 1366
alin. (2), o prezumţie relativă de răspundere delictuală a acestora, prezumţie ce poate fi răsturnată
prin orice mijloc de probă. Astfel, minorii care au împlinit 14 ani răspund de fapta ilicită săvârşită,
cu excepţia cazului în care se face proba lipsei de discernământ la data săvârşirii faptei.
Art. 1367 din Codul civil stabileşte situaţia răspunderii altor persoane lipsite de discernământ,
în sensul că „(1) cel care a cauzat un prejudiciu nu este răspunzător dacă în momentul în care a
săvârşit fapta păgubitoare era într-o stare, chiar vremelnică, de tulburare a minţii, care l-a pus în
neputinţă de a-şi da seama de urmările faptei sale. (2) Cu toate acestea, cel care a cauzat
prejudiciul este răspunzător, dacă starea vremelnică de tulburare a minţii a fost provocată de el
însuşi, prin beţia produsă de alcool, de stupefiante sau de alte substanţe”. Astfel, cel lipsit
vremelnic de discernământ nu va răspunde delictual dacă starea i-a fost provocată accidental,
independent de voinţa sa. În condiţiile în care autorul faptei şi-a provocat starea prin consum excesiv
de alcool (beţie), de substanţe stupefiante sau alte substanţe interzise, acestuia i se va angaja
răspunderea civilă delictuală. Acest text de lege a fost transpus din legislaţia penală şi i s-a conferit
aceeaşi valoare juridică, în sensul că şi în legislaţia penală beţia accidentală înlătură caracterul penal
al faptei, în timp ce beţia voluntară reprezintă circumstanţă agravantă legală în temeiul art. 75 din
Codul penal12.
Chiar dacă răspunderea civilă delictuală nu va fi angajată, în temeiul art. 1368 din Codul
civil, autorul prejudiciului va fi obligat la plata unei indemnizaţii către victimă ori de câte ori nu se
poate angaja răspunderea pentru fapta altuia, deci în mod subsidiar, în condiţiile în care persoana
însărcinată cu supravegherea celui lipsit de discernământ nu răspunde pentru fapta săvârşită de
autor. Indemnizaţia se va stabili în mod echitabil, cu luarea în considerare a stării patrimoniale a
părţilor.
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie reprezintă o instituţie deosebit de
importantă a materiei obligaţiilor, aceasta generând o vastă jurisprudenţă în materie, instanţele
judecătoreşti fiind chemate să analizeze condiţiile în care fapta ilicită a fost săvârşită, dacă autorul
are sau nu capacitate delictuală, existenţa şi întinderea prejudiciului, precum şi dacă există raport de
cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat.

12

faptei.

Beţia voluntară reprezintă circumstanţă atenuantă legală dacă aceasta a fost anume provocată în vederea comiterii
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INTRODUCEREA ÎN CODUL CIVIL A CONTRACTULUIU
DE FIDUCIE PRELUAT DIN COMMON LAW
Anemari-Iuliana OPRIŢOIU*
Abstract:
At the basis of fiduciary institution stand the fiduciary contract, the relationship between the
fiduciary institution and the fiduciary contract is so tight that some authors consider fiducia a new special
contract settled within European civil codes.
Fiduciary contract characteristics so different from those existing in civil law juridical thinking
and vision evoke heated discussions between law experts in their attempt of doing a framed of it in the
traditional landmarks.
This paper aims to make a analysis to the characters of the fiduciary contract and of the legal
effects that it s classification in a certain category creates.
Key words: fiduciary institution, contract, contract characteristics, effects of contracts, fiduciary
contract

În sistemele juridice de common law, trust-ul, constituie o instituţie extrem de importantă
cunoscând diferite forme şi având o utilizare largă atât în relaţiile dintre persoanele fizice, cât şi în
relaţiile dintre persoanele juridice. Trust-ul a fost utilizat din cele mai vechi timpuri în ţările
anglo-saxone în special pentru transferul averilor între membrii aceleaşi familii, utilizarea sa
frecventă impunând această instituţie ca o instituţie de bază de sistemului de common law.
Necesităţile vieţii economice, care au impus adoptarea trust-ului şi în legislaţiile europene, sunt cele
care au transformat trust-ul din ţările anglo-saxone modificând obiectivele sale tradiţionale în unele
noi care au în vedere în mod special relaţiile comerciale şi de afaceri, astăzi trustul fiind în Statele
Unite ale Americii, de exemplu, cea mai utilizată formă de organizare a societăţilor comerciale
alături de corporaţie.
În ţările civiliste adoptarea instituţiei trustului sub forma fiduciei a dat naştere unor ample
dispute. Pe de o parte această instituţie este contrară vechilor teorii ce stau la baza sistemului de
drept civilist, în special a unităţii patrimoniului şi a concepţiei asupra dreptului de proprietate, pe de
altă parte această nouă instituţie este dificil de încadrat în reperele tradiţionale ale dreptului civil,
datorită relaţiilor complexe cărora le dă naştere, şi în a căror rezolvare specialiştii apelează la
clasificările, noţiunile şi conceptele cunoscute.
În ţările civiliste forma originală a trustului a suferit unele modificări care au vizat tocmai
atenuarea diferenţelor dintre cele două sisteme juridice astfel încât fiducia să fie mai uşor asimilată.
Una dintre cele mai importante diferenţe consta în faptul că fiducia trebuie să fie expresă, în timp ce
trust-ul de common law, poate fi şi tacit (sistemele civiliste având o instituţie asemănătoare, şi
anume instituţia gestiunii de afaceri art. 1330-1340 NCC). Tocmai această diferenţă esenţială,
constând în faptul că pentru constituirea unei fiducii este necesară încheierea unui contract, a
determinat unii autori să considere fiducia un nou contract special şi nu o instituţie de sine stătătoare.
În legislaţia românească fiducia a fost introdusă în noul cod civil, constituind una din
noutăţile notabile pe care le aduce noua legislaţie civilă. Legiuitorul noului cod, a preluat
*
Drd., Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Drept, Şcoala Doctorală, Specializarea Drept Civil,
în cadrul proiectului POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77082 „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică
complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice”.
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reglementarea fiduciei aproape în totalitate din codul civil francez, între cele două reglementări
existând diferenţe minore. În legislaţia franceză fiducia a fost introdusă după lungi dezbateri, prima
încercare de introducere a fiduciei fiind în anul 1992, când a fost elaborat un prim proiect de lege
după consultări cu profesionişti în drept, bancheri, notari, avocaţi şi întreprinzători privaţi, proiect
completat cu propuneri corespunzătoare de modificare ale dispoziţiilor fiscale. Proiectul a fost
aprobat de Consiliul de Miniştrii dar nu a fost însă adoptat. Fiducia a fost introdusă în legislaţia
franceză în cele din urmă 15 ani mai târziu prin legea din 20 februarie 2007. Un argument hotărâtor
pentru adoptarea fiduciei a constat în faptul că legislaţia franceză era una dintre putinele legislaţii
europene care nu utilizau instituţia fiduciară. Ţări cu sisteme de drept civiliste precum
Luxembourg-ul adoptaseră această instituţie încă din 1983, iar Germania utiliza o instituţie
asemănătoare denumită Treuhand.
Prin introducerea fiduciei în noul Cod civil, legislaţia română s-a alăturat celorlalte legislaţii
europene moderne care au considerat că această inovaţie legislativă poate aduce beneficii pentru
sistemele civiliste.
Noul cod civil român reglementează fiducia în Cartea a III – Despre bunuri, Titlul IV –
Fiducia, definind-o în art. 773 ca „operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori
transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un
ansamblu de asemenea drepturi prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le
exercită într-un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari”. Trebuie clarificat
încă de la început că în viziunea legiuitorului român fiducia este o instituţie de sine stătătoare şi nu
un contract, aşa cum s-au pronunţat unii autori din literatura franceză. Faptul că fiducia este o
instituţie de sine stătătoare se înţelege şi din prevederile art. 774 alin. 1 „Fiducia este stabilită prin
lege sau prin contract...”, izvoarele fiduciei putând fi atât legea, cât şi contractul.
Contractul de fiducie rămâne însă elementul central al acestei instituţii, o analiză a acestuia în
conformitate cu actuala legislaţie civilă constituind un prim pas important în înţelegerea instituţiei
fiduciare.
Noţiune
Contractul de fiducie în mod firesc preia scopul şi definiţia instituţiei fiduciare putând fi
caracterizat ca fiind contractul prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale,
drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi,
prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în
folosul unuia sau mai multor beneficiari.
În dreptul civil contractele se împart în funcţie de anumite caractere care dau naştere în mod
automat anumitor consecinţe. Avem astfel contracte sinalagmatice sau unilaterale, cu executare
succesivă sau dintr-o dată, cu titlu oneros sau gratuit etc.
Caractere juridice
 Contractul de fiducie este un contract solemn
Potrivit art. 774 NCC, alin 1, „fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în
forma autentică. Ea trebuie sa fie expresă”. Conform textului legal contractul de fiducie nu poate fi
încheiat decât în formă autentică, ad validitatem sau ad solemnitatem. Încheierea contractului de
fiducie fără respectarea acestei forme atrage după sine sancţiunea nulităţii absolute.
 Contractul de fiducie este un contract sinalagmatic
Contractele sinalagmatice sunt contracte care nasc drepturi şi obligaţii reciproce şi interdependente între părţile contractante. Obligaţia fiecărei părţi avându-şi cauza juridică în obligaţia
celeilalte părţi. Din această caracteristică a contractelor sinalagmatice decurg unele consecinţe
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deosebit de importante, numai în cazul contractelor sinalagmatice putând fi pusă problema excepţiei
de neexecutare a contractului (exceptio non adimpleti contractus), problema riscului contractului şi
cea a rezoluţiunii.
Încadrarea contractului de fiducie în categoria contractelor sinalagmatice sau unilaterale
ridică unele dificultăţi, având în vedere faptul că în contractul de fiducie există trei părţi contractante
(constituitorul, fiduciarul şi beneficiarul – chiar dacă în unele situaţii beneficiar poate fi chiar
constituitorul sau fiduciarul, iar în alte situaţii acesta este un terţ care nu participă direct la încheierea
lui). Trebuie astfel analizate toate raporturile care se nasc între părţi ca urmare a încheierii
contractului de fiducie pentru a putea identifica caracterul sinalagmatic sau unilateral al obligaţiilor
ce decurg din acestea.
Contractul de fiducie se încheie direct între constituitor şi fiduciar acestea fiind părţile care
stabilesc termenii contractuali, beneficiar al contractului poate fi însă pe lângă constituitor, fiduciarul
sau un terţ, care prin acceptarea acestuia devine parte contractantă.
Astfel în analiza raporturilor dintre constituitor şi fiduciar, ca ipoteză de lucru poate fi
analizată situaţia în care fiduciarul şi-ar asuma obligaţia îndeplinirii îndatoririlor fiduciare cu titlu
gratuit. În acest caz contractul de fiducie ar avea caracter unilateral creând obligaţii numai în sarcina
fiduciarului care şi-ar lua angajamentul de a administra activul fiduciar în interesul unei alte
persoane fără ca acestei obligaţii să îi corespundă o obligaţie corelativă (de plată a serviciilor de
administrare efectuate). Această variantă însă nu poate fi acceptată având în vedere reglementarea
actuală conform căreia fiduciarul nu îşi poate asuma obligaţiile fiduciare cu titlu gratuit, concluzie
care se desprinde implicit din textul legal care condiţionează calitatea de fiduciar unor subiecţi
calificaţi – profesionişti, cât şi în mod explicit din textul legal care prevede în art. 784 („Puterile şi
remuneraţia fiduciarului”), la alin. 2, dispoziţia conform căreia „fiduciarul va fi remunerat potrivit
înţelegerii părţilor, iar în lipsa acesteia, potrivit regulilor care cârmuiesc administrarea bunurilor
altuia”. Textul legal al noului Cod civil înlătură astfel posibilitatea ca fiduciarul să îşi poată asuma
obligaţiile fiduciare cu titlu gratuit. Ca urmare apare caracterul sinalagmatic al contractului de
fiducie: obligaţiilor fiduciare asumate de către fiduciar prin contract faţă de constituitor, îi
corespunde dreptul de a fi remunerat, iar obligaţiei de plată a remuneraţiei către fiduciar, îi
corespunde dreptul constituitorului de a avea activul fiduciar administrat în folosul propriu sau în
folosul unui terţ beneficiar desemnat.
Dacă am stabilit caracterul sinalagmatic al contractului de fiducie ca urmare a interdependenţei drepturilor şi obligaţiilor reciproce asumate de către părţi, apar însă dificultăţi în a analiza
principalele consecinţe ce decurg din acest caracter: excepţia de neexecutare a contractului (exceptio
non adimpleti contractus), problema riscului şi cea a rezilierii/rezoluţiunii.
Excepţia de neexecutare a contractului. Prin excepţia de neexecutare a contractului se
înţelege un mijloc de apărare al părţii căreia i se cere să îşi execute obligaţia asumată printr-un
contract, fără ca cealaltă parte să îşi fi executat propria obligaţie contractuală. Temeiul juridic al
acestei excepţii îl constituie tocmai reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor contractuale. Pentru
invocarea excepţiei sunt necesare îndeplinirea unor condiţii: obligaţiile reciproce să izvorască din
acelaşi contract, să existe din partea celuilalt cocontractant o neexecutare chiar şi parţială a obligaţiei
dar care să fie suficient de importantă ca parte a obligaţiei respective, neexecutarea sa nu se datoreze
culpei celui care invocă excepţia de neexecutare care împiedică cealaltă parte să îşi execute
obligaţia, părţile să nu fi convenit ca cele două obligaţii să nu se execute simultan.
În cazul contractului de fiducie putem lua în discuţie două ipoteze în ceea ce priveşte
obligaţia de plată a activităţii fiduciarului. O primă ipoteză ar fi cea în care prin contractul de fiducie
constituitorul se obligă să achite o anumită sumă fiduciarului pentru activităţile fiduciare prestate,
valoare stabilită prin contract, independenţa de atingerea unor anumiţi parametrii de performanţă de
către fiduciar. Prin contract obligaţia de plată poate fi stabilită de părţi şi în sarcina beneficiarului,
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terţ faţă de contractul dintre constituitor şi fiduciar, care prin acceptarea fiduciei îşi va asuma
inclusiv această obligaţie. Într-o astfel de ipoteză plata fiduciarului se va face din patrimoniul
constituitorului, respectiv al beneficiarului fără afectarea activului fiduciar. În această situaţie
excepţia de neexecutare a contractului poate fi invocată de oricare din părţi, respectiv de către
fiduciar în cazul neplăţii remuneraţiei stabilite, sau de către constituitor/beneficiar în cazul în care
fiduciarul nu îşi îndeplineşte îndatoririle fiduciare. Deşi reglementarea actuală a fiduciei nu exclude
o astfel de ipoteză, în realitate este puţin probabilă o astfel de situaţie având în vedere finalităţile
urmărite de părţi prin instituirea unei fiducii. Obiectivul principal al constituirii unei fiducii constă în
separarea patrimoniului unei persoane în vederea încredinţării unei părţi a acestui patrimoniu spre
administrare fiduciarului, prin aceasta urmărindu-se administrarea cât mai profitabilă a activului
încredinţat, ţinând cont de pregătirea, abilităţile şi calităţile fiduciarului. Constituitorul urmăreşte
deci prin încheierea contractului de fiducie obţinerea unui avantaj, în folosul propriu sau al unui terţ,
care constă în sporirea valorii activului încredinţat fiduciarului. Faţă de această finalitate urmărită de
constituitor la încheierea contractului de fiducie, ipoteza asumării unor plăţi din patrimoniul propriu
sau al beneficiarului este puţin probabilă.
În cea de a doua ipoteză părţile stabilesc modalitatea de plată a fiduciarului direct din patrimoniul fiduciar, valoare care poate fi stabilită sub forma unui procent anual aplicat activului fiduciar
administrat. În acest caz obligaţia de plată incumbă asupra activului fiduciar, fiduciarul fiind cel care
are obligaţia de administrare a acestuia într-un mod profitabil de care depinde inclusiv plata remuneraţiei sale. Într-o astfel de situaţie fiduciarul nu poate invoca excepţia de neexecutare a contractului
faţă de constituitor, aceasta deoarece neexecutarea ar fi din propria culpa a celui care invoca excepţia.
O astfel de situaţie va constitui cel mai probabil regula în privinţa contractelor de fiducie.
Riscul contractului. În ceea ce priveşte o altă consecinţă a contractelor sinalagmatice, şi
anume suportarea riscului contractului avem de asemenea o chestiune controversată. Trebuie lămurit
în primă instanţă dacă prin contractul de fiducie se transmite dreptul de proprietate asupra
patrimoniului fiduciar sau doar un drept de administrare, o posesie şi o folosinţă pe care
constituitorul o transmite fiduciarului. Textul legal nu reglementează în mod clar dacă prin
contractul de fiducie se transmite însuşi dreptul de proprietate sau nu. Fiducia nu este menţionată ca
modalitate de dobândire a proprietăţii (art. 557 NCC – Dobândirea dreptului de proprietate –
prevede la alin. 1: Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie,
moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună credinţă în
cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, prin tradiţiune, precum şi prin hotărâre
judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi). Însa în art. 784 NCC –
Puterile şi remuneraţia fiduciarului, alin. 1, este prevăzut: „În raporturile cu terţi, se consideră că
fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, acţionând ca un veritabil şi unic
titular al drepturilor în cauză, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că terţii aveau cunoştinţă de
limitarea acestor puteri”. Din dispoziţiile art. 784 rezultă fără echivoc că prin contractul de fiducie se
transmite însăşi proprietatea asupra activului fiduciar. Din interpretarea textului legal, reiese că este
de natura contractului de fiducie transmiterea proprietăţii însă părţile pot conveni prin contract şi
contrariul. Astfel, putem concluziona că în lipsa unor clauze contrare prin contractul de fiducie se
transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor/activului fiduciar. Este adevărat că dreptul de
proprietate transmis prin contractul de fiducie comportă unele caracteristici aparte cea mai
importantă dintre acestea fiind că este un drept de proprietate temporar, având în vedere durata
limitată de lege la 33 de ani pentru care se poate încheia un astfel de contract. În cazul dreptului de
proprietate asupra unui bun imobil dacă constituitorul prin contractul de fiducie a transmis
fiduciarului chiar proprietatea bunului, în caz de pieire fortuită se va aplica principiul res perit
domino, conform căruia riscul pieirii bunului este suportat de care proprietar, în acest caz de către
fiduciar. Dar având în vedere faptul că fiduciarul deţinea doar un drept de proprietate temporar,

Drept privat

149

precum şi obligaţia de administrare a activului fiduciar, rezultă că pierderea fiduciarului se va
rezuma la cota de profit ce putea fi obţinută de pe urma bunului imobil pierit fortuit. Fiduciarul îşi va
continua obligaţia de administrare a activului fiduciar (luând în calcul că masa fiduciară este
constituită din mai multe bunuri) pe care îl va transmite aşa cum se află el la finalul contractului de
fiducie, beneficiarului. În concluzie persoana care va suporta în final pierderea fortuită a bunului va
fi beneficiarul, deşi acesta nu era proprietar al bunului la momentul pieirii sale, contrar regulii res
perit domino.
Rezoluţiunea. Problema rezoluţiunii contractului de fiducie de către părţi, constituitor,
fiduciar sau beneficiar, are o rezolvare aparte în textul legal. Astfel contractul de fiducie o dată
încheiat nu poate fi rezoluţionat la cererea constituitorului sau beneficiarului în cazul neîndeplinirii
obligaţiilor contractuale de către fiduciar, noul Cod civil prevăzând în această situaţie posibilitatea
înlocuirii fiduciarului iniţial cu un alt fiduciar – art. 787 alin. 1 („dacă fiduciarul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile sale sau pune în pericol interesele care i-au fost încredinţate, constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul poate cere în justiţie înlocuirea fiduciarului”). În ceea ce priveşte
posibilitatea fiduciarului de a cere rezoluţiunea contractului de fiducie, se aplică aceeaşi soluţie ca în
cazul posibilităţii invocării excepţiei de neîndeplinire a contractului, astfel că fiduciarul nu poate
cere rezoluţiunea contractului de fiducie, deoarece ar însemna să se prevaleze de propria sa culpă.
Mai mult decât atât în ceea ce priveşte încetarea contractului de fiducie observăm că nu sunt
aplicabile regulile generale prin care pot înceta în mod obişnuit contractele sinalagmatice altfel decât
prin îndeplinirea scopului lor (acordul părţilor, reziliere/rezoluţiune), legiuitorul prevăzând
modalităţi specifice pentru încetarea contractului de fiducie. Se observă astfel că prin contractul de
fiducie ia naştere instituţia fiduciară, care odată constituită se poate spune că are o existenţă proprie,
care nu mai depinde de voinţa părţilor care au încheiat contractul. Art. 790 (Încetarea contractului de
fiducie) prevede: „(1) Contractul de fiducie încetează prin împlinirea termenului sau prin
realizarea scopului urmărit când acesta intervine înainte de împlinirea termenului. (2) El încetează,
de asemenea, în cazul în care toţi beneficiarii renunţă la fiducie, iar în contract nu s-a precizat cum
vor continua raporturile fiduciare într-o astfel de situaţie. Declaraţiile de renunţare sunt supuse
aceloraşi formalităţi de înregistrare ca şi contractul de fiducie. (3) Contractul de fiducie încetează
şi în momentul în care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului sau în
momentul în care se produc, potrivit legii, efectele reorganizării persoanei juridice”.
Am încadrat contractul de fiducie în categoria contractelor sinalagmatice şi prin analogie
datorită asemănării acestuia cu situaţia contractului de mandat care este considerat contract
unilateral în cazul în care este cu titlu gratuit şi bilateral (sinalagmatic) în cazul în care este un
mandat remunerat.
În ceea ce priveşte relaţia dintre constituitor şi beneficiar, luând în considerare varianta în
care acesta este o altă persoană decât constituitorul sau fiduciarul, legea în art. 775 NCC prevede
interdicţia liberalităţii indirecte: „contractul de fiducie este lovit de nulitate absolută dacă prin el se
realizează o liberalitate indirectă în folosul beneficiarului”. Textul de lege nu acordă o mare
importanţă reglementarii raporturilor dintre fiduciar şi beneficiar, ne fiind impusă nici direct şi nici
indirect o contraprestaţie din partea beneficiarului în favoarea constituitorului.
 Contractul de fiducie este un contract cu titlu oneros
Încadrarea în această categorie este strâns legată de precedenta clasificare (a contractelor
sinalagmatice sau unilaterale). Deşi textul de lege nu prevede expres interzicerea încheierii unui
contract de fiducie cu titlu gratuit, din interpretarea textului legal, aşa cum am mai arătat, se
subînţelege că un contract de fiducie nu poate fi încheiat fără stabilirea unei remuneraţii a fiduciarului.
În cazul în care părţile nu au stabilit prin contract remuneraţia fiduciarului, aceasta va fi stabilită
conform prevederilor legale în materia administrării bunurilor altuia – respectiv art. 793 alin. (1)
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(administratorul are dreptul la o remuneraţie stabilită (...), prin lege ori, în lipsă, prin hotărâre
judecătorească. În acest ultim caz, se va ţine seama de uzanţe şi, în lipsa unui asemenea criteriu, de
valoarea serviciilor prestate de administrator). În susţinerea acestei soluţii vin şi dispoziţiile art. 776
alin (2) („pot avea calitatea de fiduciari în acest contract numai instituţiile de credit, societăţile de
investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de
asigurare şi reasigurare legal înfiinţate”) şi alin. 3 („de asemenea, pot avea calitatea de fiducieri
notarii publici şi avocaţii, indiferent de forma de exercitare a profesiei”), care acordă calitatea de
fiduciar numai unor profesionişti, natura activităţii acestora fiind una oneroasă.
Din perspectiva relaţiilor dintre constituitor şi beneficiar, atunci când acesta este un terţ,
contractul de fiducie prezintă asemănări cu contractul în folosul unei terţe persoane. Aşadar, în
situaţia în care beneficiar al contractului de fiducie este o altă persoană decât constituitorul
contractul de fiducie îşi pierde caracterul oneros în relaţia dintre constituitor şi beneficiar, dacă
constituitorul nu impune prin contract o contraprestaţie în sarcina beneficiarului.
 Contractul de fiducie este un contract comutativ
Conform definiţiei dată în noul Cod civil la art. 1173 alin. (1): „este comutativ contractul în
care, la momentul încheierii sale, existenţa drepturilor şi obligaţiilor părţilor este certă, iar
întinderea acestora este determinată sau determinabilă”. În cazul contractului de fiducie drepturile
şi obligaţiile părţilor sunt cunoscute din chiar momentul încheierii acestuia. În privinţa întinderi
acestora având în vedere perioada îndelungată de timp pe care se poate încheia un astfel de contract,
precum şi complexitatea noţiunii de administrare se poate spune ca acestea sunt determinabile şi nu
determinate.
 Contractul de fiducie este un contract cu executare succesivă
Contractul de fiducie este un contract cu executare succesivă, având în vedere că scopul
acestuia (administrarea unui activ) presupune trecerea unei anumite perioade de timp necesare în
mod firesc îndeplinirii acestui obiectiv ce nu poate fi executat uno ictu. Din încadrarea sa în
categoria contractelor cu executare succesivă decurg următoarele consecinţe: în caz de nulitate a
contratului, deşi aceasta operează cu caracter retroactiv, când executarea este ireversibilă ea se va
aplica numai pentru viitor iar în caz de forţă majoră executarea poate fi invocată suspendarea
executării contractului pe durata cazului de forţă majoră în condiţiile legii şi a înţelegerii părţilor.
 Contractul de fiducie este un contract intuitu personae
Aceasta caracteristică a contractului de fiducie reiese din scopul şi natura acestuia. Alegerea
fiduciarului este făcută de către constituitor pe considerente personale care privesc persoana
fiduciarului, capacitatea acestuia de a atinge rezultatul urmărit de către constituitor, capacităţile sale
administrative şi manageriale, precum şi încrederea pe care constituitorul o oferă fiduciarului au o
importanţă esenţială la perfectarea contractului.
Clasificarea contractului de fiducie după efectele produse: translativ/constitutiv de
drepturi reale sau generator de drepturi de creanţă
Complexitatea contractului de fiducie face dificilă încadrarea acestuia în una dintre cele două
categorii. Categoria contractelor translative sau constitutive de drepturi reale are în vedere
contractele prin care se constituie sau se transferă un drept real: dreptul de proprietate, dreptul de
uzufruct, de uz, de servitute sau de superficie. Categoria contractelor generatoare de drepturi de
creanţă dă naştere numai unor drepturi de creanţă, unor raporturi de obligaţii.
Contractul de fiducie este un contract translativ de drepturi reale vând în vedere faptul că, aşa
cum am menţionat şi pe parcursul acestei lucrări, prin contractul de fiducie se poate transmite însuşi
dreptul de proprietate, alături de celelalte drepturi reale. Dacă prin contractul de fiducie constituitorul
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nu a transmis fiduciarului dreptul de proprietate, ci doar un drept de administrare asupra activului
fiduciar, putem ajunge la concluzia că este un contract constitutiv de drepturi (prin contractul de
fiducie se naşte dreptul fiduciarului asupra masei patrimoniale fiduciare) care prin natura lor se
aseamănă drepturilor reale, dar care nu poate fi încadrat în nici una din categoriile existente.
Dacă analizăm însă natura drepturilor beneficiarului care apar ca urmare a încheierii contractului de fiducie ajungem la concluzia că acestea sunt drepturi de creanţă. Astfel prin contractul
de fiducie constituitorul transferă fiduciarului activul patrimonial pentru ca acesta să îl administreze
în folosul beneficiarului. Fiduciarul primeşte prin contractul de fiducie însăşi proprietatea bunului
sau a bunurilor sau doar administrarea acestora, însă în ceea ce priveşte beneficiarul deşi acesta va
deveni proprietar al activului fiduciar la încetarea contractului de fiducie, pe perioada acestuia nu are
nici un drept asupra activului fiduciar. Drepturile beneficiarului se limitează pe perioada contractului
de fiducie la dreptul de a cere socoteală fiduciarului pentru activitatea sa (art. 783 – Obligaţia de a
da socoteală – „Contractul de fiducie trebuie să cuprindă condiţiile în care fiduciarul dă socoteală
constituitorului cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sale. De asemenea, fiduciarul trebuie să dea
socoteală, la intervale precizate în contractul de fiducie, beneficiarului şi reprezentantului
constituitorului la cererea acestora”). Nu putem ajunge decât la concluzia că raporturile dintre
beneficiar şi fiduciar sunt unele obligaţionale. Beneficiarul nu dobândeşte nici un drept real asupra
activului fiduciar, ci doar un drept de creanţă asupra fiduciarului. Din acest punct de vedere
contractul de fiducie este generator de drepturi de creanţă.
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CESIUNEA DE CONTRACT ÎN CONFIGURAREA NOUL COD CIVIL
ASSIGNMENT OF CONTRACT WITHIN THE CONFIGURATION
OF THE NEW CIVIL CODE
Diana-Nicoleta DASCĂLU*
Abstract: New Civil Code, creation of the modern legislator which was inspired by the
comparative law, particularly the Civil Code of Quebec, took over and covered some new institutions for
the national law, institutions that previously enjoyed the attention of national doctrine, knowing support
for retrieval arguments or opinions. One such institution is the assignment of contract, which is dedicated
the article. We sought to capture the features of this institution as we analyze it in parallel with the
regulations on the same subject in the comparative law, adding that the Romanian legislator has adapted
the his own concept of this institution, so that there are differences between national legislation and the
comparative law which served as inspiration.
Keywords: assignment of contract, assignment of debt, novation, assignee, assignor, assigned
contractor, novation, delegation

1. Introductive notions concerning the institution of assignment of contract
Assignment of contract was a controversial institution in the matter of legal recognition, not
only in the Romanian civil law, but in other European private law systems. The main line of
approach which brought controversy to the assignment of contract was the idea of impossibility of
translation of debt as part of the obligation. But, although, legally, this institution was not
established in an express manner by the current law, doctrine and judiciary practice was a witness to
the possibility of assigning a contract, not just a claim, possibility stipulated by the Romanian Civil
Code from its early beginnings.
The new Civil Code no longer avoids this institution, which was already a fact of civil reality,
and more of the commercial reality, and specifically embraces in the art. 1315-1320 the institution
designated by the term contract assignment. So it came that legislation, jurisprudence and doctrine
recognize without hypocrisy, the vitality of the assignment may it be of debt or contract.
Legal science, concurring to the economical and legal reality that perceived the assignment
not simply as a tool to allow essential values circulation, was thus forced towards maturity, this way
admitting that an obligation report should be looked upon as a transferable good, more specific that
it would be possible to be assigned as any material good.
In a simplistic way of seeing things, the assignment of contract may be defined as the legal
transaction whereby one party of a contract (the assignor) is replaced by a third party (transferee), as
an effect of the agreement resulted during the execution of the contract, between the transferor and
the transferee, with the actual consent of the contractual partner.
As stated by the specialized doctrine1, the assignment of contract (also known by the name of
„assignment of contractual position” – called so by part of the specialized doctrine and some foreign
law codes) supposes the participation of three parties: the assignor (the party which yields their
*
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contractual position), the assignee (the third party, which, as an effect of the agreement settled with
the assignor, replaces the latter in the legal contract) and the outward (the original contractor, which
is also directly affected by the assignment of contract)
However, some of the classical specialized doctrine inclines to believe that the assignment of
contract is inadmissible and choose to interpret its applications as simple assignments of debt.
2. Main thesis and theories of approach for the assignment of contract institution.
The subjectivist thesis captures the essence of the contract in its capacity of being a “hope
directed towards a third person, who’s figure is not unimportant to us”, impossible to be perceived
as asset value, detached from the contractors person. According to the above, the conventional
assignment of contract would only be possible as a tripartite operation, established on the consent of
the three interested parties: the assignor, the assignee and the transferee2.
Although supporters of the proactive thesis define the contract as an instrument of
“socialization”, neither deny the transmissibility of the obligation, but only the transmissibility of the
obligation source. In other words, when the obligation arises from a contract – not yet fulfilled or
with a later date of execution – the replacement of a party with a third one is still possible, but it
intervenes at the origin of the source (of the obligation) and is in a dependency relation with the
consent of the assignee3.
The classicism of the assignment of contract brings forward two theories: the dualistic theory
and the monistic theory.
Supporters of the dualistic theory define the assignment of contract as two distinct operations:
an assignment of claim, followed by an assignment of debt.
Assignment of contract is, as sustained by the supporters of this thesis, “that convention
through which all legal relationships arising from a contract are being transferred to a third party
contractor”. Thus, the assignment has the role of “allocating, for the future, to a third party, with no
relation to the contract, all rights and obligations arisen from the contract, and to alienate the
assignee from the initial contract”4.
According to the analyzed theory, the assignment of contract would assume the transfer of all
rights and obligations within a contract, yet as a result of two distinct operations: a claim transfer
and a debt transfer, the entire assignment of the contract thus depending on the admissibility of the
two operations which it supposes.
This theory is supposed to have the following flaws: 1. It apparently does not propose a
solution for the transfer of the potestative rights towards the transferee and 2. by the fact that, from
this point of view, through an assignment of contract, made of an assignment of claim and an
assignment of debt, the obligation is “duplicated”, the assigned lender being thus able to require
both the assignor and the assignee to be eligible for the initial claim/debt, furthermore this way the
entire operation wouldn’t produce any major effect, the assignor would so remain indebted towards
the assigned lender and, thus, the contract wouldn’t be assigned but the debt would be overtaken by
the assignee, through a contract between the latter and the assignor5.
Discussions were held not so much on the assignment of claim, institution that was long ago
accepted by French and Romanian syndic, but on the second mechanism of which would depend the
assignment of contract, that of the assignment of debt, long-disputed by a part of the European
doctrine, following the principle that he who would contract with the debtor is entitled to believe in
2
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the latter’s solvency, without being placed in a situation where the debtor would be able to assign
the debt to a new debtor, that does not present the same warranties as the original lender has trusted
upon initially, when he contracted with the debtor.
However, there were several authors that did not see a legal obstacle in the path of achieving
the assignment of debt, following the principle that the mere omission of the legislature to regulate
the assignment of debt does not mean without a shadow of a doubt that this kind of transaction is
prohibited by law or impossible to obtain, the passive side, in this case, would be translated in a
conventional modality6.
The second theory on the mechanics of assignment of contract was the monistic theory. Its
followers believe that the purpose of the assignment of contract is not the translation of rights and
contractual debts but a chance for the initial contract to survive in the actual case in which one of the
original contractors cannot withstand the contractual report, reason for which it substitutes itself for
another party.
Seen from this point of view, the specialized doctrine7 stated that the assignment would not
operate on the obligation itself but on the source of the obligation – the contract itself.
The promoter of this theory was the French syndic Laurent Aynes, whom considered that the
assignment of contract mustn’t be looked upon as a simple addition of two distinct legal operations,
namely the assignment of debt and the assignment of claim, as elements of the agreement, but as a
translation of the contract as a whole.
According to the monistic theory, as seen through Aynes’ perspective, the assignment of
contract does not contravene the principle of binding force of the contract, neither its relative effect.
The assignee is a third party relative to the original contract, as an object of the translation, but as an
effect of the assignment he becomes bound to the contract. Furthermore, in the case of the
assignment of contract, it isn’t even necessary to impose the formalities of the Civil Code in the
issue of the opposability of the assignment of claim, nor to discuss the admissibility of the
assignment of debt, the assignment of contract being possible even in the absence of the agreement
of the assigned co-contractor.
The large majority of the French specialized doctrine, as the Romanian specialized doctrine,
have adopted the monistic thesis, except that the assignment of contract cannot though work in the
absence of agreement of the assignee.
The reason of such operations is that, if the parties of a contract are not willing to cease the
contract through rescission or dissolution and one party is willing and able to continue its’
contractual obligations and a third party is willing to take over the place of the initial party of the
contract that is no longer willing to participate, at that precise moment there may be a continuation
of the contract with the third party through the so called “assignment of contract”.
Why would one refer to the intervention of this specific institution and not appeal to novation
by change of creditor or debtor, an institution much older and widely accepted by the specialized
doctrine? The answer is a very simple on, if we consider that the effect of novation would be in such
case. Novation is known as a way of extinguishing an old obligation and replacing it by a new one,
which would necessarily include an aliquid novi, a new element. If the parties would refer to
novation, as a solution in replacing one of the initial parties of the contract, the consequences would
be disastrous considering the main effect of this institution – cessation of the initial obligation with
all its’ accessories and safeguards.
A legitimate question arises, however: is there possible to replace a party in an agreement of
will (contract) with a third party? We consider this to be a pertinent question, as long as, a contract is
defined as an agreement of will.
6
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According to the provisions of the New civil code draft, Art. 1315 states: “a party may be
substituted by a third party in relations arising from a contract only if the benefits were not fully
completed, and the other party consents”.
The above text raises a further question: does the consent of the assignor to be replaced in the
existing contract constitute a parallel contract with the initial one and eventually with the contract
that forms between the assignor and the third party that takes over?
If the assignment of contract involves three parallel contracts, the initial one, the contract
between the assignor and the assignee and the contract between the assignor and the assigned, then,
according to the classic definition of the contract, there are three agreements of will, which answers
to the first question: there is no translation of an agreement of will, but a contractual relation at the
level of its contents of rights and obligations, and the agreement of will, of the assigned is yet
another agreement, a new contract through which transfer is accepted, the transfer of relations of the
original contract.
The answer to this question, given by the specialized doctrine8, is a nuanced one – there is no
transfer of agreement of will, as the agreement of will must be reiterated, but a transfer of the
assignor’s contractual position.
The denomination chosen by the French specialized doctrine, that of “contractual position”
allows the analysis of such situations that, unlike an assignment of claim, an assignment of debt, a
novation or a classic/traditional delegation that would transfer to the assignee the full rights and
obligations, of the party that withdraws, taken as a whole and not as rights and isolated debts,
together with safeguards, potestative recognized rights etc.9.
3. Target area of this relatively new institution in Romanian law
As presented in the New civil code draft, the assignment of contract occurs only when “a
party may be replaced by a third in relations born out of a contract only if the benefits were not yet
fully implemented, and the other party consents”.
According to the above, assignment of contract applies mainly to contracts with successive
execution/completion, those that are still unfolding and whose effects and benefits have not been
totally consumed. It’s only natural that this type of contracts, with successive completion, to take
first place in the scope of the assignment, as appealing to a simple logical operation one can notive
the impossibility to assign a fully executed contract and whose conditions have already been met.
Doctrine also included within the scope of the assignment contracts that are fulfilled uno ictu
whose main effects have not yet been exhausted.
We find there is a keen interest in the question whether in what regards unilateral contracts
there may exist assignment of contract, of claim or of debt, based on the position of the obligor. The
practical difference is quite difficult to be made, considering that the New civil code provides both
assignment of claim and assumption of debt. Considering the amplitude which assignment of
contract implies, including the fact that it comprises the transfer of potestative rights, not only of
claim rights, it has been considered that it is possible and preferable the assignment of unilateral
contracts.
We consider that the law favors the freedom of assignment, so an assignment will generally
be permitted unless there is an express prohibition against assignment in the contract.
An assignment cannot have any effect on the duties of the other party to the contract, nor can
it reduce the possibility of the other party receiving full performance of the same quality. Certain
kinds of performance, therefore, cannot be assigned, because they create a unique relationship
between the parties to the contract.
8
9

Juanita Goicovici, op. cit., p. 86.
S. Valory, La potestativite dans les relations contractuelles, Presses Universitaires D Aix Marseille, 1999, p. 347.

156

Ştiinţe şi codificare în România

4. Considerations regarding the refusal of the assignor to accept the assignee
New Civil Code provisions subjugate the entire operation of transfer of the contractual
position of the assignor to the assignee to the agreement of the obligor.
The question arisen is whether the agreement of the obligor represents a potestative
discretionary right, which may be exercised with no limits or external constraints, or is it an
non-discretionary right.
We may begin to answer that question from admitting that the right of the obligor belongs
indeed to the potestative rights category. Yet, this does not mean that it is by itself a discretionary
right.
In French law, discretionary rights are subject to the requirement of good-faith and in what
regards the area of censorship of potestative rights to dissolute a contract, the jurisprudence stated
that any right might be susceptible of abusive use by its holder.
French specialized doctrine also concluded that the discretionary right is that right of whose
application, even if founded on bad-faith, cannot be sanctioned, either because there is no
appropriate penalty, or because the law or the judge would consider unnecessary the additional
protection implied by censoring the given right10.
Following this principle, we notice that the refusal of the obligor to accept the assignee may
be and must be, in need, censored by the court, when it implies malicious intent. But this would
apply only in what regards contracts where the direct interest is for the monetary element and not for
the parties involved.
In what regards intuitu personae contracts, meaning those that are based upon special
qualities of the contractual partner, or feelings of affinity between contractors, things go a different
path and we consider that, in principle, there might be a discretionary consent implied, which cannot
be censored by court. But even so, there could be a situation when, we consider, discretionary
agreement of consent is not permitted. That would be the situation in which the obligor is the same
with the professional, the one party that by the skills it possesses made possible the very existence of
the contract.
Doctrine made a distinction between intuitu personae subjective-case which is based on a
person’s emotion and intuitu personae objective-case which is based on a professional or technical
objective quality of a person. Thus, a contract based on a subjective intuitus personae, per se can’t
be transferred, as the feelings, affinities or human qualities that bond the parties of the contract make
impossible the reiteration between the obligor and the assignee.
In the case of a contract assignment, based on an objective intuitu personae contract, the right
of the obligor to approve to the assignee, although potestative, is not discretionary. Assertion might
be explained by the fact that reiteration of professional qualities presented by the assignor in the
person of another specialist of same field of expertise is possible, but the assessment of competence
of the latter is, in need, at Court’s discretion11.
5. Legal value of the obligor consent
Concerning the nature of the given consent of the obligor, the French specialized doctrine asked
if the consent would be constituent or effectual, translative or constitutive of the assignment of
contract, issue that divided scholars opinions: some believed that replacing a party with a third would
represent a translative operation of contractual relation, by maintaining the object and the cause of the
initial contract12, and, on a separate belief, the consent of the obligor would necessarily mean forming
a new contract, stating that any new agreement of will is a mutuus dissensus in relation to the initial
10
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contract and that by creating a new convention/agreement similar to the initial one, a “clone” in terms
of the object, but necessarily a different one, in relation to the initial contract13.
However we tend to rally to the first thesis underlined above, meaning that the assignment of
contract represents an operation involving a translation of contract, especially since the notion of
assignment of contract contains the idea of transfer, transfer of the contract, transfer of the
contractual position in the supreme goal of survival of the original contract.
Regarding the second thesis, although at first sight one would be tempted to agree with the
idea that, at least according to the classical definition of the contract as an agreement of will(s), the
consent of the obligor would have the value of a new contract, the logical and teleological
interpretation line is suddenly interrupted when appealing to the legal fiction which renders the new
contract into a “clone” of the old one in what regards the object, but yet a new one, different from
the original.
Yet, from this angle, the matters become unnecessarily complicated and can lead to erroneous
interpretations; the above statement suggests the fact that the new contract, which has as base
ground the agreement of the obligor, would “terminate”, through the new consent which is followed
by a mutuus dissensus, hence an “annulment” more or less implied, would at the same time create a
so-called “clone”, a new contract, similar as object to the old one, but yet different as parties.
However we fail to understand the role of the institution of assignment of contract, since the
fact that its main effect, represented by the transfer of the contract itself, is not accepted, or, in other
words, the transfer of the contractual position of one of the initial party to a third party, which is thus
brought inside the original contract; id est the original contract remains the same, with no alteration
of any kind, but, by the obligor’s agreement, one of the initial parties is being substituted by a third,
which may exercise all the rights and be responsible of all obligations that arise from the contract.
However, regardless the virtual mechanism used to achieve the assignment of contract, which
most probably will be an issue of the future too, the fact is that without the consent of the obligor,
the assignment of contract cannot be completed. A normal thing otherwise, considering the scale
and effects an assignment of contract presents to the party that still remains bound by the contract.
Yet things are not that clear here either, as the question arises: the obligor’s consent
represents an element of valididy or effectiveness?
If in a first phase, issues were shaped around the necessity to intervene or not of the obligor,
and from May 6th 1997 when the Commercial Chamber of the French Court of Cassation validated
the thesis of current expressed consent, or anticipated expressed consent of the obligor, discussion
was given a new dimension: what are the links of this consent?
Subjectivist doctrine, starting from this jurisprudence, misleads the consent of the obligor
based upon the validity of the assignment of contract, regardless if it is a contract concluded by party
consideration or not. However, this required consent for the formation of the convention itself, will
lack of translative effect the assignment of contract, leading eventually to the creation of a new
contract between the obligor and the assignee under the same conditions as the first contract. The
offer of the assignee to contract with the obligor, expressed in the assignment of contract concluded
with the obligor is followed or preceded by the acceptance of the obligor. Whereas the assignor, will
be a party to the transaction, and not a third party, the formalities relating to inform the latter no
longer find applicability.
Asserting autonomy of the assignment of conventional contract, Cristophe Lachièze supports
a tripartite agreement of will, without however affecting the translative character of the operation. In
other words, the agreement of will of the obligor, assignee and assignor will cause the formation of a
convention whose effect will be the transmission of an existing contract. If at the conclusion of the
initial contract the assignee has stated its possible transfer/translation the operation will be valid by
13
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virtue of the agreement between the assignee and obligor. As for the liberation of the assignor,
unless parties have referred expressly to the contrary, it will be liberated of the obligations resultant
of the contract as a result of its overtake by the assignee.
Following the same case-critical line toward the subject, Christian Larroumet developed the
theory of effectual consent, stating that while the obligor’s consent is not necessary to bring on the
assignor as a party in the assigned contractual report, it appears essential for the liberation of the
assignee. Thus, depending on the option of the obligor we will distinguish imperfect assignment,
when the assignor intervenes in the original contract without liberating the assignee and the perfect
assignment which supposes liberation of the assignee by the assignor.
Systematic analysis of French doctrine and jurisprudence proves the absence of an uniform
concept regarding the role of consent of the obligor, regarding the operation. The opinions expressed
may be grouped into three broad categories.Thus the consent of the obligor regarding the operation
has the value of a formative consent, of an authorization or of an effectual consent. We note,
however, that authors who argue the hypothesis of authorizing the assignment of contract dissociate
the institution of liberation, which supposes in its turn the consent of the obligor.
6. Conventional assignment of contract as provided in the New Civil Code
The new Civil Code contains explicit provisions regarding the legal status of the assignment
of contract, taking over a large part of the regulations of the Italian Civil Code (article 1406-1410
CCI).
Thus, article 1315 paragraph 1 of the new Civil Code defines the assignment of contract by
reference to its effects stating that “(1) a party may be replaced by a third party in reports resulted
from a contract only if the benefits have not yet been fully implemented, and the other party
consents to it”. In relation to the content of the above text, specialized doctrine has shown that the
“so called assignment of contract is nothing more than the replacement of a party (initial or original)
of the “assigned” contract, with another party” which represents a contractual technique and not a
civil autonomous institution. Going even further on the same path, it has been questioned the
translative character of this operation14.
As designed, within the framework of the new code, the assignment of contract appears as a
single operation, producing an indivisible effect. However, in order to achieve it, the consent of the
obligor is a must. There is no direct clue, however, to what the valences of this consent are.
Starting from a similar wording, in the Italian doctrine we encounter the same controversy
related to the role of the consent in the economy of the assignment of contract. Jurisprudence, and
major part of the Italian authors tend to embrace the thesis according to which the consent of the
obligor represents a constituent element of the assignment of the contract and, therefore, we are in
the presence of a convention with multilateral translativ effect15.
Consent to the assignment will be possible to be expressed anticipated, but the effects of the
operation towards the obligor will only occur when substitution is notified or, where appropriate,
accepted. (Article 1317, paragraph 1 of the new Civil Code).
In what regards the form of the assignment of contract and acceptance, article 1316 of the
new Civil Code refers to the form required by law for the validity of the assigned contract.
Regarding the effects towards the assignor, the principle established by the new Civil Code is
that of his release from the terms of contract, yet, it validates as an exception as when the contractor
expressly demands the opposite, the so-called imperfect assignment of contract. If the obligor
consents freely to the assignment, the assignor is without doubt freed from his obligations towards
14
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the assigned co-contractor at the moment when the substitution produces effects towards the latter.
By contrast, when the obligor co-contractor expressly states that he does not intend to free the
assignor of contractual obligations, the latter is held as an alternative debtor for the eventuality of
insolvency of the assignee. We recall that in this latter theory there isn’t an actual assignment since
there is no transfer/translation.
In case that the obligor contractor did not consent to the liberation of the assignor from
contractual obligations, the first can hold the latter responsible when the assignor fails to accomplish
the contractual obligations. In this case, article 1318 of the new Civil Code draft, states the
obligation of the obligor contractor to notify the assignor the failure to comply with the obligations
of the contract of the assignor, no longer than 15 days from the date of non-execution. The question
that arises is whether this term is considered a prescription term or a revocation term, and if it’s
subject to suspension or interruption. We consider that the legal nature of this term should be that of
a revocation term.
Just as the assignment of claim and debt overtaking, in the case of the assignment of contract,
the obligor contractor will be able to confront the assignee all legal exceptions that would result
from the contract. As an exception to that, vices of consent are excluded, as well as any defenses or
exceptions arising in its relations with the assignee, subject to maintaining this right when agreeing
to the assignment.
Finally, it is established a system of guarantees that the assignee is held to. Firstly there is a
legal guarantee consisting of the assignee obligation to guarantee the validity of the contract. Then,
the assignee may conventionally assume the guarantee of the contract execution, situation in which
it will respond as a fidejusor for the obligations of the obligor contractor – Art.1320.
7. The effects of assignment of contract
The operation of assignment of contract represents an agreement to the formation of which
participate the three free willed consents, from which emerges its tripartite nature: that of the
assignor, of the assignee and of the obligor, the latter giving its “agreement” consent, as it was called
by doctrine, regarding the assignor’s party.
We also consider that the consent given by the obligor creates the assignment, not effectual,
i.e. the validity of the contract of assignment is held by the agreement consent of the obligor, and not
the effectiveness or performance of the contract.
As already said, the consent of the obligor can only be co-substantially to the transmission,
not just a shutter of effects between the obligor and the assignee.
The assignment of contract implies three general effects: a. the legal transfer of the
contractual relationship between the assignee and the assignor is realized – at which moment the
so-called “substitution of contractual position” of the assignee intervenes; b. the assignee is
definitively and completely freed from the initial contractual report, except for the case when the
obligor does not consent to that; c. the assigned contract continues, with the assignor in the place of
the assignee, with no substantial modification brought to the object and causes of the contract, and in
principle, without having the effects of retroactivity.
As regards the effects between the assignor and the assignee, considering that the consent of
the obligor is an imaginative condition of validity, we believe that in its absence, the mere
substitution consent between the assignor and the assignee has no legal effect and the assignment of
contract does not exist.
In the event that one of the parties, the assignor or the assignee binds itself to the other,
through an express clause, to obtain the consent of the obligor, being bind, depending on the
circumstances, to an obligation of means or an obligation of result, and it fails to do so, it will be
bind to pay damages, on the provisions of common law.
If the consent of the obligor has been obtained, before or after the agreement between the
assignor and the assignee, then the assignment of that specific contract is valid. It is the moment that
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produces the most important legal effect of the assignment: operates the legal translation of the
contractual report between the assignor and the assignee, performing the so-called “substitution of
contractual position” of the assignor.
As regards the moment at which the assignment of contract is born, provisions of the new
Civil Code delineate two situations: 1. If one party consented in advance that the other party may
substitute itself by a third party in the contractual relation, the assignment will produce effects to that
party from the moment the obligor is notified of its existence, or at the moment the latter consents to
it; 2. In the case that there is an agreement only between the assignor and the assignee, the
assignment is born only at the moment the obligor co-contractor consents to it.
Another effect that occurs between assignor and assignee is the legal obligation of guarantee
to which the assignor is bind towards the assignee, regarding the validity of the contract. If the
assignor expressly binds itself to guarantee not only validity, but also execution of the contract, the
latter will also have the quality of a fidejussor for the obligations of the obligor co-contractor.
Between the assignee and the obligor, appear as a first effect of the assignment, the
obligations and rights given by the substitution of the assignor in the initial contract. In other words,
the assignee becomes a party in the assigned contract, having all rights and being bound to execute
all obligations that are born of that contract.
In this sense, Article 1319 provides expressly that “the obligor contractor may oppose the
assignee all exceptions that might be a result of the contract”.
Even so, it was expressly stipulated the rule according to which the obligor cannot invoke
towards the assignee vices of consent or other defenses or exceptions born from its reports with the
assignee. An exception to this latter rule is the supposed express clause, previous to the assignment
of the contract and which would condition its consent towards this right.
Regarding the effects between the assignor and the obligor, in principle, these end at the
moment of the transfer of contractual position of the assignor towards the assignee. At this point the
assignment of the contract is perfect.
Yet, the legal text, namely Article 1318, although institutes the rule according to which the
assignor is released of its obligations towards the obligor contractor, starting with the moment at
which the substitution produces its effects upon the latter, it also states the exception to this rule,
situation that might be categorized as an imperfect assignment of contract.
Thus, if the obligor contractor stated that it does not want to free the assignor, means that it
has expressly reserved the right to backfire the latter if/when the assignee fails to perform its
obligations. The assignor, being thus bound to the contract, would be held responsible towards the
obligor on the grounds of contractual liability. But to be able to hold the assignor responsible, the
obligor has a legal term of 15 days from the date of the event to notify the assignor of the assignee’s
non-execution of contractual obligations.
The doctrine has raised the problem of retroactivity of the effects of the assignment of
contract. The answer to that problem was no, arguing that the assignment does not operate, just as if
the contract would have been originally made between the assignee and the obligor. The first
receives the status of sudden party and replaces, as a rule, the assignor, only in obligations resultant
after the assignment16.
8. Conclusions
Assignment of contract was a controversial institution in the matter of legal recognition, not
only in the Romanian civil law, but in other European private law systems.
The new Civil Code no longer avoids this institution, which was already a fact of civil reality,
and more of the commercial reality, and specifically embraces in the art. 1315-1320 the institution
16
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designated by the term contract assignment. So it came that legislation, jurisprudence and doctrine
recognize without hypocrisy, the vitality of the assignment may it be of debt or contract.
Specialized doctrine that analyzed this institution, classified assignment of contract in legal
and conventional based of its source, which may be an express provision of law, or the
understanding of the parties.
The operation of assignment of contract represents an agreement to the formation of which
participate the three free willed consents, from which emerges its tripartite nature: that of the
assignor, of the assignee and of the obligor, the latter giving its “agreement” consent, as it was called
by doctrine, regarding the assignor’s party.
We also consider that the consent given by the obligor creates the assignment, not effectual,
i.e. the validity of the contract of assignment is held by the agreement consent of the obligor, and not
the effectiveness or performance of the contract.
The assignment of the contract, new institution introduced by the Romanian Code, raises
special analysis, since the solution that has elected legislature was to give the obligor that last word,
linking to its approval, the validity of the entire process.
As noted, American law, where the assignment of contract is much older and is more
commonly used, chose another option, that of seeing the transfer of contract as a matter strictly
involving the obligee/assignor and the assignee, the obligor being able to resort to other means of
defense if the new contractor, assignee, and will not meet its obligations. Ease with which this
institution is treated, by the way the conditions of validity makes it handy to be contractors, but
without harming the party remaining in the contract.
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CADRUL CONCEPTUAL AL ADMINISTRĂRII
BUNURILOR ALTUIA
Alexandru Mihnea ANGHENI∗
Abstract:
Given the content of the provisions of art. 792-857 of the Civil Code, we note that the lawmaker
does not define the legal institution of administering an asset of another. The only definitions regard the
forms of administration. Thus, according to art. 795 of the Civil Code, simple administration is defined as
that form of administration under which the attorney is bound to perform all the necessary acts to
preserve the goods, as well as those useful acts so that the goods can be used according to their common
designation.
However, in accordance with art. 800 of the Civil Code, in case of full administration, the person
empowered with administration is bound to preserve and exploit in a profitable manner the goods, to
increase the asset and to achieve an improvement of the liquid assets, to the extent where this is to the
interest of the beneficiary.
However, mirroring with fidelity the provisions of the Canadian Civil Code (Quebec), the
Romanian lawmaker states in detail the conditions that a person needs to meet in order to be entrusted
with the administration of the goods of another, the legal basis of the rapports arisen between the
administrator and beneficiary, the administrator’s remuneration as against the beneficiary, the
administrator’s and beneficiary’s obligations in the rapports with third parties; collective administration
and conducting the investments considered safe; the allocation of profits and losses, the cessation of
administration; accounting for and handing over the goods.
Under these circumstances, in the absence of a legal definition of administrating the goods of
another, we consider that this can be defined as being that legal institution comprising a full set of norms
that regulate the legal relations between the administrator and the beneficiary, between the two and third
parties, administration which involves both the conclusion of legal documents and the performance of
material acts to the beneficiary’s interest, in exchange for a remuneration due to the administrator.
Key words: simple administration, full administration, administrator, beneficiary, administration
of the goods of another

Doctoranhea Anghe
1. Aspecte introductive
Dincolo de „unificarea” dreptului privat prin abandonarea dualităţii tradiţionale pe care s-a
bazat dreptul românesc o lungă perioadă de timp, dualitate care însemna separaţiunea dispoziţiilor
dreptului comercial de cele aparţinând dreptului civil, prin adoptarea şi intrarea în vigoare a noului
Cod civil1, au fost „modernizate” unele instituţii juridice devenite vetuste şi ceea ce este mai
important au fost reglementate noi instituţii juridice, cum ar fi administrarea bunurilor altuia,
fiducia, proprietatea periodică, regimurile matrimoniale etc.
Inspirându-se după modelul Codului civil al provinciei Quebec, legiuitorul român
„amenajează” în Noul Cod civil, instituţia juridică a administrării bunului altuia, prin care sunt
prevăzute norme de ordin general, creându-se cadrul juridic comun tuturor formelor speciale de
administrare a bunurilor sau a patrimoniului altei persoane.
∗
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Spre deosebire de celelalte provincii ale Canadei în care legislaţiile sunt calificate de „common
law”, Quebecul este singura provincie în care legislaţia este de inspiraţie franceză (Codul civil
napoleonian de la 1804) şi de tradiţie romanistă. Fiind rezultatul unei opere legislative de aproximativ
50 de ani, Codul civil al provinciei Quebec a fost adoptat în anul 1994 întemeindu-se pe concepţia
monistă. Aşa cum s-a arătat, reforma legislativă din provincia Quebec nu a reprezentat o simplă
actualizare a reglementărilor existente în legislaţia internă, ci a constituit o veritabilă recodificare,
avându-se în vedere atât doctrina, cât mai cu seamă, jurisprudenţa în materia dreptului civil2.
Întrebarea firească care se impune este următoarea: care sunt motivele pentru care legiuitorul
român a considerat că este necesar un cadru juridic general, comun situaţiilor concrete prin care
terţele persoane administrează bunuri ale altor persoane şi de ce a ales ca sursă de inspiraţie codul
Quebec?
Văzând expunerea de motive la noul Cod civil3 se poate reţine faptul că, s-a considerat că este
necesar a se crea reglementări generale care se vor aplica „în fiecare situaţie în care nu există
reglementări speciale privitoare la administrarea bunurilor altei persoane, precum şi în completarea
eventualelor reglementări speciale”. Aşadar, intenţia legiuitorului a fost aceea de a identifica
aspectele generale privind administrarea bunurilor altuia, acoperind toate lipsurile existente în
legislaţia specială care, de fapt, reprezintă aplicaţii ale administrării bunurilor altuia.
Răspunsul la întrebarea „de ce a fost ales Codul civil al Provinciei Quebec”, constă în
opinia noastră, în faptul că, pe de o parte, acesta este cel mai nou şi mai modern Cod civil, iar pe de
altă parte, prin conţinut şi spirit rămâne o legislaţie de inspiraţie franceză, întocmai ca şi Codul
civil român, dincolo de sistemul de drept de „common law”.
Cu toate acestea, este important să subliniem faptul că, ori de câte ori există o legislaţie
specială privitoare la administrarea bunurilor altuia, de exemplu, Legea nr. 31/1990, privind
societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit principiului
specialia genera libus derogant evident, se va aplica legea specială.
Totodată, în cuprinsul Codului civil există aplicaţii ale administrării bunului altuia, cum ar fi
în cazul instituţiei tutelei (art. 140-163) sau curatelei (art. 178-183) şi mai general, administrare a
persoanei juridice (art. 212-220).
Dispoziţiile legale care reglementează tutela, curatela, persoana juridică etc. conţin, printre
altele şi aspecte legate de administrarea bunurilor altuia, respectiv a bunurilor celui aflat sub tutelă,
curatelă sau ale persoanei juridice.
Cu toate acestea, dispoziţiile nu sunt suficiente pentru stabilirea regimului juridic al bunurilor
respective, pentru că, în principal, legiuitorul nu a fost preocupat să dezvolte, prin norme juridice,
obligaţia tutorelui, a curatorului ori a administratorului persoanei juridice de administrare a bunurilor
altuia.
În aceste condiţii, considerăm că, reglementarea cadrului general al instituţiei administrării
bunurilor altuia este utilă, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, subiectul pe care ni-l
propunem să-l tratăm fiind de incontestabilă actualitate.
O altă precizare care se impune este legată de modul de identificare şi de sistematizare de
către legiuitor şi reglementarea pe cale normativă a problematicii complexe a administrării bunurilor
altuia. Astfel, legiuitorul stabileşte un regim juridic general, comun tuturor formelor de administrare
urmând ca, apoi, să stabilească un regim distinct celor două forme de administrare – administrarea
simplă şi administrarea deplină. Anterior acestor reglementări, puterile administratorilor erau
depline sau limitate la anumite operaţiuni juridice sau numai materiale. Este meritoriu faptul că
legiuitorul clarifică şi din punct de vedere terminologic cele două categorii (forme) de administrare,
definindu-le cu particularităţile fiecăreia şi cu implicaţii asupra răspunderii pentru modul de
2
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Wilson&Lafleur Lfee, Montreal, 2009, p. XII.
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administrare, răspundere care intervine atât faţă de terţele persoane, cât şi faţă de persoana ale
cărei bunuri sunt încredinţate în administrarea altei persoane.
De regulă, fundamentul juridic al raporturilor dintre administrator şi beneficiar este
contractul de administrare dar nu trebuie să ignorăm faptul că, acesta poate fi, după caz, un act
juridic unilateral „mortis causa”, respectiv legatul sau chiar legea.
Comparând textele consacrate instituţiei juridice a administrării bunurilor altuia din Codul
civil al Provinciei Quebec şi cele din Noul Cod civil român, constatăm că, legiuitorul român a
„preluat” în totalitate dispoziţiile Codului civil din Quebec şi, aşa cum s-a opinat în literatura de
specialitate4 s-a procedat la traducerea termenilor folosiţi de legiuitorul străin, situaţie în care,
doctrina, dar mai cu seamă, jurisprudenţa vor interpreta şi adapta acele dispoziţii legale traduse, la
situaţiile concrete, în „contextul socio-juridic specific fiecărei ţări”.
Calificarea principiilor şi regulilor aplicabile instituţiei juridice a administrării bunurilor
altuia este caracteristică dreptului civil al provinciei Quebec şi, în prezent, a Codului civil român.
În alte legislaţii nu există reglementată în mod expres şi sub această formă instituţia
administrării bunului pentru altul5.
Astfel, în Codul civil german, în cartea I, „Partea generală”, există mai multe dispoziţii
destinate reprezentării, puterea de reprezentare izvorând din convenţia părţilor. În acelaşi sens, sunt
şi dispoziţiile din Codul civil olandez şi chiar al Rusiei, ultimul intrând în vigoare în anul 1996,
observăm că în conţinutul acestuia existau dispoziţii privitoare la contractul privind administrarea
bunurilor pentru altul.
În privinţa dreptului englez, administrarea bunului altuia apare sub forma instituţiei cunoscută
sub denumirea de trustee, cel puţin din punct de vedere funcţional, administratorul bunului altuia
presupune aceleaşi atribuţii şi activităţi de administrare a bunurilor altuia. Diferenţierile între cele
două instituţii sunt specifice tradiţiei care stă la baza reglementărilor juridice care aparţin fiecărui
stat. Una dintre deosebirile esenţiale ale celor două instituţii constă în faptul că, administratorul în
sistemul de „commonn law” are un veritabil drept asupra bunurilor pe care le-a primit în
administrare, în timp ce, în cazul administrării bunurilor altuia din sistemul de drept continental,
administratorul are doar o putere6.
2. Cadrul conceptual al administrării bunurilor altuia7
Văzând conţinutul dispoziţiilor art. 792-857 din Codul civil constatăm că, legiuitorul nu
defineşte instituţia juridică a administrării bunului altuia. Singurele definiţii privesc formele de
administrare. Astfel, potrivit art. 795 din Codul civil administrarea simplă este definită ca fiind acea
formă de administrare prin care persoana împuternicită este „ţinută” să efectueze toate actele
necesare pentru conservarea bunurilor, precum şi actele utile pentru ca acestea să poată fi folosite
conform destinaţiei lor obişnuite.
În schimb, în conformitate cu art. 800 din Codul civil în cazul administrării depline, persoana
împuternicită cu administrarea este ţinută să conserve şi să exploateze în mod profitabil bunurile, să
sporească patrimoniul sau să realizeze afectaţiunea masei patrimoniale, în măsura în care aceasta
este în interesul beneficiarului.
Cu toate acestea, redând în mod fidel dispoziţiile din Codul civil canadian (Provincia
Quebec), legiuitorul român prevede în detaliu condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o
4
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persoană pentru a-i fi încredinţată administrarea bunurilor altuia, fundamentul juridic al raporturilor
născute între administrator şi beneficiar, remuneraţia administratorului faţă de beneficiar, obligaţiile
administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii; administrarea colectivă şi derularea
plasamentelor considerate sigure; repartiţia profiturilor şi a pierderilor; încetarea administrării; darea
de seamă şi predarea bunurilor.
În aceste condiţii, în lipsa unei definiţii legale a administrării bunurilor altuia, considerăm
că aceasta poate fi definită ca fiind acea instituţie juridică formată dintr-o totalitate de norme care
reglementează relaţiile juridice dintre administrator şi beneficiar, dintre acestea şi terţele persoane,
administrare care presupune atât încheierea de acte juridice, cât şi săvârşirea de fapte materiale în
interesul beneficiarului, în schimbul unei remuneraţii cuvenite administratorului.
Obiectul administrării bunurilor altuia poate fi unul sau mai multe bunuri din patrimoniul
beneficiarului, a unei mase patrimoniale sau chiar a unui patrimoniu în totalitate. În legătură cu
obiectul administrării bunurilor altuia remarcăm că, din punct de vedere terminologic, legiuitorul
foloseşte pluralul cuvântului bun „administrarea bunurilor altuia” spre deosebire de Codul civil al
provinciei Quebec unde legiuitorul foloseşte singularul „administrarea bunului altuia”.
Indiferent de terminologia folosită, administrarea poate avea ca obiect un bun „ut singuli”
sau mai multe bunuri constituite în „mase patrimoniale” sau chiar o universalitate juridică,
respectiv un patrimoniu.
În legătură cu obiectul administrării, este important de evidenţiat locul acestei instituţii în
structura Codului civil. Din acest punct de vedere, legiuitorul a considerat că instituţia juridică a
administrării bunurilor altuia trebuie să fie în Cartea a III-a – „Despre bunuri”.
3. Sediul legal al instituţiei juridice – administrarea bunurilor altuia
Instituţia juridică a administrării bunurilor altuia formează substanţa dispoziţiilor cuprinse în
art. 792-857 C. civ., dispoziţii care, cum am mai precizat, se situează în Cartea a III-a (Despre
bunuri), Titlul V (Administrarea bunurilor altuia), titlu care conţine mai multe capitole şi secţiuni.
Astfel, Capitolul I (intitulat „Dispoziţii generale”, art. 792-794) conţine dispoziţii privind calitatea
de administrator al bunurilor altuia, remuneraţia administratorului şi domeniului de aplicare.
Capitolul II (Formele de administrare) cuprinde în Secţiunea 1 dispoziţii privind administrarea
simplă (art. 795), noţiune, atribuţiile administratorului, menţinerea destinaţiei bunurilor, investirea
sumelor de bani, autorizarea actelor de dispoziţie, în Secţiunea a 2-a administrarea deplină, cu
atribuţiile administratorului (art. 800) şi întinderea puterilor administratorilor (art. 801). Capitolul III
(Regimul juridic al administratorului faţă de beneficiar), care, în Secţiunea 1 conţine dispoziţii
privind obligaţiile administratorului faţă de beneficiar, respectiv art. 802 – limitele răspunderii
administratorului, art. 803 – obligaţia de diligenţă, onestitate şi loialitate (art. 803); evitarea
conflictului de interese, (art. 804); anunţarea conflictului de interese (art. 805), interdicţia dobândirii
de drepturi în legătură cu bunurile administrate (art. 806), separaţia bunurilor administrate (art. 807);
interdicţia folosirii bunurilor administrate în interes propriu (art. 808); interdicţia actelor de
dispoziţie cu titlu gratuit (art. 809); dreptul de a reprezenta în justiţie (art. 810); imparţialitatea
administratorului (art. 811); atenuarea răspunderii administratorului (art. 812). Secţiunea a 2-a,
despre obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii; răspunderea
personală a administratorilor în cazul depăşirii puterilor conferite (art. 814); depăşirea puterilor
încredinţate mai multor persoane (art. 815); limitarea răspunderii beneficiarului faţă de terţi (art.
816); administratorul aparent (art. 817); Secţiunea a 3-a intitulată Inventar, garanţii şi asigurare
conţine: izvorul obligaţiei privind inventarul, garanţiile şi asigurarea (art. 818); criteriile pentru
aprecierea motivelor temeinice (art. 819); cuprinsul inventarului (art. 820); bunurile de uz personal
(art. 821); starea bunurilor implicate în inventar (art. 822). Comunicarea şi contestarea inventarului
(art. 823); asigurarea facultativă (art. 824). Secţiunea a 4-a (Administrarea colectivă şi delegarea)
conţine următoarele dispoziţii: adoptarea hotărârilor (art. 825); adoptarea hotărârilor în situaţii
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speciale (art. 826); răspunderea solidară (art. 827); prezumţia de aprobare a hotărârilor (art. 828);
delegarea (art. 829); răspunderea reprezentantului administratorului (art. 830); Secţiunea a 5-a
(Plasamentele considerate sigure) se referă la: categoriile de plasamente considerate sigure (art.
831); limitele prudenţiale ale efectuării plasamentelor (art. 832); plasarea sumelor de bani (art. 833);
menţinerea plasamentelor anterioare (art. 834); obligaţia de reparare a prejudiciului pentru
plasamentul asigurat (art. 835); Secţiunea a 6-a (Repartiţia profiturilor şi a pierderilor – art. 837);
debitarea contului de venituri (art. 838); debitarea contului de capital (art. 839); momentul naşterii
dreptului beneficiarului la venitul net (art. 840); dobândirea fructelor (art. 841); Secţiunea a 7-a,
Darea de seamă reglementează obligaţia privind darea de seamă (art. 842); conţinutul şi auditarea
dării de seamă (art. 843); darea de seamă în cazul în care sunt mai mulţi administratori (art. 844);
examinarea registrelor (art. 845); ultimul capitol – Capitolul IV (intitulat Încetarea administrării)
cuprinde în Secţiunea 1: cauzele de încetare (art. 846); notificarea renunţării (art. 847); moartea sau
punerea sub interdicţie a administratorului (art. 848); obligaţiile asumate ulterior încetării
administrării (art. 849); Secţiunea a 2-a (Darea de seamă şi predarea bunurilor) conţine norme
privind: darea de seamă anuală (art. 850); descărcarea judiciară de gestiune (art. 851); locul predării
bunurilor (art. 852); întinderea obligaţiei de restituire (art. 853); suportarea cheltuielilor administrării
(art. 854); data curgerii dobânzilor (art. 855); deducerea remuneraţiei (art. 856) şi solidaritatea
beneficiarilor (art. 857).
Locul instituţiei administrării bunurilor altuia este în cadrul cărţii a 3-a destinată bunurilor
„Despre bunuri”. Împuternicirea acordată de beneficiar administratorului prin legat sau prin
convenţie ori puterea de administrare este conferită administratorului prin lege, act constitutiv sau
potrivit împrejurărilor concrete are ca obiect unul sau mai multe bunuri, mase patrimoniale sau un
întreg patrimoniu.
Potrivit art. 535 Cod civil, bunurile sunt lucrurile corporale sau necorporale care constituie
obiectul unui drept patrimonial, acestea putând fi mobile şi imobile (art. 536-549), fungibile şi
nefungibile (art. 543); consumptibile şi neconsumptibile (art. 544), divizibile şi indivizibile (art.
545); principale şi accesorii (art. 546).
Aşadar, administrarea bunurilor altuia poate avea ca obiect unul sau mai multe bunuri din
categorii prevăzute de legiuitor în art. 536-546.
În cadrul diferitelor categorii de bunuri, în ordinea arătată de legiuitor, există prevăzută şi
universalitatea de fapt (art. 541) ca fiind, acea instituţie juridică formată din ansamblul bunurilor
care aparţin aceleiaşi persoane şi care au o destinaţie comună stabilită prin voinţa părţilor sau prin
lege. Bunurile care alcătuiesc universalitatea de fapt pot, împreună sau separat, să facă obiectul unor
acte sau raporturi juridice distincte. Unul din exemplele frecvente ale conceptului de universalitate
de fapt este fondul de comerţ8. Prin Legea nr. 298/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, în art. 1 lit. c, legiuitorul a definit fondul de
comerţ referindu-se la bunurile care constituie universalitatea de fapt, respectiv „ansamblul
bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale, mărci, firme, embleme, brevete de invenţii,
vad comercial, utilizate de un comerciant în vederea desfăşurării activităţii sale”.
Deşi, legiuitorul nu prevede în mod expres totuşi, considerăm că, în cadrul instituţiei juridice
a administrării bunurilor altuia trebuie să fie incluse în categoria „bunului” a „bunurilor” altuia
care pot fi administrate de o altă persoană şi universalitatea de fapt.
În ordinea prevăzută de legiuitor, administrarea bunurilor altuia, poate avea ca obiect o masă
patrimonială sau un patrimoniu. Conceptul de patrimoniu, ori de fracţiuni (diviziuni) ale acestuia,
(mase patrimoniale), patrimoniul de afectaţiune şi patrimoniul profesional individual sunt prevăzute
8

Pentru detalii privind fondul de comerţ a se vedea St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2009, p. 130-150; S. Angheni, M. Volonciu, C.Stoica, Drept comercial, ediţia a 4-a, Editura C.H. Beck,
2008, p. 41- 67; Gh. Piperea, Drept comercial, vol.I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 66-72; S. Angheni, Câteva
aspecte privind consecinţele juridice ale includerii imobilelor în fondul de comerţ, în Curierul Judiciar nr. 5/2002, p. 2-10.
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şi definite de legiuitor în codul civil dar şi în legi speciale şi care, evident, pot constitui obiect al
administrării bunurilor altuia.
În privinţa patrimoniului, spre deosebire de reglementările anterioare, respectiv Codul civil
de la 1864, în prezent, legiuitorul, în art. 31, prevede: „Orice persoană fizică sau persoană juridică
este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi
aparţin acesteia”
Noţiunea de patrimoniu a cunoscut, în timp, diferite accepţiuni pornind chiar de la etimologia
şi evoluţia semantică a cuvântului patrimoniu9. În vechiul drept roman, conceptul de patrimoniu era
legat de pater familias, ca titular al unui patrimoniu de familie, patrimoniu format din lucrurile,
bunurile care aparţineau familiei (res in nostro patrimonio). Acest patrimoniu este diferit de bunurile
care nu puteau fi incluse în cadrul patrimoniului de familie (res extra nostrum patrimonium). La
începutul epocii clasice, romanii au definit patrimoniul ca fiind totalitatea drepturilor şi datoriilor
unei persoane susceptibile de valoare pecuniară10. Aşadar, deosebirea conceptuală privind
patrimoniul între vechiul drept roman şi dreptul roman existent la începutul epocii clasice, constă în
faptul că, în vechime, patrimoniul însemna doar bunuri corporale, în timp ce, în accepţiunea mai
modernă (epoca clasică), patrimoniul includea atât bunurile corporale, cât şi drepturile,
înţelegându-se prin bunuri ceea ce rămâne după scăderea drepturilor altora. Este limpede că, încă din
dreptul roman a existat reprezentarea conţinutului patrimoniului a celor două componente: activ
(drepturi) şi pasiv (obligaţii, datorii) delimitarea bunurilor, a acţiunilor de persoane care le deţinea
sau le exercită, a legăturii existente, între persoană şi patrimoniu.
Evoluţia în timp a reglementărilor nu a adus nimic nou în privinţa definirii noţiunii de
patrimoniu.
Astfel, Codul civil român de la 1864 nu conţinea a definiţie a patrimoniului dar, elementele
acestuia existau în art. 1718 „oricine este obligat personal este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale
cu toate bunurile sale, mobile şi imobile, prezente şi viitoare”. Ori, îndatoririle, bunurile mobile şi
imobile, prezente şi viitoare sunt elemente componente ale noţiunii juridice de patrimoniu. Din
punct de vedere terminologic, termenul „patrimoniu” există în diferite texte din Codul civil (art. 781
– „separaţia patrimoniului defunctului de acela al eredului”); art. 784 „creditorii eredelui nu pot cere
separaţia patrimoniilor în contra creditorilor succesiunii”. Referiri la conceptul de patrimoniu existau
şi există chiar în legi speciale, cum ar fi, în Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, privind societăţile comerciale, în legătură cu majorarea sau reducerea
capitalului social, fuziunea, divizarea, dizolvarea societăţii, obligaţiile administratorilor etc.
În Noul Cod civil, conceptul de patrimoniu este prevăzut în art. 31-33 (Cartea I Despre
persoane – Titlul I Dispoziţii generale) unde legiuitorul defineşte patrimoniul din punct de vedere
juridic (art. 31 alin. 1); patrimoniile de afectaţiune (art. 31 alin. 3); transferul intrapatrimonial (art.
32); patrimoniul profesional individual (art. 33); art. 214 (Titlul IV – Persoana juridică –
funcţionarea persoanei juridice – separarea patrimoniilor „membrii organelor de administrare au
obligaţia să asigure şi să menţină separaţia dintre patrimoniul persoanei juridice şi propriul
patrimoniu”; art. 236 – Divizarea persoanei juridice; art. 237 efectele divizării; art. 241 –
transformarea persoanei juridice; Cartea a III-a, Titlul IV – Fiducia, mase patrimoniale fiduciare (art.
784, 785, 786); Titlul V – Administrarea bunurilor altuia (art. 792, 799 etc.); Cartea a IV-a – Despre
moştenire şi liberalităţi (art. 933 – Noţiune); art. 955 (Felurile moştenirii); art. 1114 (patrimoniul
succesoral) etc.
9
Pentru detalii legate de noţiunea de patrimoniu, a se vedea, V. Stoica, Noţiunea juridică a patrimoniului, în
Pandectele române nr. 1/2003, Supliment, p. 177-220; V. Stoica, Drept civil, Drepturile reale principale, I, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 42-72.
10
C. St. Tomulescu, Drept privat român, Universitatea din Bucureşti, 1973, p. 162 (romanii foloseau în locul termenului de patrimoniu, termeni precum familia, bona, hereditas, pecunia-familiaquae).
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În doctrina de specialitate anterioară adoptării Noului Cod civil, noţiunea juridică a patrimoniului a fost explicată ca fiind „totalitatea drepturilor şi datoriilor cu conţinut economic
aparţinând unei persoane, reunind ceea ce este definitoriu pentru noţiunea analizată, respectiv ideea
valorii economice, ideea universalităţii şi fundamentul personalist al patrimoniului”11.
Ideea valorii economice, a valorii pecuniare a drepturilor şi datoriilor (obligaţiilor) nu
înseamnă că toate acestea au ca obiect sume de bani, ci doar posibilitatea evaluării (exprimării) în
banii spre deosebire de drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale care, prin definiţie, nu pot fi evaluate
în bani, cu excepţia consecinţelor patrimoniale12.
Valoarea economică a drepturilor şi obligaţiilor care compun noţiunea juridică de patrimoniu
nu se confundă cu accepţiunea economică a conceptului de patrimoniu. Din punct de vedere
economic, patrimoniul este definit ca fiind totalitatea bunurilor destinate să satisfacă nevoile de
consum ale unei persoane13. Mai aproape de realitate, considerăm că este opinia potrivit căreia, „în
înţelesul curent şi economic al cuvântului se înţelege prin patrimoniu totalitatea bunurilor ce
constituie averea unei persoane”14.
Revenind la accepţiunea juridică a conceptului de patrimoniu este important de reţinut faptul
că, elementele componente ale patrimoniului sunt atât de activ, respectiv drepturi, cât şi de pasiv
(datorii, obligaţii) existând o legătură indisolubilă dintre activ şi pasiv, legătură indisolubilă ideii de
unitate a patrimoniului.
Unul dintre aspectele controversate în doctrina de specialitate, cu implicaţii asupra instituţiei
juridice a administrării bunurilor altuia, este cel privitor la includerea, sau nu, a bunurilor în
conţinutul juridic al patrimoniului.
Astfel, într-o opinie, în componenta patrimoniului intră drepturile şi obligaţiile cu conţinut
economic iar nu bunurile care formează obiectul acestora15. Argumentele pe care se fundamentează
această opinie sunt, în principal, următoarele: drepturile patrimoniale sunt bunuri; pe lângă bunuri
corporale există şi bunuri incorporale, respectiv drepturile patrimoniale. În acest cadru, conceptul
„bunuri” acoperă atât bunuri corporale şi incorporale. Această opinie este susţinută şi de alte
argumente cum ar fi, patrimoniul este o realitate intelectuală şi, ca atare, trebuie să fie format din
elemente intelectuale, adică din drepturi şi obligaţii patrimoniale care sunt bunuri incorporale, fiind
excluse bunurile materiale.
Într-o altă opinie16, patrimoniul, din punct de vedere juridic, include şi bunurile la care se
referă drepturile şi obligaţiile.
Codul civil actual defineşte patrimoniul în art. 31 alin. 1, text potrivit căruia „orice persoană
fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile
ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia”.
Aşadar, în cadrul legislativ actual, în mod evident, bunurile materiale (corporale) nu sunt
incluse în conţinutul juridic al patrimoniului. Cu toate acestea, dispoziţia cuprinsă în art. 31 alin. 1
Cod civil nu trebuie tratată separat de cea cuprinsă în art. 535 în care este definită noţiunea de bun
„sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial”.
11

V. Stoica, op. cit., p. 67 şi urm.
C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 6 şi 7. În opinia
autorului, dreptul de a cere repararea materială a prejudiciului în cazul vătămării drepturilor nepatrimoniale generează un
raport de răspundere civilă delictuală, este un drept patrimonial.
13
P. Catala, La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne, în Revue trimestrielle de droit civil nr.
2/1966, p. 206-213.
14
C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Editura Naţională
Bucureşti, 1928, p. 844.
15
C. Stătescu, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1970; C. Bîrsan, op. cit., p. 6; D. Florescu, Teoria generală a drepturilor reale, Editura Universităţii „Titu
Maiorescu”, Bucureşti, 2003, p. 5.
16
T. Ionaşcu, S. Brădeanu, Drepturile reale principale, Editura Academiei, Bucureşti, 1978, p. 13.
12
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Coroborând cele două dispoziţii din Noul Cod civil, considerăm că, din perspectiva instituţiei
administrării bunurilor altuia, atât accepţiunea juridică, cât şi cea economică sunt, deopotrivă,
importante.
Chiar dacă nu includem în noţiunea juridică a patrimoniului şi bunurile, ideea că, în fond, şi
drepturile sunt tot bunuri (incorporale) totuşi, nu putem face abstracţie de obiectul drepturilor
patrimoniale care sunt bunuri sau lucruri corporale sau necorporale.
În privinţa administrării bunurilor altuia, observăm că, în art. 792 Cod civil, legiuitorul
dispune că obiect al administrării poate fi unul sau mai multe bunuri, a unei mase patrimoniale sau
a unui patrimoniu care nu îi aparţine administratorului. Aşadar, este evident că, legiuitorul a avut în
vedere atât conceptul juridic de patrimoniu, accepţiunea economică a patrimoniului în care sunt
incluse şi bunurile (ca obiect al drepturilor patrimoniale) şi chiar a unei mase patrimoniale.
În cadrul patrimoniului unei persoane fizice sau juridice pot exista diviziuni, fracţiuni de
drepturi şi obligaţii care constituie aşa numitele „mase patrimoniale” care confirmă ideea universalităţii juridice a patrimoniului. Cu toate acestea, numai patrimoniul se caracterizează prin
„universalitate juridică” în timp ce masele patrimoniale sunt doar „părţi ale întregului”17, fiecare
masă de drepturi şi obligaţii exprimate în bani împrumutând trăsături ale patrimoniului caracterizat
prin universalitate. În acest înţeles, masele patrimoniale pot fi privite ca universalităţi18.
În aceeaşi ordine de idei, patrimoniul poate fi împărţit în mai multe mase de bunuri, fiecare
„masă” având un regim juridic diferit19. Astfel, în cazul acceptării unei moşteniri sub beneficiul de
inventar nu se produce confuziunea între patrimoniul defunctului şi cel al moştenitorului, acesta din
urmă având posibilitatea să-şi limiteze răspunderea pentru obligaţiile defunctului în limita valorii
active a patrimoniului acestuia20. Astfel, în patrimoniul moştenitorului vor exista două „mase de
bunuri” distincte.
Tot astfel, în cazul separaţiei de patrimoniu cerută de creditorii defunctului, nu operează o
confuziune a patrimoniului, astfel încât, aceşti creditori nu se află în concurs cu creditorii moştenitorului, în urmărirea bunurilor aflate în masa succesorală.
În prezent, potrivit art. 31 alin. 2, patrimoniul poate face obiectul unei diviziuni sau unei
afectaţiuni numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege; iar în conformitate cu alin. 3 al aceluiaşi
text „Patrimoniile de afectaţiune sunt masele patrimoniale fiduciare21 constituite potrivit dispoziţiilor
Titlului IV al Cărţii a III-a, cele afectate exercitării unei profesii autorizate, precum şi alte patrimonii
determinate potrivit legii”.
În caz de divizare sau afectaţiune, transferul drepturilor şi obligaţiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul aceluiaşi patrimoniu, se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi
fără a prejudicia drepturile creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale [art. 32 alin(1)]. Este
important de evidenţiat faptul că, în toate cazurile transferul drepturilor şi obligaţiilor dintr-o masă
patrimonială în alta nu constituie o înstrăinare [art. 32 alin(2)].
O situaţie specială reglementată de legiuitor în Noul Cod civil este situaţia „patrimoniului
profesional individual” (art. 33) potrivit căruia, „constituirea masei patrimoniale afectate exercitării
în mod individual a unei profesii autorizate se stabileşte prin actul încheiat de titular, cu respectarea
condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute de lege”.
Existenţa conceptuală a patrimoniului de afectaţiune a fost marcată prin OUG nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale22.
17

V. Stoica, op. cit., p. 54.
Idem., p. 61.
19
I.P. Filipescu, Dreptul civil – Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1996, p. 11.
20
Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p. 440-450.
21
Despre fiducie şi mase patrimoniale fiduciare, a se vedea infra, p. 15 şi urm.
22
Publicată în M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008, art. 2 lit. j din O.U.G. nr. 44/2008, defineşte patrimoniul de afectaţiune ca fiind „totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate titularului intreprinderii individuale
sau membrilor intreprinderii familiale afectate scopului exercitării unei activităţi economice constituite ca o fracţiune
18
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Definiţia stabilită de legiuitor în art. 2 lit. j), dovedeşte odată în plus faptul că, interesul
teoretic dar, mai cu seamă practic, al identificării cadrului conceptual al unei instituţii juridice,
impune, în anumite situaţii un „compromis” între aspectele juridice şi cele economice implicate în
existenţa acesteia. Altfel spus, ceea ce este important în cadrul patrimoniului de afectaţiune, cât şi
în privinţa administrării bunurilor altuia sunt bunurile (lucrurile) existente în patrimoniul unei
persoane, bunuri în legătură cu care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii cu
valoare economică (pecuniară).
Întrebarea care s-ar putea formula în legătură cu existenţa dispoziţiei legale existente în OUG
nr. 44/2008 privind definirea patrimoniului de afectaţiune este aceea dacă, în condiţiile Noului Cod
civil, aceasta mai poate supravieţui sau, dimpotrivă, în baza art. 230 teza finală din legea nr. 71/2001
– legea de punere în aplicare a codului civil23, potrivit căreia se abrogă, în orice alte dispoziţii
contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale, dispoziţia din OUG nr. 44/2008 s-a
abrogat.
Or, comparând art. 31 alin. (1) C. civ., în care legiuitorul defineşte noţiunea de patrimoniul în
care nu figurează în mod expres, bunurile (lucrurile) şi art. 31 alin (3) în care legiuitorul nu defineşte
patrimoniul de afectaţiune şi doar arată care este destinaţia acestuia, considerăm că, nu se poate
susţine ideea abrogării dispoziţiilor din legislaţia specială prin care se defineşte patrimoniul de
afectaţiune.
De altfel, legiuitorul, în art. 3 alin. (3) face trimitere în mod expres la patrimoniile de
afectaţiune ca fiind mase patrimoniale fiduciare (prima situaţie), cele afectate exercitării unei
profesii autorizate profesia de avocat, de notar, de expert contabil etc.(a doua situaţie). Aşadar, din
conţinutul acestui text rezultă că, practic, trebuie să distingem trei situaţii privitoare la patrimoniul
de afectaţiune: a) constituirea de mase patrimoniale fiduciare (în cadrul instituţiei juridice –
fiducia); mase patrimoniale afectate exercitării unei profesii autorizate, aşa numitele profesii
liberale; c) mase patrimoniale determinate potrivit legii, cum este, de exemplu, patrimoniul de
afectaţiune reglementat şi definit prin OUG nr. 44/2008. Din punctul de vedere al OUG nr. 44/2008,
în privinţa domeniului de aplicare, din conţinutul art. 1 alin (2), rezultă faptul că, dispoziţiile actului
normativ, inclusiv în privinţa patrimoniului de afectaţiune nu se aplică profesiilor liberale, acelor
activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale24. Este
limpede că în contextul Noului cod civil se menţin dispoziţiile legale speciale privind constituirea
patrimoniului de afectaţiune (mase patrimoniale) definite potrivit fiecărei legi speciale, în funcţie de
interesul şi scopul reglementării speciale. În privinţa întreprinderilor individuale, a persoanei fizice
autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi în cazul întreprinderilor familiale, conceptul
de patrimoniu de afectaţiune trebuie să reflecte şi dimensiunea economică a acestuia, respectiv
bunurile care servesc activităţii respective. Tot astfel, şi în cazul profesiilor liberale sau a altor
economice reglementate prin legi speciale.
Clarificarea acestor aspecte prezintă relevanţă pentru tratarea instituţiei juridice a administrării bunurilor altuia.
distinctă a patrimoniului persoaneifizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii
familiale, separată de faptul general al mediatorilor personali ai acestora”. Pentru detalii privind patrimoniul de afectaţiune, a
se vedea C. Stoica, S. Cristea, Întreprindere, fond de comerţ şi patrimoniu de afectaţiune, în Curierul Judiciar nr. 9/2009, p.
498-504; C. Lefter, O.I. Dumitru, Reglementarea desfăşurării activităţii economice de către persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, în baza O.U.G. nr. 44/2008, între noutate şi controversă, în Revista
Română de Drept privat (RRDP), nr. 1/2009, p. 108-112; Gh. Piperea, Pentru o nouă formulă a întreprinderii, Analele
Universităţii Bucureşti, Seria Drept, nr. III-IV/2008.
23
Publicată în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011, modificată.
24
Art.1 alin (2) din O.U.G. nr. 44/2008 „Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică profesiilor liberale, precum şi
acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale”; alin (3) „Prezenta
ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor acelor activităţi economice pentru care legea a instituit un regim juridic special,
anumite restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii”.
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În acest context, se poate constata că dispoziţiile din Noul cod civil privitoare la administrarea bunurilor altuia se referă, în mare măsură, şi la accepţiunea economică a conceptului de
patrimoniu sau, mai bine spus, la faptul că patrimoniul, masele patrimoniale, unul sau mai multe
bunuri pot fi date în administrare. Astfel, se are în vedere bunurile materiale corporale componente
ale acestor structuri socio-economico-juridice. Astfel, cu titlu de exemplu, evidenţiem: art. 795
privind noţiunea de administrare simplă „persoana împuternicită cu administrarea simplă este
ţinută să efectueze toate actele necesare pentru conservarea bunurilor, precum şi actele utile pentru
ca acestea să poată fi folosite conform destinaţiei lor obişnuite sau de exploatare a bunurilor
frugifere fără a schimba destinaţia acestora...”; art. 807 – „Administratorul este obligat să ţină o
evidenţă a bunurilor sale proprii distinctă de cea a bunurilor preluate în administrare”; art. 820 –
„În cazurile în care administratorul este obligat să întocmească un inventar, acesta trebuie să
cuprindă o enumerare completă a bunurilor încredinţate sau a conţinutului masei patrimoniale ori
a patrimoniului supus administrării.”; art. 822 – „Bunurile indicate în inventar sunt prezumate a fi
în bună stare la data întocmirii acestuia...”; art. 852 – „În lipsa unei stipulaţii contrare,
administratorul predă bunurile administrate la locul unde se găsesc acestea” etc.
Din exemplificările evidenţiate rezultă că, administrarea presupune atât încheierea de acte
juridice, fie acte de conservare sau de administrare ori şi de dispoziţie dar şi numeroase fapte
materiale care nu pot fi efectuate decât asupra bunurilor corporale. În această ordine de idei,
considerăm că, din punct de vedere conceptual, cel puţin pentru aplicarea instituţiei administrării
bunurilor altuia, noţiunea de patrimoniu, de „mase patrimoniale” trebuie să cuprindă şi bunurile
(lucrurile) la care se referă drepturile şi obligaţiile cu valoare economică.
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NOUL COD CIVIL ŞI NOŢIUNEA DE „BUN”
CONSACRATĂ ÎN JURISPRUDENŢA CEDO
Anelis-Vanina ISTRĂTESCU∗
Abstract:
In 2011 the Romanian legal system was significantly marked by the coming into force of the new
Civil Code adopted by Law no. 287 of 2009 having reconfigured the institutions and principles of
application of the former civil law, by adapting them to the realities of the present society faced with
phenomena, such as the increase of conflicts, globalisation and economical or political instability. The
high priority application of the treaties relative to human rights made the civil legislative bodies, inter
alia, consolidate and protect the property right in the most efficient manner, so that its holder be able to
invoke erga omnes the benefit of a “possession”, as explained in the ECHR’s case-law.
Key words: proprietate, bun, speranţă legitimă, ocrotire, jurisprudenţa CEDO

Adoptarea noului Cod Civil în contextul actual de practică CEDO trebuie analizată, atât de
teoreticieni, cât şi de practicienii dreptului, din perspectiva elementelor novatoare introduse, ca şi a
pârghiilor şi mecanismelor concrete de valorificare a drepturilor subiective civile consacrate, cu atât
mai mult cu cât însuşi codul amintit reglementează într-o manieră expresă şi neechivocă, principiul
aplicării prioritare a tratatelor internaţionale referitoare la drepturile omului, în situaţia existenţei
unei contradictorialităţi cu legea civilă internă. Avem aici în vedere, norma juridică cuprinsă în art.
4, alin. 2 din reglementarea actuală, care stipulează că, „dacă există neconcordanţe între pactele şi
tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul
cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine
dispoziţii mai favorabile”.
Iată că, sub acest aspect, spre deosebire de Codul Civil anterior, în noua lege civilă aplicarea
directă, imediată şi prioritară a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului – tratat internaţional
primordial în garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale individuale – devine o realitate
palpabilă, inclusiv în sfera raporturilor juridice civile, circumscriindu-se astfel principiului mai larg
statuat pe cale constituţională1. Se pare că legiuitorul a resimţit nevoia consolidării protecţiei
drepturilor fundamentale individuale consfinţite în materie civilă, prin inserarea unei prevederi care
să statueze în mod imperativ asupra priorităţii tratatelor internaţionale, fără ca prin aceasta să se
aducă atingere dreptului suveran al statelor de a edicta propria legislaţie destinată asigurării ordinii
juridice interne.
Aceeaşi concluzie decurge şi din art. 5 al noului Cod Civil, în lumina căruia „normele
dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor.”
Prin comparaţie cu norma precedentă, care este mai nuanţată, prin aceea că acordă posibilitatea
autorităţilor naţionale de a aplica cu întâietate dreptul naţional, atunci când acesta oferă o protecţie
mai solidă a drepturilor omului, se poate lesne observa că, în cazul normelor ce alcătuiesc dreptul
∗
Lector la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor din Bucureşti; asistent univ. la
Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filozofie din cadrul Universităţii „Spiru Haret”din Bucureşti; avocat în Baroul
Bucureşti; doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti.
1
Facem referire la art. 20 din Constituţia României, care statuează prioritatea normelor juridice internaţionale mai
favorabile în domeniul drepturilor omului în raport cu legile interne,.
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UE, principiul priorităţii reprezintă o regulă, de la care nu se poate deroga în nicio situaţie, nici chiar
în împrejurări cu caracter excepţional. Fermitatea cu care acest principiu este afirmat, se poate
explica tocmai prin apartenenţa României la Uniunea Europeană, în procesul firesc al integrării
depline, inclusiv în plan legislativ, şi asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din calitatea de
membru, ţinând seama de faptul că principiul amintit a fost reconfigurat în plan european, odată cu
modificările survenite în urma intrării în vigoare la data de 1 decembrie 2009 a Tratatului Uniunii
Europene, mai cunoscut sub denumirea de Tratatul de la Lisabona2.
Osmoza dintre sistemul de drept intern şi cel al dreptului internaţional este incontestabilă,
având în vedere că dreptul internaţional derivă din proiecţiile sistemelor juridice interne, din care
preia conceptele juridice fundamentale şi tehnicile juridice, în timp ce dreptul internaţional
influenţează legislaţia internă a statelor, pe care o completează şi în care se încorporează, prin
unificarea unor concepte şi reglementări provenite din sisteme juridice diferite.
De altfel, în doctrină3, s-a arătat că protecţia drepturilor omului în plan internaţional se
individualizează prin următoarele trăsături: 1. excluderea competenţei naţionale exclusive în materia
drepturilor omului, înţeleasă ca obligaţie a statului, parte la o convenţie internaţională, de a respecta
atât drepturile fundamentale ale propriilor cetăţeni, cât şi cele ale tuturor indivizilor aflaţi pe
teritoriul său; 2. excluderea regulii reciprocităţii şi crearea unui regim internaţional de ordine
publică, în baza căruia beneficiarii principali ai normelor de protecţie a drepturilor omului sunt
indivizii, iar în subsidiar, statele; 3. subsidiaritatea consacrării şi garantării internaţionale a
drepturilor omului faţă de consacrarea şi garantarea lor în plan intern, în virtutea căreia statele
trebuie să garanteze în mod eficient aceste drepturi, prin propriile pârghii şi mecanisme; 4. aplicarea
directă a normelor internaţionale în materia drepturilor omului în dreptul intern, în sistemele care au
adoptat concepţia monistă4; 5. poziţia particularului, privită din perspectiva capacităţii individului de
a fi titular de drepturi şi obligaţii şi de a fi parte la proceduri jurisdicţionale şi non-jurisdicţionale în
materia dreptului internaţional.
Alţi autori5 opinează că protecţia internaţională a drepturilor omului se distinge şi prin alte
trăsături specifice, precum caracterul recent al acestei protecţii, superioritatea normelor
internaţionale în materia drepturilor omului faţă de normele dreptului intern, garantarea drepturilor
omului prin intermediul unor tribunale internaţionale specializate, ca şi prin importanţa surselor
internaţionale jurisprudenţiale referitoare la drepturile omului.
În ceea ce ne priveşte, achiesăm la acest din urmă punct de vedere, pornind de la ideea că
jurisprudenţa cristalizată la nivelul instanţelor judecătoreşti influenţează în mod direct ordinea
juridică, având un rol primordial în reprimarea şi combaterea violărilor de drepturi, ca şi în
prevenirea comiterii unor noi abateri de la normele de ocrotire a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale individuale. Prin urmare, mecanismele jurisdicţionale au o importanţă semnificativă în
prezervarea echilibrului social, decurgând tocmai din forţa coercitivă de care dispun, în opera de
punere în executare a dispoziţiilor impuse în sarcina autorilor de fapte culpabile, în urma judecării şi
2
În conformitate cu art. 4, alin. 3 din TUE, „statele membre iau toate măsurile generale sau particulare corespunzătoare pentru a asigura executarea obligaţiilor decurgând din tratat sau rezultând din actele instituţiilor Comunităţii”.
Este evident că pentru aducerea la îndeplinire a acestui obiectiv, părţile contractante, între care şi România, trebuie să acorde
prioritate normelor Uniunii Europene şi să îşi adapteze propriul sistem legislativ la standardele şi exigenţele impuse de
Uniune.
3
Pentru amănunte, a se vedea R. Miga Beşteliu, C. Brumar, Protecţia internaţională a drepturilor omului – Note de
curs, ediţia a IV a revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 23-29.
4
Potrivit concepţiei moniste, al cărei cunoscut adept este Hans Kelsen, norma internaţională are aplicabilitate
imediată în statul care a adoptat-o, fără a fi necesară încorporarea ei într-o lege internă, spre deosebire de concepţia dualistă
promovată de D. Anzilotti şi H. Triepel, în lumina căreia simpla aderare la un tratat internaţional nu este suficientă pentru
aplicarea unei dispoziţii convenţionale, ci trebuie implementată în dreptul intern printr-o lege subsecventă de ratificare; a se
vedea în acest sens şi A. Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, p. 153.
5
C. L. Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului – surse, instituţii, proceduri, Editura All Beck,
Bucureşti, 2000, p. 7-16.
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condamnării lor. În legătură cu acest aspect, s-a afirmat6 că funcţia statului şi dreptului nu se
mărgineşte la o acţiune restrictivă de poliţie şi siguranţă, ci se transformă într-un mecanism judiciar
activ de protecţie a drepturilor individuale, care să asigure progresul societăţii în urmărirea idealului
de justiţie şi evoluţia cetăţenilor în realizarea idealurilor de viaţă civilizată şi fericire individuală.
Dincolo de aspectele referitoare la concordanţa care trebuie să existe între norma internă şi
cea internaţională, prezintă interes pentru studiul nostru, problematica dreptului de proprietate în
noua sa consacrare legislativă şi corelaţia acestuia cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului, căreia instanţele judecătoreşti interne au obligaţia de a-i acorda eficienţă, prin aplicarea
principiilor cristalizate la nivelul acestui for jurisdicţional european.
Realitatea practică ne-a demonstrat că, nu de puţine ori, insuficienta cunoaştere şi
interpretarea arbitrară de către autorităţile statale a liniilor directoare conturate de CEDO, reprezintă
cauzele principale ale condamnărilor României în cauze repetitive, cu riscul suspendării ori chiar
mai grav, al pierderii calităţii de membru al Consiliului Europei. Recenta hotărâre-pilot pronunţată
de instanţa de la Strasbourg în cauza Maria Atanasiu şi alţii c. României7, ne arată că măsurile
legislative formale nu mai sunt prin ele însele suficiente în faţa Curţii pentru justificarea omisiunii
statului de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor aflate sub jurisdicţia sa,
dacă legile adoptate nu sunt însoţite de mecanisme administrative şi judiciare eficiente, care să ofere
o protecţie „concretă şi efectivă” titularilor acelor drepturi.
În hotărârea menţionată, Curtea a constatat existenţa unei încălcări a dreptului petentelor
Atanasiu şi Poenaru la un proces echitabil garantat de art. 6, par. 1 din Convenţie, pe considerentul
principal al absenţei unui răspuns al autorităţilor administrative la cererile de restituire introduse de
reclamante în temeiul legilor nr. 112/1995 şi nr. 10/2001, dublată de lipsa în acea perioadă a unui
remediu judiciar, anume de posibilitatea de a solicita în faţa instanţelor interne restituirea imobilului
în litigiu. S-a reţinut că o astfel de posibilitate a fost acordată titularilor, doar odată cu pronunţarea
de către ICCJ a deciziei din 19 martie 2007 dată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, prin
care s-a recunoscut abilitarea instanţelor judecătoreşti de a statua asupra fondului cererilor de
restituire formulate în temeiul legii speciale – Legea nr. 10/2001, în lipsa unui răspuns din partea
autorităţilor administrative în termenul legal8. În privinţa dreptului la respectarea proprietăţii
bunurilor garantat de art. 1 din Primul Protocol Adiţional al Convenţiei, Curtea a stabilit existenţa
unei violări a dreptului petentelor Atanasiu şi Poenaru, din perspectiva omisiunii autorităţilor
naţionale de a pune în executare o hotărâre judecătorească rămasă definitivă în 2005, prin care
autoritatea administrativă notificată a fost obligată să pronunţe o decizie asupra cererii lor.9 În mod
similar, a decis Curtea şi în privinţa petentei Solon, stabilind că nu au fost executate deciziile date în
favoarea acesteia, ce stabileau cuantumul despăgubirilor (hotărârea judecătorească din 30 martie
2006) şi confirmau acest drept (decizia administrativă din 24 martie 2009)10. Potrivit considerentelor
Curţii, „faptul că reclamantele nu au primit încă o despăgubire şi nu au nicio garanţie cu privire la
data la care o vor putea primi, le-a impus o sarcină disproporţionată, incompatibilă cu dreptul la
respectarea bunurilor lor”11.
Chiar dacă hotărârea mai-sus menţionată nu face referiri directe la normele civile de drept
comun, ci la reglementări cuprinse în legi speciale, ea trebuie avută în vedere în analiza opticii Curţii
privitoare la rolul Statului în asigurarea unei legislaţii interne eficiente, ca şi a arsenalului juridic
indispensabil bunei şi imediatei sale aplicări. Aceleaşi exigenţe trebuie satisfăcute şi de noul Cod
6

p. 218.

7

I. Dragoman, Dreptul european al drepturilor omului, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2009,

În urma pronunţării acestei hotărâri, CEDO a decis amânarea pentru o perioadă de 18 luni a examinării tuturor
plângerilor formulate împotriva României, prin care se reclamă încălcări similare de drepturi.
8
Par. 119-121, par. 123-124 din decizia Curţii.
9
Ibidem, par. 185.
10
Ibidem, par. 186.
11
Ibidem, par. 193.
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Civil, a cărui intrare în vigoare – apreciată de unii ori contestată de alţii –, ar urma să conducă la un
reviriment al mecanismelor de valorificare şi exercitare a drepturilor subiective civile, din care
dreptul de proprietate este unul esenţial.
Problema principală supusă cercetării în cadrul prezentului studiu este aceea de a şti dacă
noua reglementare civilă oferă o mai mare protecţie dreptului de proprietate, şi îndeosebi noţiunii de
„bun”, astfel cum aceasta a fost consacrată în jurisprudenţa CEDO.
Analiza atentă a Codului Civil recent intrat în vigoare ne face să observăm pe de o parte,
preocuparea legiuitorului pentru prezervarea pârghiilor preexistente de protecţie a dreptului, iar pe
de altă parte, interesul sporit pentru introducerea unor instituţii noi, în procesul atât de complex de
adaptare a sistemului legislativ la realităţile sociale şi economice ale prezentului.
Pentru o abordare fundamentată a temei propuse, credem că se impune, mai întâi, să
clarificăm ce se înţelege prin „bun”, în sensul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Referindu-se la sfera de incidenţă a art. 1 din Protocolul 1 al Convenţiei, Curtea Europeană a
statuat că protecţia Convenţiei se exercită asupra bunurilor actuale, adică asupra bunurilor care
există în patrimoniul celui care pretinde că i-a fost încălcat dreptul de proprietate.12 În virtutea
aceleiaşi jurisprudenţe, s-a decis că beneficiul protecţiei dreptului la respectarea proprietăţii
bunurilor vizează deopotrivă bunurile viitoare, cu privire la care petentul are cel puţin o speranţă
legitimă, iar nu şi bunurile eventuale, care ar putea intra deci, în mod probabil, în patrimoniul
acestuia.
Interpretarea largă a noţiunii de bun actual, care include şi speranţa legitimă de a obţine
exerciţiul efectiv al dreptului de proprietate13, a determinat şi extinderea protecţiei Convenţiei, în
materia dreptului de servitute, a dreptului de uzufruct, a celui de concesiune, de creaţie intelectuală,
ori asupra drepturilor ce decurg din exercitarea unei profesii, etc.14
Pentru corecta determinare a limitelor sale de incidenţă, se impune precizat că garanţia oferită
de Convenţie nu include şi dreptul la dobândirea unui bun, atunci când cel ce se pretinde victimă a
încălcării, nu face şi dovada existenţei bunului respectiv în patrimoniul său. Altfel spus, sfera de
protecţie a noţiunii de „bun” se fundamentează pe distincţia evidentă dintre dreptul de proprietate şi
dreptul la dobândirea proprietăţii, drept care nu se bucură de ocrotire juridică.
În susţinerea tezei noastre, am putea menţiona, de pildă, hotărârea CEDO în cauza Ispan
contra României, prin care s-a decis că speranţa de a-şi vedea recunoscută supravieţuirea unui fost
drept de proprietate, care este de mult imposibil de exercitat efectiv, nu poate fi considerată ca un
«bun» în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1”.
Noţiunea de „bun” a dobândit particularităţi în cauzele Curţii referitoare la bunurile preluate
de unele state (între care şi România) în perioada regimului comunist. Din această perspectivă,
Curtea şi-a exercitat pe deplin atributul explicitării noţiunilor autonome, stabilind că recunoaşterea
calităţii de proprietar ori a nevalabilităţii titlului Statului printr-o hotărâre judecătorească anterioară
revendicării imobilului de la terţul posesor constituie un „bun actual” al reclamantului, în lumina
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Cele două cerinţe nu se impun a fi întrunite cumulativ,
aspect confirmat şi prin hotărârea dată în cauza Czaran şi Grofcsik contra României15, în virtutea
căreia existenţa unei decizii judiciare anterioare de constatare a nevalabilităţii actului de preluare a
bunului de către Stat, face ca reclamanţii să fie beneficiarii unor „valori patrimoniale” şi să se poată
pretinde victime ale articolului 1 din Primul Protocol al Convenţiei. Prin prisma aceleiaşi
prerogative autonome de interpretare a Convenţiei, Curtea a opinat că petenţii justifică un bun
12

Cauza Van der Mussele c. Belgiei.
Considerente expuse pe larg în hotărârea CEDO dată în cauza Draon contra Franţei.
14
Pentru amănunte, a se vedea C. Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol.
I, Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 971-978.
15
Hotărârea CEDO din 2 iunie 2009.
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actual, chiar şi în situaţia în care autorităţile judiciare naţionale au reţinut nelegalitatea titlului
exhibat de Stat doar în considerente, iar nu şi în dispozitivul hotărârilor judecătoreşti16.
Mai mult, pornind de la argumentaţia expusă în decizii similare anterioare17, instanţa
europeană a conchis că textul Convenţiei îşi găseşte aplicarea, chiar şi în condiţiile inexistenţei unei
recunoaşteri explicite a calităţii de proprietari a petenţilor în procedurile interne, constatarea
nevalabilităţii titlului Statului constituind prin ea însăşi un „bun”, protejat de Convenţie. Pe aceeaşi
linie de gândire, s-a concluzionat că adoptarea unei legislaţii interne ulterioare ratificării Convenţiei,
în scopul restituirii totale sau parţiale a bunurilor preluate de un regim anterior, poate fi considerată
ca generând un nou drept de proprietate, ocrotit de art. 1 din Protocolul 1, în favoarea persoanelor
care îndeplinesc condiţiile de restituire18.
Din examinarea considerentelor expuse anterior, se poate desprinde ideea că protecţia
conferită de Convenţie în materia dreptului la respectarea proprietăţii bunurilor nu poate fi invocată
oricum şi oricând, ci se circumscrie unui ansamblu de exigenţe, de cerinţe specifice, a căror
neîndeplinire cumulativă va avea ca efect constatarea inexistenţei unei încălcări a art. 1 din Primul
Protocol al Convenţiei. Aşa fiind, se pune întrebarea dacă, de pildă, în cazul unei acţiuni în
revendicare, revendicatorul se poate prevala de protecţia Convenţiei odată cu promovarea acţiunii
sau trebuie să dovedească mai întâi că deţine un „bun” pentru a beneficia de efectele tratatului
internaţional. Răspunsul comportă comentarii nuanţate, în funcţie de ipoteza juridică concretă la care
ne raportăm.
Spre deosebire de vechea reglementare civilă, în care nu era prevăzută instituţia revendicării,
aceasta fiind o creaţie a doctrinei19 şi a practicii judiciare, noul Cod Civil reglementează în mod
expres această formă de apărare a dreptului de proprietate privată, stipulând în art. 563, alin. 1 că
„proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl
deţine fără drept.” Pornind de la premisa avută în vedere la elaborarea acestei norme juridice, este
evident că pentru admiterea cererii sale, revendicatorul trebuie să facă dovada existenţei bunului în
patrimoniul său, absenţa folosinţei neechivalând cu absenţa dreptului. Admiterea acţiunii în
revendicare este deci, condiţionată de dovada dreptului de proprietate, pe care acesta o poate face cu
mijloacele de probă admisibile, potrivit normelor procesual civile.
Prin urmare, respingerea unei acţiuni în revendicare dedusă soluţionării instanţelor
judecătoreşti interne nu îi va conferi automat reclamantului calitatea de „victimă” a încălcării
dreptului la respectarea proprietăţii bunurilor, câtă vreme acesta nu va proba în faţa Curţii Europene
că avea cel puţin „speranţa legitimă” de a obţine restituirea bunului, recunoscută fie prin lege, fie pe
cale judiciară, fie printr-un înscris translativ al dreptului de proprietate.
Problematica la care ne referim, a fost abordată într-o manieră particulară în cazul
revendicărilor de drept comun a imobilelor preluate de Stat în perioada regimului comunist, cauze în
privinţa cărora a existat şi continuă să existe o practică neunitară sub aspectul interpretării noţiunii
de „bun” ce intră în sfera Convenţiei. Decizia nr. 33/200820 dată de instanţa supremă în soluţionarea
recursului în interesul legii nu s-a dovedit a fi remediul perfect pentru înlăturarea divergenţelor
jurisprudenţiale care există şi în prezent, cu consecinţa transformării actului de justiţie, într-o „arenă
a hazardului”, lipsită de previzibilitatea şi accesibilitatea care ar trebui să îl guverneze. Starea de
16
Mutatis mutandis, a se vedea hotărârea pronunţată de CEDO în cauza Gingis contra României, publicată în M.
Of. Partea I, nr. 458 din 2 iulie 2009.
17
Cu titlu exemplificativ, menţionăm cauza Reichardt contra României.
18
Astfel de argumente au fost invocate de CEDO în hotărârea pronunţată în cauza Viaşu contra României.
19
Remarcăm faptul că, potrivit doctrinei juridice din perioada anterioară intrării în vigoare a noului Cod Civil,
revendicarea putea fi introdusă de proprietarul neposesor împotriva posesorului neproprietar. Noua reglementare civilă este
mai cuprinzătoare, extinzând practic sfera persoanelor care ar avea calitate procesuală pasivă, în cauze având ca obiect
revendicare. Subliniem de asemenea, că norma cuprinsă în art. 563 NCC nu distinge între bunuri imobile şi bunuri mobile,
ceea ce înseamnă că o astfel de acţiune ar fi admisibilă, inclusiv în cazul bunurilor mobile.
20
Decizie publicată în M. Of. al României, partea I, nr. 108/23.02.2009.
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insecuritate juridică în care sunt plasaţi revendicatorii, se datorează în mare măsură, considerentelor
echivoce şi interpretabile care au fundamentat decizia ICCJ mai-sus amintită.21 Înalta Curte s-a
pronunţat în sensul că „din cauza inconsecvenţei şi deficienţelor legislative, precum şi a
eventualelor litigii anterior soluţionate, nu este exclus ca într-o astfel de acţiune în revendicare22,
ambele părţi să se poată prevala de existenţa unui bun în sensul Convenţiei, instanţele fiind puse în
situaţia de a da preferabilitate unuia în detrimentul celuilalt, cu observarea, în acelaşi timp, a
principiului securităţii raporturilor juridice”.
Este drept că cererile de revendicare examinate de instanţa supremă aveau ca temei juridic
prevederile art. 480-481 din vechiul Cod Civil, dar nu vedem nici un impediment în extinderea prin
analogie a aceloraşi argumente şi în ipoteza promovării unei acţiuni în revendicare întemeiate pe
noua lege civilă.
Studiul nostru nu ar fi complet, fără analiza modalităţilor în care dreptul de proprietate ar
putea fi dobândit în lumina noului Cod Civil. Edificatoare în acest sens, sunt prevederile art. 557
alin. 1, în conformitate cu care „dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin
convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de
bună-credinţă, în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin
hotărâre judecătorească, atunci când ea e translativă de proprietate prin ea însăşi”23. Prin
comparaţie cu vechea lege civilă, se impun a fi observate modificări notabile aduse în privinţa
bunurilor mobile şi a fructelor, care pot fi dobândite prin efectul posesiei de bună-credinţă, Codul
actual reglementând inclusiv instituţia uzucapiunii mobiliare24, precum şi în privinţa introducerii
unei prevederi exprese referitoare la dobândirea proprietăţii prin hotărâre judecătorească,
subordonată condiţiei caracterului translativ al acesteia.
Aceeaşi normă civilă cuprinsă în art. 557, alin. 2 şi 3 consacră posibilitatea dobândirii
dreptului de proprietate prin efectul unui act administrativ ori prin alte moduri stabilite de lege.
Remarcăm în această privinţă, iniţiativa legiuitorului civil de a consacra în mod concret modalitatea
dobândirii dreptului de proprietate pe calea actelor administrative, care se disting totuşi de actele
juridice civile, în primul rând, prin faptul că emană de la o autoritate publică. Credem că inserarea
unei prevederi legale speciale referitoare la actele administrative s-a datorat necesităţii de a acoperi
toate ipotezele juridice de dobândire a dreptului de proprietate, inclusiv a celui de proprietate
publică, pentru a conferi exhaustivitate noii reglementări fundamentale în sfera raporturilor civile25.
Problema „bunului actual” din această perspectivă, s-ar pune în situaţia exproprierilor efectuate de
stat, în care, pentru stabilirea existenţei ori inexistenţei unei violări a dreptului de proprietate, ar
trebui examinate pe de o parte, cauzele justificative ale deposedării şi măsura în care acestea răspund
unei nevoi a comunităţii ori unui interes general, iar pe de altă parte, valoarea despăgubirii acordate
persoanei deposedate, sub aspectul exigenţelor de proporţionalitate şi rezonabilitate impuse în cazul
limitărilor sau restricţionărilor de drepturi.
21
Prin decizia menţionată s-a concluzionat că „nu se poate aprecia că existenţa Legii nr. 10/2001 exclude, în toate
situaţiile, posibilitatea de a se recurge la acţiunea în revendicare, căci este posibil ca reclamantul într-o atare acţiune să se
poată prevala la rândul său, de un bun, în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional şi trebuie să i se asigure accesul la
justiţie”.
22
Este vorba evident de revendicări ale imobilelor ce fac obiectul Legii nr. 10/2001.
23
Potrivit art. 644 şi 645 din Codul Civil anterior, proprietatea se putea dobândi şi transmite prin succesiune, prin
legate, prin convenţie, prin tradiţiune, prin accesiune, prin incorporaţiune, prin prescripţie, prin lege sau prin ocupaţiune.
24
A se vedea în acest sens, art. 939 NCC.
25
Regăsim aplicaţii ale noii prevederi, în legislaţia specială anterioară, spre exemplu, în art. 7 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în conformitate cu care dreptul de proprietate publică
se poate dobândi pe cale naturală, prin achiziţii publice, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, prin acte de
donaţie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judeţean sau de consiliul local, prin trecerea unor bunuri din domeniul
privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauze de utilitate publică ori
prin alte moduri prevăzute de lege.
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Ceea ce constituie însă un element de noutate absolută din perspectiva temei cercetate, este
faptul că, potrivit noului Cod Civil, dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se dobândeşte
prin înscrierea în cartea funciară26. Iată deci, că, în virtutea noii legiuiri civile, înscrierea în cartea
funciară nu mai reprezintă o opţiune a titularului dreptului de proprietate de efectuare a unor
formalităţi, din considerente de opozabilitate erga omnes, ci o condiţie sine-qua-non pentru însăşi
constituirea dreptului.
În ceea ce ne priveşte, opinăm că măsura adoptată de legiuitor, deşi justificată de raţiuni
legale obiective, este totuşi excesivă faţă de titularii dreptului de proprietate, care s-ar vedea practic
în imposibilitatea valorificării dreptului lor, chiar în situaţia în care ar deţine un titlu valabil. Într-o
atare ipoteză, dreptul de proprietate ar fi practic anihilat. Exigenţa proporţionalităţii între limitarea
dreptului şi scopul urmărit prin restricţionarea lui nu ar fi astfel îndeplinită, aspect incompatibil cu
prev. art. 1, alin. 1, teza a II a din Primul Protocol Adiţional al Convenţiei, potrivit căruia „nimeni
nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute
de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”.
Prin prisma textului convenţional, ne punem pe bună dreptate întrebarea: ce principii de drept
internaţional ar putea fi invocate de Statul român pentru condiţionarea dobândirii dreptului de
proprietate asupra bunurilor imobile de îndeplinirea formalităţii de înscriere în cartea funciară?
Nu în ultimul rând, prezintă relevanţă pentru lucrarea de faţă, instituţia proprietăţii periodice
reglementată pentru prima oară în sistemul de drept românesc de actualul Cod Civil, norma cuprinsă
în art. 687 explicitând sensul noţiunii, ca reprezentând acea situaţie în care mai multe persoane
exercită succesiv şi repetitiv atributul folosinţei specific dreptului de proprietate asupra unui bun
mobil sau imobil, în intervale de timp determinate, egale sau inegale.
Întrebarea care s-ar pune în cazul proprietăţii periodice este aceea dacă unul dintre
coproprietari ar putea fi considerat deţinătorul unui „bun actual”, în perioada în care acesta nu ar
avea posesia bunului. Răspunsul la această întrebare este fără îndoială unul afirmativ, după cum
vom argumenta în cele ce urmează.
Din interpretarea textului legal, deducem că în cazul proprietăţii periodice, vorbim de fapt,
de o formă a coproprietăţii, în care doar atributul folosinţei este exercitat în mod exclusiv şi
temporar de unul din coproprietari, iar nu de un drept cu caracter prescriptibil. Lămuritoare în acest
sens sunt şi prevederile art. 690, alin. 3 din Cod, potrivit cărora „la încetarea intervalului,
coproprietarul este dator să predea bunul coproprietarului îndreptăţit să îl folosească în următorul
interval” coroborate cu dispoziţiile art. 692, în conformitate cu care „proprietatea periodică
încetează prin radiere din cartea funciară în temeiul dobândirii de către o singură persoană a
tuturor cotelor-părţi din dreptul de proprietate periodică”27.
Cedarea temporară a folosinţei bunului de către un coproprietar în favoarea unui alt
coproprietar nu echivalează aşadar cu ieşirea bunului din patrimoniul celui dintâi, folosinţa
neconstituind decât un atribut al proprietăţii. Prin urmare, fiecare din coproprietari se poate prevala
de protecţia Convenţiei, justificând calitatea de deţinător al unui „bun actual”, chiar dacă faptic
bunul se găseşte temporar în folosinţa unui alt coproprietar.
Fără a ne fi propus o abordare exhaustivă a tuturor aspectelor ce ţin de problematica supusă
analizei, considerăm că numai practica ne va demonstra în ce măsură noua legiuire civilă răspunde
necesităţilor juridice ale societăţii aflate într-o continuă metamorfoză şi garantează în mod real şi
efectiv respectarea dreptului de proprietate.
Dincolo de controversele şi disputele doctrinare, trebuie subliniat că adoptarea unui nou Cod
Civil nu era doar necesară în contextul actual, ci reprezenta un demers indispensabil corelării
sistemului legislativ intern cu normele Convenţiei şi jurisprudenţa CEDO, inclusiv în scopul de a
preîntâmpina pronunţarea de către instanţa europeană a unor noi condamnări împotriva României.
26

Art. 557, alin. 4 NCC reglementează în mod expres această modalitate de dobândire a dreptului de proprietate, cu
trimitere la prev. art. 888 din acelaşi Cod referitoare la condiţiile de înscriere în cartea funciară.
27
De altfel, aceeaşi concluzie se desprinde şi din 562, alin. 1 din Codul Civil actual, prin care se prevede că „dreptul
de proprietate privată nu se stinge prin neuz”.
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MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI DE SOCIETATE
ÎN CONCEPŢIA MONISTĂ ASUPRA DREPTULUI PRIVAT
Daniela CIOCHINĂ∗
Abstract:
The communication aims to present the main changes to the new Civil Code regarding the legal
status of one of the special contracts, the corporate contract.
I thought it advisable to dwell on this type of contract analysis, because the current Civil Code of
Romania made essential changes in its legal regime, which is highly useful to be addressed both for
theorists and for practitioners.
These changes occurred due to the Civil Code promoting the concept of unity of private law,
embraced by some experts, contradicted or criticized by others dissolved the identity of commercial law,
its regulatory object with all its consequence.
From the main elements to be analyzed we distinguish: the contributions to the corporate
funds;The formation of corporate funds; Participation in profits and losses; Regulating the liability
distribution of the common debtor.
Key words: the new civil code, special contracts, corporate contract, corporate contribution
funds, profits, losses, rights and obligations

1. Preliminarii
Societatea comercială se naşte datorită apariţiei unor noi cauze economice şi sociale din ideea
cooperării între mai mulţi întreprinzători cu intenţia de a realiza împreună activităţi comerciale.
Încă din antichitate, găsim societăţi comerciale constituite conform dreptului roman, cum
ar fi:
- societas unius reb (societatea având ca obiect un singur lucru);
- societas omnium bonorum (societatea bunurilor prezente şi viitoare ale asociaţilor);
- societas quaestus, lucri, com-pendi (societatea pentru venituri viitoare);
- societas publicanorum1 (societăţile de arendă pentru încasarea impozitelor).
Astfel de societăţi s-au constituit prin încheierea unui contract între asociaţi, iar bunurile care
formau patrimoniul social rămâneau, în continuare, în proprietatea asociaţilor.
Societatea presupunea existenţa a trei elemente: un aport comun, un interes comun şi intenţia
de a încheia un asemenea contract (affectio societatis) 2.
Pentru executarea stipulaţiilor contractuale, fiecare asociat se obliga să depună o diligenţă
apreciată in abstracto, în dreptul roman preclasic3, respectiv in concreto, în dreptul lui Iustinian4,
adică mai puţin sever, deoarece asociatului i se cerea să manifeste aceeaşi grijă pe care o depunea în
administrarea propriilor sale afaceri5. Societatea era un contract ce se încheia intuitu personae, adică
în temeiul încrederii reciproce, iar nerespectarea obligaţiilor etice, care caracterizau astfel de
∗

Lector dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.
I. L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 6.
2
V. Hanga, Principiile dreptului privat roman, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1989, p. 102.
3
Legea celor XII Table (lex duodecim tabularum), edictele magistratului şi pretorului (dreptul pretorian),
constituţiile imperiale (edicta, mandata, decreta şi rescripta).
4
Dreptul lui Iustinian cuprinde: Codul lui Iustinian (Codex Iustiniani), Digestele (Digesta), Instituţiile (Institutiones)
şi Novellele (Novellae Consti-tutiones).
5
V. Hanga, op. cit., p. 102.
1
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convenţii, atrăgea răspunderea asociatului sub forma condamnării acestuia în limitele disponibilului
patrimonial, asociatul fiind declarat, totodată, infam6.
2. Modul de abordare a activităţilor comerciale în lumina noului Cod civil
Prin intrarea în vigoare a noului Cod civil7, se consacră unificarea dreptului comercial şi a
dreptului civil în cadrul aceluiaşi cod. Astfel că, putem aprecia că ziua de 1 octombrie 2011, rămâne
în istoria dreptului românesc o zi de importanţă majoră, care marchează începutul unei perioade
istorice pentru o perioadă nedeterminată.
În expunerea de motive la proiectul noului Cod civil se afirmă promovarea concepţiei
moniste, prin încorporarea totalităţii reglementărilor privitoare la persoane, relaţii de familie şi relaţii
comerciale.
Astfel, art. 2 alin. (1) NCC prevede că „dispoziţiile prezentului cod reglementează raporturile
patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil”, precum şi faptul că
„prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate
domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale”, deci, şi pentru întreaga materie
comercială.
Aplicarea generală a noului Cod civil rezultă din prevederile art. 3 al acestuia, conform
cărora: „Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi
raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil”.
În accepţiunea alin. (2) al aceluiaşi articol, sunt consideraţi „profesionişti” toţi cei care
exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de
către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea
ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.
Conţinutul noţiunii de „profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul civil, o regăsim şi la art. 8
alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/20098, ea incluzând
următoarele categorii: comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane
autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale.
În această situaţie, noul Cod civil preia o parte din dota agonisită de codul comercial în mod
creativ, independent de acesta. Poate fi, astfel, uşor constatat că, prin Legea nr. 71/2011, mai precis
în art. 8 alin. (2) din aceasta, s-a dispus ca, în toate actele normative în vigoare expresiile „fapte de
comerţ”, respectiv „acte de comerţ”, să fie înlocuite cu expresia „activităţi de producţie, comerţ
sau prestări servicii”.
La o simpla analiză, textul citat ne captează atenţia şi, bineînţeles, de aici se nasc întrebări şi
suspiciuni cu privire la faptul că, în locul unei singure sintagme, şi anume „comerţ”, se introduc trei
sintagme: „activităţi de producţie”, „comerţ” şi „prestări de servicii”.
Aşadar, sintagma „comerţ” este menţinută în continuare, cu mândrie de noul Cod civil. Erau
toate cele trei sintagme subsumate noţiunii de comerţ?
Acum, după noua abordare, pe lângă materia specifică dreptului civil tradiţional, noul Cod
civil cuprinde şi dreptul comercial, în încercarea de a se asigura o abordare unitară şi
atotcuprinzătoare – lucru care, însă, se dovedeşte dificil de realizat efectiv în practică – având la
baza ca sursa de inspiraţie modelul olandez (1838, 1992), italian(1942) sau elveţian (codul elveţian
al obligaţiilor, 1881 şi 1911).
6

V. Hanga, op. cit., p. 102.
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil a fost publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iunie 2009, modificată prin Legea nr.
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi republicată în M. Of. nr. 505, din 15 iulie 2011.
8
Publicată în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011.
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3. Formele societare
Sunt cele prevăzute la art. 1. 888 C. civ. După forma lor, societăţile pot fi: simple, în participaţie, în nume colectiv, în comandită simplă, cu răspundere limitată, pe acţiuni, în comandită pe
acţiuni, cooperative, alt tip de societate anume reglementat de lege.
Conform articolului 11 din Legea nr. 71/2011, alineatele (1) şi (2) ale art. 1 din Legea nr.
26/1990 privind registrul comerţului9 se modifică astfel:
„(1) Înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după
caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, societăţile comerciale, companiile
naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile
cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi
grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum şi alte persoane
fizice şi juridice prevăzute de lege.
(2) În cursul exercitării activităţii lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice
prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a solicita înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind
actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.”
Într-o opinie10 exprimată în doctrină se consideră că aceste dispoziţii nu trebuie interpretate în
sensul că întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce se vor înfiinţa în baza Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 44/200811, după data intrării în vigoare a noului Cod civil, vor avea
calitatea de profesionist – persoană juridică, aşadar, de profesionist – comerciant, deoarece
noţiunea de „profesionist” are, în lumina noului Cod civil şi a Legii nr. 71/2011 o sferă mai largă
decât aceea de comerciant.
Formularea legiuitorului privind modificarea dispoziţiei legale analizate este deficitară,
nereflectând în mod corespunzător intenţia reală a acestuia, intenţie care nu a fost aceea de a
recunoaşte întreprinderilor respective calitatea de persoană juridică.
Au rămas o serie de acte normative speciale în afara noului Cod Civil, supuse reglementării
unor legi speciale, cum ar fi cele care privesc în primul rând societăţile comerciale, actorii cei mai
importanţi de pe scena dreptului comercial, societăţile comerciale speciale, cum ar fi societăţile de
asigurări, instituţiile de credit – activitatea bancară în general, societăţile de servicii de intermediere
financiară, societăţile comerciale emitente de valori mobiliare – adică titlurile de valoare şi piaţa de
capital, regiile autonome etc., reglementări privind Registrul comerţului, insolvenţa, protecţia
consumatorilor ş.a.
4. Modificări aduse contractului de societate în noul Cod civil
Actualul Cod civil al României a produs modificări esenţiale în ceea ce priveşte regimul său
juridic, care prezintă utilitate a fi abordate atât pentru teoreticieni, cât şi pentru practicieni.
Aceste modificări s-au produs în contextul în care, noul Codul civil, promovând concepţia
unităţii dreptului privat, care, cum spuneam, este îmbrăţişată de unii specialişti şi contrazisă sau
criticată de alţii, a desfiinţat identitatea dreptului comercial, a obiectului său de reglementare cu toate
consecinţele care decurg de aici.
Printre principalele elemente care vor fi analizate semnalăm:
- regimul aporturilor în societate;
- modul de formare a capitalului social;
- participarea la profit şi la pierderi;
- reglementarea privind distribuţia plăţii datoriilor debitorului comun.
9

Republicată în M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998, ulterior modificată şi completată.
Emilian Lipcanu, Aspecte privind regimul juridic al întreprinderilor individuale şi familiale reglementate prin
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 în lumina noului Cod civil, a Legii nr. 71/2011 şi succinte aprecieri în
legătură cu demersul de reformare a dreptului privat, în „Dreptul”, nr. 11/2011, p. 54;
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Publicată în M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008.
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4.1. Regimul aporturilor în societate
Contractul de societate este definit la art. 1.881 NCC, ca fiind contractul prin care „două sau
mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru desfăşurarea unei activităţi şi să
contribuie la aceasta prin aporturi băneşti, în bunuri, în cunoştinţe specifice sau prestaţii, cu scopul
de a împărţi beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta”.
Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proporţional cu participarea la distribuţia
beneficiului, dacă prin contract nu s-a stabilit altfel [art. 1881 alin. (2) C. civ.].
Societatea se constituie cu sau fără personalitate juridică, iar contractul de societate se încheie
în formă scrisă; această formă este necesară doar pentru dovada contractului. Când este, însă, vorba
despre crearea unei societăţi cu personalitate juridică, contractul se încheie în formă scrisă şi
trebuie să prevadă asociaţii, aporturile, forma juridică, denumirea, obiectul şi sediul societăţii, toate
acestea sub sancţiunea nulităţii absolute.[art. 1.884 alin. (2) C. civ.].
Art. 1.883 Cod civil prevede regimul aporturilor în societate, precizând că, în cazul
societăţilor cu personalitate juridică, aporturile intră în patrimoniul societăţii, iar în cazul unei
societăţi fără personalitate juridică, ele devin coproprietatea asociaţilor, afară de cazul în care aceştia
au convenit în mod expres că ele trec în folosinţa lor comună. Dacă aportul constă în bunuri imobile
sau în alte drepturi reale imobiliare, legea dispune încheierea contractului în formă autentica.
Durata societăţii este nedeterminată, dacă prin contract nu este prevăzut altfel. Înainte de
expirarea duratei societăţii, asociaţii o pot prelungi; reglementarea dată prin noul Cod civil nu mai
precizează nimic în legătură cu limitarea duratei societăţii la durata vieţii asociaţilor.
Nu a fost preluată în noul Cod Civil reglementarea dată prin Capitolul II din Titlul VIII al
vechiului Codului civil, privind diverse feluri de societăţi, în care sunt înfăţişate societăţile
universale şi cele particulare. Nu au fost preluate nici dispoziţiile [art. 1512 alin. (1) şi (2)] privind
posibilitatea asociaţilor de a apela la arbitrarea disputelor privind contribuţia la câştiguri şi la
pierderi, fie că era vorba despre un alt asociat care arbitra neînţelegerea sau de un terţ. Societăţile de
fapt sunt asimilate societăţilor simple (art. 1.893 C. civ.).
4.2. Modul de formare a capitalului social
În ceea ce priveşte reglementarea elementelor contractului de societate, noul Cod civil
stabileşte modul de formare a capitalului social; capitalul social subscris se divide în părţi egale,
numite părţi de interes, care se distribuie asociaţilor proporţional cu aporturile fiecăruia, dacă prin
lege ori prin contractul de societate nu se prevede altfel [art. 1.894 alin. (2) C. civ.] Drepturile
conferite de părţile de interes sunt suspendate până la vărsarea aporturilor la capitalul social [art.
1.895 alin. (2) C. civ.]
Potrivit art. 1.900 C. civ., părţile de interes sunt indivizibile; cele plătite ori vărsate în
întregime dau drept de vot în adunarea asociaţilor.
4.3. Participarea la profit şi la pierderi
În acest caz trebuie observate două schimbări de concepţie:
a) proporţionalitatea între pierderea la capitalul social şi contribuţia la pierderi a fost
abandonata astfel că asociaţii sunt liberi să stabilească alte proporţii;
b) participarea asociaţilor nu mai este legată direct de suma de bani reprezentând contribuţia.
Este consacrata egalitatea între societate şi creditorul personal prin reglementarea privind
distribuţia plăţii datoriilor debitorului comun (art. 1.906 C. civ.), renunţând la protejarea predilectă a
intereselor societăţii.
4.4. Reglementarea privind distribuţia plăţii datoriilor debitorului comun
Referitor la aceasta este de precizat faptul că în noul Cod civil nu se mai acordă preferinţă
societăţii creditoare ca în reglementarea precedentă, în care, chiar şi atunci când în chitanţă se
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prevedea expres că plata s-a făcut pentru asociatul creditor, prezumţia era că plata s-a făcut şi pentru
societatea creditoare, astfel încât cota trebuia calculată proporţional pentru ambele credite.
Asociaţii au dreptul să participe la luarea hotărârilor colective ale adunării asociaţilor,
chiar şi atunci când sunt lipsiţi de dreptul de administrare [art. 1.910 alin. (2) C. civ.].
Asociatul nemulţumit de o hotărâre luată cu majoritate o poate contesta la instanţa
judecătorească, în termen de 15 zile de la data la care a fost luată, dacă a fost prezent, şi de la data
comunicării, dacă a fost lipsă. Dacă hotărârea nu i-a fost comunicată, termenul curge de la data la
care a luat cunoştinţă de aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data la care a fost luată hotărârea.
Termenul de 15 zile este termen de decădere.
În literatura de specialitate12 s-a pus problema răspunderii personale a asociaţilor, întemeiată
pe săvârşirea unui abuz (de majoritate, de minoritate sau de egalitate). Abuzurile sunt cauzate fie de
adoptarea de către asociaţi în mod conştient a unei hotărâri contrare interesului societăţii şi care
avantajează o anumită categorie de asociaţi în detrimentul celorlalţi, fie de adoptarea unei astfel de
hotărâri cu încălcarea obligaţiei de loialitate ce le revine asociaţilor în desfăşurarea raporturilor
societare.
Bineînţeles că, în măsura în care abuzul cauzează un prejudiciu societăţii şi/sau unei părţi
dintre asociaţi (acţionari) este indispensabilă acordarea de despăgubiri. În acest sens, conform art.
1.272 alin. (1) C. civ., contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar
şi la toate urmările pe care practicile statornicite între părţi, uzanţele, legea sau echitatea le dau
contractului, după natura sa.
Este supus reparării atât prejudiciul previzibil, cât şi prejudiciul imprevizibil.
Potrivit art. 1.533 C. civ., debitorul răspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevăzut
sau pe care putea să le prevadă ca urmare a neexecutării la momentul încheierii contractului.
Acelaşi articol reglementează şi o excepţie, în sensul că, atunci când neexecutarea lato sensu
a obligaţiilor contractuale este intenţionată sau se datorează culpei sale grave, acesta este obligat să
repare pe lângă daunele previzibile şi daunele imprevizibile.
5. Administrarea societăţii
Cât priveşte administrarea societăţii (art. 1.913 şi urm.), noul Cod civil cuprinde norme
preluate în general din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale13. Administratorii pot fi
asociaţi sau neasociaţi, persoane fizice ori persoane juridice, române sau străine; dacă prin contract
nu se prevede altfel, societatea este administrată de asociaţi, care au mandat reciproc de a administra
unul pentru altul în interesul societăţii.
Potrivit art. 211 C. civ., nu pot face parte din organele de administrare şi de control ale
persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă, cei decăzuţi din dreptul de a
exercita o funcţie în cadrul acestor organe, precum şi cei declaraţi prin lege sau prin actul de
constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcţie. Actele încheiate cu încălcarea acestor
dispoziţii sunt anulabile. Acestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte
din aceste organe sunt incapabile ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite
cu încălcarea dispoziţiilor legale ori statutare, dacă nu s-a produs o vătămare.
Raporturile dintre persoana juridică şi organele sale de administrare sunt supuse prin
analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut.
[art. 209 alin. (3) C. civ.]
12

Flamina Stârc-Meclejan, Răspunderea patrimonială a asociaţilor/acţionarilor societăţilor comerciale pentru
hotărârile adoptate în adunarea general potrivnic art. 1361 din Legea nr. 31/1990 (republicată), în „Dreptul”, nr. 11/2011,
p. 128.
13
Republicată în M. Of. nr. 33 din 29 ianuarie 2008.
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Asimilarea administratorului cu un mandatar justifică principiul revocabilităţii ad mutum a
administratorilor, independent de vreo culpă contractual sau legală, echivalând revocarea
mandatului de administrator cu denunţarea contractului de mandat de către societate.
Tocmai datorită caracterului intuitu personae al mandatului administratorului, dacă
societatea, respectiv asociaţii, îşi pierd încrederea reciprocă în persoana administratorului sau
apreciază că el nu le mai reprezintă interesele, aceştia pot proceda oricând şi fără nicio altă
justificare la măsura revocării.
Înlocuirea din funcţie a administratorului poate îmbrăca şi forma revocării tacite, numirea
unui nou administrator valorând revocarea implicită a funcţiei celui anterior. Astfel, în doctrină14 s-a
considerat că „odată cu alegerea unui nou consiliu de administraţie de către adunarea generală
ordinară a acţionarilor are loc implicit şi revocarea vechiului consiliu de administraţie.”
Încetarea mandatului administratorului poate să fie şi consecinţa promovării acţiunii în
răspundere a acestuia. Potrivit art. 155 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, dacă adunarea generala
decide să pornească acţiune în răspundere contra administratorilor, respectiv a membrilor
directoratului, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii şi adunarea
generala, respectiv consiliul de supraveghere, va proceda la înlocuirea lor. În acest caz nu este vorba
despre o revocare propriu-zisă a mandatului administratorului, ci de o încetare de drept a acestuia,
înainte de termen.
6. Pierderea calităţii de asociat
Poate avea loc prin cesiunea părţilor în societate (benevolă ori silită), moarte, faliment,
punerea sub interdicţie judecătorească, retragere şi excludere.
Cât priveşte retragerea, noul Cod civil distinge între societăţile cu durată nedeterminată
unde, în principiu, retragerea se poate face după notificarea societăţii, cu un preaviz rezonabil – şi
societăţile cu durată determinată, unde retragerea poate avea loc pentru motive temeinice, cu
acordul celorlalţi asociaţi (art. 1.926-1.927 C. civ.).
Excluderea din societate poate fi hotărâtă, pentru motive temeinice, de instanţa
judecătorească, la cererea unui asociat (art. 1.928 C. civ.).
Art. 1930 NCC stabileşte cauzele generale de încetare a contractului de societate şi, implicit,
de dizolvare a societăţii. Faţă de reglementările anterioare au fost adăugate următoarele cauze:
consimţământul asociaţilor; împlinirea duratei societăţii (cu excepţia art. 1.931 C. civ.15); nulitatea
societăţii.
Acestora li se pot adăuga şi alte cauze, enumerate de art. 1.938 C. civ., cu condiţia ca în
contractul de societate să nu se fi prevăzut altfel: moartea sau punerea sub interdicţie a uneia dintre
persoanele fizice asociate, încetarea calităţii de subiect de drept a uneia dintre persoanele juridice,
falimentul unui asociat.
Prin excepţie, conform art. 1.939 C. civ., în cazul morţii unui asociat se poate stipula în
contractul de societate ca societatea să continue de drept cu moştenitorii acestuia.
Dacă s-a stipulat că, în cazurile prevăzute la art. 1.938 C. civ., societatea va continua între
asociaţii rămaşi, asociatul ori, după caz, moştenitorul său, nu are drept decât la partea sa ori a
autorului său, după situaţia societăţii, la data când evenimentul s-a produs. El nu participă la
drepturile şi nu este ţinut de obligaţiile ulterioare, decât în măsura în care acestea sunt urmarea
necesară a operaţiunilor făcute înaintea acestui eveniment.
14

Carmen Todică, Controverse privind revocarea administratorului societăţii comerciale şi limitele controlului
judecătoresc, în „Dreptul”, nr. 11/2011, p. 197.
15
Art. 1.931 C. civ. prevede că: „Societatea este tacit prorogată atunci când, cu toate că durata sa a expirat, aceasta
continuă să execute operaţiunile sale, iar asociaţii continuă să iniţieze operaţiuni ce intră în obiectul său şi să se comporte ca
asociaţi. Prorogarea operează pe o durată de un an, continuând din an în an, de la data expirării duratei, dacă sunt îndeplinite
aceleaşi condiţii”.
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Cât priveşte lichidarea societăţii, aceasta urmează, în general, reglementarea din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale. Potrivit art. 1.941 NCC, lichidarea se face, dacă nu s-a
prevăzut altfel în contractul de societate ori, ulterior, prin convenţie, de toţi asociaţii sau de un
lichidator numit de ei cu unanimitate; dacă aceştia nu se înţeleg, lichidatorul va fi numit de instanţa
judecătorească, la cererea oricărui asociat.
După plata datoriilor sociale, activul rămas este destinat rambursării aporturilor subscrise şi
vărsate de asociaţi, iar eventualul excedent constituie profit net, care va fi repartizat între asociaţi
proporţional cu partea fiecăruia la beneficii, dacă nu s-a prevăzut altfel prin actul constitutiv sau prin
hotărâre a asociaţilor [art. 1.946 alin. (1)]. În cazul în care activul net este neîndestulător pentru
înapoierea în întregime a aporturilor şi pentru plata obligaţiilor sociale, pierderea se suportă de
asociaţi potrivit cu contribuţia acestora, stabilită prin contract.
7. Asocierea în participaţiune
Era reglementată prin art. 251 şi art. 256 din Codul comercial. În această reglementare,
iniţiatorul era obligatoriu un comerciant, persoană fizică sau persoană juridică. Noul Cod civil nu
precizează nimic în această privinţă.
Potrivit art. 1. 949 C. civ., contractul de asociere în participaţie este contractul prin care o
persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau
mai multor operaţiuni pe care le întreprinde.
Forma contractului, întinderea şi condiţiile asocierii, precum şi cauzele de dizolvare şi
lichidare a acesteia sunt determinate prin convenţia părţilor. (art. 1.954 C. civ.)
Art. 1.953 NCC cuprinde dispoziţii noi referitoare la raporturile dintre asociaţi şi faţă de
terţi. Astfel, asocierea în participaţiune nu poate dobândi personalitate juridică şi nu constituie faţă
de terţi o persoană distinctă de persoana asociaţilor; asociaţii, chiar acţionând pe contul asocierii,
contractează şi se angajează în nume propriu faţă de terţi; cu toate acestea, dacă asociaţii acţionează
în această calitate faţă de terţi, sunt ţinuţi solidar de actele încheiate de oricare dintre ei.
Asociaţii exercită toate drepturile decurgând din contractele încheiate de oricare dintre ei, dar
terţul este ţinut exclusiv faţă de asociatul cu care a contractat, cu excepţia cazului în care acesta din
urmă a declarat calitatea sa la momentul încheierii actului.
Orice clauză din contractul de asociere care limitează răspunderea asociaţilor faţă de terţi este
inopozabilă acestora, iar orice clauză care stabileşte un nivel minim garantat de beneficii pentru unul
sau unii dintre asociaţi este considerată nescrisă.
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OBLIGAŢIA DE ÎNTREŢINERE ÎN REGLEMENTAREA
NOULUI COD CIVIL
Mihaela Gabriela BERINDEI∗
1. În cadrul familiei, pe baza contribuţiei fiecărui membru dintre cei ce o compun, se asigură
mijloacele de trai necesare satisfacerii nevoilor zilnice atât pentru cei capabili de muncă, cât şi
pentru cei ce se află în nevoie (aceştia fie că sunt minori, neputându-se întreţine singuri, fie majori,
însă, datorită stării de boală sau de bătrâneţe, se află în incapacitate de muncă şi nu dispun de
mijloacele necesare traiului).
Funcţia economică a familiei îşi găseşte expresia în gestionarea în comun a gospodăriei
casnice şi în ajutorul material acordat membrilor familiei aflaţi în nevoie din cauza incapacităţii de a
munci. Totodată, sentimentele sincere şi legăturile sufleteşti ce se stabilesc între membrii familiei
formează prima şi cea mai importantă imagine pe care cei mai apropiaţi membri ai familiei o aşează
la baza sprijinului material şi moral acordat.
2. Obligaţia legală de întreţinere este acea îndatorire pe care legea o impune, cu sau fără
caracter de reciprocitate, între anumite persoane, având ca fundament sentimentele de prietenie şi de
afecţiune existente între membrii familiei, fiind uneori un efect al rudeniei, alteori un efect al calităţii
de soţ (sau de fost soţ), iar câteodată, efectul unor relaţii asimilate cu relaţiile de familie1.
În Codul civil de la 1864 obligaţia de întreţinere pe care legea o prevedea între anumite
persoane era denumită atât obligaţie alimentară, cât şi obligaţie de întreţinere.
Denumirea de obligaţie alimentară evidenţia caracterul preponderent alimentar al obligaţiei
legale de întreţinere, iar cea de obligaţie de întreţinere avea un caracter complex, personal, nefiind
limitată strict la o simplă obligaţie alimentară, ci având şi scopul de a satisface atât nevoile
materiale, cum ar fi cele de hrană, locuinţă, tratament medical, precum şi nevoile spirituale, iar în
cazul obligaţiei de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori, obligaţia de întreţinere include şi
grija, timpul acordat acestora, educaţia, inclusiv mijloacele necesare pentru pregătirea profesională a
copiilor (şi nu în ultimul rând pentru formarea personală a acestora).
3. Până la intrarea în vigoare a noului Cod civil2, obligaţia legală de întreţinere era
reglementată de Codul familiei3 sub denumirea generică de Obligaţia de întreţinere, fiind o
obligaţie de tip special, care izvorăşte din lege.
Aşadar, obligaţia de întreţinere poate izvorî direct din lege – caz în care poartă denumirea de
„obligaţie legală de întreţinere” – sau din contractul de întreţinere – situaţie în care se poate vorbi
despre „obligaţia contractuală de întreţinere”4.
Caracterul legal al obligaţiei de întreţinere este prevăzut în noul Cod civil în cadrul Titlului
V denumit Obligaţia de întreţinere, la Capitolului I – Dispoziţii generale, prin art. 513 care prevede
că „Obligaţia de întreţinere există numai între persoanele prevăzute de lege. Ea se datorează numai
∗

Cercetător ştiinţific, (drd.), Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Ioan Albu, Dreptul familiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, p. 288
2
Noul Cod civil a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009 şi a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, prin Legea
nr. 71/2011, fiind republicat în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011.
3
Prin intrarea în vigoare a noului Cod civil, a fost abrogată Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, republicată în
Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările şi completările ulterioare.
4
Dan Lupaşcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 424.
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dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege”. De altfel, acest text este preluat din vechiul Cod al
familiei şi este în strânsă legătură cu textul art. 524 NCC, Capitolul III – Condiţiile obligaţiei de
întreţinere – care prevede că „Are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se
întreţine din munca sau din bunurile sale”.
Astfel, una dintre condiţiile cerute de lege pentru existenţa obligaţiei de întreţinere este,
aşadar, existenţa stării de nevoie. Aceasta presupune situaţia în care se află o persoană ce nu are
venituri, fie dobândite prin muncă, fie produse de bunurile sale, ori alte bunuri de valoare, care
depăşesc ceea ce îi este necesar pentru traiul de zi cu zi şi care, eventual, ar putea fi vândute pentru
a-şi procura cele necesare întreţinerii.
Aprecierea stării de nevoie se face in concreto, prin luarea în considerare nu numai a
mijloacelor strict necesare traiului celui îndreptăţit la întreţinere, ci şi a nivelului de viaţă anterior,
urmărindu-se păstrarea echilibrului patrimonial prin îmbinarea stării de nevoie a creditorului, cu
posibilităţile materiale ale debitorului5.
4. Starea de nevoie a copiilor minori se apreciază ţinând cont şi de cheltuielile necesare
pentru creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională, astfel cum este prevăzut în noul
Cod civil, la art. 499 alin. (1), care prevede că „Tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea
întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi
pregătirea sa profesională” (observăm că nu sunt diferenţieri faţă de reglementarea anterioară,
respectiv art. 101 din Codul familiei).
Părinţii obligaţi la întreţinere îndeplinesc această cerinţă, inclusiv în situaţia în care sunt
capabili de muncă, chiar dacă nu au venituri sau alte mijloace materiale6. Nu vor putea fi însă
obligaţi la întreţinere părinţii care nu realizează venituri, nu au alte mijloace materiale şi care se află
în situaţii speciale, cum ar fi, spre exemplu, continuarea studiilor. În acest caz, bunicii pot fi obligaţi
la întreţinere atunci când părinţii, din motive independente de voinţa lor, nu au mijloace materiale
suficiente pentru întreţinerea copilului lor minor.
Când copiii minori au venituri proprii, la aprecierea stării lor de nevoie se ţine seama şi de
aceste venituri, dar nu şi de bunurile lor. Noul Cod civil, prin dispoziţiile cuprinse în articolul 499, la
alin. (2) şi preluând textul din vechiul Cod al familiei [art. 107 alin. (2)], face distincţia conform
căreia „Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinţii au obligaţia de a-i
asigura condiţiile necesare pentru creşterea, educarea şi pregătirea lor profesională”.
Aşadar, dacă minorul are un venit propriu, dar nu este suficient pentru dezvoltarea lui
profesională, pentru educarea şi creşterea sa în bune condiţii, atunci părinţii sunt obligaţi să-i acorde
acestuia întreţinere. În ceea ce priveşte starea de nevoie a minorului care cere întreţinere de la
părinţii săi, aceasta se interpretează într-un sens mai larg decât dacă s-ar cere întreţinerea de la alte
categorii de persoane decât părinţii.
Articolul 525 alin. (1) NCC prevede că „Minorul care cere întreţinere de la părinţii săi se
află în nevoie dacă nu se poate întreţine din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri”. Minorul nu
numai că se găseşte în nevoie dacă nu are venituri din care să îşi acopere întreţinerea, dar se află în
starea de nevoie chiar şi în situaţia în care ar avea bunuri ce ar putea fi vândute, pentru a face faţă
cheltuielilor legate de întreţinerea lui, precum şi în situaţia în care realizează venituri din munca sa,
dar nu sunt îndestulătoare.
Dacă minorul ar avea bunuri care ar putea fi vândute, părinţii nu ar putea să-şi îndeplinească
propria lor obligaţie de întreţinere cu mijloace provenite din veniturile sau bunurile minorului,
deoarece ar contraveni principiului independenţei patrimoniale în raporturile dintre părinţi şi copii,
ocrotite de art. 500 NCC, care prevede că „Părintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului
5
6

Idem, p. 435.
Idem, p. 444.
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şi nici copilul asupra bunurilor părintelui, în afară de dreptul la moştenire şi la întreţinere”. Acest
articol a preluat, de asemenea, textul din vechiul Cod al familiei.
Astfel, singurul drept pe care părintele îl are asupra bunurilor copilului este cel de administrare a acestora, iar vânzarea lor nu se poate face în vederea asigurării întreţinerii minorului, ci
numai în vederea administrării bunurilor acestuia.
Observăm, în acest caz, o excepţie indicată în art. 525 alin. (2) NCC care prevede: „Cu toate
acestea, în cazul în care părinţii nu ar putea presta întreţinerea fără a-şi primejdui propria lor
existenţă, instanţa de tutelă poate încuviinţa ca întreţinerea să se asigure prin valorificarea
bunurilor pe care acesta le are, cu excepţia celor de strictă necesitate”. În astfel de cazuri, instanţa
de tutelă va dispune asigurarea întreţinerii prin valorificarea bunurilor minorului, cu excepţia celor
de strictă necesitate, pe care instanţa le va aprecia, de la caz la caz.
Considerăm că valorificarea bunurilor nu se rezumă la înstrăinarea acestora, ci trebuie avute
în vedere, în primul rând, alte modalităţi, care să nu conducă la deposedarea minorului de averea sa,
cum ar fi, de exemplu: închirierea clădirilor, arendarea terenurilor, obţinerea unor dobânzi sau
beneficii din investire, în cazul sumelor de bani7.
În doctrină8 s-a susţinut, anterior intrării în vigoare a noului Cod civil, că numai dacă
părintele nu ar avea posibilitatea să suporte întreţinerea minorului, se poate pune problema să se
vândă bunurile copilului minor. Dacă, dimpotrivă, minorul se poate întreţine din munca sa,
distingem o particularitate, şi anume situaţia în care minorul încadrat în muncă, având o retribuţie
din care se poate întreţine singur, nu se află în nevoie, deci nu are drept la întreţinere în raporturile
cu părinţii săi9.
Când părintele este obligat să presteze întreţinere mai multor copii, instanţa judecătorească va
trebui să stabilească, în concret, pensia de întreţinere pentru fiecare copil în parte. Întreţinerea
datorată copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi
jumătate din venitul net lunar al celui obligat [art. 529 alin. (3) NCC].
Limita maximă stabilită prin această reglementare are în vedere exclusiv venitul lunar net al
debitorului, care se stabileşte numai în raport de veniturile permanente, nu şi de cele ocazionale,
cum ar fi, spre exemplu, plata orelor suplimentare, indemnizaţiile de deplasare, de transfer sau de
concediere10. De asemenea, salariile compensatorii nu au caracter permanent şi nu pot constitui bază
de calcul pentru pensia de întreţinere11.
Atunci când minorul cere întreţinere de la alte persoane decât de la părinţii săi, starea de
nevoie a copilului se interpretează în sensul dreptului comun, adică minorul se află în nevoie dacă
nu se poate întreţine prin munca sa sau din bunurile sale.
O particularitate a obligaţiei de întreţinere dintre părinţi şi copiii minori este reglementată în
noul Cod civil, prin art. 517, care prevede atât faptul că, pe de o parte, soţul care a contribuit la
întreţinerea copilului celuilalt soţ, este obligat să presteze întreţinere copilului cât timp acesta este
minor, în anumite condiţii (când părinţii fireşti au murit, sunt dispăruţi ori aflaţi în nevoie), iar pe de
altă parte, şi copilul poate fi obligat la rândul său să dea întreţinere celui care l-a întreţinut astfel,
timp de zece ani.
5. Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copiii lor majori este reglementată de dispoziţiile art.
499 alin. (3) NCC, care prevede că: „Părinţii sunt obligaţi să întreţină pe copilul devenit major, dacă
se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani”.
7

Ibidem.
Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ediţia a VIII-a revăzută şi completată, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 551.
9
Fostul Trib. Reg. Arad, dec. civ. 787 din 12 mai 1955, cu notă aprobativă de E, Moşoiu, în L. P. nr. 5, 1955, p.
548; Fostul tribunal al capitalei, dec. civ. nr. 1860 din 4 august 1955, cu notă aprobativă se St. Bălescu, în L. P., nr. 7, 1955,
p. 812.
10
I. P. Filpescu, a. I. Filipescu, op. cit., ediţia a VI-a, p. 481.
11
Cas., s. civ. propr. int., dec. nr. 3317/2005, în Jurisprudenţa secţiei civile pe anul 2005, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2006, p. 420-422.
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Prin urmare, obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii majori aflaţi în continuarea studiilor
este expres reglementată de lege; astfel, starea de nevoie a copilului major este dovedită prin
probarea faptului că frecventează cursurile unei forme de învăţământ, indiferent dacă este de stat sau
particulară, liceală, profesională sau universitară, însă numai până la vârsta de 26 de ani.
Obiectul obligaţiei de întreţinere dintre părinţi şi copiii lor majori include, ca şi în cazul
obligaţiei de întreţinere dintre părinţi şi copiii lor minori, mijloacele necesare traiului, precum:
alimente, îmbrăcăminte, medicamente, locuinţă, cheltuieli privind şcolarizarea, satisfacerea unor
nevoi culturale şi spirituale etc.
Spre deosebire de perioada minorităţii copilului, când starea sa de nevoie era prezumată, după
împlinirea vârstei de 18 ani, este aplicabil regimul de drept comun, în sensul că trebuie să se
dovedească atât starea de nevoie, cât şi faptul că această stare este determinată de incapacitatea de a
munci a copilului major. Dar, în acest context, este vorba, mai degrabă, de o imposibilitate de a
munci.
Deşi nu cunoştea o reglementare legală expresă, categoria descendenţilor majori aflaţi în
continuarea studiilor avea în practică o situaţie juridică aparte, asemănătoare celei a minorului.
Astfel, Plenul Tribunalului Suprem12 a statuat că: „..prin incapacitate de muncă trebuie să se
înţeleagă nu numai o incapacitate absolută, datorată unor cauze de ordin fiziologic, medical, ci şi o
incapacitate care derivă din satisfacerea unor cerinţe de ordin social”.
În sprijinul articolului 499 alin. (3) NCC, prezintă relevanţă şi art. 51 alin. (2) din Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care are următorul conţinut: „La
cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă
studiile într-o formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată
durat continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani”.
În cazul în care copilul major care îşi continuă studiile desfăşoară şi o activitate din care
obţine venituri, la soluţionarea cererii sale de obligare la întreţinere a părinţilor trebuie să se ţină
seama de această situaţie. Tot astfel, se vor avea în vedere bursa ori bunurile obţinute cu orice alt
titlu13.
Prin urmare, părinţii nu vor putea fi obligaţi la întreţinere atunci când copilul major obţine
venituri suficiente pentru întreţinerea sa ori dacă descendentul major aflat în continuarea studiilor
este căsătorit, caz în care primul obligat la întreţinere este soţul acestuia. Numai dacă veniturile
copilului major sunt insuficiente şi nu este căsătorit, părinţii vor fi obligaţi la întreţinere, în
completare.
6. Scindarea ocrotirii părinteşti, ca urmare a divorţului, atât în vechea reglementare, cât şi în
noul Cod civil, nu influenţează cu nimic în ceea ce priveşte obligaţia de întreţinere, care continuă să
fie în sarcina ambilor părinţi14.
Separarea părinţilor presupune doar o limitare a mijloacelor prin care cel care nu locuieşte cu
copilul său poate să-şi îndeplinească îndatoririle de părinte. Dreptul de îndrumare, care este corelativ
îndatoririi de a creşte copilul, va fi exercitat în egală măsură de părintele împreună cu care locuieşte
copilul, cu celălalt părinte. Prevederile potrivit cărora măsurile privitoare la persoana şi bunurile
copilului se iau de către părinţi de comun acord, îşi găsesc aplicare şi în această situaţie.
7. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti nu scuteşte părintele de obligaţia sa de a da
întreţinere copilului, prevede art. 510 NCC (dispoziţie preluată, de asemenea, din art. 110 din
vechiul Cod al familiei).
12

Decizia de îndrumare nr. 2/1971, publicată în Culegerea de decizii pe anul 1971, p. 13.
D. Lupaşcu, C.M. Crăciunescu, op. cit., p. 448
14
Ca efecte ale divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, art. 402 NCC reglementează stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor, dispoziţiile privind
obligaţia de întreţinere, condiţiile şi executarea acesteia aplicându-se în mod corespunzător Titlului V al noului Cod civil.
13
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Decăderea poate fi totală, când se întinde asupra tuturor copiilor, sau parţială, când se
pronunţă numai cu privire la anumite drepturi sau dacă se referă doar la anumiţi copii. Aceasta se
pronunţă de către instanţa de tutelă la cererea autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în
domeniul protecţiei copilului, atunci când părintele pune în pericol viaţa, sănătatea sau dezvoltarea
copilului (prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau droguri, prin neglijenţă
gravă în îndeplinirea obligaţiilor sau prin purtare abuzivă). Această sancţiune nu scuteşte pe părinte
de obligaţia de a da întreţinere copilului şi nu împiedică legăturile personale cu acesta dacă sunt în
interesul superior al minorului.
Totuşi, decăderea din drepturile părinteşti nu este ireversibilă, instanţa de tutelă poate reda
exerciţiul drepturilor părinteşti dacă au încetat împrejurările care au condus la luarea acestei măsuri
şi dacă părintele nu mai pune în pericol viaţa, sănătatea şi dezvoltarea copilului [art. 512 alin. (1)
NCC]. Tot astfel, părintele pus sub interdicţie judecătorească nu este scutit de îndatorirea de a
acorda întreţinere copilului minor.
8. Caracterul personal al obligaţiei de întreţinere este reglementat în mod expres de noul Cod
civil prin art. 514. „Ea se stinge prin moartea debitorului sau a creditorului obligaţiei de
întreţinere, dacă prin lege nu se prevede altfel”. Dreptul la întreţinere nu poate fi cedat şi nu poate fi
urmărit decât în condiţiile prevăzute de lege.
O excepţie de la caracterul personal al obligaţiei de întreţinere este atunci când moştenitorii
persoanei obligate la întreţinerea unui minor sau care i-a acordat întreţinere fără a avea obligaţia
legală, sunt ţinuţi, în măsura valorii bunurilor moştenite, să continue întreţinerea, dacă părinţii
minorului au murit, sunt dispăruţi sau sunt în nevoie, însă numai cât timp cel întreţinut este minor
[dispoziţie prevăzută la art. 518 alin. (1) NCC, tot astfel cum a fost reglementat anterior, în art. 96
din vechiul Cod al familiei].
9. Pentru creditorul obligaţiei de întreţinere distingem o condiţie specială prevăzută de noul
Cod civil la art. 526 alin. (1), privind comportamentul necorespunzător. Prin această reglementare,
cel care se face vinovat faţă de cel obligat la întreţinere de fapte grave, contrare legii sau bunelor
moravuri nu poate pretinde întreţinere. Tot astfel, acela care se află în stare de nevoie din culpa sa,
poate cere numai întreţinerea de strictă necesitate, prevede acelaşi articol la alin. (2). În această
situaţie, revine instanţei de tutelă misiunea de a aprecia înţelesul sintagmei „întreţinerea de strictă
necesitate”.
10. Debitorul obligaţiei de întreţinere are obligaţia de a acorda întreţinere altuia dacă
îndeplineşte condiţia de a avea mijloace de a o plăti, sau are posibilitatea de a dobândi aceste
mijloace, astfel cum este prevăzut în noul Cod civil, la art. 527 alin. (1). Totodată, la stabilirea
mijloacelor celui care datorează întreţinerea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii ale sale.
Credem că trebuie luate în considerare toate posibilităţile materiale ale acestuia, atât veniturile sale
cu caracter periodic, cum sunt veniturile din muncă (salarii sau pensii) şi care au caracter de
continuitate, cât şi alte mijloace cum ar fi, spre exemplu, economiile, chiriile, dobânzile, precum şi
bunurile care prisosesc şi pot fi valorificate în vederea achitării pensiei de întreţinere. Este cerută şi
condiţia să nu existe o altă persoană obligată la întreţinere înaintea sa, condiţie care decurge din
ordinea stabilită de lege în care se datorează întreţinerea (articolul 519 NCC stabileşte ordinea de
plată a întreţinerii: soţii şi foştii soţi îşi datorează întreţinere înaintea celorlalte persoane;
descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulţi descendenţi
sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad mai apropiat înaintea celui mai îndepărtat; fraţii şi surorile îşi
datorează întreţinere după părinţi, însă înaintea bunicilor).
11. Noul Cod civil instituie, prin art. 520, reglementarea privind întreţinerea în cazul
desfacerii adopţiei. Potrivit acestei prevederi, după încetarea adopţiei, adoptatul poate cere
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întreţinere numai de la rudele sale fireşti sau, după caz, de la soţul său. Menţionăm că această din
urmă posibilitate există şi în timpul adopţiei. Adoptatul poate cere întreţinere în primul rând de la
soţul său şi numai după aceea, în ordinea persoanelor ţinute să acorde întreţinerea, el poate cere
întreţinere şi de la ceilalţi obligaţi. Obligaţia de întreţinere între adoptator şi adoptat încetează odată
cu încetarea adopţiei. Tot în această situaţie încetează şi obligaţia de întreţinere dintre adoptat şi
descendenţii săi şi rudele adoptatorului.
12. În cazul pluralităţii de debitori, în care mai multe persoane sunt obligate să întreţină
aceeaşi persoană, ele vor contribui la plata întreţinerii proporţional cu mijloacele pe care le au. Dacă
părintele are drept la întreţinere de la mai mulţi copii, el poate, în caz de urgenţă, să pornească
acţiunea numai împotriva unuia dintre ei. Cel care a plătit întreţinerea se poate întoarce împotriva
celorlalţi obligaţi pentru partea fiecăruia, aşa cum este prevăzut la articolul 521 alin. (1) şi (2) NCC.
Articolul 522 prevede existenţa obligaţiei subsidiare între debitori. În cazul în care cel obligat
în primul rând la întreţinere nu are mijloace îndestulătoare pentru a acoperi nevoile celui care o cere,
instanţa de tutelă le poate obliga pe celelalte persoane îndatorate la întreţinere să o completeze, în
ordinea stabilită de lege pentru plata întreţinerii. De asemenea, noul Cod civil prevede la art. 523,
privitor la divizibilitatea întreţinerii, modurile în care se împarte întreţinerea atât între persoanele
care urmează a o acorda, cât şi între persoanele care urmează a o primi.
Astfel, când cel obligat la întreţinere nu poate presta singur şi în acelaşi timp, întreţinere
tuturor celor îndreptăţiţi să o ceară, instanţa de tutelă, ţinând seama de nevoile fiecăreia dintre aceste
persoane, poate hotărî fie ca întreţinerea să se plătească numai uneia dintre ele, fie ca întreţinerea să
se împartă între mai multe sau toate persoanele îndreptăţite să o ceară. Totodată, instanţa hotărăşte
modul în care se împarte întreţinerea între persoanele care urmează a o primi.
13. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere sunt reglementate în Capitolul IV al
Titlului V dedicat obligaţiei de întreţinere, în articolele de la 529 la 534. Astfel, cuantumul
întreţinerii este stabilit potrivit art. 529, care la alin. (1) prevede că „Întreţinerea este datorată
potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti”. Drept urmare,
cuantumul obligaţiei diferă de la caz la caz. Când întreţinerea este datorată de părinte sau de
adoptator, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru
2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii, se arată la alin. (2) al aceluiaşi articol. Cuantumul
întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate
depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat [art. 529 alin. (3) NCC].
Privitor la modalităţile de executare ale obligaţiei de întreţinere, aceasta se execută în natură,
prin asigurarea celor necesare traiului, şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi
pregătire profesională, aşa cum prevede art. 530 la alin. (1) NCC. Numai în situaţia în care obligaţia
de întreţinere nu se execută de bunăvoie, instanţa de tutelă dispune executarea ei prin plata unei
pensii de întreţinere, stabilită în bani, sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din
venitul net lunar al celui care datorează întreţinerea, se arată, în continuare, la alineatele (2) şi (3) ale
aceluiaşi articol.
Prevederile de mai sus nu exclud un sistem mixt de executare a obligaţiei de întreţinere, adică
parte în natură şi parte în bani15. Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept,
trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei. Dacă plata nu se efectuează de către angajator, debitorul
pensiei de întreţinere are obligaţia să calculeze această indexare şi să plătească pensia în suma
actualizată trimestrial16. Aceasta poate fi mărită sau micşorată, prin hotărârea instanţei de tutelă,
dacă se cere aceasta de către creditor sau debitor, în raport de schimbările apărute în ceea ce priveşte
mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte. De asemenea, instanţa de
tutelă poate hotărî încetarea plăţii pensiei de întreţinere, se arată în art. 531 alin. (1) NCC.
15
16

D. Lupaşcu, C.M. Crăciunescu, op. cit., p. 452.
Idem, p. 453.
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14. Data de la care se datorează pensia de întreţinere este data cererii de chemare în judecată
[art. 532 alin. (1) NCC], aceasta fiind regula, dar se poate acorda şi pentru o perioadă anterioară, în
situaţia în care introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului [art.
532 alin. (2) NCC]. Data de la care se acordă pensia de întreţinere este data pronunţării hotărârii
judecătoreşti. Plata pensiei de întreţinere se execută în rate periodice, la termenele convenite de părţi
sau stabilite de instanţă – art. 533 alin. (1) – sau părţile pot conveni, iar dacă nu sunt de acord şi
există motive temeinice, instanţa de tutelă poate hotărî ca întreţinerea să se execute prin plata
anticipată a unei sume globale de bani, ori pe întreaga perioadă în care se datorează întreţinerea, ori
pe o perioadă de timp mai îndelungată care să satisfacă nevoile de întreţinere ale celui îndreptăţit, în
măsura în care debitorul întreţinerii dispune de mijloacele necesare acoperirii acestei obligaţii [art.
533 alin. (3) NCC].
15. O dispoziţie cu totul specială care pune capăt controverselor din doctrină şi jurisprudenţă,
este noutatea legislativă privind restituirea întreţinerii nedatorate.
Art. 534 NCC prevede că, dacă, din orice motiv, se dovedeşte că întreţinerea prestată, de
bunăvoie sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti, nu era datorată, cel care a executat obligaţia
poate să ceară restituirea de la cel care a primit-o sau de la cel care avea, în realitate, obligaţia să o
presteze.
Acţiunea prin care se poate cere restituirea întreţinerii nedatorate în acest ultim caz, se
întemeiază pe îmbogăţirea fără justă cauză. Este o dispoziţie care îşi poate găsi o largă
aplicabilitate, în special în privinţa taţilor prezumaţi, a căror acţiune în tăgăduirea paternităţii este
admisă17.

17

Idem, p. 455
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RĂSPUNDEREA PRODUCĂTORULUI PENTRU PRODUSELE
DEFECTUOASE ÎN LUMINA NOULUI COD CIVIL
Mădălina DINU∗
Abstract:
The liability of the institution reconfiguration conditions, following the entry into force of the
Civil Code, liability for defective products manufacturer has acquired new connotations, determined by
the need to ensure security of the consumer market. Notions such as risk, guarantee, working vices were
those that resulted in the need, on the one hand, manufacturer liability for the quality of amplification
products, on the other hand, the delimitation of seller liability settlement from the producer. If until the
entry into force of the Civil Code were extensive discussions on the legal nature of producer liability for
defective products, meaning that it was described as either a liability in tort or a contract founded on a
proper non-contractual obligations, we consider that new proposed regulations clarify and delimit the
scope of contractual liability of the contract, completing the new legislate with the provisions of special
laws in matters of producer.
Key words: răspundere contractuală, răspundere delictuală, producător, consumator, utilizator,
furnizor, vânzător

Raportul dintre producător şi consumator suscită interes imediat pentru mulţi dintre noi,
indiferent dacă privim această relaţie din perspectiva omului obişnuit sau al juristului. Modalităţile
în care sunt lansate pe piaţa consumului diverse produse prezintă interes pentru toţi cei care prin
întâlnirea ofertei producătorului cu acceptarea acesteia de către destinatar, dobândesc calitatea de
consumatori. În acest context, ne preocupă evaluarea acţiunilor statului, a soluţiilor teoretice şi
practice propuse pentru eliminarea de pe piaţă a produselor care prezintă riscuri pentru persoana
consumatorilor, utilizatorilor şi a publicului larg.
Însă, pentru a beneficia de protecţie este necesar ca mecanismele statale să implementeze o
serie de garanţii pentru consumator astfel încât pe de o parte, acesta din urmă să beneficieze de
protecţie în ipoteza în care produsul achiziţionat de pe piaţă prezintă deficienţe şi riscuri pentru
consum, pe de altă parte implementarea răspunderii producătorului determină diligenţă sporită din
partea producătorului. Importanţa reglementării unei astfel de răspunderi a producătorului, care
plasează în centru ideea de securitate a produselor intrate în circulaţie, precum şi a studiului
aprofundat a mecanismului prin care se angajează răspunderea producătorului şi a persoanelor
asimilate acestuia se justifică în primul rând prin faptul că, într-o societate modernă şi democratică,
protecţia consumatorului a devenit o componentă esenţială a întregului sistem de protecţie socială.
Dacă până la intrarea în vigoare a dispoziţiilor noului Cod Civil1, existau ample discuţii
doctrinare cu privire la natura juridică a răspunderii producătorului, existând opinii potrivit cărora
această formă a răspunderii este una contractuală, pe de altă parte, opinii care apreciau că
producătorul răspunde pe tărâm delictual, opinii contradictorii justificate de tăcerea legiuitorului în
corpusul vechiului Cod Civil care nu antama niciun fel de discuţii pe marginea acestei categorii de
∗
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răspundere, în momentul timpului prezent, legiuitorul roman a înţeles să tranşeze această discuţie,
dispunând în art. 1349 alin. 4 NCC asupra faptului că „răspunderea pentru prejudiciile cauzate de
produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială”. Ca atare, Legea nr. 240/20042 privind
răspunderea producătorilor pentru pagubele producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte continuă să rămână şi după intrarea în vigoare a Noului Cod Civil cadrul general în material
răspunderii producătorului pentru prejudiciile cauzate consumatorilor prin punerea în circulaţie a
produselor cu defecte. Totuşi, ca element de noutate, dispoziţiile noului cod civil tranşează problema
naturii juridice a răspunderii producătorilor, aceasta fiind calificată de legiuitor ca fiind o răspundere
civilă delictuală şi nu contractuală. Aceasta rezultă din topografia textelor legislative, alin 4. al art.
1349 fiind inserat în cadrul dispoziţiilor generale referitoare la răspunderea civilă delictuală. Cu alte
cuvinte, orice persoană care prin fapta sa produce unei alte persoane un prejudiciu, în cazul de faţă
fapta ilicită constând în punerea în circulaţie a unui produs cu defect, va răspunde pentru aceasta pe
tărâm delictual iar nu contractual, răspunderea sa având ca fundament riscul de activitate, concept
potrivit căruia cel care pune în circulaţie un produs introduce în societate o primejdie în plus de
păgubire şi îi revine obligaţia de a repara paguba pricinuită de extinderea propriei activităţi prin
întrebuinţarea produsului respectiv3.
Pentru a stabili limitele şi condiţiile răspunderii este necesar a stabili calitatea persoanelor
faţă de care se poate antama răspunderea, altfel spus, a analiza sfera persoanelor care intră sub
accepţiunea noţiunii de „producător”. În accepţiunea curenta, prin producător se înţelege acea
persoană care prin munca sa, creează bunuri materiale, valori ştiinţifice sau artistice4. Din punct de
vedere etimologic, termenul de producător îşi are sorgintea în latinescul „producere” (a extinde).
Totuşi, în legislaţia internă, noţiunea de producător are o accepţiune destul de largă, întrând în
această categorie operatorii economici în sens larg, însă şi persoanele care deţin calitatea de vânzător
sau distribuitor, fiind consideraţi producători operatorul economic care fabrică un produs finit sau o
componentă a unui produs, cel care fabrică materia primă, cel care îşi aplică denumirea, marca sau
alt semn distinctiv pe produs, cel care recondiţionează produsul, operatorul economic sau
distribuitorul care, prin activitatea sa, modifică caracteristicile produsului, reprezentantul înregistrat
al unui operator economic care nu are sediul în România sau, în cazul inexistenţei acestuia,
importatorul produsului, operatorul economic care import produse în vederea realizării ulterioare a
unei operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie, distribuitorul
produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă producătorul este
menţionat, distribuitorul produsului în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu
informează persoana prejudiciată în termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identităţii
importatorului5. Într-o definiţie mai sintetică, putem spune că, producător este fabricantul unui
produs finit, producătorul oricărei materii prime sau fabricantul unei părţi componente, precum şi pe
orice persoană care, aplicându-şi numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs, se prezintă drept
producătorul acestuia.
Ca atare, în raport de prevederile alin. 2 pct. 3 din Legea nr. 240/2004, persoana în sarcina
căreia cade răspunderea este producătorul. În ipoteza în care mai multe persoane au calitatea de
producător al aceluiaşi produs, va opera solidaritatea răspunderii, astfel încât toate persoanele ce au
contribuit la fabricarea unui produs în sensul dispoziţiilor normative vor răspunde în solidar.
2

Publicată în M. Of. nr. 552 din 22 iunie 2004.
C. Jugastru, Drept civil. Obligaţiile, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, p. 202-203.
4
dexonline.ro
5
Alice Mariana Apetrei, Noţiunea de consumator în Regulamentul (CE) nr. 583/2008 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) şi, respectiv, în legea română
(Codul Consumului –Legea nr. 296/2004), Dreptul nr. 1/2011, p. 158.
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La o analiză atentă a prevederii din corpusul art. 3 din Legea nr. 240/20046, observăm că
obligaţia de securitate este extinsă asupra tuturor celor care participă la producţia şi distribuirea
produsului pe piaţă, avându-se în vedere la stabilirea răspunderii atât activitatea producătorul real,
cât şi pe cea a celui aparent. În acest context, şi luând în considerare accepţiunea dată de lege
noţiunii de producător, putem cu uşurinţă imagina situaţii în care producătorul, astfel cum a fost
definit prin lege nu poate fi identificat, situaţie în care inerent apare întrebarea: cine va răspunde
pentru eventualele efecte nocive ale produsului pus în circulaţie pe piaţă? Răspunderea cade în
sarcina fiecărui furnizor care nu reuşeşte să comunice în timp rezonabil consumatorului prejudiciat
datele de identificare a producătorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul. Cu alte cuvinte,
putem afirma că operează o transmitere a răspunderii de la producător la furnizor, fiecare furnizor al
produsului care a creat efecte nocive, fiind tratat drept producător, dacă el nu comunică
consumatorului prejudiciat, într-un interval de timp rezonabil, datele de identificare a producătorului
sau a persoanei care i-a furnizat produsul.
Specific activităţii producătorului este fabricarea produsului în timp ce distribuirea acestuia
este o caracteristică pentru activitatea derulată de către furnizor. Cu siguranţă cele două activităţi, de
producţie, respectiv distribuţie se pot regăsi în sfera de activitate a aceleiaşi persoane, însă în acelaşi
timp pot viza persoane diferite, producătorul fiind persoana care se ocupă de toate aspectele ce ţin de
producţie până la momentul la care se ajunge la produsul finit, în timp ce furnizorul este cel care
preia activitatea de punere pe piaţa alimentară a respectului produs finit.
Totuşi, cele două activităţi, respectiv fabricarea şi distribuirea produsului trebuie să fie
efectuate în cadrul unei activităţi profesionale, respectiv a unei activităţi cu scop lucrativ, motiv
pentru care punerea pe piaţă a produsului reprezintă o condiţie esenţială pentru antamarea unei
eventuale răspunderi.
De asemenea, Directiva Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 20037 pune semnul egalităţii
între noţiunile de furnizor şi vânzător, subliniind faptul că prin vânzător sau furnizor se înţelege
orice persoană fizică sau juridică care în cadrul contractelor reglementate de respective Directivă,
acţionează în scopuri legate de meseria, domeniul de afaceri sau de profesia sa, public sau privată.
Ca atare, coroborând textile legale interne şi internaţional în materie, observăm că, prin acte
normative diferite noţiunile de producător, furnizor şi vânzător sunt percepute în mod diferit, însă,
raportându-ne la textele legale evocate, am putea afirma că sunt sinonime. Totuşi, revin şi arăt faptul
că există posibilitatea să existe o triplă identitate între producător-furnizor-vânzător însă pot exista
situaţii în care cele trei persoane angrenate în procesul de producţie-distribuţie să fie diferite. Ce se
întâmplă în situaţia în care atât producătorul, cât şi categoriile de persoane asimilate acestuia prin
actele normative, sunt cunoscute persoanelor care suferă de pe urma punerii în circulaţie a
respectivelor produse, sau, mai exact, vor răspunde faţă de persoanele prejudiciate în solidar
producătorul, furnizorul, vânzătorii intermediari, importatorii, sau între aceste persoane există o
ordine în care vor fi chemate să răspundă? Întrebarea apare ca fiind justificată, întrucât, art. 5 din
Lege, ce instituie solidaritatea când sunt ţinute mai multe persoane să răspundă, nu face precizarea
dacă aceste persoane ar trebui să facă parte din aceeaşi categorie (producători, fabricanţi sau
intermediari). Prin coroborarea cu art. 2 alin. 1 lit. a, pct. 5, răspunsul înclină spre existenţa unei
ordini de chemare la răspundere, în sensul că răspunderea distribuitorilor şi importatorilor va fi
angajată numai în situaţia în care producătorul nu va putea fi identificat, răspunderea acestuia fiind
prioritară şi numai în subsidiar intermediarii vor putea fi traşi la răspundere8. Altfel spus, vânzătorul,
6
privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte publicată în M. Of. N. 552 din
24 iunie 2004 şi republicată în M. Of. Nr. 313 din 22 aprilie 2008.
7
Publicată în JO L 95 din 21 aprilie 1993.
8
De exemplu, în ipoteza distribuitorului produsului importat, atunci când nu este cunoscută persoana importatorului, chiar dacă producătorul este menţionat, vânzătorul va avea dreptul de a porni o acţiune în regres impotriva distribuitorului, care se poate exonera de răspundere arătând identitatea importatorului, sau, după caz, a distribuitorului anterior – Gh.
Piperea, Protecţia consumatorilor în contractele comerciale, în R.R.D.A. nr. 4/2008, p. 19.
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în calitatea sa de ultim distribuitor al produsului va fi şi acela care va suporta deficienţele produselor
comercializate, însă el va avea un drept de regres împotriva producătorului.
Odată stabilită persoana care urmează a răspunde este necesar a cunoaşte persoana care poate
pune în discuţie răspunderea producătorului. Altfel spus, răspunsul la întrebarea „cine poate cere ca
producătorul să răspundă pentru prejudicial cauzat?„ nu poate fi decât consumatorul. Deşi Legea nr.
240/2004 nu oferă explicit acest răspuns, dispoziţiile legale punând în discuţie doar noţiunea de
„persoană vătămată sau prejudiciată” este evident că doar consumatorul poate fi afectat de punerea
în circulaţie a produselor cu defect.
În ceea ce priveşte condiţiile impuse de legiuitor pentru atragerea răspunderii producătorului,
este necesar ca persoana prejudiciată să facă dovada pagubei, a defectului şi a raportului de
cauzalitate dintre defect şi pagubă. Prin pagubă, potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 lit. c) se înţelege:
prejudiciul cauzat prin moartea sau vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane;
deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul
respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei ori consumului privat şi să fi fost folosit de
persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare de 200 lei;
deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul
respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei ori consumului privat şi să fi fost folosit de
persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare decât
echivalentul în lei a 500 euro. Totodată, prin produs cu defect se înţelege acel produs care nu oferă
siguranţa la care persoana este îndreptăţită să se aştepte, ţinându-se cont de toate împrejurările,
inclusiv de modul de prezentare al produsului, toate utilizările previzibile ale produsului, data
punerii n circulaţie a produsului însă cu menţiunea că, dacă ulterior punerii în circulaţie a unui
produs este lansat un altul similar însă perfecţionat, nu poate fi pusă în discuţie defecţiunea
produsului model mai vechi.
Acţiunea persoanei prejudiciate îndreptată împotriva producătorului se poate introduce în
termen de 3 ani de la data la care aceasta a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de existenţa
pagubei, a defectului, precum şi a identităţii producătorului.
Apreciem util de menţionat faptul că dispoziţiile Legii 240/2004 se completează cu
dispoziţiile Codului Civil în măsura în care nu sunt în contradicţie cu acestea. Totodată, din analiza
dispoziţiilor legale din cuprinsul Legii 240/2004 referitoare la faptul că persoana prejudiciată poate
solicita atragerea răspunderii producătorului pe tărâm contractual, apreciem că nu este exclusă
această formă a răspunderii ori de câte ori între părţi a existat un contract referitor la produsul
achiziţionat, fără a înţelege că persoana prejudiciată are un drept de opţiune între cele două forme de
răspundere, ci, atunci când între părţi există un contract atunci răspunderea va fi una contractuală, în
timp ce în lipsa unui asemenea contract, producătorul va răspunde pe tărâm delictual.
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NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA CODIFICĂRII NORMELOR
PRIVIND OCROTIREA DREPTURILOR PERSONALITĂŢII
ÎN NOUL COD CIVIL
Tiberiu ŢICLEA*
Abstract:
The act of regulating a large part of fundamental rights, innate to each person, within the Civil
Code – the main act of law meant to protect the private interests of persons – might be considered
surprising, given that they are already recognized by the Romanian Constitution, as well as by the
international treaties, conventions and covenants to which Romania is party. The trap of such a
superficial approach must be avoided, inasmuch as confusing “human rights” and even “fundamental
rights” with “personality rights” is an inadmissible error.
In reality, the civil protection of personality attributes, that the Romanian legislator intended to
establish through the adoption of the New Civil Code, implies an articulation between civil law and
human rights law, which determines, on one hand, the “constitutionalisation” and “conventionalisation”
of civil law, and on the other hand, the “civilisation” of human rights law.
As a result, if the 1864 Civil Code provided only for an indirect and often ineffective protection
system of personality rights, the new legal provisions establish, in a complete and extensive manner, a
protection system characterised by a relative autonomy and a high degree of efficiency.
Keywords: New Civil Code, personality rights, human/fundamental rights, civil protection,
defensive actions, actions for redress, temporary measures

Reglementarea unora dintre drepturile fundamentale inerente fiinţei umane în principalul act
normativ destinat să protejeze interesele private ale persoanelor poate părea surprinzătoare, mai ales
că ele sunt deja consacrate în Constituţia României, precum şi în tratatele, convenţiile sau pactele
internaţionale la care România este parte. Capcana unei astfel de abordări superficiale trebuie evitată
întrucât noţiunea de „drepturi ale personalităţii” nu se confundă cu noţiunea de „drepturi ale omului”
şi nici cu aceea de „drepturi fundamentale”.
În realitate, protecţia civilă a atributelor inerente oricărei persoane, pe care legiuitorul român
a înţeles să o instituie prin adoptarea noului Cod civil (1), determină o aşa-numită „interpenetrare”
între materia dreptului civil şi dreptul internaţional al drepturilor omului (2). Unul dintre efectele
produse este şi acela al dobândirii de către drepturile personalităţii a caracterului de „drepturi
fundamentale”, fără însă a cuprinde întreaga sferă a acestora din urmă. În concret, este vorba de acea
categorie de drepturi fundamentale care au ca obiect ocrotirea unei valori morale şi care constituie
veritabile drepturi subiective civile (3). Această din urmă calificare implică existenţa celor 4
caracteristici esenţiale a unui drept subiectiv civil stricto sensu – un titular, un debitor, un obiect, dar
mai ales o sancţiune nemijlocită (4), care determină instituirea unor prezumţii cu importante
consecinţe teoretice şi practice (5).
1. Consacrarea drepturilor personalităţii în Codul civil. Fiecare individ se bucură de
anumite prerogative prin simplul fapt că este o fiinţă umană. Ele nu se dobândesc ca urmare a
*
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întreprinderii unei activităţi juridice, ci sunt prerogative înnăscute, intim legate de orice persoană.
De aceea, spunem că ele reprezintă atribute ale personalităţii.
Atunci când aceste prerogative urmăresc să limiteze puterile statului, ele poartă denumirea de
drepturile omului şi cetăţeanului, iar când sunt invocate în cadrul raporturilor de ordin privat, ele
poartă denumirea de drepturi ale personalităţii1, denumire ce decurge din faptul că obiectul lor
constă în atribute ale personalităţii.
Noţiunea de personalitate înglobează calităţile care sunt proprii fiecărei persoane, în special:
viaţa, integritatea fizică şi psihică, sănătatea, demnitatea, numele, imaginea, onoarea şi reputaţia,
viaţa privată etc. Dincolo de ocrotirea oferită prin legile de natură penală (infracţiuni contra
persoanei, contra libertăţii, contra demnităţii etc.), aceste atribute ale personalităţii nu au beneficiat
de o protecţie specifică în reglementarea Codului civil de la 1864; astfel, atingerea adusă oricăreia
dintre ele nu putea conduce, din punct de vedere juridic, decât la existenţa unui prejudiciu
esenţialmente moral, care putea cel mult antrena aplicarea dreptului comun din materia răspunderii
civile delictuale.
Art. 54 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice face un pas
înainte, stabilind anumite măsuri reparatorii de natură nepatrimonială în beneficiul persoanei
căreia i s-a încălcat un drept personal nepatrimonial:
- încetarea săvârşirii faptei prin care se aduce atingere unui asemenea drept;
- obligarea autorului faptei să publice, pe socoteala acestuia, hotărârea pronunţată;
- „orice alte fapte destinate să restabilească dreptul atins”.
Totodată, art. 55 din Decretul nr. 31/1954 reglementează şi posibilitatea instanţei de a-l
obliga pe „autorul faptei săvârşite fără drept” la plata, în folosul statului, a unei amenzi pe fiecare zi
de întârziere, de la data expirării termenului fixat pentru îndeplinirea faptelor destinate să
restabilească dreptul nepatrimonial încălcat.
În ciuda evoluţiilor legislative şi jurisprudenţiale, vechea reglementare era incompletă şi
adesea ineficientă, unul dintre motive fiind şi acela că nu exista o definiţie expresă în dreptul pozitiv
a valorilor umane ocrotite prin drepturile personalităţii. În acest sens, ne referim cu precădere la
acele valori care ţin de integritatea morală a persoanelor, şi anume: viaţa privată, onoarea, reputaţia,
demnitatea etc. Existenţa reglementărilor la nivel constituţional sau internaţional nu este de natură
să complinească o asemenea deficienţă, întrucât acestea au în vedere raporturi pe verticală, nu şi pe
orizontală, ele nedând naştere unor veritabile drepturi subiective civile opozabile persoanelor de
drept privat.
Drepturile personalităţii au fost recunoscute în noul Cod civil ca drepturi autonome, protejate
în sine, a căror încălcare presupune, în principiu, sancţiuni civile aplicabile independent de
recurgerea la regulile răspunderii delictuale. Astfel, unul dintre elementele de noutate este
asigurarea unei protecţii efective a drepturilor personalităţii prin consacrarea unor mijloace juridice
specifice şi a unor proceduri speciale, reglementate în art. 253-257. Fiecare individ are actualmente
dreptul de a se adresa instanţelor de judecată în vederea combaterii oricărei atingeri aduse atributelor
personalităţii sale.
Protecţia specifică consacrată de legiuitor pentru aceste drepturi este posibilă datorită faptului
că, din punctul de vedere al naturii lor, drepturile personalităţii sunt veritabile drepturi subiective
civile (nepatrimoniale2), al căror obiect este constituit din atributele personalităţii3.
1
A se vedea Ph. Malaurie, Les personnes. La protection des mineurs et des majeurs, 5e édition, Editura Defrénois,
Paris, 2010, p. 95.
2
În acest sens este şi art. 252, care le enumeră în cadrul Titlului V, intitulat „Apărarea drepturilor nepatrimoniale”.
3
A se vedea A. Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 5e édition, Editura LGDJ, Paris,
2010, p. 82.
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2. Pentru a stabili relaţia dintre codificarea drepturilor personalităţii şi drepturile omului şi
cetăţeanului (b), este necesară în cele dintâi realizarea distincţiei între aceste două categorii de
drepturi (a).
a) Distincţia între drepturile omului şi drepturile personalităţii. Când prerogativele
înnăscute ale persoanelor vin să limiteze puterea discreţionară a statului, ele poartă denumirea de
drepturile omului şi cetăţeanului. Statul nu le va putea încălca nici prin legiferare şi nici pe cale
administrativă, cu excepţia situaţiilor limitative în care eventuale ingerinţe ar putea fi justificate, în
condiţiile prevăzute de instrumentele constituţionale şi internaţionale de protecţie aplicabile – în
special Convenţia europeană a drepturilor omului.
Drepturile omului şi cetăţeanului presupun aşadar un raport pe verticală, de drept public4
între stat şi persoane individualizate, în care părţile sunt pe poziţii de inegalitate juridică5. Drept
urmare, titularul obligaţiilor corelative nu poate fi decât statul6, fie că ele sunt negative (interzicerea
ingerinţelor „active”) sau pozitive (interzicerea ingerinţelor „pasive” – în sensul luării tuturor
măsurilor necesare pentru garantarea respectării drepturilor în cauză).
Când însă aceleaşi prerogative înnăscute ale omului sunt invocate în raporturile juridice de
ordin privat, ele poartă denumirea de drepturi ale personalităţii. Ca atare, acestea din urmă presupun
un raport pe orizontală, în care părţile sunt pe poziţii de egalitate juridică.
Drepturile omului şi drepturile personalităţii nu au deci un conţinut diferit, ci numai o sferă
de aplicare diferită, precum şi o sancţiune de natură diferită. Într-adevăr, numai drepturile
personalităţii sunt însoţite de o veritabilă sancţiune de drept civil în caz de nerespectare, nu şi
drepturile omului şi cetăţeanului7.
Trebuie subliniat că drepturi ale personalităţii sunt numai cele care sunt recunoscute în
dreptul pozitiv. În schimb, drepturile omului sunt puternic ancorate în dreptul natural, constituind o
categorie de drepturi fragilă din punct de vedere juridic8 întrucât, dacă un număr mare dintre acestea
au fost recunoscute în dreptul pozitiv şi au forţă obligatorie, altele încă nu se bucură de această
consacrare9.
A nu se înţelege însă că cele două categorii se exclud reciproc. De fapt, majoritatea
drepturilor personalităţii constituie drepturi ale omului, dar nu toate drepturile omului sunt şi
drepturi ale personalităţii. Spre exemplu, dreptul de proprietate, dreptul la un proces echitabil,
dreptul de acces la o instanţă de judecată, prezumţia de nevinovăţie etc. sunt drepturi fundamentale
ale omului, fără a fi însă şi drepturi ale personalităţii.
b) Drepturile omului şi codificarea drepturilor personalităţii. Prin noua reglementare oferită
de Codul civil au fost sporite efectele juridice a drepturilor personalităţii în cadrul raporturilor de
drept privat, în condiţiile în care simpla enunţare a valorilor ocrotite în Constituţie era insuficientă şi
nu ducea decât la anumite consecinţe juridice indirecte. De altminteri, unul dintre scopurile afirmate
4
A se vedea şi H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil. Tome I. Deuxième volume. Les
personnes, 8e édition par F. Laroche-Gisserot, Editura Montchrestien, Paris, 1997, p. 377.
5
Iată explicaţia pentru care cererile adresate Curţii europene a drepturilor omului sunt formulate întotdeauna
împotriva statelor membre ale Consiliului Europei, acestea fiind, de altfel, titularele obligaţiei corelative de a nu le aduce
atingere.
6
A se vedea, în acest sens, F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 8e édition revue et
augmentée, Editura Presses Universitaires de France, Paris, 2006, p. 110 şi urm.
7
În sensul că drepturile omului şi cetăţeanului nu sunt însoţite de o astfel de sancţiune, a se vedea Ph. Malaurie, P.
Morvan, Droit civil. Introduction générale, 3e édition, Editura Defrénois, Paris, 2009, p. 34.
8
J. Morange, Manuel des droits de l’homme et libertés publiques, Editura Presses Universitaires de France, Paris,
2007, p. 30.
9
Ph. Malaurie, P. Morvan, op. cit., p. 32-33.
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ale reglementărilor noului Cod civil în materia persoanelor10 este recunoaşterea, ocrotirea şi
apărarea, în mod egal şi efectiv, a drepturilor şi libertăţilor civile ale persoanelor.
Se observă aşadar şi în dreptul nostru ceea ce literatura străină de specialitate califică drept
interpenetrarea progresivă dintre dreptul civil şi dreptul internaţional al drepturilor omului, o
trăsătură de altfel comună mai multor sisteme de drept, precum în special cele din Franţa11 şi
Québec12, dar şi cele din Germania13, Spania14 sau Italia15.
Această interpenetrare determină nu numai „civilizarea” sau „privatizarea”16 drepturilor
omului, dar şi „constituţionalizarea”17, respectiv „convenţionalizarea”18 dreptului civil.
Civilizarea sau privatizarea drepturilor omului şi cetăţeanului indică fenomenul prin care
aceste drepturi sunt integrate formal în dreptul civil. Efectul care se produce este acela că drepturile
omului, consacrate în diversele norme constituţionale sau internaţionale, îşi sporesc forţa şi relevanţa
juridică în raporturile juridice civile. Aşadar, subiectele de drept au potrivit noului Cod civil
posibilitatea expresă de a-şi valorifica în mod direct drepturile personalităţii, pe calea acţiunii
civile, utilizând mijloace specifice şi autonome de drept civil.
Constituţionalizarea dreptului civil reprezintă procesul prin care norme constituţionale ce
consacră drepturi ale omului şi cetăţeanului devin fundamentul comun al ramurilor de drept cuprinse
în diviziunea dreptului privat19. Reamintim în acest sens caracterul de drept comun al dreptului civil
pentru ansamblul ramurilor de drept privat, care se menţine şi în actuala reglementare. Reunind
aceste idei într-o modalitate plastică, putem afirma că, asemenea raportului ce există între
Constituţie şi izvoarele de drept de valoare inferioară, Codul civil devine, sub aspectul drepturilor
personalităţii, legea fundamentală pentru ansamblul dreptului privat. Pentru aceste motive, art. 26
ocroteşte şi garantează în termeni imperativi drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor.
La fel, „convenţionalizarea” dreptului civil este fenomenul prin care norme prevăzute în
convenţiile internaţionale, tratatele sau pactele ce consacră drepturi ale omului şi cetăţeanului sunt
reglementate expres ca norme ale dreptului civil român, întărind astfel fundamentul comun în
materie al ramurilor de drept privat.
3. Drepturile personalităţii şi drepturile fundamentale. Distincţia între noţiunea de
„drepturi ale personalităţii” şi aceea de „drepturi fundamentale” nu este lesne de realizat. Criteriul de
bază este din noul cel al sferei de aplicare, dar de această dată în sensul că drepturile fundamentale
regrupează atât drepturi subiective civile stricto sensu, cât şi libertăţi civile, având aşadar o sferă de
aplicare extinsă.
10

Expunerea de motive a Proiectului Noului Cod Civil, cit. supra., p. 5.
A.C. Aune, La réception de « droits à » dans le Code civil sous l’impulsion des Droits de l’homme, în J.L.
Chabot, Ph. Didier, J. Ferrand (coord.), „Le Code civil sous l’impulsion des droits de l’homme…”, Editura L’Harmattan,
Paris, 2005, p. 191 şi urm.
12
B. Melkevik, Le nouveau Code civil du Québec et les Droits de l’homme: le paradigme d’un nouveau « droit
commun », în J.L. Chalbot, Ph. Didier, J. Ferrand, op. cit., p. 403 şi urm.
13
S. Corneloup, Code civil et Constitution(s): le cas de l’Allemagne, în M. Verpeaux (coord.), « Code civil et
Constitution(s) », Editura Economica, Paris, 2005, p. 85.
14
P. Bon, Code civil et Constitution(s): le cas de l’Espagne, în M. Verpeaux, op. cit., p. 95.
15
T. Di Manno, Code civil et Constitution en Italie, în M. Verpeaux, op. cit., p. 99.
16
C. Atias, La civilisation du droit constitutionnel, în „Revue française de droit constitutionnel” (Paris), nr. 7/1991,
p. 435 şi urm.
17
A. Jammeaud, La « constitutionnalisation rampante » du droit du travail français, în „Les Cahiers de droit”
(Revista Universităţii Laval din Québec), vol. 48, nr. 1-2/2007, Editura Wilson & Lafleur, Montréal (Québec), p. 95.
18
M. Samson, Droit civil et droit de la personne au Québec et en France: conflit et réconciliation, în „Jurisdoctoria.
Revue doctorale de droit public comparé et de théorie juridique”, nr. 2/2009, www.jurisdoctoria.net, p. 107-108.
19
A se vedea, în acest sens, L. Favoreu, La constitutionnalisation du droit, în B. Mathieu, M. Verpeaux
(coordonatori), „La constitutionnalisation des branches du droit”, citată în M. Samson, op. cit., p. 104-105.
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În schimb, având în principiu natura de drepturi subiective stricto sensu, drepturile
personalităţii au o sferă de aplicare mai restrânsă şi beneficiază, prin raportare la libertăţile civile, de
o protecţie juridică sporită.
Rezultă aşadar că toate drepturile personalităţii sunt drepturi fundamentale, dar nu toate
drepturile fundamentale sunt şi drepturi ale personalităţii. Astfel, dreptul de proprietate este atât un
drept al omului şi cetăţeanului, cât şi un drept fundamental, fără a constitui însă un drept al
personalităţii.
Mai exact, putem defini drepturile personalităţii ca fiind acele drepturi fundamentale care au
ca obiect ocrotirea unei valori morale a persoanelor şi care constituie veritabile drepturi subiective
civile.
4. Principalele consecinţe ale codificării drepturilor personalităţii. Neîndoielnic, dacă
drepturile personalităţii ar fi fost limitate numai la o simplă recunoaştere, efectele produse ar fi
nesemnificative, iar codificarea ar fi fost inutilă. Aşa fiind, legiuitorul a inclus în Codul civil, în
cuprinsul Cărţii I privind persoanele Titlul V, intitulat „Apărarea drepturilor nepatrimoniale”,
anumite mijloace specifice de apărare a drepturilor personalităţii de care beneficiază atât
persoanele fizice, cât şi, mutatis mutandis, persoanele juridice (art. 252-257).
Aceste dispoziţii legale completează regimul juridic al drepturilor personalităţii, în sensul
îndeplinirii celei mai importante condiţii pentru recunoaşterea unui veritabil drept subiectiv civil
(stricto sensu), şi anume sancţiunea în caz de nerespectare. De altfel, orice veritabil drept subiectiv
civil presupune patru condiţii esenţiale: un titular, un debitor, un obiect şi o sancţiune în caz de
nerespectare. În lipsa individualizării celei din urmă condiţii, putem vorbi cel mult de o libertate
civilă sau de un drept al omului şi cetăţeanului.
Potrivit dispoziţiilor Codului civil, sancţiunile în caz de încălcare a drepturilor personalităţii
sunt de trei feluri.
În primul rând, în temeiul art. 253 alin. (1) C. civ., întâlnim sancţiunile de natură defensivă,
ce pot fi stabilite ca urmare a introducerii unor acţiuni defensive (mijloace de apărare) având ca
obiect:
- interzicerea faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă;
- încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă;
- constatarea caracterului ilicit al faptei, dacă tulburarea produsă titularului dreptului subzistă.
În al doilea rând, potrivit art. 253 alin. (3) C. civ., întâlnim sancţiuni reparatorii de natură
nepatrimonială, în vederea restabilirii dreptului atins, ca urmare a introducerii unor acţiuni având ca
obiect:
- obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare;
- orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului
cauzat20.
Atunci când celelalte măsuri nepatrimoniale nu sunt suficiente, va deveni incidentă
sancţiunea reparatorie de natură pecuniară, ca urmare a introducerii unei acţiuni având ca obiect
repararea prejudiciului material şi/sau moral produs ca urmare a faptei ilicite de încălcare a unui
drept al personalităţii. Textul de lege face o trimitere implicită la dispoziţiile din materia răspunderii
civile delictuale21 (art. 1349 şi urm.), întrucât repararea prejudiciului în aceste circumstanţe se poate
face numai dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile.
20

Se arată că astfel de măsuri pot consta în: distrugerea materialelor (ziare, cărţi, filme etc.); eliminarea paragrafelor
litigioase; retragerea din circulaţie a operelor care au cauzat prejudiciul moral (art. 139 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe; dreptul la răspuns prin mijloace mass-media (prin replică, rectificare, declaraţie, scuze publice).
A se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 79-80.
21
A se vedea, în acest sens, A. Rădoi, Art. 253. Comentariu, în Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I.
Macovei (coord.), „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 249.
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De asemenea, în condiţiile prevăzute la art. 255 C. civ., la cererea persoanei lezate, instanţa
de judecată poate dispune în cadrul unei proceduri simplificate luarea unor măsuri provizorii cu
scopul de a asigura executarea ulterioară a hotărârii, a organiza un statut provizoriu al părţilor sau a
înlesni administrarea probelor22. În special, aceste măsuri constau în:
- interzicerea faptei prin care se încalcă un drept al personalităţii sau încetarea ei provizorie;
- luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.
5. Principala consecinţă juridică a codificării. Din considerentele expuse rezultă
următoarea consecinţă majoră a codificării drepturilor personalităţii în Codul civil: recunoaşterea
pentru aceste drepturi a calităţii de veritabile drepturi subiective civile, însoţite în mod nemijlocit de
o sancţiune în caz de încălcare a lor.
Întrebarea care se pune în cele din urmă este dacă, în contextul noii reglementări, se poate
reţine o autonomie a răspunderii civile, independentă faţă de regimul general al răspunderii
delictuale.
În dreptul francez23, unde întâlnim o reglementare similară, jurisprudenţa unitară a instanţei
supreme (Curtea de casaţie) a evoluat în sensul consacrării regulii potrivit căreia simpla constatare a
unei atingeri aduse unui drept al personalităţii expres reglementat de lege deschide dreptul la
reparaţie fără a fi necesară dovedirea unui anumit prejudiciu. Mai mult, dovada săvârşirii unei fapte
ilicite prin care a fost încălcat un drept al personalităţii naşte prezumţia de existenţă nu numai a
prejudiciului, dar şi a vinovăţiei autorului.
Raportat la reglementarea noului Cod civil, apreciem că această uşurare a probei va trebui să
fie reţinută şi în viitoarele evoluţii jurisprudenţiale din ţara noastră, cel puţin cu privire la acele
drepturi ale personalităţii consacrate expres, sub rezerva existenţei consimţământului victimei sau a
unui interes considerat superior celui ocrotit de dreptul încălcat (art. 75 C. civ. – spre pildă, poate fi
cazul exercitării a libertăţii de exprimare).
Cu alte cuvinte, din examinarea noilor dispoziţii în materie oferite de Codul civil, principala
consecinţă juridică a codificării drepturilor personalităţii, cu relevanţă atât teoretică, dar mai ales
practică, o constituie instituirea a două prezumţii:
- prezumţia de vinovăţie a autorului faptei ilicite;
- prezumţia de existenţă a prejudiciului.
O precizare se impune, şi anume că cele două prezumţii sunt relative, ele putând fi răsturnate
în cazurile permise de lege, cu precădere în situaţiile de excepţie în care există consimţământul
victimei, respectiv cele în care se reţine protejarea unui interes superior celui ocrotit de dreptul
încălcat.
Rămâne să vedem dacă această viziune va fi împărtăşită de instanţele din ţara noastră,
respectiv dacă o practică juridică neunitară va determina admiterea unui eventual recurs în interesul
legii care să stabilească în mod concret soluţia definitivă.

22
23

O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 80.
A se vedea Th. Garé, Le droit des personnes, 2e édition, Editura Dalloz, Paris, 2003, p. 87.
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COMPETENŢA INSTANŢEI DE TUTELĂ,
SUBIECT AL CODIFICĂRII ÎN MATERIA RELAŢIILOR
DINTRE FOŞTII SOŢI DIVORŢAŢI ŞI COPIII LOR MINORI
Dan LUPAŞCU∗
Résumé:
La protection des enfants constitue un souci permanent du législateur de la nouvelle
réglementation des relations de la famille, réalisé par le nouvel Code civil.
Le remplacement du concept de la „garde de l’enfant” par „l’exercice de l’autorité parentale”,
complété par l’établissement du logement de l’enfant chez un de ses parents” confère des nouvelles
compétences et responsabilités au tribunal de tutelle dans le cadre du procès de divorce et après celui-ci,
dans le but de la protection de l’intérêt supérieur des enfants des ex-époux à l’occasion du règlement de
leur situation.
Le principe de l’exercice commun de l’autorité parentale par les ex-époux impose un impératif de
la responsabilisation de tous les parents vis-à-vis de leurs enfants, vu que la contribution aux dépenses
pour l’élevage, l’éducation, la formation professionnelle de ceux-ci n’étant pas suffisante pour que
l’intérêt supérieur de l’enfant d’être protégé par ses deux parents soit respecté. La mission de disposer sur
les mesures les plus appropriées dans ce sens-là revient au tribunal de tutelle, à son tour une institution
nouvelle, qui fait ressortir ses compétences par les dispositions du Code civil.

1. Noţiuni introductive
Una dintre inovaţiile pe care noua reglementare1 le aduce în materia dispoziţiilor dreptului
familiei o constituie extinderea competenţei instanţei judecătoreşti cu privire la aproape toate
măsurile care privesc protecţia drepturilor şi intereselor copilului, multe dintre acestea fiind,
anterior, în competenţa unor organe administrative, cum ar fi autoritatea tutelară.
Instanţa de tutelă şi familie2, numită în continuare instanţa de tutelă, este jurisdicţia
competentă pentru toate cauzele privind familia şi minorii.
Din păcate, organizarea şi funcţionarea instanţei de tutelă nu este reglementată, aşa cum ar fi
fost normal, în noul Cod de procedură civilă. Din acest motiv, art. 229 alin. (1) al Legii nr. 71/20113
prevede că „organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instanţei de tutelă şi de familie se stabilesc prin
legea privind organizarea judiciară”. Pentru perioada de până la reglementarea instanţei de tutelă
există o serie de dispoziţii tranzitorii în alin. (2) al aceluiaşi articol de lege, competenţa de
soluţionare a cauzelor aparţinând instanţelor, secţiilor sau completelor specializate pentru minori şi
familie.
În prezent, competenţa instanţei de tutelă este foarte extinsă, acesta cuprinzând atât
soluţionarea oricăror litigii intervenite în relaţiile dintre soţi şi dintre aceştia şi copiii lor şi relaţiile
dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori, cât şi protecţia copilului lipsit de îngrijirea părintească.
În cele ce urmează ne vom limita la prezentarea competenţei instanţei de tutelă cu privire la
relaţiile dintre foştii soţi divorţaţi şi copiii lor minori.
∗

Conf.dr., Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti.
Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15
iulie 2011.
2
Instituţie creată prin art. 107 din Codul civil.
3
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. al
României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
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2. Situaţia juridică a copilului din căsătorie
Unul dintre principiile consacrate de Codul civil în materia drepturilor părinteşti o constituie
asimilarea deplină a condiţiei juridice a copilului din afara căsătoriei cu cel din căsătorie, precum şi
a condiţiei juridice a copilului adoptat cu aceea a copilului firesc.4
Prin urmare, pentru toţi copiii, autoritatea părintească este exercitată în mod egal de către
ambii părinţi, care se ocupă împreună de creşterea şi educarea copiilor.
În cazul apariţiei unor neînţelegeri între cei doi părinţi, competenţa soluţionării acestora
aparţine, potrivit noii reglementări5, instanţei de tutelă, iar nu autorităţii tutelare, cum era prevăzut în
Codul familiei6.
3. Implicaţiile divorţului părinţilor asupra situaţiei copiilor minori
În cazurile de divorţ cu copii minori din căsătorie sau asimilaţi acestora, prin hotărârea de
divorţ, instanţa de tutelă soluţionează şi situaţia viitoare a copiilor, reflectând efectele divorţului cu
privire la relaţiile dintre părinţii divorţaţi şi aceştia.
Odată cu divorţul părinţilor, copiii minori ai foştilor soţi sunt nevoiţi să suporte o schimbare
importantă a situaţiei lor, schimbare care, dacă nu este cât mai bine gestionată de părinţi, dar şi de
judecător, riscă să le afecteze echilibrul emoţional, social, cultural etc.
Astfel, prin forţa împrejurărilor, copilul nu mai poate locui cu ambii părinţi, într-un mediu
familial clasic, înconjurat de dragostea şi grija ambilor părinţi. El va trebui să locuiască în cea mai
mare parte a timpului doar cu unul dintre părinţi, putând petrece o parte din timp şi cu celălalt
părinte, însă separat. Modul în care viaţa lui de familie va fi organizată pentru a se bucura de
protecţia ambilor părinţi şi pentru a-i fi respectate drepturile şi interesul depind, în mare măsură, de
abilitatea judecătorului instanţei de tutelă.
4. Competenţa instanţei de tutelă privind protecţia copilului la divorţul părinţilor
4.1. Exercitarea autorităţii părinteşti
Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării
copilului revine:
a) în principal – părinţilor;
b) în subsidiar – colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia sa;
c) în mod complementar – statului, prin instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în acest
domeniu.
Drepturile şi obligaţiile pe care părinţii le au cu privire la creşterea şi educarea copiilor se
subsumează noţiunii de autoritate părintească7.
Autoritatea părintească se dobândeşte odată cu stabilirea filiaţiei copilului faţă de părintele
său şi durează până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copil.
Exerciţiul autorităţii părinteşti însă, în situaţia părinţilor divorţaţi, poate să aparţină ambilor
părinţi sau doar unuia dintre aceştia.
Prin hotărârea de divorţ, instanţa este obligată să se pronunţe, chiar şi din oficiu, în legătură
cu exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la copiii minori ai soţilor care se despart. Chiar dacă în
viziunea noii reglementări exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor părinteşti de către unul
singur dintre părinţi devine excepţie, regula fiind exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către
ambii părinţi, rolul unuia dintre părinţi rămâne, în continuare, preponderent după divorţ8.
4

D. Lupaşcu, C. M. Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 367.
Art. 486 din Codul civil.
6
Art. 99 din Codul familiei, adoptat prin Legea nr. 4/1954.
7
D. Lupaşcu, C. M.Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 246. A. Bacaci, V –
C. Dumitrache, C. C. Hageanu, Dreptul familiei, ediţia 7, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012, p. 175.
8
E. Florian, Dreptul familiei, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p. 146-147.
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Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi divorţaţi presupune consultarea
acestora în luarea deciziilor importante cu privire la creşterea şi educarea copiilor. Astfel, chiar dacă
autoritatea părintească este exercitată de ambii părinţi, deciziile curente privind îngrijirea copilului şi
educarea acestuia sunt luate de părintele cu care copilul locuieşte, celălalt fiind consultat doar cu
privire la hotărârile importante, cum ar fi, de exemplu, cele privind şcoala la care copilul va fi
înscris, intervenţiile medicale de care acesta are nevoie, religia copilului etc. Este vorba despre o
conştientizare a responsabilităţii pe care o au ambii părinţi cu privire la creşterea şi educarea
împreună a copiilor lor, chiar în situaţia în care sunt separaţi9.
Aşadar, regula este ca autoritatea părintească să fie exercitată, după divorţ, de ambii părinţi,
în comun.
Prin excepţie, instanţa de tutelă poate dispune exercitarea autorităţii părinteşti de către un
singur părinte sau de către alte persoane, dacă există motive întemeiate în acest sens, având în
vedere, în primul rând, interesul superior al copilului.
În cazul constatării divorţului pe cale notarială, părinţii trebuie să convină cu privire la
exercitarea în comun a autorităţii părinteşti, în lipsa unei astfel de înţelegeri notarul public neputând
să constate desfacerea căsătoriei. În astfel de situaţii, competenţa soluţionării divorţului îi aparţine
tot instanţei de tutelă.
În privinţa motivelor întemeiate pe care instanţa le-ar putea avea în vedere, considerăm că
acestea ar putea fi, în primul rând, o parte dintre cele enumerate de art. 507 din Codul civil, respectiv
decăderea din drepturile părinteşti sau imposibilitatea de a-şi exprima voinţa. Pot exista, bineînţeles,
şi alte motive temeinice care să îndreptăţească instanţa de tutelă să dispună exercitarea autorităţii
părinteşti de către unul singur dintre părinţi, însă acestea trebuie să aibă în vedere numai interesul
superior al copilului, iar nu dorinţele egoiste ale unuia dintre părinţi.
Dacă interesul copilului este ca doar unul dintre părinţi să exercite autoritatea părintească,
existând motive temeinice în acest sens, instanţa de tutelă va dispune astfel.
Părintele care nu are exerciţiul autorităţii părinteşti păstrează dreptul de a veghea asupra
modului de creştere şi educare a copilului, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia.
În mod excepţional, instanţa de tutelă poate dispune exercitarea autorităţii părinteşti de către
alte persoane, atunci când copilul este plasat la o rudă sau la o altă familie ori persoană sau la o
instituţie de ocrotire. În astfel de cazuri, acestea exercită doar drepturile şi obligaţiile părinteşti cu
privire la persoana copilului. În ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile cu privire la bunurile
copilului, acestea vor fi exercitate de unul sau ambii părinţi, după cum va dispune instanţa.
Modificarea exerciţiului autorităţii părinteşti poate fi dispusă de instanţa de tutelă dacă
intervin schimbări semnificative de natură să influenţeze interesul superior al copilului în acest sens.
4.2. Stabilirea locuinţei copilului
După divorţul părinţilor, copilul va locui, în mod statornic, la unul dintre părinţi.
Soţii se pot învoi cu privire la locuinţa copiilor, însă această învoială produce efecte numai
dacă a fost încuviinţată de către instanţa de tutelă, cu excepţia situaţiilor în care divorţul cu copii se
constată pe cale notarială, când înţelegerea soţilor va fi cuprinsă în convenţia acestora privind
efectele divorţului, autentificată de notarul public10.
În situaţia în care soţii nu s-au învoit cu privire la locuinţa copilului sau dacă învoiala lor
contravine interesului superior al acestuia, instanţa va stabili, prin hotărârea de divorţ, locuinţa
copilului minor la părintele cu care el locuieşte în mod statornic, în baza dispoziţiilor art. 400 din
Codul civil.
9

D. Lupaşcu, C.M. Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 246.
D. Lupaşcu, C. M. Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 247.

10

206

Ştiinţe şi codificare în România

Prin urmare, în cazul în care părinţii au convenit cu privire la locuinţa copilului, instanţa va
trebui să verifice, pe baza probelor administrate în cauză11, dacă înţelegerea lor corespunde
interesului superior al copilului. În toate cazurile, legea prevede necesitatea administrării probei cu
raportul de anchetă psihosocială în vederea stabilirii obligaţiei de întreţinere12.
Având în vedere faptul că părintele cu care copilul va locui va fi cel care se va ocupa în
permanenţă de creşterea şi educarea acestuia, stabilirea locuinţei lui presupune luarea în considerare
a unui complex de factori, cum ar fi: vârsta şi sexul copilului; ataşamentul faţă de părinţi;
posibilităţile materiale şi de locuit ale acestora; conduita lor morală etc. 13. Un alt criteriu este
inspirat din aşa-numitul „principiu californian”, care este tot mai mult avut în vedere în alte sisteme
de drept. El se referă la capacitatea fiecăruia dintre părinţi de a respecta şi drepturile părinteşti ale
celuilalt părinte şi de a crea în ochii copilului imaginea unei coparentalităţi normale. Un astfel de
părinte are un mare avantaj în faţa celui care manifestă egoism şi refuză colaborarea necesară pentru
întreţinerea unei atmosfere calme şi stimulative pentru copil şi îi creează celuilalt o imagine negativă
în ochii copilului14.
În mod evident, opinia copilului va fi avută în vedere, potrivit vârstei şi discernământului
acestuia.
În aplicarea legislaţiei anterioare, când copilul era încredinţat spre creştere şi educare unuia
dintre părinţi, instanţa supremă s-a pronunţat în sensul că „(…) opţiunea copiilor de a fi încredinţaţi
unuia dintre părinţi nu are un rol preponderent în adoptarea soluţiei, însă nu poate fi nesocotită
atunci când aceştia se află la vârsta la care pot aprecia corect interesul lor, ci trebuie analizată şi
avută în vedere în raport cu celelalte probe administrate”15. În acest sens, considerăm că ar putea fi
avută în vedere şi în legislaţia actuală opţiunea copiilor cu privire la stabilirea locuinţei lor.
La fel de importantă este menţinerea fraţilor împreună, prin stabilirea locuinţei acestora la
acelaşi părinte. Separarea minorilor este posibilă în situaţii de excepţie şi numai sub condiţia de a fi
în interesul acestora16.
În procesele în care sunt implicaţi minorii este indicat să pună concluzii şi procurorul, drept
pe care îl are în raport de dispoziţiile art. 45 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Schimbarea împrejurărilor avute în vedere la pronunţarea hotărârii poate atrage modificarea
măsurii privind locuinţa minorului, aceasta putând fi stabilită la celălalt părinte ori la alte persoane
sau instituţii de ocrotire, după caz.
11
În practica judiciară s-a decis că referatul de anchetă socială privind încredinţarea copilului minor unuia dintre
soţi, în procesul de divorţ, nu este un act administrativ, care, prin el însuşi să producă efecte juridice şi nu poate fi atacat pe
calea contenciosului administrativ, ci numai odată cu hotărârea pronunţată în calea de atac. [A se vedea CS, s. cont. adm.,
dec. nr. 394/1993 (nepublicată)].
12
Art. 396 şi art. 499 Cod civil.
13
D. Lupaşcu, C.M. Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 247.
14
N. Massager, Droit familial de l’enfance. Filiation. Autorité parentale. Hébergement, Editura Bruylant, Bruxelles,
2009, p. 394. Broşura Conferinţei „Dispoziţii ale noului Cod civil în materia dreptului familiei. Unificarea practicii
judiciare”, realizată de Jud. dr. Cristiana-Mihaela Crăciunescu (moderator) şi Nadia Simona ăran, expert al Institutului
Naţional al Magistraturii, disponibilă la adresa: http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_115/det_1506/8573.pdf.
15
A se vedea CSJ, s. civ., dec. nr. 1848/1991, în Probleme de drept din deciziile Curţii Supreme de Justiţie
1990-1992, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1993, p. 217-219. Actul normativ care stabileşte cadrul general al protecţiei copilului
în România, Legea nr. 272/2004, consacră dreptul copilului capabil de discernământ de a-şi exprima liber opinia asupra
oricărei probleme care îl priveşte [art. 24 alin. 1], menţinând vârsta de 10 ani (ca şi în Codul familiei) de la care ascultarea
copilului în procedurile judiciare este obligatorie. Potrivit alin. (2) teza finală din art. 24, poate fi ascultat copilul care nu a
împlinit vârsta de 10 ani, opiniile lui fiind luate în considerare şi acordându-li-se importanţa cuvenită, în raport de vârsta şi
gradul său de maturitate (alin. 4 al art. 24 din Legea nr. 272/2004) – C. Ap. Iaşi, s. pentru minori şi familie, dec. nr. 140/R
din 23 octombrie 2008, pe www.portal.just.ro.
16
Pentru aplicarea principiului menţinerii fraţilor împreună, principiu preluat din materia plasamentului, a se vedea:
C. Ap. Craiova, s. pentru minori şi familie, dec. nr. 9 din 24 ianuarie 2007, www.portal.just.ro; T. Neamţ, s. civ., dec. nr.
345/AC/2008, www.portal.just.ro.
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Modificarea deciziei privind locuinţa copilului poate avea loc numai atunci când interesele
acestuia o cer, adică numai când părintele la care i-a fost stabilită locuinţa nu-i mai poate asigura
condiţiile necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare17.
4.3. Dreptul de a avea legături personale cu minorul şi de a veghea la creşterea, educarea,
învăţătura şi pregătirea lui profesională
Părintele divorţat, care este separat de copil (la care nu locuieşte, în mod obişnuit, copilul), îşi
menţine dreptul de a avea legături personale cu minorul şi de a veghea la creşterea, educarea,
învăţătura şi pregătirea lui profesională, precum şi de a consimţi la adopţia acestuia18.
În practica judiciară s-a recunoscut acest drept şi bunicilor, în situaţia în care solicită aceasta
şi au avut relaţii foarte apropiate cu copilul19.
În mod firesc, realizarea acestui drept are loc potrivit înţelegerii părinţilor. În cazul în care
aceştia nu se înţeleg, părintele interesat poate solicita instanţei de tutelă stabilirea modalităţii în care
îşi va exercita dreptul de a întreţine relaţii personale cu copilul său. Concret, dreptul analizat se
exercită în condiţiile prevăzute de hotărârea judecătorească prin care se stabileşte programul de
vizitare a minorului20. Modalităţile în care instanţa poate dispune cu privire la o astfel de cerere se
regăsesc în art. 15 din Legea nr. 272/2004, care prevede că legăturile personale ale părintelui cu
minorul se pot realiza prin:
a) întâlniri ale părintelui cu copilul;
b) vizitarea copilului la locuinţa acestuia;
c) găzduirea copilului pe o perioadă determinată, de către părinte;
d) corespondenţă ori altă formă de comunicare cu copilul;
e) transmiterea de informaţii copilului cu privire la părinte;
f) transmiterea de informaţii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări medicale
sau şcolare, către părinte.
Aceasta nu constituie o măsură definitivă, putând fi schimbată ori chiar înlăturată de către
instanţa judecătorească, în raport de împrejurări21 şi ţinând cont de interesul superior al copilului.
Dreptul părintelui separat de copil de a avea relaţii personale cu acesta se circumscrie
dreptului la viaţa de familie în sensul art. 8 al Convenţiei europene a drepturilor omului şi libertăţilor
17

În acest sens a se vedea CSJ, s. civ., dec. nr. 2448/1993, Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul
1993, Ed. Continent XXI & Universul, Bucureşti, 1994, p. 109-112; C. Ap. Alba Iulia, s. pentru minori şi familie, dec. nr.
64/R/2008 şi nr. 35/R/2008, baza de date Jurindex; C. Ap. Cluj, s. civ., de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi
familie, dec. nr. 237/R din 25 ianuarie 2008 şi nr. 1855/R din 3 octombrie 2008, baza de date Jurindex; C. Ap. Ploieşti, s.
pentru minori şi familie, dec. nr. 298/R din 13 martie 2008 şi nr. 845/R din 30 septembrie 2008, baza de date Jurindex.
18
În cauza Hoffmann c. Austriei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în sensul că refuzul, după
divorţ, al drepturilor parentale ale mamei, având în vedere apartenenţa sa la martorii lui Iehova, constituie o violare a art. 8
combinat cu art. 14 din Convenţie. În esenţă, CS din Austria refuzase acest drept mamei pentru a proteja interesele copiilor,
întrucât „frecventarea de către ei a acestei grupări religioase riscă foarte mult să ducă la marginalizarea lor socială; printre
altele, viaţa le poate fi compromisă printr-un refuz al mamei de a-i lăsa să beneficieze de transfuzia de sânge”. [Hotărârea din
23 iunie 1993 (Cameră), în V. Berger, op. cit., p. 404-406]. A se vedea şi D. Lupaşcu, C.M. Crăciunescu, Dreptul familiei,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 247.
19
Astfel, într-o speţă s-a decis că: „În principiu, bunicii au dreptul de a păstra legături personale cu nepotul lor
minor, chiar dacă nu există o dispoziţie expresă în acest sens. Acest drept se justifică însă a fi stabilit prin hotărâre
judecătorească numai în situaţia în care, în absenţa propriului copil şi, respectiv, părinte al minorului, bunicii sunt împiedicaţi
de celălalt părinte să păstreze legături personale cu nepotul lor”. (A se vedea: CSJ, s. civ., dec. nr. 28/1992, în Probleme de
drept din deciziile Curţii Supreme de Justiţie 1990-1992, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1993, p. 224-226).
20
A se vedea: C. Ap. Timişoara, s. pentru minori şi familie, dec. nr. 64 din 29 ianuarie 2008, baza de date Jurindex;
C. Ap. Braşov, s. pentru minori şi familie, dec. nr. 351/R/MF/2008, baza de date Jurindex; C. Ap. Alba Iulia, s. pentru
minori şi familie, dec. nr. 65/2008, baza de date Jurindex; C. Ap. Ploieşti, s. civ. şi pentru cauze cu minori şi de familie, dec.
nr. 407/R/2008, baza de date Jurindex; C. Ap. Bucureşti, s. a III-a civ. şi pentru minori şi familie, dec. nr. 1783/2008, pe
www.portal.just.ro; C. Ap., s. pentru minori şi familie, decizia nr. 21/R/2008, baza de date Jurindex.
21
A se vedea CSJ, s. civ., dec. nr. 320/1994, în Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 1994, Ed.
Proema, Baia Mare, 1995, p. 76-78.
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fundamentale. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că: „autorităţile
publice au obligaţii pozitive în ceea ce priveşte asigurarea punerii în executare a dreptului de vizită
şi, prin urmare, protejarea dreptului reclamantului la viaţa de familie…”22.
5. Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţii-părinţi şi
copii
5.1. Obligaţia de întreţinere
Fiecare dintre părinţi are obligaţia de a contribui la creşterea şi educarea copiilor săi. Odată cu
pronunţarea divorţului, instanţa va stabili contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere,
educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor23. În acest sens, legea prevede că părinţii au
obligaţia, în solidar, să asigure copilului lor minor cele necesare traiului, precum şi mijloacele
necesare pentru educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională.
Spre deosebire de reglementarea anterioară, conform căreia copilul era prezumat că se află în
nevoie în toate cazurile, Codul civil prevede în art. 499 alin (2) că: „Dacă minorul are un venit
propriu care nu este îndestulător, părinţii au obligaţia de a-i asigura condiţiile necesare pentru
creşterea, educarea şi pregătirea sa profesională”. Prin urmare, dacă minorul a încheiat un contract
de muncă sau o convenţie de colaborare potrivit art. 42 din Codul civil, el este prezumat în nevoie
doar în măsura în care veniturile pe care le obţine din munca sa nu sunt suficiente pentru a-i asigura
acoperirea cheltuielilor privind întreţinerea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională24.
Chiar dacă legea nu o mai prevede expres25, considerăm că părinţii pot conveni cu privire la
cuantumul contribuţiei fiecăruia la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire
profesională a copilului, însă această învoială are efecte doar în măsura în care este încuviinţată de
către instanţă, după ce aceasta verifică respectarea interesului superior al copilului.
Instanţa de tutelă stabileşte, prin hotărârea de divorţ, contribuţia fiecăruia dintre părinţi la
cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copilului.
Întreţinerea copilului de către părinţii săi se poate stabili, de regulă în natură, sau în bani, sub
forma unor prestaţii periodice. Aceste prestaţii pot îmbrăca forma unei sume fixe de bani sau a unei
cote procentuale din venitul net al debitorului obligaţiei de întreţinere.
Instanţa va putea obliga părintele despărţit de copil la asigurarea contribuţiei sale în natură
sau la plata unei pensii de întreţinere pentru minor, această plată efectuându-se către părintele căruia
i-a fost încredinţat copilul26. În cazul stabilirii pensiei de întreţinere sub forma unei sume de bani,
aceasta se va indexa de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.
Totodată, părinţii au obligaţia de a contribui la întreţinerea copiilor lor care au împlinit vârsta
de 18 ani, dacă se află în continuarea studiilor sub forma învăţământului liceal, universitar sau
profesional, organizat în condiţiile legii, până la terminarea cursurilor, dar fără a depăşi vârsta de 26
de ani.
Dacă s-au schimbat împrejurările avute în vedere la pronunţarea hotărârii, instanţa va putea
pronunţa o nouă hotărâre – de majorare, de reducere sau, după caz, de sistare a plăţii pensiei de
întreţinere.
22

A se vedea: Cauza Sbârnea c. României, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 21 iunie
2011. Prin aceeaşi hotărâre, Curtea a apreciat că: „…trebuie să se ţină seama întotdeauna de interesul superior al copilului
şi să se aibă grijă ca acţiunile pozitive ale autorităţilor pentru a proteja dreptul la viaţa de familie al unuia dintre părinţi să
nu afecteze dreptul copilului la viaţa de familie”.
23
A se vedea art. 402 C. civ.
24
D.Lupaşcu, C.M. Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 249.
25
Înţelegerea părinţilor cu privire la stabilirea contribuţiei la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire
profesională a copiilor este prevăzută expres de Codul civil doar în cazul divorţului soţilor prin procedura notarială. A se
vedea art. 375 alin. (2) C. civ.
26
A se vedea C. Ap. Craiova, s. I civ. şi pentru cauze cu minori şi de familie, dec. nr. 971/R/2008 (baza de date
Jurindex) şi nr. 106/2008 (www.portal.just.ro).
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5.2. Alocaţia de stat pentru copii27
De alocaţia acordată de stat beneficiază toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.
De asemenea, beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi tinerii care au împlinit vârsta de
18 ani, până la terminarea cursurilor învăţământului liceal, universitar sau profesional, organizate în
condiţiile legii, inclusiv cei care repetă anul şcolar din motive de sănătate, dovedite cu certificat
medical.
De alocaţia de stat pentru copii beneficiază şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără
cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii28.
Titular al dreptului de alocaţie este copilul.
Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi, pe baza acordului acestora. În caz
de neînţelegere, pe baza hotărârii judecătoreşti pronunţate de instanţa de tutelă, alocaţia se plăteşte
părintelui la care s-a stabilit locuinţa copilului.
Această alocaţie poate fi plătită şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în
plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia acesta i-a fost
încredinţat în vederea adopţiei, în condiţiile legii.
După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct
titularului, cu încuviinţarea ocrotitorului său legal.
Este admisibilă acţiunea prin care se solicită obligarea soţului care nu a întocmit formele
necesare sau a încasat alocaţia fără drept să plătească soţului la care locuieşte minorul suma
cuvenită, justificată prin săvârşirea unui abuz sancţionabil prin răspunderea civilă delictuală (în
primul caz) şi prin îmbogăţirea fără justă cauză (în cel de al doilea caz) 29, competenţa aparţinând
instanţei de tutelă.
5.3. Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor părinteşti cu privire la bunurile
copilului
Administrarea bunurilor copilului face parte dintre drepturile şi obligaţiile părinteşti30. Prin
urmare, acestea vor fi exercitate, după divorţ, de părinţii care au exerciţiul autorităţii părinteşti.
În situaţia în care exerciţiul autorităţii părinteşti cu privire la un copil aparţine doar unuia
dintre părinţi, drepturile şi îndatoririle părinteşti, inclusiv cu privire la bunurile copilului, se exercită
de către acesta. Celălalt părinte păstrează însă dreptul de a veghe asupra modului de creştere şi
educare a copilului, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia. Astfel, în cazul în care
constată că modul în care părintele titular al exerciţiului drepturilor părinteşti nu este potrivit
interesului superior al copilului, poate interveni, sesizând instanţa de tutelă fie în sensul de a dispune
cu privire la anumite decizii ale acestuia, care afectează interesul copilului, să fie revizuite, fie
solicitând exerciţiul comun al autorităţii părinteşti. În acest ultim caz însă, instanţa de tutelă va
cerceta dacă au dispărut motivele care au condus la atribuirea exerciţiului autorităţii părinteşti doar
unuia dintre părinţi.
Obligaţia de a contribui la întreţinerea copilului rămâne în sarcina fiecăruia dintre părinţi,
chiar în cazul în care unul dintre ei nu exercită autoritatea părintească.
În cazul în care copilul este plasat la o altă persoană decât părintele sau la o instituţie de
ocrotire, instanţa va stabili dacă dreptul de a-i administra bunurile şi de a-l reprezenta ori, după caz,
de a-i încuviinţa actele se va exercita de către ambii părinţi sau doar de către unul dintre aceştia31.
Soluţia – cuprinsă în alin. (2) al art. 399 din Codul civil – se regăsea şi în vechea reglementare.
27

A se vedea Legea nr. 61/1993, republicată în M. Of. nr. 300 din 7 mai 2009.
A se vedea art. 2 din Legea nr. 61/1993, republicată.
29
D.Lupaşcu, C.M.Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 250; A. Bacaci, C.
Hageanu, V. Dumitrache, op. cit., p. 141.
30
Art. 501 Cod civil.
31
I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, op. cit., ed. a VI-a, p. 264.
28
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6. Concluzii
Prin competenţa pe care legea i-o atribuie în materia stabilirii situaţiei copiilor ai cărui părinţi
divorţează, ca, de altfel, şi în celelalte tipuri de acţiuni care îi sunt atribuite, instanţa de tutelă
îndeplineşte o misiune dificilă. Aceasta datorită specificului cauzelor pe care le soluţionează,
judecătorul având rolul de a identifica într-un mod cât mai exact relaţiile afective dintre copil şi
fiecare dintre părinţii săi, nevoile materiale, sociale, educaţionale, culturale, religioase şi morale ale
fiecărui copil, în funcţie de care va trebui să aprecieze interesul superior al acestuia în fiecare caz.
Judecătorul instanţei de tutelă va trebui să aibă, aşadar, nu doar cunoştinţe juridice, dar şi de
psihologie, de pedagogie, de comunicare etc. El este un judecător special, care trebuie să coboare de
pe piedestalul pe care funcţia i-l conferă şi să comunice într-un mod specific cu copilul, pe care este
necesar să şi-l apropie, să îl determine să i se destăinuiască şi să îl înţeleagă.
Iată de ce instanţa de tutelă necesită o organizare proprie, judecători cu abilităţi speciale de
comunicare şi cu o pregătire specială, precum şi o logistică specifică. În acest sens, reglementarea
acestei instanţe va trebui să fie realizată într-o manieră modernă şi adaptată specificului atribuţiilor
pe care legea i le conferă.
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PRESTATIA COMPENSATORIE, INSTITUŢIE NOUĂ
ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL
Cristiana-Mihaela Crăciunescu∗
Résumé:
Institution nouvelle, crée par la réglementation du nouveau Code civil, la prestation compensatoire
a le but d’assurer à l’époux innocent pour la rupture de la vie conjugale un train de vie proche de celui
dont il a bénéficié pendant un mariage de longue durée.
Dans l’esprit de l’équité et de l’équilibre patrimonial dans les relations entre les ex-époux, le
législateur roumain a intervenu non seulement dans le sens de sanctionner l’époux responsable exclusif
pour la dissolution du mariage, mais, surtout dans le but d’offrir une réparation en mesure de rétablir
l’équilibre patrimonial qui pourrait conférer a l’époux innocent la possibilité d’éviter une situation
traumatisante.
Les précautions que le législateur a témoigné par la réglementation de cette institution sont
bénéfiques, mais elles doivent être complétées par celles que le tribunal de tutelle prendra en compte dans
l’application des dispositions légales dans ce domaine particulièrement sensible.
Mots clé: prestation compensatoire; équilibre patrimonial; dissolution du mariage; l’époux
innocent; réparation

I. Noţiune
Efectele traumatizante ale desfacerii unei căsătorii nu se limitează întotdeauna la sentimentele
dezagreabile pe care aceasta le generează, ci se pot extinde şi pe plan patrimonial, prin crearea unei
rupturi în standardul de viaţă cu care fiecare dintre soţi este obişnuit. Aceasta întrucât încrederea
fiecăruia dintre soţi în reuşita căsătoriei determină o implicare totală în viaţa de familie şi o detaşare
de condiţiile vieţii separate. Gravitatea acestor efecte este cu atât mai mare, cu cât durata căsătoriei
desfăcute este mai lungă, iar vârsta foştilor soţi mai înaintată. În acest sens, de multe ori, condiţia
femeii soţie şi mamă este profund afectată din punct de vedere material în momentul divorţului,
datorită sacrificiului pe care l-a făcut pentru familia sa, renunţând la carieră sau la o profesie
solicitantă dar bănoasă, pentru a se dedica, în principal, creşterii şi educării copiilor, în timp ce soţul
său a urmărit, în primul rând, obţinerea unor câştiguri materiale care conduc la crearea unui
dezechilibru semnificativ între situaţia materială a celor doi soţi1.
Această situaţie se întâlnea deseori şi în cadrul divorţurilor soluţionate în baza Codului
familiei, fără a exista însă vreo posibilitate de a se echilibra nivelul de trai al foştilor soţi, cu excepţia
situaţiilor în care, datorită stării de nevoie a unuia dintre ei, celălalt putea fi obligat să îi presteze
întreţinere, în condiţiile legii. Nu era vorba însă, în astfel de cazuri, despre o echilibrare a condiţiilor
de viaţă ulterioare divorţului faţă de cele avute în timpul căsătoriei, ci doar de acoperirea unui minim
necesar pentru soţul aflat în stare de nevoie.
Instituţia prestaţiei compensatorii este creată în scopul atenuării unor astfel de efecte
patrimoniale nefaste pe care desfacerea unei căsătorii îndelungate le poate produce pentru unul
dintre foştii soţi, respectiv a soţului care nu are nici o culpă.
∗
Cercetător ştiinţific asociat, Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
doctor în drept.
1
În acest sens, a se vedea şi Emese Florian, Dreptul familiei, Ediţia 4, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 139.
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Modelul care a inspirat legiuitorul în reglementarea acesteia îl constituie dreptul francez, în
care însă acordarea prestaţiei compensatorii este mult mai răspândită, acordarea acesteia nefiind
supusă unor condiţii la fel de restrictive2
II. Condiţii pentru acordarea prestaţiei compensatorii
Acordarea unei prestaţii compensatorii este condiţionată de:
- culpa în desfacerea căsătoriei;
- situaţia materială a soţului nevinovat de divorţ;
- durata căsătoriei;
- calitatea procesuală de reclamant a soţului nevinovat.
1. Culpa în desfacerea căsătoriei
Pentru ca judecătorul să poată admite cererea prin care soţul reclamant solicită obligarea
soţului pârât la plata unei prestaţii compensatorii în beneficiul său, este necesar ca el să câştige
divorţul, ceea ce presupune desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soţului pârât3.
Prin urmare, prestaţia compensatorie poate fi acordată numai în cauzele în care se pronunţă
divorţul din culpa exclusivă a soţului pârât, nu şi în cele în care se constată culpa comună. Instanţa
nu poate să dispună desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soţului reclamant dacă soţul pârât nu
face, la rândul său, cerere reconvenţională, prin care să solicite divorţul din culpa acestuia, situaţie în
care, de altfel, divorţul va fi pronunţat împotriva reclamantului-pârât. Divorţul din culpa exclusivă a
soţului reclamant se poate pronunţa numai în baza art. 373 lit. c) Cod civil, la cererea unuia dintre
soţi după o separare în fapt de cel puţin doi ani, situaţie în care reclamantul îşi asumă eşecul
căsătoriei şi înţelege să suporte toate consecinţele pe care culpa sa exclusivă le presupune.
Condiţionarea acordării prestaţiei compensatorii de culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei
are drept scop descurajarea unor tendinţe de a recurge cu multă uşurinţă la despărţire, datorită
siguranţei pe care aceasta ar putea-o induce în privinţa situaţiei materiale pe care fiecare dintre soţi
ar avea-o după divorţ.
Considerăm că, deşi această condiţionare este justificată, întrucât căsătoria este încheiată, în
principiu, pentru întreaga viaţă, iar fiecare dintre soţi are îndatorirea de a face tot ce este posibil
pentru ca relaţiile dintre soţi să fie cele caracteristice acesteia, nu trebuie neglijat faptul că ea poate
să genereze un divorţ extrem de conflictual, care nu este de dorit mai ales atunci când soţii sunt şi
părinţi şi au de crescut împreună copii minori4.
2. Situaţia materială a soţului nevinovat de divorţ
A doua condiţie necesară pentru acordarea prestaţiei compensatorii o constituie existenţa unui
„dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o
2
Prestaţia compensatorie este reglementată în art. 270 – 281 din Codul civil francez, reglementări care au suferit
importante modificări prin: Legea nr. 2000-596 din 30 iunie 2000, Legea nr. 2004- 439 din 26 mai 2004 şi Legea nr.
2005-102 din 11 februarie 2005. Potrivit dispoziţiilor art. 270 C. civ. francez, prestaţia compensatorie nu este condiţionată de
culpa exclusivă a soţului debitor. Totuşi, judecătorul are posibilitatea de a respinge cererea de prestaţie compensatorie dacă
soţul titular este culpabil exclusiv pentru desfacerea căsătoriei şi nu este echitabilă acordarea acesteia având în vedere
împrejurările speciale ale despărţirii. Prestaţia compensatorie poate fi prevăzută şi prin convenţia încheiată de soţi în cadrul
divorţului prin acord, art. 278 C. civ. francez prevăzând că în această situaţie judecătorul poate refuza omologarea convenţiei
dacă se constată că drepturile şi obligaţiile soţilor pe care le prevede sunt inechitabile. Pentru detalii, a se vedea: Yvaine
Buffelan-Lanore, Virginie Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens.Personnes. Famille, 17e édition, Dalloz Sirey,
Paris, 2011. În dreptul provinciei Quebec, prestaţia compensatorie reglementată de art. 427-430 este o instituţie diferită de
cea reglementată în sistemele de drept francez şi român. Aceasta deoarece, în dreptul din Quebec prestaţia compensatorie se
întemeiază pe îmbogăţirea fără justă cauză, fiind definită ca fiind „o compensaţie a aportului” pe care unul dintre soţi l-a
adus, în bunuri sau servicii, la îmbogăţirea patrimoniului celuilalt soţ.
3
Art. 390 alin. (1) din Codul civil.
4
În acest sens, ni se pare mult mai echilibrată reglementarea din dreptul francez, unde abuzurile pot fi împiedicate
de la caz la caz, prin analiza împrejurărilor concrete ale divorţului.
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solicită”. Există situaţii în care, prin divorţ, se produc dezechilibre importante în ceea ce priveşte
nivelul de viaţă al foştilor soţi, în sensul că unul dintre aceştia va putea avea condiţii de trai mult
inferioare celor de care a beneficiat în timpul căsătoriei.
Subliniem, în acest sens, că la acordarea prestaţiei compensatorii dezechilibrul semnificativ
trebuie să se manifeste între situaţia materială a soţului nevinovat dinaintea şi de după divorţ, fără a
avea relevanţă diferenţa dintre situaţia materială a celor doi foşti soţi. De exemplu, în cazul în care şi
soţul nevinovat are o situaţie materială suficient de bună după divorţ, astfel încât nivelul de trai să
nu-i fie afectat în mod semnificativ, el nu va putea beneficia de prestaţie compensatorie, chiar dacă
valoarea bunurilor celuilalt fost soţ ar fi net superioară. Astfel cum s-a apreciat în doctrină5,
indemnizaţia obţinută cu titlu de prestaţie compensatorie se fondează pe ideea de echitate, iar nu pe
principiul îmbogăţirii fără justă cauză.
3. Durata căsătoriei
O a treia condiţie necesar a fi îndeplinită pentru a putea fi acordată prestaţia compensatorie o
constituie durata căsătoriei respective, care trebuie să fi fost de cel puţin 20 de ani. Doar în cadrul
desfacerii unei astfel de căsătorii soţul reclamant poate beneficia de o compensaţie a acestui
dezechilibru, sub forma prestaţiei compensatorii. Este o durată care creează anumite obişnuinţe,
inclusiv din punctul de vedere al confortului material, care, bulversate fără culpa soţului nevinovat
de desfacerea căsătoriei, l-ar putea traumatiza. Prin aceasta legiuitorul a încercat şi să evite
încheierea unor căsătorii interesate, doar în scopul asigurării unui nivel de trai decent după
desfacerea acestora în cel mai scurt timp.
4. Calitatea procesuală de reclamant a soţului nevinovat
Faptul că textul art. 390 alin. (1) C. civ. prevede că, pentru acordarea prestaţiei
compensatorii, culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei trebuie să aparţină soţului pârât, apreciem că
îşi are raţiunea în imposibilitatea pronunţării divorţului din culpa soţului reclamant. Considerând
însă că spiritul legii în privinţa restrângerii dreptului la prestaţie compensatorie este în sensul
sancţionării culpei exclusive în desfacerea căsătoriei şi facilitarea situaţiei soţului inocent care ar
suporta o traumă din cauza dezechilibrului semnificativ al condiţiilor materiale pe care divorţul i-l
produce, iar nu calitatea procesuală, raţiunea acestei reglementări ni se pare dificil de înţeles.
O situaţie inechitabilă din acest punct de vedere se poate crea în cazul divorţului obţinut în
baza art. 373 lit. c) coroborat cu art. 379 alin. (2), când divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a
soţului reclamant, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 390 alin. (1), de prestaţia compensatorie poate
beneficia doar soţul reclamant „în cazul în care divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului
pârât”. Observăm că, dacă soţul reclamant, care îşi asumă eşecul căsătoriei prin desfacerea acesteia
din culpa sa exclusivă, se prevalează de o separare în fapt de cel puţin doi ani, acesta nu va mai
putea fi obligat la prestaţie compensatorie în beneficiul soţului pârât, deşi acesta este inocent şi poate
îndeplini celelalte condiţii, referitoare la dezechilibrul semnificativ al condiţiilor sale de trai viitoare
şi la durata căsătoriei. Acelaşi divorţ însă, dacă este solicitat de soţul inocent care nu se prevalează
de separarea de minim doi ani, poate da loc stabilirii unei prestaţii compensatorii în beneficiul
acestuia.
Este real că, în cadrul unei acţiuni de divorţ solicitată în baza art. 373 lit. c) Cod civil, pârâtul
(soţul inocent) are posibilitatea de a formula cerere reconvenţională prin care să solicite desfacerea
căsătoriei în temeiul art. 373 lit. b) Cod civil, din culpa exclusivă a reclamantului pârât, solicitând,
sub forma unui capăt de cerere accesoriu, obligarea acestuia la plata unei prestaţii compensatorii în
beneficiul său. Într-o astfel de situaţie, instanţa ar putea acorda prestaţia compensatorie în ipoteza în
care ar respinge cererea de divorţ a reclamantului-pârât şi ar admite cererea reconvenţională şi ar
5

Emese Florian, Dreptul familiei, Ediţia 4, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 141.
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desface căsătoria în baza dispoziţiilor art. 373 lit. b) Cod civil, din culpa exclusivă a reclamantului-pârât6. În acest caz însă, probatoriul administrat ar fi mult mai complicat, prin acesta fiind
necesară dovedirea culpei exclusive a reclamantului pârât, în timp ce admiterea acţiunii întemeiate
pe despărţirea în fapt de doi ani ar necesita doar dovedirea acestei separări. Având în vedere însă
raţiunea acordării prestaţiei compensatorii, considerăm că, indiferent de temeiul legal al desfacerii
căsătoriei, odată stabilită culpa exclusivă a unuia dintre soţi, celălalt ar putea obţine prestaţia
compensatorie, el fiind cel care o solicită (reclamant cu privire la acest capăt de cerere).
Apreciem că, având în vedere această situaţie, ar fi fost mai oportun dacă acordarea prestaţiei
compensatorii ar fi fost condiţionată doar de culpa în desfacerea căsătoriei şi de durata căsniciei, iar
nu şi de calitatea procesuală a soţului culpabil exclusiv. Aceasta pentru că soţul nevinovat ar putea fi
obligat să iniţieze acţiunea de divorţ înaintea împlinirii perioadei de doi ani de despărţire în fapt, în
detrimentul speranţei sale legitime de a salva totuşi căsătoria într-o perioadă mai lungă de timp.
III. Criterii pentru stabilirea cuantumului prestaţiei compensatorii
La stabilirea prestaţiei compensatorii, instanţa va avea în vedere criteriile stabilite de art. 391
Cod civil, respectiv:
a) resursele soţului care o solicită;
b) mijloacele soţului care urmează să o plătească, de care acesta dispune în momentul
divorţului;
c) efectele pe care le va avea lichidarea regimului matrimonial;
d) orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta şi starea de
sănătate a soţilor, contribuţia la creşterea copiilor minori pe care a avut-o şi urmează să o aibă
fiecare soţ, pregătirea profesională, posibilitatea de a desfăşura o activitate producătoare de venituri
şi altele asemenea.
Esenţială pentru acordarea prestaţiei compensatorii este crearea posibilităţii soţului reclamant
care nu este culpabil să beneficieze în continuare de condiţii de viaţă apropiate de standardele pe
care le-a avut în timpul căsătoriei.
Prin urmare, instanţa va trebui să stabilească situaţia de fapt în privinţa nivelului de trai al
soţilor în timpul căsătoriei, precum şi resursele materiale pe care fiecare dintre soţi le va avea după
desfacerea acesteia, revenindu-i rolul deloc simplu de a aprecia dacă soţul care va obţine divorţul
suferă prin acesta un „dezechilibru semnificativ”.
Criteriile pe care instanţa le va avea în vedere la stabilirea prestaţiei compensatorii sunt cele
enumerate de art. 391 alin. (2) C. civ., respectiv: resursele soţului care o solicită, mijloacele celuilalt
soţ din momentul divorţului, efectele pe care le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum şi
orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta şi starea de sănătate a
soţilor, contribuţia la creşterea copiilor minori pe care a avut-o şi urmează să o aibă fiecare soţ,
pregătirea profesională, posibilitatea de a desfăşura o activitate producătoare de venituri şi alte
asemenea. Judecătorul are o misiune destul de dificilă în aprecierea situaţiei potrivit acestor criterii,
întrucât partajul bunurilor comune nu este încă realizat, iar împrejurările viitoare legate de starea de
sănătate a soţilor, posibilitatea exercitării viitoare a unor activităţi producătoare de venituri şi altele
asemenea sunt greu de anticipat.
Ceea ce trebuie stabilit prin analiza comparativă a tuturor acestor aspecte se rezumă la
identificarea dezechilibrului produs între nivelul de trai al soţului inocent avut înainte şi după divorţ.
În ce măsură se poate aprecia că acest dezechilibru este sau nu „semnificativ” aparţine instanţei să
decidă, legea neprevăzând nimic în acest sens.
Prin urmare, în cazul prestaţiei compensatorii vor fi avute în vedere cu totul alte criterii decât
în cazul stabilirii obligaţiei de întreţinere între foştii soţi, unde soţul solicitant trebuie să dovedească
6

A se vedea şi Emese Florian, Dreptul familiei, Ediţia 4, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 140.
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lipsa mijloacelor de trai, concretizată în existenţa stării de nevoie, în cazul prestaţiei compensatorii
trebuind dovedită doar o modificare semnificativă pe care divorţul ar produce-o în condiţiile de viaţă
ale acestuia. Cererea privind acordarea prestaţiei compensatorii nu poate fi respinsă pe motiv că
soţul reclamant va avea un nivel de trai decent după divorţ, putându-şi asigura prin propriile
mijloace toate cele necesare, dacă se constată că, în timpul căsătoriei, condiţiile sale de viaţă erau
mult superioare celor ulterioare divorţului.
Rolul prestaţiei compensatorii fiind acela de a compensa, pe cât este posibil, această diferenţă
de bunăstare produsă în modul de viaţă al soţului inocent, instanţa va trebui ca, prin acordarea
acesteia, să găsească posibilitatea de a diminua dezechilibrul semnificativ astfel creat, iar nu să
egalizeze averile celor doi foşti soţi.
IV. Forma prestaţiei compensatorii
Forma prestaţiei compensatorii poate fi diferită, în funcţie de situaţia concretă a soţilor care
divorţează. Astfel, instanţa poate stabili prestaţia compensatorie în bani, sub forma unei sume
globale sau a unei rente viagere, sau în natură, sub forma uzufructului unor bunuri mobile sau
imobile care aparţin debitorului.
Fiecare dintre aceste forme ale prestaţiei compensatorii are avantaje şi dezavantaje. Astfel, de
exemplu, stabilirea acesteia sub forma unei sume globale poate fi foarte avantajoasă pentru creditor,
dar trebuie ca debitorul prestaţiei să aibă mijloacele necesare disponibile în momentul la care trebuie
executată. Totodată, având în vedere faptul că prestaţia compensatorie încetează la data recăsătoririi
soţului creditor, dată incertă la momentul stabilirii, judecătorul nu va avea posibilitatea să facă o
apreciere foarte exactă.
La fel, stabilirea prestaţiei compensatorii sub forma uzufructului unor bunuri ale debitorului
prestaţiei poate prezenta interes atunci când imobilul care a constituit locuinţa familiei este bun
propriu al soţului culpabil, dar există şi neajunsuri generate de legătura juridică pe care dreptul de
uzufruct o creează între foştii soţi, care pot fi chiar în relaţii conflictuale, sau de potenţialul
contencios legat de eventualele pretenţii privind reparaţiile ce trebuie efectuate7.
La rândul său, renta poate fi stabilită sub forma unei cote procentuale din venitul debitorului
sau sub forma unei sume fixe, care va fi datorată periodic, pe toată durata vieţii beneficiarului sau pe
o perioadă mai scurtă.
Prestaţia compensatorie stabilită sub forma unei rente viagere în sumă fixă de bani este
indexabilă de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei. Şi această dispoziţie legală ni se pare
puţin anacronică, atâta vreme cât, pe de o parte, indicele de inflaţie nu este comunicat, în mod
oficial, în fiecare trimestru, iar pe de altă parte, veniturile salariale ale românilor nu sunt indexate şi
ele în acelaşi mod.
În cazul stabilirii prestaţiei compensatorii sub forma unei rente, soţul creditor poate solicita
instanţei şi obligarea soţului debitor la constituirea unei garanţii reale sau la plata unei cauţiuni
pentru a se asigura executarea acesteia.
V. Durata prestaţiei compensatorii
Prestaţia compensatorie poate fi stabilită pe toată viaţa beneficiarului acesteia sau pentru o
perioadă mai scurtă, stabilită de instanţă prin hotărârea judecătorească, astfel cum prevăd dispoziţiile
art. 392 alin. (3) C. civ.
Astfel, prestaţia compensatorie în bani poate fi stabilită o în forma rentei viagere, sau a unei
sume lunare ori a unei sume globale care să diminueze dezechilibrul creat cu privire la standardul de
viaţă al soţului creditor pentru o perioadă determinată.
Durata prestaţiei compensatorii sub formă de uzufruct poate fi stabilită în mod asemănător,
pentru toată viaţa beneficiarului sau pentru o anumită perioadă.
7

Emese Florian, „Dreptul familiei”, Ediţia 4, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p. 143.
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Fireşte, dacă intervin modificări cu privire la situaţia creditorului prestaţiei compensatorii
stabilite sub forma unei prestaţii succesive, în sensul că acesta se recăsătoreşte sau dobândeşte
mijloacele necesare pentru a trăi la aceleaşi standarde calitative şi în lipsa prestaţiei compensatorii,
instanţa de tutelă poate dispune încetarea acesteia înaintea termenului stabilit prin hotărârea
judecătorească prin care a fost dispusă. La fel se poate întâmpla şi în cazul în care intervin
modificări semnificative în privinţa mijloacelor debitorului, care fac să nu mai poată executa
prestaţia compensatorie.
VI. Regim juridic
Prestaţia compensatorie poate fi stabilită de instanţă odată cu desfacerea căsătoriei, la cererea
soţului reclamant. Aceasta nu poate fi acordată împreună cu pensia de întreţinere între foştii soţi,
prevăzută de art. 389 Cod civil, dar poate fi cumulată cu despăgubirile obţinute în temeiul art. 388
C. civ.
Prestaţia compensatorie poate fi acordată doar prin hotărârea de divorţ, solicitarea pe cale
separată anterior desfacerii căsătoriei sau ulterior acestui moment nefiind posibilă. S-a considerat că
neinvocarea dreptului la prestaţie compensatorie în cadrul procesului de divorţ atrage decăderea
soţului din exercitarea acestui drept, adică pierderea lui8.
VII. Modificarea prestaţiei compensatorii
În cazurile în care prestaţia compensatorie este fixată sub forma unei prestaţii succesive,
aceasta poate fi mărită sau micşorată ulterior, în funcţie de modificările semnificative care se produc
în privinţa mijloacelor debitorului şi a resurselor creditorului9. Aprecierea caracterului
„semnificativ” al modificărilor intervenite cu privire la mijloacele debitorului şi creditorului acestei
prestaţii ulterior aparţine instanţei. Nimic nu se opune ca instanţa să modifice în mod succesiv
cuantumul prestaţiei compensatorii, în funcţie de situaţiile intervenite.
În cazul prestaţiei compensatorii stabilite sub forma unei prestaţii periodice, se prevede şi
obligaţia indexării trimestriale, în funcţie de indicele de inflaţie, care se aplică ope legis, în toate
cazurile.
Chiar dacă legea nu prevede, considerăm că nimic nu se opune ca, în funcţie de împrejurări,
să se modifice şi forma în care prestaţia compensatorie este executată, dacă au intervenit împrejurări
care fac imposibilă continuarea executării ei în forma dispusă de instanţă şi părţile sunt de acord. De
exemplu, în ipoteza în care soţul debitor al unei prestaţii compensatorii dispuse sub forma
uzufructului viager al unei locuinţe pierde imobilul respectiv în urma unei executări silite pentru alte
creanţe, întrucât legea nu prevede că o astfel de situaţie ar constitui motiv de încetare a prestaţiei,
apreciem că instanţa ar putea transforma uzufructul în plata unei rente viagere din care creditorul
prestaţiei compensatorii să îşi plătească chiria pentru un imobil de locuit.
Prestaţia compensatorie stabilită în forma unei sume globale nu poate fi modificată, aceasta
trebuind executată după pronunţarea divorţului pentru a-şi atinge scopul.
VIII. Încetarea prestaţiei compensatorii
În principiu, prestaţia compensatorie acordată pentru o perioadă nelimitată ar putea fi
executată până la sfârşitul vieţii unuia dintre foştii soţi, dacă scopul pentru care a fost dispusă
rămâne valabil.
Însă, potrivit dispoziţiilor art. 395 C. civ., încetarea prestaţiei compensatorii va avea loc:
a) prin decesul unuia dintre foştii soţi;
b) prin recăsătorirea creditorului;
8
9

Emese Florian, Dreptul familiei, Ediţia 4, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p. 144.
Dan Lupaşcu, Cristiana-Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 244.
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c) când creditorul obţine resurse de natură să îi asigure condiţii de viaţă asemănătoare celor
din timpul căsătoriei.
Legea nu prevede încetarea prestaţiei compensatorii în situaţia în care creditorul acesteia,
chiar dacă nu încheie o căsătorie, trăieşte în relaţii de concubinaj notoriu, situaţie care este foarte
asemănătoare cu căsătoria.
Instanţa va dispune încetarea prestaţiei compensatorii la cererea persoanei interesate, care ar
putea fi debitorul prestaţiei sau moştenitorii acestuia, din momentul în care se iveşte oricare dintre
situaţiile prevăzute de lege.
IX. Prestaţia compensatorie versus obligaţia de întreţinere între foştii soţi
Dacă în timpul căsătoriei soţii îşi datorează întreţinere în baza obligaţiei stabilite de art. 516
alin. (1) Cod civil, odată cu desfacerea căsătoriei aceasta încetează.
Cu toate acestea, şi foştii soţi îşi datorează întreţinere, în anumite condiţii. Astfel, fostul soţ
divorţat, care se află în nevoie din cauza unei incapacităţi de muncă intervenite înainte de căsătorie
sau în timpul căsătoriei, are dreptul la întreţinere de la fostul său consort. Acelaşi drept îl are şi
atunci când incapacitatea s-a ivit în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă este cauzată de o
împrejurare în legătură cu căsătoria.
Dacă, însă, divorţul este pronunţat din culpa exclusivă a unuia dintre soţi, acesta nu va putea
beneficia de întreţinere din partea fostului său soţ decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei.
Spre deosebire de prestaţia compensatorie, care se acordă în scopul diminuării dezechilibrului
apărut datorită divorţului în nivelul de trai al unuia dintre foştii soţi, obligaţia de întreţinere se acordă
numai în situaţiile în care unul dintre foştii soţi se află în stare de nevoie din pricina unei incapacităţi
de muncă intervenite înaintea sau în timpul căsătoriei, ori, dacă aceasta a intervenit în termen de un
an de la desfacerea căsătoriei, a fost cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.
Prin urmare, la soluţionarea unei cereri de prestaţie compensatorie reclamantul va trebui să
dovedească doar existenţa unui dezechilibru semnificativ pe care divorţul îl va determina în
condiţiile sale de viaţă, pe când cel care solicită pensie de întreţinere de la fostul soţ trebuie să
dovedească existenţa stării sale de nevoie, intervenită în condiţiile menţionate.
Cuantumul pensiei de întreţinere în favoarea fostului soţ va fi stabilit avându-se în vedere
mijloacele debitorului şi starea de nevoie a creditorului şi nu poate depăşi o pătrime din venitul net
al celui obligat la plata ei. Dimpotrivă, cuantumul prestaţiei compensatorii nu cunoaşte o limită
legală, el depinzând de mărimea dezechilibrului creat în situaţia concretă.
Prestaţia compensatorie nu poate fi cumulată cu pensia de întreţinere de la fostul soţ.
X. Prestaţia compensatorie versus dreptul la despăgubiri
Dreptul la despăgubiri al soţului nevinovat poate fi acordat prin hotărârea de divorţ, în situaţia
în care acesta suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei.
Spre deosebire de prestaţia compensatorie, care diminuează dezechilibrul creat prin
desfacerea căsătoriei între situaţia materială de care soţul inocent a beneficiat în timpul căsătoriei şi
cea care va interveni după divorţ, despăgubirile acordate în temeiul art. 388 C. civ. constituie o
aplicaţie a răspunderii civile delictuale, întrucât au scopul de a acoperi prejudiciul creat prin divorţ,
de către soţul vinovat, celui inocent.
Aşadar, soţul nevinovat de divorţ care solicită obligarea celuilalt la despăgubiri va trebui să
dovedească întinderea prejudiciului cauzat de acesta din urmă, precum şi legătura de cauzalitate a
prejudiciului suferit cu divorţul.
Dreptul la despăgubiri poate fi valorificat şi împreună cu prestaţia compensatorie sau cu
pensia de întreţinere între foştii soţi.

218

Ştiinţe şi codificare în România

XI. Concluzii
Instituţie nou creată în dreptul românesc, prestaţia compensatorie ar putea veni în sprijinul
foştilor soţi nevinovaţi de falimentul căsătoriei, care, în urma divorţului, suferă nu doar traumele
psihologice pe care un astfel de eveniment le produce, dar şi traume create în plan material, prin
prăbuşirea echilibrului păstrat prin menajul comun şi instalarea unei evidente scăderi a condiţiilor de
trai, uneori dramatice. După o convieţuire de cel puţin 20 de ani este foarte dificilă depăşirea unor
multiple urmări ale unei despărţiri nedorite.
Însă, într-o perioadă în care, pe plan internaţional, tot mai multe state renunţă la culpă în
desfacerea căsătoriei, considerând divorţul un remediu, iar nu o sancţiune, în dreptul românesc al
familiei constatăm o amplificare nejustificată a consecinţelor culpei exclusive, fapt care, pe lângă
atmosfera conflictuală pe care o va inocula în instanţă în cadrul proceselor de acest fel, va stimula şi
o creştere a tensiunii între foştii soţi, lucru pe care îl considerăm extrem de nociv, mai ales atunci
când aceştia sunt şi părinţi.
Fără a nega bunele intenţii ale legiuitorului şi utilitatea prestaţiei compensatorii, considerăm
că ar fi fost mult mai potrivită reglementarea acesteia în condiţii care să nu aibă la bază culpa
exclusivă, astfel cum întâlnim şi în celelalte sisteme de drept în care aceasta se mai regăseşte.
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ŞTIINŢA DREPTULUI FAMILIEI ŞI CODIFICAREA
RELAŢIILOR DE FAMILIE
Gabriela LUPŞAN∗
Abstract:
The aim of the study is, based on the interpretation of the New Civil Code provisions related to
comparative and European law fructifying the precious doctrine created by the Family Code, to conduct a
critical analysis, of the regulatory institution of family, with proposals of lege ferenda. The study focuses
on parental authority, it identifies elements of continuity and tradition, modernity and technical
formulation, legislative takeover of some consistencies in the legal science, with reference to obeying
some rules of legislative technique, the use of appropriate legal terminology and the clear and rigorous
style in drafting and defining.
Keywords: parental authority; deprived of the exercise of parental rights; guardianship court

1. Despre codificare
În Expunerea de motive care a însoţit apariţia Proiectului Noului Cod civil1 se menţionează la
pct. 1.3. următoarele: „corelând dispoziţiile ce izvorăsc din tradiţia durabilă a Codului civil din 1864
şi a Codului civil francez de la 1804 atât cu prevederile conţinute de instrumentele comunitare şi
internaţionale, cât şi cu actualul cadru legislative intern, filtrând normele de bază în lumina soluţiilor
oferite constant de doctrină şi jurisprudenţă de-a lungul anilor, proiectul răspunde necesităţii de
adaptare a actualei legislaţii la exigenţele realităţilor social-economice”.
La edictarea soluţiilor legislative cuprinse în Noul Cod civil, adoptat prin Legea nr. 287 din
17 iulie 20092, s-a avut în vedere ca dispoziţiile propuse să nu contravină unor directive comunitare
sau să facă dificilă aplicarea directă a unor regulamente comunitare (norme care au contingenţe cu
legislaţia civilă generală, dar care au fost transpuse sau a căror aplicare directă a fost facilitată prin
adoptarea unor legi speciale), pe prim plan situându-se Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al
Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti.
De asemenea, codificarea relaţiilor de familie nu s-a putut realiza înafara obligaţiilor ce
revine statului român în planul ocrotirii copilului, cum ar fi de exemplu prin prisma art. 9 din
Convenţia cu privire la drepturile copilului3 referitoare la respectarea dreptului copilului separat de
părinţii săi sau de unul dintre ei de a avea legături personale cu aceştia.
Ne-am propus să identificăm sursele de inspiraţie ale textelor din Noul Cod civil în materia
autorităţii părinteşti, să dăm o interpretare unor texte care vor crea probleme în aplicarea lor în
practică, făcând şi propuneri de lege ferenda, arătând dacă redactorii au preluat din izvorul bogat al
doctrinei în materie4.
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2. Aprecieri asupra structurii Noului Cod civil şi locul instituţiei autorităţii părinteşti
Raporturile de familie şi cele drept internaţional privat sunt reglementate în Cartea a II-a
„Despre familie”5, respectiv Cartea a VII-a „Dispoziţii de drept internaţional privat” din Noul Cod
civil, raţiunea acestei situaţii derivând din dorinţa legiuitorului ca noul Cod civil să reprezinte o
reglementare unitară a raporturilor de drept civil, aşa cum a fost la origini şi cum întâlnim în toate
codurile moderne ale statelor din Europa.
De asemenea, se impune a se menţiona câteva remarci referitoarea la structura aleasă de
legiuitor, atunci când a trecut, în noul Cod civil, la construcţia legislativă rezervată autorităţii
părinteşti, noţiune nouă, inspirată de Codul civil francez (art. 371-387) şi Codul civil al provinciei
Quebec6 (l’autorite parentale sau parental autority, art. 597-612). Astfel, din analiza titlului IV (art.
483- 512), care constituie cadrul general cu privire la drepturile şi îndatoririle părinteşti privind
persoana şi bunurile copilului minor, exercitarea autorităţii părinteşti şi decăderea din exerciţiul
drepturilor părinteşti, rezultă că s-a preferat structura tradiţională consacrată în Codul familiei, adică
a fost adoptată aceeaşi succesiunea logică şi firească de prezentare a normelor juridice dedicate
principiilor care guvernează autoritatea părintească, conţinutul acesteia, situaţia înapoierii copilului,
administrarea bunurilor copilului şi reprezentarea, decăderea din drepturile părinteşti, cu aspectele
lor de drept material şi drept procesual. Ca o consecinţă a acestei structuri, dispoziţiile în materia
autorităţii părinteşti din actuala reglementare a Codului civil nu sunt dificil de urmărit, atâta vreme
cât articolele curg într-o înşiruire cronologică şi logică. Mai mult decât atât, trecând la reglementarea
autorităţii părinteşti, noul legiuitor a fructificat atât doctrina în materie7, verificate pe parcursul
anilor prin deciziile de practică judecătorească, cât şi legislaţiile europene, mai ales cea franceză.
Referindu-ne la limbajul juridic, fără să ne propunem să identificăm toate inadvertenţele,
incoerenţele sau lacunele textelor, am constatat că legiuitorul foloseşte în acest titlu, când noţiunea
de „părinţi”, când noţiunile de „mamă” şi „tată” (de exemplu, art. 499), după cum uneori foloseşte în
mod neadecvat noţiunea de „minor”, alteori de „copil” sau de „copil minor”.
Uneori, legiuitorul este prea explicit. Astfel, deşi art. 264 NCC consacră principiul ascultării
copilului care a împlinit vârsta de 10 ani în orice procedură administrativă sau judiciară care îl
privesc, asistăm la o repetiţie a principiului în cuprinsul art. 486, 495 alin. 3, art. 496 alin. 3, art. 497,
art. 498, art. 506 NCC. Din acest punct de vedere, se impune eliminarea din aceste texte a prevederii
„ascultarea copilului este obligatorie, dispoziţiile art. 264 fiind aplicabile.”
3. Scurtă analiză a reglementării autorităţii părinteşti
3.1. Denumită „putere părintească”, sub vechiul Cod civil de la 18648, devenită „ocrotire
părintească” sub dispoziţiile Codului familiei, redactorii Noului Cod civil au îmbrăţişat noţiunea de
„autoritate părintească”, pentru a reglementa instituţia care însumează totalitatea drepturilor
acordate de lege părinţilor asupra persoanei şi bunurilor copilului, atâta timp cât acesta este minor şi
neemancipat9. Ţinem să precizăm că, spre deosebire de Codul familiei10, care a păstrat tăcerea
Rucăreanu, S. Zilberstein, Editura Academiei, Bucureşti, 1966; O. Calmuschi, Ocrotirea părintească prin părinţi, în
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii, de I. Filipescu, O. Calmuschi, M. Anghene, G. Antoniu, O. Căpăţână, P.
Cosmovici, M. Florescu, A. Iacovescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1985; M.N. Costin, Ocrotirea părintească, în Filiaţia
şi ocrotirea minorului, de A. Ionaşcu, M. Mureşan, M. N. Costin, V. Ursa, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980.
5
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6
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Bucureşti, 1996, p. 365 şi urm.
9
M. Haralambe, D. Lupaşcu, Autoritatea părintească în dreptul român de la concepţia tradiţională la cea modernă,
în Pandectele Române nr. 5/2010, p. 9 şi urm.
10
Pentru o analiză recentă a instituţiei în reglementarea Codului familiei, a se vedea M.A. Oprescu, Ocrotirea
părintească, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.
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asupra definiţiei ocrotirii părinteşti, Noul Cod civil oferă în cuprinsul art. 483 o asemenea definiţie
instituţiei autorităţii părinteşti.
Dacă analizăm Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003
privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi
în materia răspunderii părinteşti11, observăm cu uşurinţă că legiuitorul european a preferat noţiunea
de „răspundere părintească”, definită în art. 2 pct. 7 astfel: „ansamblul drepturilor şi obligaţiilor
conferite unei persoane fizice sau juridice în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, al unui act cu putere
de lege sau al unui acord în vigoare privind persoana sau bunurile unui copil. Aceasta cuprinde în
special încredinţarea şi dreptul la vizită”. Aceste ultime două noţiuni – încredinţare12 şi dreptul la
vizită13, mai uzuale în legislaţiile naţionale, fac şi ele obiectul definiţiei legiuitorului în acelaşi
articol. Includerea acestor definiţii în cuprinsul regulamentul reprezintă o necesitate prin dificultăţile
care pot să apară legat de traducerea noţiunilor juridice. Or, aceste definiţii contribuie la armonizarea
progresivă a conceptelor, inspirând legiuitorii naţionali, pe de o parte, iar pe de altă parte, înlesneşte
o mai bună cunoaşterea şi înţelegerea a hotărârilor judecătoreşti care circulă în spaţiul european.
3.2. Conţinutul autorităţii părinteşti este prezentat în art. 487-502 NCC, izvorul reglementării
centrată pe interesul minorului nefiind altul decât dispoziţiile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire
la drepturile copilului. Astfel, părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, asigurându-i o
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală şi socială armonioasă. În acest scop, părinţii sunt
obligaţi „să coopereze cu copilul şi să-i respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea, să prezinte şi să
permită informarea şi lămurirea copilului despre actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în
considerarea opinia acestuia, să ia toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor
copilului, să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii,
educării şi formării profesionale a copilului”.
De asemenea, se reglementează şi alte aspecte, precum noţiunile de „locuinţă a copilului”
(art. 496-497) şi „administrarea bunurilor copilului” (art. 501).
Din întreaga reglementare a autorităţii părinteşti rezultă că aceasta are un caracter de ordine
publică.
3.3. În ceea ce priveşte exercitarea autorităţii părinteşti, legiuitorul a reglementat materia
după următoarea structură:
- regula exercitării în mod egal şi în comun a autorităţii părinteşti de către părinţi, indiferent
dacă aceştia sunt căsătoriţi sau nu, convieţuiesc sau sunt separaţi în fapt;
- situaţia copilului din căsătoriei, în cazul divorţului părinţilor;
- situaţia copilului din afara căsătoriei. Noutatea o reprezintă prevederea potrivit căreia,
instanţa de tutelă învestită cu o cerere de stabilire a filiaţiei este obligată ca, din oficiu, să se
pronunţe şi asupra modului de exercitare a autorităţii părinteşti cu privire la minor (art. 505 alin. 3);
- instanţa de tutelă îşi manifestă competenţa cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, în
sensul că, în primul rând, încuviinţează înţelegerea părinţilor după ce verifică dacă interesul
copilului este prezervat, iar în caz contrar, îşi exercită funcţia sa de jurisdiction, tranşând
neînţelegerea acestora;
11
După cum se cunoaşte, crearea şi dezvoltarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie în Uniunea Europeană
impune şi adoptarea, între altele, a măsurilor în domeniul cooperării judiciare în cele patru domenii: în materie civilă şi
comercială, în materie matrimonială şi a răspunderii părinteşti, în materia testamentelor şi a succesiunii, precum şi în materia
regimurilor matrimoniale. Referindu-ne la unificarea pe planul răspunderii părinteşti, aceasta presupune adoptarea de
reglementări relativ la competenţa jurisdicţiilor, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti.
12
Prin încredinţare se înţelege „drepturile şi obligaţiile privind îngrijirea persoanei unui copil, în special dreptul de a
decide asupra locului său de reşedinţă.”
13
Dreptul la vizită înseamnă „în special dreptul de a duce copilul pentru o perioadă limitată într-un alt loc decât cel
al reşedinţei sale obişnuite.”
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- situaţiile în care autoritatea părintească revine unui singur părinte (dacă celălalt părinte este
decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicţie judecătorească, decăzut din
drepturile părinteşti sau dacă, din orice motiv, se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa14). Se
pune o întrebare, şi anume: dacă exercitarea autorităţii părinteşti de către acest părinte operează de
plin drept sau este necesar obţinerea unei hotărâri judecătoreşti pentru a fi consfinţită această
exercitare unilaterală. Iată o situaţie practică: sub prevederile Codului familiei, prin hotărârea
judecătorească prin care s-a desfăcut căsătoria, minorul a fost încredinţat spre creştere şi educare
mamei, iar aceasta decedează ulterior intrării în vigoare a Noului Cod civil. Tatăl dobândeşte
autoritatea părintească de plin drept, în baza art. 507, fiind suficient să prezinte certificatul de naştere
al copilului, certificatul de deces a mamei şi sentinţa de divorţ acelor instituţii în faţa cărora trebuie
să reprezinte interesele minorului (de exemplu, pentru obţinerea pensiei de urmaş)? Răspunsul
nostru este afirmativ, invocarea acestor împrejurări de fapt şi raportarea lor la dispoziţiile art. 507
NCC nu pot să conducă decât la acest rezultat.
De asemenea, putem să privim următoarea situaţie de fapt şi prin prisma art. 495 NCC: în
cazul unui copil din căsătoriei, dacă unul dintre soţi decedează, celălalt exercită de plin drept
autoritatea părintească, fără a fi nevoie de o hotărâre a instanţei de tutelă în acest sens. Să ne
imaginăm că părinţii soţului decedat (de exemplu, bunicii materni ai copilului) refuză să predea
copilul tatălui, iar acesta din urmă sesizează instanţa cu o acţiune întemeiată pe art. 495 alin. 1 NCC,
faţă de care pârâţii se apără în condiţiile alin. 2 al aceluiaşi articol. Cine exercită autoritatea
părintească dacă instanţa de tutelă decide respingerea cererii tatălui, pentru că înapoierea copilului
de la bunicii materni, pârâţi, către tatăl reclamant este vădit contrară interesului superior al copilului?
Legiuitorul nu oferă o soluţie acestei situaţii de fapt, deseori întâlnită şi sub reglementarea Codului
familiei, menţionând numai soluţia de respingere a cererii, fără a face vreo referire la exercitarea
autorităţii părinteşti de către bunicii materni. În aceasta situaţie, ar fi aplicabile dispoziţiile Legii nr.
272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, instanţa dispunând plasamentul
copilului la o rudă? Sau sunt incidente a fortiori dispoziţiile art. 399 din materia divorţului, deşi
locul lor în capitolul rezervat desfacerii căsătorie arată clar domeniul lor de aplicare? Dacă se
îmbrăţişează această soluţie înseamnă că ruda exercită autoritatea părintească cu privire la persoana
copilului, rămânându-i părintelui să exercite autoritatea cu privire la bunurile copilului.
3.4. Interesant de aplicat ni se pare art. 503 alin. 2 NCC, care prevede: „Faţă de terţii de
bună-credinţă, oricare dintre părinţi, care îndeplineşte singur un act curent pentru exercitarea
drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, este prezumat că are şi consimţământul celuilalt
părinte”15.
În lipsa unei enumerări a actelor curente vizate de legiuitor, rămâne ca practica
judecătorească din România să aprecieze care sunt actele care, decurgând din exercitarea autorităţii
părinteşti, pot fi calificate ca „acte curente”. Se pot da câteva exemple reţinute de doctrina şi
jurisprudenţa franceză, şi anume: o uşoară intervenţie chirurgicală pe care o suportă minorul,
înscrierea minorului la concursurile şcolare sau/şi sportive, apariţiile acestuia la un canal de
televiziune, înscrierea copilului în paşaportul mamei16.
3.5. În ceea ce priveşte reglementarea decăderii din exerciţiul drepturilor părinteşti, aceasta
este tot de inspiraţie franceză, art. 508 NCC, de exemplu, fiind o traducere adaptată a art. 378-1 din
14

Considerăm că jurisprudenţa creată sub reglementarea art. 98 alin. 2 din Codul familiei îşi păstrează valabilitatea
şi în prezent, fiind reţinute ca împrejurări care îl determină pe un părinte să nu poată să-şi exprime consimţământul următoarele: dispariţia, existenţa unei boli grave şi de lungă durată, condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate.
15
Textul reprezintă o traducere fidelă a dispoziţiilor art. 372-2 din Codul civil francez şi art. 603 din Codul civil din
Quebec.
16
A se vedea, P. Courbe, Droit de la famille, 5 edition, Edition Dalloz, Paris, 2008, p. 456.
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Codul civil francez. Astfel, aceleaşi situaţii-punerea în pericol a vieţii, sănătăţii sau dezvoltării
copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin
purtarea abuzivă, prin neglijenţa gravă în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ori prin atingerea gravă
a interesului superior al copilului-atrag, în ambele sisteme legislative, sancţionarea cu decăderea a
unui părinte de către instanţa de tutelă17.
Din compararea reglementării actuale a autorităţii părinteşti cu cea anterioară sub Codul
familiei (art. 109- 112), se observă că legiuitorul a fructificat doctrina în materie, consacrând
posibilitatea ca instanţa să dispună decăderea numai cu privire la anumite drepturi părinteşti ori la
anumiţi copii18, precum şi instituirea tutelei, dacă minorul este lipsit de îngrijirea ambilor părinţi, ca
efect al aplicării sancţiunii decăderii din drepturile părinteşti19.
Deşi sancţionat cu decăderea din drepturile părinteşti20, părintele păstrează, conform art. 512
alin. 2 NCC, dreptul de a avea legături personale cu copilul său (bineînţeles, dacă aceasta nu
contravine interesului superior al copilului) şi dreptul de a consimţi la adopţia copilului minor (art.
462 alin. 2 NCC raportat la art. 12 alin. 2 din Legea nr. 273/2004 cu privire la regimul juridic al
adopţiei, păstrând tăcerea asupra dreptului de a consimţi la căsătoria copilului său minor. Din analiză
dispoziţiilor art. 272 NCC, care menţionează într-o formulare generală situaţia părintelui aflat în
„imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa”, rezultă că acest consimţământ nu se impune, încuviinţarea
celuilalt părinte la căsătoria minorului fiind suficientă.
În fine, considerăm că art. 521 NCC, care consacră redarea exerciţiului drepturilor părinteşti,
nu acoperă toate situaţiile din practică. Astfel, se ridică problema minorului care se află în procedura
adopţiei, fiind, de exemplu, încredinţat în vederea adopţiei persoanei sau familiei adoptive, ori a fost
deja adoptat în perioada cât părintele său era decăzut din drepturile părinteşti, indiferent dacă acest
părinte şi-a exprimat consimţământul la adopţie sau nu, instanţa făcând aplicarea art. 13 din Legea
nr. 272/2004 (consimţământul fiind considerat abuziv pentru interesul minorului la adopţie). Aşa
fiind, de lege ferenda considerăm că s-ar impune să se consacre inadmisibilitatea cererii de redare a
exerciţiului drepturilor părinteşte, dacă minorul a fost adoptat sau dacă există o hotărâre
judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei. De altfel, impedimentul care rezultă din aplicarea
dispoziţiilor din materia adopţiei cu privire la copilul al cărui părinte este decăzut din drepturile
părinteşti este prevăzut atât de Codul civil francez (art. 381), cât şi de cel din Quebec (art. 610)
Concluzii
În concluzie, dispoziţiile Noului Cod civil în materia autorităţii părinteşti se înscriu pe linia
fructificării vechii reglementări a Codului familiei, a doctrinei şi a dreptului comparat, luând în
considerare, sub controlul judecătorului, libertatea părinţilor de a-şi organiza viaţa de familie şi
relaţiile dintre ei şi copiii lor, indiferent dacă aceştia sunt din căsătorie sau din afara căsătoriei, şi
indiferent dacă există convieţuire sau nu între ei. Se poate remarca faptul că noile dispoziţii legale,
prin aplicarea lor în cazurile practice, reechilibrează prerogativele autorităţii părinteşti în favoarea
tatălui, că această „coparentalitate” supravieţuieşte chiar şi ruperii legăturii de căsătorie dintre soţi
prin divorţ, menţinând în condiţii de egalitate părinţii vizavi de exercitarea autorităţii părinteşti.
De asemenea, exercitarea autorităţii părinteşti nu poate să se realizeze înafara controlului
judiciar, menit să intervină ori de câte ori părinţii nu se înţeleg asupra unei probleme majore sau
minore referitoare la copilul lor ori dacă eventuala învoială a părinţilor referitoare la persoana şi
bunurile copilului încalcă interesul superior al acestuia din urmă.
17

În Franţa, este vorba despre „le juge aux affaires familiales”.
A se vedea M. Avram, C. Bârsan, Unele consideraţii cu referire la sancţiunile care au efect pierderea drepturilor
părinteşti, în Dreptul nr. 10/2000, p. 58-61.
19
A se vedea T. Bodoaşcă, Contribuţii la studiul condiţiilor în care poate fi instituită tutela copilului în
reglementarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în Dreptul nr. 3/2005, p. 56 şi urm.
20
În legătura cu procedura de judecată a cererii de decădere din drepturile părinteşti, a se vedea D. Lupaşcu, C. M.
Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 381-382.
18
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NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND DIVORŢUL
ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL AL ROMÂNIEI
Laura Magdalena TROCAN∗
Abstract:
Noul Cod Civil în Cartea a VII-a integrează dispoziţiile de drept internaţional privat cuprinse în
Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat într-o manieră
revizuită în vederea armonizării acestora cu instrumentele comunitare şi internaţionale în domeniul
dreptului internaţional privat. Normele conflictuale privind divorţul sunt cuprinse în capitolul al II-lea al
Titlului al II-lea din Cartea a VII a, iar faţă de reglementarea cuprinsă în Legea nr. 105/1992, noul Cod
Civil aduce modificări importante în acest domeniu atât în ceea ce priveşte punctele de legătură, cât şi sub
aspectul posibilităţii soţilor de a alege legea aplicabilă. De asemenea, se reglementează condiţiile în care
poate fi recunoscută în România desfacerea căsătoriei prin denunţare unilaterală, instituţie necunoscută în
dreptul român. Prezentul studiu îşi propune să realizeze o analiză a normelor conflictuale în materia
divorţului prin raportare la dispoziţiilor noului Cod Civil şi cele ale Legii nr. 105/1992 cu privire la
raporturile de drept internaţional privat în acest domeniu, dar şi prin raportare la legislaţia altor state.
Cuvinte cheie: divorţ, legea aplicabilă, norme conflictuale, noul Cod Civil, drept internaţional
privat

Noul Cod Civil în Cartea a VII-a integrează dispoziţiile de drept internaţional privat cuprinse
în Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat1 într-o
manieră revizuită în vederea armonizării acestora cu instrumentele comunitare şi internaţionale în
domeniul dreptului internaţional privat2. Astfel, aspectele de drept internaţional privat privind
divorţul sunt cuprinse în articolele 2597-2602 din capitolul al II-lea al Titlului al II-lea din Cartea a
VII – a. Faţă de reglementarea cuprinsă în Legea nr. 105/1992, unde normele conflictuale în materia
divorţului erau cuprinse în capitolul al II-lea, secţiunea a II a, art. 22 unde se arăta că „divorţul este
cârmuit de legea aplicabilă potrivit art. 20”, noua reglementare aduce modificări importante atât în
ceea ce priveşte punctele de legătură, cât şi sub aspectul posibilităţii soţilor de a alege legea
aplicabilă.
Astfel, art. 2597 NCC cuprinde dispoziţii privind alegerea de către soţi, prin intermediul unei
convenţii, a legii aplicabile divorţului3 şi consacră faptul că: „soţii pot alege de comun acord una
dintre următoarele legi aplicabile divorţului4:
∗
Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Lect.
dr., Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate,
Departamentul Ştiinţe Juridice.
1
În continuare ne vom referi la Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional
privat folosind sintagma Legea nr. 105/1992.
2
Expunerea de motive a Ministerului de Justiţie privind Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil. (www.just.ro).
3
Prima etapă necesară pentru determinarea legii aplicabile divorţului în dreptul internaţional privat este cea a
calificării primare a noţiunii de divorţ. Având în vedere faptul că marea majoritate a autorilor susţin necesitatea calificării
după legea forului – lex fori – argumentul cel mai convingător fiind cel al caracterului naţional al normelor conflictuale,
caracter ce implică şi calificări naţionale (C.Dariescu, Relaţiile personale dintre soţi în dreptul internaţional privat, Editura
C. H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 6), legiuitorul român a consacrat această regulă în art. 3 din Legea nr. 105/1992 şi a preluat-o
în art. 2558, alin. 1 NCC unde se arată: „când determinarea legii aplicabile depinde de calificarea ce urmează să fie dată unei
instituţii de drept sau unui raport juridic, se ia în considerare calificarea juridică stabilită de legea română”.
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a) legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data convenţiei de
alegere a legii aplicabile;
b) legea statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima reşedinţa obişnuită comună, dacă cel
puţin unul dintre ei mai locuieşte acolo la data convenţiei de alegere a legii aplicabile;
c) legea statului al cărui cetăţean este unul dintre soţi;
d) legea statului pe teritoriul căruia soţii au locuit cel puţin 3 ani;
e) legea română”.
Dispoziţiile noului Cod Civil dau expresie principiului autonomiei de voinţă al soţilor în ceea
ce priveşte alegerea legii care să guverneze divorţul, intervenind, astfel, o modificare substanţială
faţă de prevederile Legii nr. 105/1992 unde, din coroborarea art. 22 cu art. 205, rezulta faptul că
divorţul era cârmuit de legea naţională comună a soţilor, iar, în cazul în care soţii aveau cetăţenii
deosebite, de legea domiciliului comun, excluzându-se posibilitatea alegerii de către soţi a legii
aplicabile. Totodată, vechea reglementare mai stipula că, în lipsă de cetăţenie comună sau de
domiciliu comun, divorţul este supus legii statului pe teritoriul căruia soţii au sau au avut reşedinţa
comună sau cu care întreţin în comun cele mai strânse legături.
Inserarea de către legiuitor a posibilităţii de alegere a legii aplicabile divorţului este inspirată
de realităţile contemporane6, fiind motivată de dimensiunile deosebite ale mobilităţii persoanelor
care necesită, pe de o parte, o flexibilitate legislativă mai mare şi, pe de altă parte, un nivel mai
ridicat de securitate juridică.
Analiza prevederilor art. 2597 NCC reliefează, de asemenea, că, deşi legiuitorul realizează o
enumerare a posibilelor legi menite să guverneze divorţul, prin prisma faptului că nu impune în mod
imperativ respectarea ordinii de realizare a enumerării, exprimarea folosită fiind „soţii pot alege de
comun acord una dintre următoarele legi aplicabile” rezultă că cei doi soţi au posibilitatea
identificării din cele cinci sisteme de drept puse la dispoziţie de legiuitor a celui mai convenabil
pentru rezolvarea problemelor pe care le implică divorţul7. Faţă de soluţiile propuse de Legea nr.
105/1992, stabilirea celor cinci alternative arătate mai sus oferă o mai mare posibilitate de realizare a
drepturilor şi intereselor soţilor. Totodată, aceste alternative s-au impus şi din necesitatea realizării
unei uniformizări la nivel european în acest domeniu8. Cu toate acestea este foarte important ca,
4
Desfacerea căsătoriei, divorţul, este singura modalitate legală de disoluţie a căsătoriei, constatată sau, după caz,
pronunţată de o autoritate învestită. Fie că este întemeiat pe consimţământul ambilor soţi, fie că este pronunţat la iniţiativa
unuia dintre ei, divorţul stinge, numai pentru viitor, starea de căsătorie. (E. Florian, Dreptul familiei, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2011, p. 97). Deşi, vreme îndelungată, concepţia indisolubilităţii căsătoriei a fost respectată şi aplicată în foarte
multe ţări, în prezent posibilitatea desfacerii căsătoriei este admisă în aproape toate legislaţiile (R.M. Trif, Desfacerea
căsătoriei prin divorţ şi partajul bunurilor comune ale soţilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 125).
5
Art. 20 din Legea nr. 105/1992 stipula următoarele: „Relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi sunt supuse
legii naţionale comune, iar în cazul în care au cetăţenii deosebite, sunt supuse legii domiciliului lor comun. Legea naţională
comună sau legea domiciliului comun al soţilor continuă să reglementeze efectele căsătoriei în cazul în care unul dintre ei îşi
schimbă, după caz, cetăţenia sau domiciliul. În lipsă de cetăţenie comună sau de domiciliu comun, relaţiile personale sau
patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii statului pe teritoriul căruia au sau au avut reşedinţa comună sau cu care întreţin în
comun cele mai strânse legături”.
6
Vicisitudinile tranziţiei i-au determinat pe mulţi cetăţeni români să se stabilească în străinătate sau să se
căsătorească cu cetăţeni străini. Pe de altă parte, ţara noastră se transformă, încetul cu încetul, dintr-o ţară de tranzit într-una
de imigraţie. (C. Dariescu, op. cit., 2009, p. XXI).
7
H. Hatfield, Private International Law Concepts in Divorce, American Journal of Family Law; vol. 19, no.2,
Summer 2005, p. 79-80.
(http://globaljusticeinitiative.files.wordpress.com/2011/01/article-hadrian-hattfield-private-international-law-concept
s-in-divorce.pdf).
8
Cu privire la alegerea de către părţi a legii aplicabile divorţului şi separării de corp, art. 5 din Regulamentul (UE)
nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul
legii aplicabile divorţului şi separării de corp arată următoarele:
(1) Soţii pot conveni să desemneze legea aplicabilă divorţului şi separării de corp, cu condiţia ca aceasta să fie una
dintre următoarele legi: (a) legea statului pe teritoriul căruia soţii îşi au reşedinţa obişnuită în data încheierii acordului; sau
(b) legea statului pe teritoriul căruia soţii şi-au avut ultima reşedinţă obişnuită, cu condiţia ca unul dintre ei să aibă încă
reşedinţa respectivă în data încheierii acordului; sau (c) legea statului de cetăţenie a unuia dintre soţi în data încheierii
acordului; (d) legea forului.
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înaintea desemnării legii aplicabile, soţii să aibă acces la informaţii actualizate privind aspectele
esenţiale ale potenţialelor legi aplicabile9. O asemenea informare atât de necesară este uneori, însă,
foarte dificil de realizat având în vedere costurile pe care le-ar putea impune, astfel încât apare şi
posibilitatea ca alegerea legii care să guverneze divorţul să devină pur aleatorie.
Totodată, în acest context, se ridică întrebarea dacă ar putea interveni frauda la lege, prin
prisma faptului că soţii au posibilitatea identificării legii celei mai convenabile. Răspunsul la această
întrebare nu poate fi decât cel negativ, câtă vreme norma conflictuală stabilită de dreptul român
prevede, în mod expres, posibilitatea soţilor de a opta, în caz de divorţ, pentru una sau alta din legile
menţionate10.
O altă precizare care se impune, în situaţia alegerii de către soţi a legii aplicabile, este cea
care vizează excluderea retrimiterii, dar care este permisă în cazul legii aplicabile desfacerii
căsătoriei în lipsa acordului soţilor11.
Examinarea prevederilor art. 2597 NCC permite evidenţierea faptului că, în situaţia optării
pentru primele două alternative consacrate de legiuitor în noul Cod Civil, în varianta în care este
vorba de divorţul introdus în faţa autorităţilor române de doi cetăţeni români cu reşedinţa în
străinătate, acesta nu va mai fi guvernat de legea română, ca lex patriae, la fel ca în reglementarea
anterioară, ci de legea statului pe teritoriul căruia cei doi şi-au stabilit reşedinţa12 sau de legea
statului în care au avut ultima reşedinţa obişnuită comună, dacă cel puţin unul dintre ei mai locuieşte
acolo la data convenţiei de alegere a legii aplicabile. De asemenea, tot prin raportare la primele două
alternative, în cazul în care un cetăţean român este căsătorit cu un cetăţean străin, fie că sunt în ţară,
fie că sunt în străinătate, divorţul introdus în faţa autorităţilor române nu va mai fi guvernat de legea
domiciliului13 comun, ca în reglementarea anterioară, ci divorţului îi va fi aplicabilă legea statului
unde şi-au stabilit reşedinţa sau de legea statului unde au avut ultima reşedinţa obişnuită comună,
dacă cel puţin unul dintre ei mai locuieşte acolo la data convenţiei de alegere a legii aplicabile.
Următoarele opţiuni pe care le pot lua în calcul soţii vizează legea statului al cărui cetăţean
este unul dintre soţi, legea statului pe teritoriul căruia soţii au locuit cel puţin 3 ani sau legea română.
Astfel, în situaţia în care un cetăţean român este căsătorit cu un cetăţean străin, fie că sunt în
ţară, fie că sunt în străinătate, şi optează pentru aplicarea art. 2597, lit. c rezultă că se va aplica, fie
legea română, fie legea statului al cărui cetăţean este celălalt soţ, la alegerea soţilor. Cu privire la
opţiunea prevăzută de art. 2597, lit. c NCC: „legea statului al cărui cetăţean este unul dintre soţi”,
considerăm că se impunea o completare a acestei dispoziţii cu menţiunea „la data introducerii cererii
de divorţ” în vederea eliminării oricăror controverse şi interpretări diferite.
De asemenea, alternativa cuprinsă în art. 2597, lit. d) – „legea statului pe teritoriul căruia soţii
au locuit cel puţin 3 ani” – poate suscita anumite discuţii având în vedere necunoaşterea motivaţiei
legiuitorului de a insera acest termen de trei ani, termen care poate fi interpretat ca fiind introdus în
mod aleatoriu şi care nu este de natură să dea expresie realizării unor interese fundamentale ale soţilor.
9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:RO:PDF.
I. Macarie, Consideraţii în legătură cu conflictele de legi în spaţiu în materia divorţului, Revista Română de
Drept, nr. 8/1971, p. 57.
11
C. Dariescu, Propunere de lege ferenda privind normele conflictuale asupra desfacerii căsătoriei din Noul Cod
civil român în Curierul Judiciar, nr. 6/2011, p. 325.
12
Reşedinţa este definită ca fiind acel atribut de identificare în spaţiu a persoanei fizice, prin indicarea locuinţei
vremelnice sau temporare. Ca drept personal nepatrimonial, dreptul la reşedinţă este consacrat în art. 12, alin. 1 al Pactului
internaţional privind drepturile civile şi politice astfel: „Orice persoană care se află în mod legal pe teritoriul unui stat are
dreptul de a circula acolo liber şi de a-şi alege liber reşedinţa”. (Gh. Beleiu, Drept civil român, Casa de editură şi presă
„Şansa” SRL, Bucureşti, 1995, p. 333).
13
Doctrina a oferit diferite definiţii domiciliului plecându-se de la prevederea art. 13 din Decretul nr. 31/1954
privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice (în prezent abrogat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil): „Domiciliul persoanei fizice este acolo unde îşi are locuinţa statornică sau
principală”. În funcţie de modul de stabilire, domiciliul este de trei feluri: domiciliul de drept comun, legal şi convenţional.
În funcţie de teritoriul statului pe care se află, se distinge între domiciliu în ţară şi domiciliu în străinătate. (Gh. Beleiu, op.
cit., p. 326-333).
10
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Totodată, analiza dispoziţiilor art. 2597 NCC, prin raportare la cele ale art. 20 şi ale art. 22
din Legea nr. 105/1992, permite şi evidenţierea faptului că noua reglementare conferă reşedinţei
comune a soţilor calitatea de principal punct de legătură în materia desfacerii căsătoriei, lex patriae14
şi lex domicilii căpătând valenţe secundare.
Considerăm că apariţia acestei modificări se impunea în condiţiile în care, prin căsătorie, soţii
îşi creează un statut juridic nou, iar, în condiţiile exploziei fenomenului migraţiei, statul cu care soţii
întreţin cele mai strânse legături este cel pe teritoriul căruia îşi au reşedinţa15. De aceea, în caz de
divorţ, pentru a nu se da o preferinţă nejustificată nici uneia din cele două legi naţionale ale
soţilor16(dacă aceştia au cetăţenii diferite), se va aplica o lege unică, legea reşedinţei comune a
soţilor17.
În acest context trebuie precizat că, autoritatea română este obligată să interpreteze noţiunea
de reşedinţă conform legislaţiei româneşti, în virtutea art. 2558, alin. 1 NCC unde se prevede că,
atunci când determinarea legii aplicabile depinde de calificarea ce urmează să fie dată unei instituţii
de drept sau unui raport juridic, se ia în considerare calificarea juridică stabilită de legea română18.
În ceea ce priveşte convenţia de alegere a legii aplicabile divorţului, noul Cod Civil, în
concordanţă cu prevederile art. 5 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20
decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii
aplicabile divorţului și separării de corp19, stipulează în art. 2598, alin. 1 următoarele: „convenţia de
14

Deşi lex patrae era considerată de adepţii lui Mancini drept cea mai potrivită soluţie pentru rezolvarea conflictelor
de legi în materia efectelor căsătoriei, s-a dovedit a fi insuficient adaptată realităţilor secolului al XX lea, având în vedere
faptul că în acel veac Europa şi nu numai s-au confruntat cu un fenomen de imigraţie desfăşurat la o scară nemaîntâlnită în
istorie. Franţa s-a confruntat din plin cu acest fenomen al imigraţiei cu caracter de masă. Juriştii francezi şi-au dat seama că
aplicarea legii naţionale în materia statutului personal pentru miile de imigranţi ar fi determinat instanţele franceze şi alte
autorităţi, mai puţin obişnuite cu tehnica de lucru în dreptul internaţional privat, să aplice o sumedenie de legi străine. Pe
lângă problema aflării conţinutului acestor legi s-ar fi pus şi problema aplicării lor fidele. De asemenea, specialiştii francezi
au fost şi mai puţin favorabili legii naţionale, gândindu-se că aplicarea pe teritoriul francez a prea multe legi naţionale, unele
dintre ele sensibil diferite decât cele interne, ar slăbi autoritatea acestora din urmă. În consecinţă, confruntaţi cu valurile de
imigranţi, specialiştii francezi au devenit partizanii legii domiciliului sau reşedinţei obişnuite, în materia statutului personal.
Prin urmare, se poate concluziona că legea naţională ca punct de legătură pentru statutul personal nu este potrivită pentru o
ţară de imigraţie.(C. Dariescu, op. cit., 2009, p. 43-44).
15
În Germania divorţul este guvernat de legea care, la data prezentării cererii de divorţ, guverna efectele generale
ale căsătoriei, adică legea naţională comună a soţilor, iar în cazul în care soţii nu au aceeaşi lege naţională comună, legea
aplicabilă este legea reşedinţei comune. În Spania divorţul este guvernat de legea naţională comună a soţilor din momentul
introducerii cererii. În lipsa unei cetăţenii comune, divorţul este guvernat de legea statului pe teritoriul căruia soţii au
reşedinţa comună în momentul respectiv, iar în lipsa acesteia, de legea ultimului stat în care soţii au avut reşedinţa comună,
în măsura în care unul dintre ei are încă reşedinţa acolo. În orice caz, legea spaniolă se aplică, atunci când unul din soţi este
de cetăţenie spaniolă sau îşi are reşedinţa obişnuită în Spania: a) dacă niciuna din legile de mai sus nu este aplicabilă; b) dacă
legile aplicabile conform criteriilor de mai sus nu recunosc divorţul ori îl recunosc într-o manieră discriminatorie sau
contrară ordinii publice.
(http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_int_ro.htm)
16
Principiul egalităţii sexelor face imposibilă stabilirea unui beneficiar al căsătoriei. Prin urmare, acest principiu
împiedică desemnarea uneia dintre cele două legi naţionale pentru a guverna relaţiile dintre doi soţi cu cetăţenii diferite. (C.
Dariescu, op. cit., 2009, p. 45-46).
17
I. Lipovanu, Normele conflictuale române privitoare la căsătorie şi divorţ, Revista Română de Drept, nr.
11/1970, p. 20.
18
Noul Cod Civil în art. 2570, alin. 1 precizează că reşedinţa obişnuită a persoanei fizice este în statul în care
persoana îşi are locuinţa principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalităţile legale de înregistrare. Totodată, art. 2570, alin. 1
mai arată că reşedinţa obişnuită a unei persoane fizice acţionând în exerciţiul activităţii sale profesionale este locul unde
această persoană are stabilimentul său principal. De asemenea, alin. 2 al aceluiaşi articol stipulează că „pentru determinarea
locuinţei principale vor fi avute în vedere acele circumstanţe personale şi profesionale care indică legături durabile cu statul
respectiv sau intenţia de a stabili asemenea legături”. Iar alin. 5 al art. 2570 face menţiunea că dovada reşedinţei obişnuite se
poate face cu orice mijloace de probă. Având în vedere această dispoziţie trebuie spus că dovada reşedinţei diferă de la un
stat la altul şi se poate face cu documente precum: permis de şedere, permis de muncă, viză de studii, contract de închiriere,
factura de utilităţi, etc. lista documentelor nefiind limitativă.
19
Art. 5 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a
unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp arată că, fără a aduce atingere
alineatului (3), acordul care desemnează legea aplicabilă poate fi încheiat şi modificat în orice moment, dar nu ulterior datei
sesizării instanţei judecătoreşti.
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alegere a legii aplicabile divorţului se poate încheia sau modifica cel mai târziu până la data sesizării
autorităţii competente să pronunţe divorţul”. Cu toate acestea, instanţa judecătorească poate să ia act
de acordul soţilor cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părţile au fost legal
citate20.
Cu privire la condiţiile de validitate a convenţiei de alegere a legii aplicabile divorţului,
Codul Civil arată că acesta trebuie încheiată în scris, semnată şi datată de soţi21. Având în vedere că
legea nu distinge cu privire la natura juridică a acestui act, rezultă că acest act poate fi atât autentic,
cât şi sub semnătură privată.
Tot în ceea ce priveşte convenţia de alegere a legii aplicabile divorţului, trebuie spus că noul
Cod Civil nu conţine nici o referire la legea care guvernează condiţiile de fond ale acesteia.
Considerăm că, în acest caz, trebuie avute în vedere dispoziţiile art. 2637, alin. 1 NCC potrivit
cărora: „condiţiile de fond ale actului juridic sunt stabilite de legea aleasă de părţi sau, după caz, de
autorul său”.
Totodată, din modul în care formulează legiuitorul art. 2598, alin. 2 rezultă că, numai în cazul
în care soţii solicită instanţei de judecată22 desfacerea căsătoriei, operează posibilitatea exprimării
acordului cu privire la legea aplicabilă divorţului ulterior sesizării autorităţii competente să pronunţe
divorţul. Pentru toate celelalte situaţii (solicitarea desfacerii căsătoriei pe cale administrativă sau prin
procedura notarială23) acordul soţilor trebuie să existe la data sesizării autorităţii competente să
pronunţe divorţul.
Ţinând cont de faptul că, de foarte multe ori, relaţiile dintre soţi sunt grav deteriorate, iar
posibilitatea intervenirii unui acord între aceştia cu privire la legea aplicabilă divorţului nu se poate
realiza, noul Cod Civil, alături de consacrarea posibilităţii soţilor de alegere a legii care să guverneze
desfacerea căsătoriei, a prevăzut şi dispoziţii menite să se aplice atunci când nu există un consens al
soţilor în acest sens.
În aceste condiţii, art. 2600 NCC stipulează că, în lipsa alegerii legii de către soţi, legea
aplicabilă divorţului este:
a) legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data introducerii
cererii de divorţ;
b) în lipsa reşedinţei obişnuite comune, legea statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima
reşedinţă obişnuită comună, dacă cel puţin unul dintre soţi mai are reşedinţa obişnuită pe teritoriul
acestui stat la data introducerii cererii de divorţ;
c) în lipsa reşedinţei obişnuite a unuia din soţi pe teritoriul statului unde aceştia au avut ultima
reşedinţă obişnuită comună, legea cetăţeniei comune a soţilor la data introducerii cererii de divorţ;
20

Art. 2598, alin. 2 NCC.
Art. 2599 NCC.
22
Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de
cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp în art. 3, pct. 2 arată că „instanţă
judecătorească” înseamnă toate autorităţile din statele membre participante competente în materiile care intră sub incidenţa
domeniului de aplicare a prezentului regulament. Având în vedere că legiuitorul român nu a oferit în cuprinsul dispoziţiilor
de drept internaţional privat NCC o definire a sintagmei „instanţă judecătorească”, opinăm că, în situaţiile în care se face
referire la această sintagmă, trebuie avută în vedere noţiunea de instanţă judecătorească în sensul strict al cuvântului, fără a fi
luate în considerare şi celelalte autorităţi române învestite cu competenţă de soluţionare a cererilor de desfacere a căsătoriei.
23
Dispoziţiile Codului familiei din România (Legea nr. 4/1953) au fost modificate prin Legea nr. 202/2010 privind
unele masuri pentru accelerarea soluţionării proceselor unde în art. II, pct. 3 s-a stipulat: „dacă soţii sunt de acord cu
divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civila ori notarul public de la locul
căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le
un certificat de divorţ, potrivit legii”. Noul Cod Civil român, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, preia într-o formă
modificată dispoziţiile Codului Familiei (abrogat prin Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil) dar menţine procedura desfacerii căsătoriei pe cale administrativă sau prin procedură
notarială prin inserarea articolelor 375-378.
21
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d) în lipsa cetăţeniei comune a soţilor, legea ultimei cetăţenii comune a soţilor, dacă cel puţin
unul dintre ei a păstrat această cetăţenie la data introducerii cererii de divorţ;
e) legea română, în toate celelalte cazuri.
Şi, de această dată, legiuitorul român conferă prioritate reşedinţei ca punct de legătură al
normei conflictuale. Dar, spre deosebire de modul de formulare a art. 2597, unde legiuitorul arată că
„soţii pot alege de comun acord una dintre următoarele legi aplicabile divorţului”, art. 2600 indică
legea aplicabilă divorţului folosind o enumerare a potenţialelor legi aplicabile într-o ordine
prestabilită şi eliminatorie prin neîndeplinirea condiţiilor stipulate.
Având în vedere alternativele multiple oferite de legislaţia actuală cu privire la legea
aplicabilă divorţului cu element de extraneitate şi diversitatea de conţinut a sistemelor de drept ale
diferitelor state, Codul civil român conţine şi prevederi menite să acopere situaţia în care legea
străină, aleasă de soţi sau stabilită de autoritatea învestită cu soluţionarea divorţului, nu permite
divorţul sau îl admite în condiţii deosebit de restrictive24. În această situaţie art. 2600, alin. 2 prevede
că se aplică legea română, în cazul în care unul dintre soţi este, la data cererii de divorţ, cetăţean
român sau are reşedinţa obişnuită în România. Considerăm că, în această situaţie, operează ordinea
publică de drept internaţional privat român.
Modul în care sunt formulate alin. 2 şi 3 ale art. 2600 ridică însă următoarea întrebare: dacă
din întreaga paletă de opţiuni pe care legiuitorul român a pus-o la dispoziţia soţilor sau a autorităţii
competente să pronunţe divorţul se desemnează, într-o primă etapă, o lege care nu permite divorţul
sau îl admite în condiţii deosebit de restrictive de ce se aplică, în etapa imediat următoare, în mod
obligatoriu, legea română, dacă unul dintre soţi este, la data cererii de divorţ, cetăţean român sau are
reşedinţa obişnuită în România, şi nu se aplică în continuare una din celelalte legi pe care Codul
Civil român le prevede ca fiind susceptibile să guverneze divorţul cu elemente de extraneitate?
O potenţială justificare a soluţiei adoptate de noul Cod Civil, de aplicare a legii române într-o
asemenea situaţie, ar putea fi dată de faptul că există posibilitatea ca şi noua lege aleasă de soţi sau
desemnată de autoritatea competentă să pronunţe divorţul să conţină dispoziţii care să nu-l permită
sau să-l admită în condiţii deosebit de restrictive, situaţie în care, evident, s-ar apela tot la aplicarea
legii române. Totodată, aplicarea de la început a legii române ar însemna evitarea unei prelungiri a
procesului şi a unor costuri implicite. Având în vedere toate acestea, apreciem că legiuitorul român
ar fi trebuit să precizeze, în mod expres, că o asemenea soluţie se impune numai după epuizarea
tuturor variantelor prevăzute în ceea ce priveşte legea aplicabilă divorţului.
În domeniul de aplicare a legii care reglementează divorţul, indiferent că este aleasă de soţi
sau stabilită de autoritatea competentă să pronunţe divorţul, intră următoarele aspecte:
a) dreptul de a cere desfacerea căsătoriei prin divorţ25;
b) determinarea sferei persoanelor care au dreptul de a cere desfacerea căsătoriei prin divorţ;
c) motivele de divorţ26, inclusiv dacă divorţul poate fi pronunţat fără enunţarea motivelor de
divorţ, pe baza consimţământului soţilor;
d) efectele divorţului cu privire la relaţiile dintre soţi şi anume: relaţiile personale dintre soţi,
inclusiv numele soţilor după soţi, relaţiile patrimoniale dintre soţi, şi anume împărţirea bunurilor
comune, regimul locuinţei comune, suportarea datoriilor comune, obligaţia de întreţinere între foştii
soţi;
e) capacitatea de exerciţiu a soţilor;
24

Vatican şi Filipine sunt state care nu admit divorţul. (http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce).
Condiţiile în care se admite divorţul diferă de la o legislaţie la alta. (I. Filipescu, M. Jacotă, Drept internaţional
privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968, p. 211).
26
Adică faptele care sunt invocate să constituie motive de divorţ după legea aplicabilă divorţului. (I. Chelaru, Gh.
Gheorghiu, Drept internaţional privat, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 244). În unele sisteme de drept acestea sunt
limitativ determinate de lege, pe când în altele nu sunt limitativ determinate de lege. De aceea este posibil ca o anumite
împrejurare să fie motiv de divorţ după legea unei ţări, dar să nu constituie motiv de divorţ după legea altei ţări. (I. Filipescu,
M. Jacotă, op. cit., p. 212).
25
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f) efectele divorţului cu privire la relaţiile dintre părinţi şi copii şi anume: relaţiile personale,
precum încredinţarea copiilor minori, relaţiile patrimoniale, precum obligaţia de întreţinere a
părinţilor faţă de copiii lor, exercitarea drepturilor şi îndatoririlor cu privire la bunurile copilului27.
Examinarea normelor conflictuale privind desfacerea căsătoriei cuprinse în noul Cod Civil
permite identificarea şi a unor dispoziţii inexistente în Legea nr. 105/1992 ce se referă la o instituţie
necunoscută dreptului român, şi anume, desfacerea căsătoriei prin denunţarea unilaterală28. Astfel,
potrivit art. 2601 NCC: „Actul întocmit în străinătate prin care se constată voinţa unilaterală a
bărbatului de a desface căsătoria, fără ca legea străină aplicabilă să recunoască femeii un drept egal,
nu poate fi recunoscut în România, cu excepţia situaţiei când sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:
a) actul a fost întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de
legea străină aplicabilă;
b) femeia a acceptat în mod liber şi neechivoc această modalitate de desfacere a căsătoriei;
c) nu există niciun alt motiv de refuz al recunoaşterii pe teritoriul României a hotărârii prin
care s-a încuviinţat desfacerea căsătoriei în această modalitate”.
Analiza dispoziţiilor acestui articol evidenţiază faptul că, din modul în care legiuitorul român
a formulat dispoziţiile art. 2601, nu rezultă, în mod expres, dacă recunoaşterea actului întocmit în
străinătate prin care se constată voinţa unilaterală a bărbatului de a desface căsătoria poate fi solicitat
doar de cetăţeni străini sau poate fi cerut şi de cetăţeni români.
Dacă legiuitorul român a avut în vedere situaţia în care recunoaşterea acestui act poate fi
solicitată în România de cetăţeni străini apreciem că, în acest caz, operează teoria drepturilor
câştigate într-un stat străin.
Potrivit art. 2567 NCC ce reia prevederile art. 9 din Legea nr. 105/1992 „drepturile câştigate
în ţară străină sunt respectate în România, cu excepţia cazului în care sunt contrare ordinii publice în
dreptul internaţional privat român”. Prin urmare, drepturile dobândite în străinătate sunt recunoscute,
în principiu, în România, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: dreptul să fi fost
născut, modificat sau stins sub incidenţa legii străine care îi este aplicabilă şi dreptul dobândit să nu
aducă atingere ordinii publice în dreptul internaţional privat29.
În acest context, analiza art. 2567 şi a art. 2601 permite identificarea unui efect atenuant al
ordinii publice de drept internaţional privat român30, având în vedere faptul că, deşi sistemul de
27

D. Al. Sitaru, Drept internaţional privat, Editura Actami, Bucureşti, 1997, p. 284; I. Chelaru, Gh. Gheorghiu, op.
cit., p. 244. Astfel legea divorţului arată dacă soţul care şi-a schimbat numele prin căsătorie îl poate menţine după divorţ şi în
ce condiţii. Aceeaşi lege arată dacă soţii se mai pot recăsători între ei sau nu. Tot legea divorţului arată în ce condiţii se face
încredinţarea copiilor minori. (I. Filipescu, M. Jacotă, op. cit., p. 212).
28
Denunţarea unilaterală a căsătoriei este o instituţie juridică specifică sistemelor de drept ale statelor islamice.
Repudierea este un privilegiu exclusiv al soţului de a pune capăt căsătoriei fiind uzitat în toate clasele sociale. (Y. Linant de
Bellefonds, La repudiation dans l’Islam aujourd’hui, Revue International de Droit Compare, nr. 3/1962, vol. 14, p. 521 –
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_3_13419).
Repudierea,
fiind
considerată o instituţie importantă, este reglementată în mod amănunţit de Coran. Spre a împiedica pe credincioşi să-şi
repudieze soţiile pentru motive nesemnificative, legislaţiile islamice, inspirate din profeţiile lui Mahomed, consideră că
repudierea nu este definitivă decât după a treia repetare consecutivă a formulei sacre talâq (te repudiez). (I. Chelaru, Gh.
Gheorghiu, op. cit., p. 244).
29
I. Filipescu, M. Jacotă, op. cit., p. 78-79. Trebuie spus, de asemenea, că dreptul dobândit în străinătate nu poate
produce în România mai multe efecte decât în ţara de origine. (D. Lupaşcu, Drept internaţional privat, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, p. 44). Vezi în acest sens şi I. Chelaru, Gh. Gheorghiu, op. cit., p. 246.
30
Se poate vorbi de existenţa unor efecte atenuante ale ordinii publice în situaţia în care există unele raporturi
juridice care nu ar fi putut lua naştere pe teritoriul ţării forului deoarece s-ar fi opus ordinea publică, dar care, odată apărute
în ţara străină, sunt recunoscute chiar şi pe teritoriul legii forului. (A. Fuerea, Drept internaţional privat, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, p. 61). Efectul atenuant al ordinii publice nu se produce în toate cazurile, iar decizia privind
existenţa şi întinderea unui asemenea efect ţine de aprecierea suverană a instanţei de judecată, atunci când legea română nu
reglementează expres aceste situaţii. (D. Al. Sitaru, op. cit., p. 123, N. Diaconu, Drept internaţional privat, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2009, p. 92-93).
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drept românesc nu permite desfacerea căsătoriei prin denunţarea unilaterală a acesteia de către
bărbat31, deoarece s-ar încălca principiul fundamental al egalităţii în drepturi32, legiuitorul a permis,
în mod expres, recunoaşterea actului întocmit în străinătate prin care se constată voinţa unilaterală a
bărbatului de a desface căsătoria, dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiţii33. Mai mult,
având în vedere că legiuitorul român a consacrat obligativitatea consimţământului liber şi neechivoc
al femeii cu privire la această modalitate de desfacere a căsătoriei34, denunţarea unilaterală poate fi
asimilată cu un divorţ prin acordul soţilor, instituţie admisă şi de dreptul nostru.
Discuţii comportă însă situaţia în care solicitarea recunoaşterii unui asemenea act provine de
la un cetăţean român.
Apreciem că, în cazul în care solicitarea recunoaşterii unui asemenea act provine de la un
cetăţean român de religie musulmană (bărbat) ce îşi repudiază soţia (cetăţean român) într-un stat,
unde instituţia repudierii este cunoscută, şi pe teritoriul căruia cei doi soţi domiciliază/îşi au
reşedinţa, apreciem că o asemenea recunoaştere nu se poate încuviinţa deoarece în acest caz
operează ordinea publică de drept internaţional privat român35. În susţinerea acestei soluţii vin şi
dispoziţiile art. 168, alin. 1, pct. 2 din Legea nr. 105/1992 care arată că recunoaşterea poate fi
refuzată dacă încalcă ordinea publică de drept internaţional privat român şi ale alin. 2 ale aceluiaşi
articol potrivit cărora: „Recunoaşterea nu poate fi refuzată pentru singurul motiv ca instanţa care a
pronunţat hotărârea străină a aplicat o alta lege decât cea determinată de dreptul internaţional privat
român, afară numai dacă procesul priveşte starea civilă şi capacitatea unui cetăţean român, iar
soluţia adoptată diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii române”.
Considerăm însă că, în situaţia în care solicitarea recunoaşterii unui asemenea act provine de
la un cetăţean român (femeie) care a fost repudiată de soţul său, cetăţean străin, de religie
musulmană, într-un stat unde instituţia repudierii este cunoscută, acest act, dacă îndeplineşte
condiţiile cerute de noul Cod Civil, poate fi recunoscut în România având în vedere efectul atenuant
al ordinii publice în cazul conflictului de legi în timp şi spaţiu. Într-o asemenea situaţie se pune
problema recunoaşterii drepturilor dobândite de cetăţeana română în străinătate.
În ceea ce priveşte separaţia de corp, noul Cod Civil reia, într-o formă uşor modificată,
prevederile Legii nr. 105/199236, în art. 2602, unde se arată că legea care cârmuieşte divorţul se
aplică în mod corespunzător şi separaţiei de corp37. Având în vedere faptul că această instituţie nu
31

Unele sisteme de drept consacră anumite discriminări rasiale, religioase sau cunosc anumite instituţii juridice cum
sunt poligamia sau repudierea unilaterală ce sunt considerate contrare principiilor fundamentale ale altor sisteme de drept.
Autorităţile acestor din urmă state refuză să aplice asemenea dispoziţii legale făcând apel la ordinea publică. (O. Ungureanu,
C. Jugastru, Manual de drept internaţional privat, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 70).
32
În niciunul dintre statele membre ale Uniunii Europene legislaţia nu admite căsătoriile poligame sau repudierea.
Aceste instituţii nu sunt compatibile cu gândirea juridică şi morala de tip european.(http://www.scribd.com/doc/
12732472/DAN-TOMA-DULCIU-Condiia-juridic-a-musulmanilor-in-rile-membre-ale-Uniunii-Europene-Reglementrile-co
munitare-i-legislaia-romaneasc-Studiu C).
33
În Franţa, având în vedere teoria drepturilor câştigate, mai multe instanţe au recunoscut efectele actului de
repudiere intervenit în străinătate. Examinarea practicii judiciare a permis reliefarea faptului că recunoaşterea a operat doar
pentru cazurile în care repudierea a intervenit în străinătate şi nu pe teritoriul Franţei (Curtea de Apel din Paris în hotărârea
din 7 iulie 1959 în speţa Clunet a considerat ca un act de repudiere unilaterală efectuat în conformitate cu legea musulmană
şi întocmit de Imanul Moscheii din Paris nu poate fi recunoscut) şi au fost respectate condiţiile prevăzute de legea naţională a
soţilor. (Y. Loussouarn, P. Bourel, P. de Vareilles-Sommieres, Droit international prive, Dalloz, 2004, p. 436-438).
34
Curtea de Casaţie franceză a statuat că, pentru recunoaşterea repudierii pronunţate în străinătate, aceasta trebuie să
fie urmare a unei proceduri contradictorii menite să ofere femeii posibilitatea exprimării pretenţiilor şi obţinerii de garanţii
pecuniare. (Ibidem, p. 439).
35
În conformitate cu prevederile noului Cod Civil, în România, divorţul poate avea loc pe cale judiciară, pe cale
administrativă sau prin procedura notarială.
36
Art. 23 din Legea nr. 105/1992 prevedea că „în cazul în care soţii sunt în drept să ceară separaţia de corp,
condiţiile acesteia sunt supuse legii prevăzute de art. 20, care se aplică în mod corespunzător”.
37
Separaţia de corp este o instituţie juridică nereglementată de dreptul român în virtutea căreia încetează obligaţia
de coabitare a soţilor şi se împart bunurile acestora, însă căsătoria se menţine. (D. Lupaşcu, op. cit., p. 198). Instituţia
separaţiei de corp (sau separaţie de pat şi masă) este o instituţie specifică dreptului canonic, în temeiul căreia, la cererea
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este cunoscută de sistemul de drept român, această prevedere se aplică numai în situaţia în care
legea materială aplicabilă este o altă lege decât cea română38. Legea care reglementează divorţul
reglementează şi dreptul de a cere separaţia de corp, condiţiile separaţiei de corp şi efectele
separaţiei de corp39. Problemele de procedură privind separaţia de corp sunt supuse legii forului, ca
şi măsurile provizorii luate cu prilejul judecării separaţiei de corp.
În domeniul divorţului determinarea competenţei jurisdicţionale şi procedura de judecată sunt
supuse legii forului. De asemenea, măsurile provizorii sunt supuse legii forului, fie pe motivul că
oricăruia din soţi, iar în unele legislaţii şi la cererea comună, instanţa judecătorească poate suspenda obligaţia de coabitare
dintre soţi. (V. Babără, Drept internaţional privat, Tipografia Centrală, Chişinău, 2002, p. 220-221). Separaţia de corp a fost
introdusă în unele legislaţii ale statelor catolice ca substitut al divorţului. (O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 135).
Deosebirea dintre divorţ şi separaţia de corp constă în aceea că divorţul pune capăt căsătoriei, pe când separaţia de corp
menţine căsătoria.
38
D. Lupaşcu, op. cit., p. 198. În Belgia separaţia de corp nu suprimă decât obligaţia de coabitare şi determină o
separare de bunuri. Obligaţiile de fidelitate şi sprijin subzistă. Motivele separaţiei de corp sunt similare celor aplicabile în
materia divorţului. Legiuitorul belgian permite soţilor să solicite instanţei de judecată conversia separaţiei de corp în divorţ
după doi ani. În cazul conversiei separaţiei de corp în divorţ, soţul care a obţinut separaţia de corp i se poate acorda pensie
alimentară.
(http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_bel_fr.htm). În Irlanda separaţia de corp antrenează toate
consecinţele pe care le produce divorţul, cu excepţia dreptului de a se recăsători şi a drepturilor cu privire la succesiune.
Printre motivele pentru care se solicită separaţia de corp sunt enumerate: adulterul, comportamentul nerezonabil şi crud,
abandonul căminului conjugal pe o perioadă ce depăşeşte un an, absenţa relaţiilor conjugale normale pe o perioadă ce
depăşeşte un an etc. Separaţia de corp nu se poate converti în divorţ şi nici nu poate constitui o condiţie prealabilă pentru
divorţ. Totuşi, separaţia de corp poate constitui un element de probă în cadrul acţiunii de divorţ. (http://ec.europa.eu/
civiljustice/divorce/divorce_ire_fr.htm). În Spania, printre motivele separaţiei de corp menţionăm: abandonul nejustificat al
domiciliului conjugal, infidelitatea, încălcarea gravă a îndatoririlor conjugale, încălcarea gravă a obligaţiilor faţă de copiii
comuni, condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate cu o durată mai mare de 6 ani, alcoolismul, toxicomania,
tulburările mentale, încetarea efectivă a coabitării timp de trei ani etc. (http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_
spa_fr.htm). În Franţa separaţia de corp pune capăt îndatoririi de coabitare dar obligaţiile de fidelitate şi sprijin subzistă.
Totodată, femeia păstrează numele soţului. Drepturile succesorale sunt menţinute cu excepţia cazului în care separaţia de
corp se pronunţă din vina acelui soţ. La solicitarea unuia dintre soţi hotărârea prin care se pronunţă separaţia de corp este
convertită de plin drept în hotărâre de divorţ când perioada separaţiei de corp a durat trei ani. Separaţia de corp nu este o
condiţie pentru pronunţarea divorţului.
(http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_fra_fr.htm).
În Italia separaţia de corp înseamnă că nu mai există obligaţia legală a soţilor de a trăi împreună. Separaţia de corp
poate interveni ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau prin acordul ambilor soţi. După introducerea cererii de către una
dintre părţi, în cazul în care circumstanţele o cer, instanţa va decide cine se face vinovat de separare. Răspunderea are
importanţă în momentul stabilirii obligaţiilor de întreţinere şi în cazul chestiunilor legate de moştenire. În cazul separaţiei de
corp legale prezenţa procurorului este obligatorie. Separaţia de corp prin acordul ambilor soţi se bazează pe înţelegerea
dintre soţi, dar produce efecte doar după ce a fost recunoscută de instanţa de judecată, care are obligaţia de a verifica dacă
acordurile dintre soţi respectă interesele superioare ale familiei. În cazurile în care soluţia nu este adecvată, instanţa poate
refuza să acorde recunoaşterea separării. Jurisprudenţa a stabilit că prezenţa procurorului nu este necesară, dacă în cauză nu
sunt implicaţi minori. Separaţia de corp legală sau prin acordul comun înlătură obligaţia privind orice forme de sprijin care
sunt cerute în cazul în care cuplul trăieşte împreună; de asemenea, nu mai există nici prezumţia de paternitate. Femeia nu
pierde dreptul de a purta numele de familie al soţului, care a fost adăugat la numele său de familie, dar la cererea acesteia,
instanţa poate interzice purtarea acestui nume, dacă acest lucru ar cauza prejudicii grave şi mai poate da dreptul soţiei de a nu
purta acest nume, dacă acest lucru ar fi în detrimentul său. Separaţia de corp pune capăt proprietăţii comune a soţilor.
Instanţa care se pronunţă în privinţa separării, hotărăşte şi în privinţa încredinţării copiilor şi stabileşte cuantumul obligaţiei
de întreţinere care trebuie plătită pentru copil de părintele căruia nu i-a fost încredinţat copilul. În acordarea dreptului de a
locui în locuinţa comună, este preferat soţul căruia i s-a încredinţat copilul. La cerere, instanţa acordă soţului care nu este
vinovat de separare dreptul de a primi întreţinere din partea celuilalt soţ, dacă el/ea nu dispune de mijloace suficiente pentru
a se întreţine singur. Soţul aflat în dificultate are în continuare dreptul la plata întreţinerii, şi anume primirea în mod regulat a
unei sume necesare subzistenţei, chiar dacă el/ea este vinovat de producerea separării.
(http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_ita_ro.htm).
În Polonia condiţia pentru separaţie de corp este deteriorarea completă a respectivei căsătorii. Efectele juridice ale
separării sunt aceleaşi ca şi cele ale divorţului, cu deosebirea că un soţ separat nu poate încheia o nouă căsătorie.
(http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_pol_ro.htm).
39
N. Diaconu, op. cit., p. 184.
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aparţin procedurii, fie că normele care le reglementează sunt de aplicaţie imediată, fie pe motivul că
se consideră că au caracter de ocrotire a interesului unuia dintre soţi sau a copiilor40.
Analiza normelor conflictuale în materia divorţului din noul Cod civil, prin raportare la cele
cuprinse în Legea nr. 105/1992, permite constatarea faptului că, în acest domeniu, s-a inversat
binomul „cetăţenie comună – domiciliu comun”41 şi s-a conferit reşedinţei comune statutul de
principal punct de legătură al normei conflictuale privind desfacerea căsătoriei.
Totodată, în contextul realităţilor actuale, dispoziţiile de drept internaţional privat privind
divorţul din noul Cod Civil au meritul de a fi procedat la o mai bună reglementare în această materie
şi de a fi reglementat aspecte necuprinse până atunci în Legea nr. 105/1992.
Nu putem încheia însă analiza normelor conflictuale în materia divorţului fără a preciza
faptul că, potrivit art. 2557, alin. 3 NCC – dispoziţiile de drept internaţional privat cuprinse în acest
act normativ sunt aplicabile în măsura în care convenţiile internaţionale la care România este parte,
dreptul Uniunii Europene sau dispoziţiile din legile speciale nu stabilesc o altă reglementare. În acest
context se impune să menţionăm că, începând cu data de 21 iunie 2012, data la care normele
conflictuale ale Regulamentului (UE) nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare
consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului și separării de corp vor avea prioritate de aplicare,
instanţele române, în raporturile cu statele membre ale Uniunii Europene, vor trebui să aplice mai
multe norme conflictuale în materia desfacerii căsătoriei: cele ale Regulamentului Consiliului (EU)
nr. 1259/2010 (în raporturile cu statele membre ale Uniunii Europene care participă la cooperarea
extinsă în material legii aplicabile divorţului şi separaţiei legale), normele conflictuale uniforme în
materia divorţului din tratatele de asistenţă juridică în materie civilă încheiate de România cu alte
state membre al Uniunii Europene care nu participă la cooperarea extinsă (ex. Republica Cehă sau
Polonia) sau normele conflictuale din noul Cod Civil în raporturile cu alte state membre ale Uniunii
Europene ce nu participă la cooperarea extinsă42. Considerăm că o asemenea situaţie este de natură
să complice, într-o oarecare măsură, determinarea legii aplicabile divorţului, ţinând cont de
complexitatea deosebită a divorţului cu elemente de extraneitate. În aceste condiţii rămâne de văzut,
în ce măsură, va exista o practică unitară cu privire la aplicarea concretă a dispoziţiilor de drept
internaţional privat în materia divorţului.

40

O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 134-135.
Expunerea de motive a Ministerului de Justiţie privind Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil. (www.just.ro).
42
C. Dariescu, op. cit., 2011, p. 322-323.
41
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ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI MATRIMONIALE
ÎN NOUL COD CIVIL
Nadia-Cerasela ANIŢEI∗
Rezumat:
Introducerea convenţiilor matrimoniale în dreptul familiei românesc reprezentă un progres,
întrucât, legislaţia română devine cu mult mai flexibilă şi mai liberală, transferând responsabilitatea
reglementării raporturilor patrimoniale în interiorul familiei de la nivelul legiuitorului central, la nivelul
soţilor, care-şi cunosc cel mai bine nevoile şi căile de a le satisface. Aceeaşi liberalizare a legislaţiei
româneşti impune şi mutabilitatea convenţiilor matrimoniale, adaptându-le, astfel, întâmplărilor neprevăzute ale vieţii.
Ţinând cont de complexitatea problematicii convenţiilor matrimoniale şi a implicaţiilor acestor
contracte, legiuitorul a statuat ca aceste convenţii matrimoniale să fie încheiate în faţa notarului public, ca
soţii să beneficieze de asistenţa acestuia în redactarea acestor convenţii.
Necesitatea protejării terţilor împotriva intenţiilor frauduloase ale soţilor impune, pe lângă măsura
formei autentice şi organizarea unui sistem eficient de publicitate a oricărei convenţii matrimoniale şi a
oricărei modificări a acesteia.
Cuvinte cheie: convenţie matrimonială; principiul libertăţii alegerii regimului matrimonial;
căsătorie, soţi; viitori soţi

1. Alegerea regimului matrimonial
Libertatea alegerii regimului matrimonial asigură instituirea unui regim matrimonial concret
adaptat nevoilor soţilor, mentalităţilor şi posibilităţilor lor, şi de aceea, regimurile matrimoniale
bazate pe acest principiu sunt preferabile regimurilor matrimoniale legale, unice şi imperative. Iar
alegerea are întotdeauna o natură convenţională realizându-se prin încheierea unei convenţii
matrimoniale. Libertatea de a alege regimul matrimonial concret poate să fie foarte largă, în sensul
că permite alegerea unuia dintre regimurile matrimoniale reglementate alternativ prin lege sau
combinarea acestora şi crearea unui regim matrimonial „nenumit, ” sau poate să fie mai restrânsă, în
sensul că permite alegerea doar a unui regim matrimonial expres prevăzut de lege. Pe de altă parte,
această libertate nu este absolută, ci limitată de instituirea unui corp de norme imperative (nucleul
dur al regimurilor matrimoniale) de la care nu se poate deroga prin convenţie matrimonială şi care
alcătuieşte regimul primar. Pentru situaţiile în care, prin convenţie matrimonială, nu s-a ales un
regim matrimonial concret, prin lege este indicat regimul matrimonial aplicabil soţilor, care
constituie astfel regimul matrimonial legal1.
Potrivit art. 312 cu denumirea marginală Regimurile matrimoniale. „Viitorii soţi pot alege ca
regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională”. Din
dispoziţiile alin. 1 al art. 312 NCC observăm că viitorii soţi au posibilitatea alegerii ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională.
Conform art. 329 NCC (cu denumirea marginală Convenţia matrimonială), „Alegerea unui
alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii
matrimoniale”. Aşa cum reiese din dispoziţiile art. 329 NCC, soţii au posibilitatea alegerii prin
∗

Conf. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.
P.Vasilescu, Regimuri matrimoniale. Parte generală., Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 56-106; C.M.
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convenţie matrimonială ca regim matrimonial fie regimul separaţiei de bunuri sau fie regimul
comunităţii convenţionale. Excepţie de la această regulă îl constituie regimul comunităţii legale.
Deci, dacă soţii nu au ales până în ziua încheierii căsătoriei prin convenţie matrimonială unul din
cele două regimuri matrimoniale li se aplică regimul comunităţii legale.
2. Noţiunea de convenţie matrimonială
Denumirile folosite în trecut pentru a desemna convenţia matrimonială sunt foarte variate.
Astfel termenul de convenţie matrimonială a fost folosit în art. 1224 Codul civil de la 1864 alături de
convenţia de maritagiu (art. 932 Cod civil). De-a lungul timpului doctrina2 a utilizat denumiri
numind convenţia matrimonială „convenţie de căsătorie”, „contract matrimonial”, „convenţie sau
contract de căsătorie”, „contract” sau „acord prenupţial”.
Codul civil de la 1864 reglementa, ca unic regim convenţional, regimul dotal (art. 1233-1293
C. civ.), dota fiind potrivit dispoziţiilor art. 1233 „averea ce se aduce bărbatului, din partea sau în
numele femeii, spre a-l ajuta să susţină sarcinile căsătoriei”. Soţii îl puteau adopta, cu sau fără
modificări, prin convenţie matrimonială. Bunurile dotale erau în administrarea şi în folosinţa
bărbatului, care avea, singur, exerciţiul acţiunilor ce le priveau. Femeia putea înstrăina dota
mobiliară, dar numai cu autorizaţia bărbatului, dota imobiliară fiind inalienabilă, insesizabilă şi
imprescriptibilă. Femeia măritată îşi păstra dreptul de administrare, folosinţă şi dispoziţie asupra
bunurilor parafernale. Codul civil mai reglementa, ca o anexă la regimul dotal, societatea de achiziţii
a soţilor, formată dintr-o comunitate restrânsă de bunuri, ce se găsea în coproprietatea celor doi soţi3.
Constituţia din 1948, deşi nu scotea raporturile juridice de familie de sub reglementarea
Codului civil şi nu abroga în mod expres anumite texte ale acestui cod, practic, prin consacrarea
unor noi principii (al egalităţii între sexe de exemplu) a adus importante modificări relaţiilor de
familie. Astfel, regimul dotal a fost considerat abrogat tacit.
Codul familiei prin art. 20 alin. 2 interzicea, orice convenţie care ar prevedea un alt statut
juridic, decât cel de bun comun, pentru orice lucru dobândit în timpul căsătoriei şi care nu se încadra
în prevederile art. 31 din Codul familiei (care enumera bunurile ce rămâneau proprii fiecărui soţ).
De asemenea, art. 30 alin. 2 din Codul familiei interzicea convenţia matrimonială sub pedeapsa
nulităţii absolute. Interzicând, astfel, orice convenţie derogatorie de la prevederile Codului familiei.
Noţiunea convenţie matrimonială a fost definită de autori în mod diferit. Astfel, convenţia
matrimonială este definită ca fiind „convenţia prin care viitorii soţi reglementează regimul lor
matrimonial, condiţia bunurilor lor prezente şi viitoare, în raporturile pecuniare ce izvorăsc din
căsătorie”4 sau că aceasta este „un contract condiţional, solemn şi irevocabil, prin care viitorii soţi
organizează capacitatea lor civilă şi determină, în privinţa bunurilor, consecinţele asociaţiunii
conjugale5”, ori „ca fiind actul juridic prin care părţile îşi reglementează raporturile patrimoniale
esenţiale, care se vor desfăşura între ei în cursul căsătoriei”6.
Într-o ultimă opinie7, pe care o agreăm8 convenţia matrimonială desemnează actul
convenţional prin care viitorii soţi, uzând de libertatea conferită de legiuitor, îşi stabilesc regimul
2
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matrimonial propriu sau îşi modifică, în timpul căsătoriei, regimul matrimonial sub care s-au
căsătorit. În dreptul comparat, convenţia matrimonială este definită drept acel contract, prin care
soţii adoptă un regim matrimonial particular, diferit de regimul legal, dar care este, totuşi, prevăzut
de legea internă aplicabilă relaţiilor pecuniare9.
3. Încheierea convenţiei matrimoniale
Caracteristica generală a convenţiei matrimoniale este aceea de a fi încheiată între viitorii
soţi, pentru a produce efecte de la data încheierii căsătoriei şi, în principiu, pentru toată durata
căsătoriei, fără însă a exclude posibilitatea modificării regimului matrimonial iniţial, fie că acesta
este un regim legal sau convenţional.
De regulă, convenţia matrimonială se încheie înainte de celebrarea căsătoriei. Convenţia
matrimonială poate fi încheiată chiar în ziua căsătoriei, după cum poate fi încheiată şi în timpul
căsătoriei, când are efectul unei convenţii prin care se modifică regimul matrimonial.
Potrivit art. 330 alin. 2 NCC, „Convenţia matrimonială înainte de căsătorie produce efecte
numai de la data încheierii căsătoriei” până atunci neputând produce niciun efect”.
Dat fiind caracterul accesoriu al convenţiei matrimoniale faţă de căsătorie considerăm că,
interpretarea care ar trebui dată dispoziţiei potrivit căreia convenţia matrimonială încheiată înainte
de căsătorie produce efecte „de la data încheierii căsătoriei” s-ar referi strict la momentul celebrării
căsătoriei; astfel un act de dispoziţie încheiat de unul dintre viitorii soţi în ziua celebrării căsătoriei,
dar înaintea acestui eveniment, va fi considerat ca fiind încheiat de o persoană necăsătorită, fapt care
va face să nu se aplice regulile regimului matrimonial convenţional adoptat prin convenţia
matrimonială încheiată anterior acestui moment10.
La încheierea convenţiei matrimoniale de către minor trebuie avute în vedere următoarele
aspecte:
- minorul care a împlinit vârsta de 16 ani şi pentru motive temeinice, având avizul medical şi
acordul ocrotitorului legal, se poate căsători, poate încheia sau modifica o convenţie matrimonială
numai cu încuviinţarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanţei de tutelă;
- în lipsa încuviinţării sau a autorizării, convenţia încheiată de minor poate fi anulată în
condiţiile prevăzute de lege;
- acţiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei.
Legea nefixând niciun termen, convenţia matrimonială îşi păstrează puterea sa şi este
susceptibilă de a-şi produce efectele oricare ar fi timpul ce s-ar scurge între autentificarea ei şi
celebrarea căsătoriei. Ea va fi nulă doar atunci când va fi cert că părţile au renunţat la căsătoria
proiectată.
Pentru ca o căsătorie să poată da putere şi existenţă convenţiei matrimoniale, nu este suficient
ca ea să fie celebrată, ci se mai cere ca ea să fie validă, de unde rezultă că, în cazul în care căsătoria
ar fi mai în urmă anulată, convenţia matrimonială ar fi eo ipso desfiinţată afară de cazul căsătoriei
putative, în care caz convenţiile matrimoniale ale soţilor îşi vor păstra efectul lor în privinţa copiilor
şi a soţului de bună-credinţă11.
În ceea ce priveşte convenţia matrimonială prin care se modifică regimul matrimonial adoptat
în mod convenţional înainte de celebrarea căsătoriei, ea poate fi, de asemenea, oricând anterior
producerii acestui eveniment, cu respectarea aceloraşi condiţii de fond şi formă, precum şi de
publicitate.
9
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Pentru modificarea regimului matrimonial aplicabil, soţii pot încheia o convenţie
matrimonială în timpul căsătoriei dar efectele acesteia nu se vor putea produce mai devreme de un
an de la încheierea căsătoriei, astfel cum este stipulat în art. 369 alin. 1 NCC: „După cel puţin un an
de la încheierea căsătoriei, soţii pot, ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial
existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege
pentru încheierea convenţiilor matrimoniale”. Este un termen minim pe care legea îl prevede pentru
aplicarea regimului matrimonial adoptat la încheierea căsătoriei, indiferent dacă soţilor lise aplică
regimul matrimonial legal sau regimul matrimonial convenţional ori regimul matrimonial al
separaţiei de bunuri.
Anularea convenţiei matrimoniale nu are nicio repercusiune asupra validităţii căsătoriei,
deoarece principalul nu este condiţionat de accesoriu, astfel că soţii vor fi consideraţi a fi căsătoriţi
sub regimul comunităţii legale.
4. Restricţiile privind încheierea convenţiei matrimoniale
Literatura de specialitate12 precizează că restricţionarea libertăţii patrimoniale a soţilor de
normele regimului primar poate fi analizată, sub două aspecte: unul general, trasat prin dispoziţiile
art. 312 alin. 2 NCC şi celălalt special desprins din dispoziţiile art. 329-333 NCC. Altfel spus, soţii
se pot bucura de libertatea alegerii regimului matrimonial în sensul general, principal, alegând unul
dintre regimurile matrimoniale alternative prevăzute de art. 312 alin. 1 NCC, iar, în mod special,
încheind o convenţie matrimonială, conform art. 330 NCC, prin care îşi vor reglementa concret
modul în care înţeleg să îşi guverneze raporturile lor cu privire la bunuri, atunci când aleg regimul
separaţiei de bunuri ori regimul comunităţii convenţionale. Acest drept de opţiune a soţilor are şi
într-un caz, şi în celălalt caz, o natură convenţională, întrucât alegerea fie a unuia, fie a altuia dintre
felurile regimurilor matrimoniale reglementate de lege se face prin acordul părţilor şi cu atât mai
mult încheierea unui act juridic, a unei convenţii prin care soţii hotărăsc de comun acord conţinutul
concret al regimului matrimonial ce li se va aplica are un caracter voluntar, exprimând libertatea în
contracte, care nu este mărginită decât de „dispoziţiile legale privind regimul matrimonial ales”
potrivit art. 332 alin. 1 NCC.
În concluzie, se poate spune că principiul libertăţii alegerii regimului matrimonial îşi găseşte
expresia şi în principiul libertăţii convenţiilor matrimoniale.
Prin posibilitatea oferită soţilor prin dispoziţiile noului Cod civil de a alege între mai multe
regimuri matrimoniale constituie dorita libertate pe care acest act normativ le-o aduce soţilor în
raporturile lor patrimoniale. Această libertate nu trebuie să fie absolută şi ea nu poate fi concepută
„ca o libertate de a adopta pe cale convenţională orice regim, în afara oricărui control”13. O astfel de
libertate ar fi profund dăunătoare, căci ar putea crea un haos în organizarea patrimoniului soţilor şi
„ar deschide calea eludării principiilor care stau la baza ocrotirii familiei”14.
Pentru a evita astfel de situaţii, legislatorii noului Cod civil, prin art. 330 NCC, au limitat
libertatea convenţiilor matrimoniale, sub sancţiunea nulităţii absolute, de încheierea convenţiei „prin
înscris autentificat de notarul public cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin
mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut premeditat”.
Problema limitărilor în care se poate dispune prin convenţie matrimonială a preocupat
doctrina noastră actuală, făcându-se câteva observaţii particulare la reglementarea cuprinsă în noul
Cod civil. Încheindu-se convenţia matrimonială prin act autentic notarial, notarul ar putea exercita
astfel un control asupra conţinutului acesteia, putând refuza autentificarea unor convenţii
matrimoniale ilicite care ar contraveni intereselor familiei, prin inserarea vreunei clauze ce
urmăreşte, poate favorizarea vreunuia dintre soţi în dauna celuilalt ori atingerea responsabilităţii
12
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părinteşti sau a devoluţiunii succesorale legale, contravenind astfel principiului scris prin art. 332
alin. 2 NCC care prevede: „convenţia matrimonială nu poate aduce atingere egalităţii dintre soţi,
autorităţii părinteşti sau devoluţiunii succesorale legale”. De asemenea, încheierea convenţiei
matrimoniale prin act notarial permite societăţii să vegheze asupra modului de exercitare a libertăţii
în convenţii, pentru ca prin ele să nu se aducă atingere valorilor morale ale familiei şi ale societăţii
ştirbind (de exemplu prin vreo compensaţie materială) autoritatea părintească a vreunuia dintre soţi
ori drepturile succesorale ale celorlalţi membri ai familiei15.
În această ordine de idei aducem în discuţie clauza de preciput care conferă soţilor
posibilitatea de a adopta prin convenţia matrimonială a lor a clauzelor care să cuprindă reguli
deosebite cu privire la lichidarea şi partajarea bunurilor lor comune. Astfel, potrivit art. 333 alin. 1
NCC, „Prin convenţie matrimonială se poate stipula ca soţul supravieţuitor să preia fără plată,
înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deţinute în devălmăşie sau
în coproprietate”.
Cu privire la efectele pe care le-ar putea avea clauza de preciput asupra succesiunii art. 333
alin. 2 NCC dispune: „Clauza de preciput nu este supusă raportului donaţiilor, ci numai reducţiunii
în condiţiile art. 1096 alin. 1 şi 2”. Observăm că preciputul (ca parte integrantă a convenţiei
matrimoniale) poate face obiectul unei examinări din partea notarului, sub aspectul limitelor sale,
eventual previzibile, şi sub aspectul conformităţii clauzei de preciput cu dispoziţiile legale care
privesc ordinea publică şi bunele moravuri, impuse de principiu în art. 11 alin. 2 NCC, precum şi în
dispoziţiile regimului primar imperativ al acesteia.
Libertatea clauzei de preciput nu îngrădeşte drepturile terţilor faţă de convenţie, care sunt
protejate prin art. 333 alin. 3 NCC, prevăzându-se că „Clauza de preciput nu aduce nici o atingere
dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea comunităţii, bunurile ce fac
obiectul clauzei”.
Protejarea intereselor terţilor este asigurată însă, în primul rând prin, publicitatea convenţiei
matrimoniale. Potrivit art. 334 alin. 1 NCC, „Pentru a fi opozabile terţilor, convenţiile matrimoniale
se înscriu în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii”.
Suntem de acord cu opinia literaturii de specialitate16 în care se precizează că – în ceea ce
priveşte necesitatea publicităţii convenţiilor matrimoniale nu pot fi niciun fel de discuţii, în ceea ce
priveşte accesul persoanei, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, la cercetarea Registrului naţional
notarial al regimurilor matrimoniale, îngăduindu-se eliberarea de extrase certificate ale convenţiilor
matrimoniale, potrivit art. 334 alin. 5 NCC: „Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun
interes, poate cerceta registrul menţionat la alin. 1 şi poate solicita, în condiţiile legii, eliberarea de
extrase certificate” –, aceste dispoziţii ale legii ni se par excesiv de permisive, acordând mult prea
largi libertăţi oricărei persoane.

15
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T. Bodoaşcă, Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 69-70.
A. Al. Banciu. Raporturile patrimoniale dintre soţi, Editura Hamangiu, 2011, p. 97.
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ROLUL DOCTRINEI ŞI JURISPRUDENŢEI ÎN CODIFICAREA
DREPTULUI LA O DURATĂ OPTIMĂ ŞI PREVIZIBILĂ
A PROCESULUI CIVIL
Maria FODOR∗
Abstract:
The right to judicial proceedings within a reasonable time is an original and fundamental
achievement of the European Convention of Human Rights and its control system. By creating a genuine
right to a trial within a reasonable time, with legal penalties for a state’s non-compliance, the European
system for safeguarding human rights has played a decisive part in combating the sometimes excessive
slowness of judicial systems in Europe and has been at the root of many reforms of judicial institutions
and procedure in Convention member states.
Key words: reasonable time; optimal time; predictable time; human rights
Cuvinte cheie: termen rezonabil; termen optim; termen previzibil; drepturile omului

1. Preliminarii
Într-o definiţie susţinută şi de faptul că ideea de proces echitabil trimite la ideea de stat de
drept, dreptul la un proces echitabil reprezintă „suma de garanţii procedurale ce însoţesc orice
litigiu, indiferent în ce materie şi în ce domeniu intervin, şi indiferent care text din Convenţia
europeană le reglementează modalitatea concretă de incidenţă asupra litigiului”1.
Printre garanţiile dreptului la un proces echitabil, figurează şi „judecarea cauzei într-un
termen rezonabil”, iar mai nou „într-un termen optim şi previzibil”, garanţii asupra cărora vom stărui
în cele ce urmează, cu precizarea că, în decursul timpului, atât teoreticienii, cât şi practicienii
dreptului au fost preocupaţi de aceste aspecte2. De altfel, în lipsa unor posibile definiţii, noţiunile sau
sintagmele „termen rezonabil” şi „termen optim şi previzibil” necesită explicaţii şi circumstanţieri în
∗
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comunicare susţinută la Conferinţa „The European Convention on Human Rights: From integrating standards to shaping
solutions”, Bucureşti 2004; M. de Salvia, Expertiza în cadrul desfăşurării unei proceduri judiciare: Principiile reliefate de
jurisprudenţa CEDO, în „P.R.” nr. 4/2003, p. 234-235; D. Cholet, La célérité de la procédure en droit processuel, L.G.D.J.,
2006, nr. 95; A. Valéry, Qu’est –ce qu’un délai raisonable au régard de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme, în Le procès équitable et la protection jurisdictionnelle du citoyen, Bruylant, Bruxelles, 2001.
1
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raport de legislaţia internă şi de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului3, mai ales că, în
ultima vreme, dreptul la judecarea cauzei într-un termen rezonabil se situează în prim planul
preocupărilor pentru eficientizarea justiţiei.
2. Dreptul la judecarea cauzei într-un termen rezonabil
2.1. Noţiunea de „termen rezonabil”
Lentoarea cu care se judecă pricinile civile este o carentă a justiţiei de pretutindeni,
sancţionată în repetate rânduri de C.E.D.O. întrucât, oricât de dreaptă ar fi o hotărâre, efectul său
preventiv – educativ nu se poate realiza decât numai în măsura în care tragerea la răspundere şi
restabilirea drepturilor sau intereselor legitime au loc la o dată cât mai apropiată de momentul în
care legea a fost nesocotită4.
Întârzierile în administrarea şi distribuirea justiţiei reprezintă o negare a justiţiei, fapt
exprimat deseori prin adagiul „Justice delayed is justice deniend” (Justiţia întârziată este justiţia
refuzată sau negată) 5. Acesta este şi motivul pentru care Comitetul de Miniştri al Consiliului
Europei a decis, în anul 1997, că lentoarea excesivă în soluţionarea cauzelor constituie un pericol, în
special pentru statul de drept.
Ca atare, judecătorul trebuie să fie preocupat în egală măsură de legalitatea, temeinicia şi
promptitudinea hotărârilor judecătoreşti, toate trei atribute constituind laturi inseparabile ale calităţii
actului de justiţie6. Astfel, se arată într-un studiu: „Justiţia, poate fi sacră în mentalitatea colectivă
numai dacă pronunţă soluţii drepte, adică legale şi temeinice, într-un termen cât mai scurt cu putinţă,
care apoi să poată fi executate de asemenea cu rapiditate, astfel încât conflictul social să se stingă nu
numai în cadrul procesual, dar chiar şi în conştiinţa protagoniştilor săi”7. De aceea, dreptul la
judecarea cauzei într-un termen rezonabil se situează în prim planul preocupărilor pentru
eficientizarea şi credibilizarea justiţiei8, fiind una din componentele esenţiale ale dreptului la un
proces echitabil9, consacrată expres în art. 6 par. 1 din Convenţie şi dezvoltată prin jurisprudenţa
CEDO. De regulă, prin hotărârile sale, CEDO se referă la „termenul rezonabil” prin sintagma
„celeritate”10, care, din punct de vedere juridic, semnifică soluţionarea cauzei cu promptitudine,
urgenţă, într-un termen cât mai apropiat de data sesizării instanţei11.
În dreptul roman, celeritatea actului de justiţie are o dimensiune constituţională, fiind
consacrată în art. 21 alin. (3) din Constituţie, care stabileşte că „Părţile au dreptul la un proces
3

La care ne vom referi în continuare prin sintagma „C.E.D.O.”.
A se vedea: M. Fodor, C. F. Popescu, Contestaţia privind tergiversarea procesului civil, comunicare susţinută în
cadrul sesiunii stiintifice „Noile coduri în evoluţia dreptului românesc” şi publicată în volumul cu acelaşi titlu, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 120 şi urm.
5
În acelaşi sens se foloseşte şi dictonul francez cu conţinut asemănător „Justice rétive, justice fautive” (O justiţie
lentă, o justiţie greşită). A se vedea R. Chiriţă, op. cit., p. 178; I. Deleanu, Drepturile fundamentale ale părţilor în procesul
civil, norme naţionale, norme convenţionale şi norme comunitare, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 275.
6
În acest sens: M. Fodor, C. Popescu, op. cit., p. 120.
7
V. M. Ciobanu, F. A. Baias, Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi – instituţie
nouă în procedura civilă română, în „R.D.C.” nr. 3/2001, p. 1.
8
CEDO: Hotărârea din 23 Octombrie 1990, în cauza Moreira de Azevedo c. Portugaliei, parag. 74.
9
Soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil „este un drept „subiectiv”... şi, mai mult, este un „drept
fundamental”… şi pentru că – sau mai ales pentru că... el face parte din ceea ce putem numi „ius commun” (I. Deleanu, op.
cit., p. 277). Pentru dezvoltări a se vedea D. Cholet, op. cit., nr. 288 şi urm. şi nr. 377 şi urm.
10
Termenul sau sintagma „celeritate” vine din franţuzescul „célerité”, latinescul „celeritas, – atis” şi înseamnă
iuţeală, repeziciune (Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 160).
11
Se apreciază că „Prin celeritatea sau urgentarea procesului civil se înţelege soluţionarea cu promptitudine şi
într-un termen rezonabil, cu respectarea normelor procedurale, a cererilor adresate instanţelor judecătoreşti” (Gh. Dobrican,
op. cit., p. 11).
4
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echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil”12, soluţie preluată şi în art. 10 din
Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară.
Deşi în Codul de procedură civilă în vigoare nu este consacrat în mod expres principiul
soluţionării cauzei într-un termen rezonabil, acest principiu a fost impus cu tărie, mai ales după
modificările aduse prin OUG nr. 138/2000, fiind reflectat în unele articole din Cod, precum şi din
alte acte normative, care urmăresc, prin conţinutul lor, accelerarea judecăţii13.
Principiul celerităţii a fost deseori menţionat în literatura juridică ca un principiu distinct,
termenul rezonabil fiind folosit în sensul de celeritate, promptitudine, operativitate sau urgenţă,
rapiditate.
Noţiunea de „termen rezonabil” nu este definită prin Convenţie, iar legiuitorului intern şi
instanţelor statelor semnatare ale Convenţiei le-a fost imposibil să stabilească termene rezonabile
„de o manieră generală şi peremptorie”14, de vreme ce rezonabilitatea duratei unei proceduri este,
cel mai adesea, o chestiune de fapt, relativă la fiecare speţă15. Verificarea rezonabilităţii termenului
vizează procedura în ansamblul său, evaluarea tuturor elementelor fiecărui caz concret în parte.
În aceste condiţii, dezvoltarea conceptului de termen rezonabil şi condiţiile în care acest drept
este garantat reprezintă în mare parte opera CEDO. De altfel, toate garanţiile pe care le implică
dreptul la un proces echitabil sunt dezvoltate printr-o jurisprudenţă evolutivă şi dinamică a
judecătorilor europeni. Nu trebuie ignorat rolul doctrinei în dezvoltarea conceptului de termen
rezonabil. În decursul timpului, evoluţia doctrinei cu privire la acest aspect este semnificativă.
„Excesul de celeritate e un rău, ca şi încetineala nejustificată” sublinia Eugen Herovanu16,
concluzie dedusă relativ recent şi din textul art. 6 par. 1 din Convenţie ce permite interpretarea lui şi
în sensul consacrării unui drept de a nu fi supus unei judecăţi expeditive17. „Celeritatea nu este
neapărat o calitate: o justiţie rapidă poate fi o justiţie expeditivă, deci o justiţie proastă”18. De aceea,
este necesar ca judecătorul să găsească un echilibru între calitate şi celeritate. Celeritatea poate fi
considerată soluţia rezonabilă între „excesul de lentoare” şi „excesul de rapiditate” în procedura de
judecată19.
Chiar şi în sistemele judiciare care consacră principiul conducerii procesului de către părţi,
judecătorii nu sunt exoneraţi de obligaţia asigurării celerităţii impusă de Convenţie20. Dar, la
soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil trebuie să contribuie şi părţile, avocaţii, experţii şi alţi
participanţi la procesul civil, deoarece prin conduita lor aceştia pot influenţa judecata în sensul
12

Însă exigenţele art. 6 parag. 1 din Convenţie referitoare la celeritate sunt oricum aplicabile în dreptul român încă
din data de 20 iunie 1994 (în temeiul art. 20 din Constituţie), dată la care Convenţia a intrat în vigoare pentru România şi la
care a fost recunoscută şi posibilitatea introducerii unei cereri individuale. Totuşi, potrivit jurisprudenţei sale, pentru a
aprecia caracterul rezonabil al duratei procedurii, Curtea a luat în considerare stadiul în care se afla procesul la data intrării în
vigoare a Convenţiei pentru statul în cauza. A se vedea Hotărârea din 10 iulie 2001 a CEDO, pronunţată în cauza APCA şi
LPCA c. României, rezumată şi comentată de C. Bîrsan, în „PR” nr. 4/2001, p. 192-205, prin care Curtea a apreciat că durata
procedurii, în ansamblul ei, se încadrează în termenul rezonabil impus de art. 6 parag. 1 din Convenţie, chiar dacă s-ar lua în
considerare şi perioada anterioară datei de 20 iunie 1994.
13
De exemplu: art. 89 alin. (1) teza a II-a, art. 114 alin. (3), art. 7206 alin. (1) C. proc. civ.; art. 286 Codul Muncii;
art. 4 alin. (2) din O.G. nr. 5/2001; O.U.G. nr. 119/2007.
14
În acest sens R. Chiriţă, op. cit., p. 181.
15
Fiind o chestiune de fapt, caracterul rezonabil al termenului trebuie apreciat în concret, în raport de împrejurările
fiecărei cauze (CEDO, Hotărârea din 13 iulie 1983, parag. 24, în cauza Zimmerman ş.a.c. Elveţiei).
16
E. Herovanu, Principiile procedurii judiciare. Explicaţiunea teoretică a legilor de organizare judiciară,
competinţa şi procedura civilă, Institutul de Arte Grafice „Lupta” N. Stroilă, Bucureşti, 1932, p. 17.
17
R. Chiriţă, op. cit., p. 180 şi autorii acolo citaţi.
18
J. Robert, Droit de l’homme et libertés fondamentals, Editura Montchrestien, Paris 1996, p. 265.
19
I. Deleanu, op. cit., p. 276.
20
M. de Salvia, op. cit., p. 234. A se vedea şi V. M. Ciobanu, în culegerea Liber Amicorum, I. Muraru, Despre
constituţie şi constituţionalism, studii coordonate de S. Tănăsescu, St. Deaconu, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, p. 64. A
se vedea în jurisprudenţă: CEDO, Hotărârea din 2 martie 2010, în cauza Cenoiu ş.a.c. României, publicată în Monitorul
oficial al României nr. 120 din 17 martie 2011.
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accelerării sau, dimpotrivă, în sensul tergiversării ei21. „Justiţia este o cauză nu numai a
judecătorilor, ci a tuturor celor care concură, într-un fel sau altul, la desfăşurarea procesului civil, la
elaborarea şi punerea în aplicare a deciziilor justiţiei, fie că este vorba de procurori, avocaţi,
consilieri juridici, notari publici, executori judecătoreşti, experţi sau informaticieni, fie de grefieri,
arhivari – registratori şi agenţi procedurali”22.
De altfel, colaborarea în scopul sporirii calităţii şi eficienţei actului de justiţie, al asigurării
unui echilibru între calitate şi celeritate este şi o preocupare a Comisiei europene pentru eficacitatea
justiţiei, care, în Programul – cadru din 11 iunie 2004, după ce analizează cauzele întârzierii
judecăţii, indică pe baza jurisprudenţei CEDO şi a concluziilor Consiliului Europei că trebuie găsit
un echilibru între justiţia expeditivă ce duce la precipitare şi pronunţarea unor hotărâri ce deseori
sunt inechitabile, şi justiţia prea înceată, al cărei ritm duce la negarea justiţiei; că trebuie încurajate
calitatea profesională a judecătorilor şi gradul de implicare activă a acestora în soluţionarea cauzei,
astfel încât distincţia între „timpul productiv” şi „timpul irosit” să se facă cu discernământ23.
CEDO precizează în jurisprudenţa sa că judecătorii sunt însărcinaţi „cu instrumentarea cauzei
şi cu celeritatea desfăşurării procesului”24, însă şi părţile trebuie să dovedească diligenţă în
respectarea cerinţei termenului rezonabil25, justiţiabilii trebuie să aibă un cuvânt de spus asupra
termenelor de soluţionare a proceselor, ei nu mai pot fi consideraţi participanţi pasivi, supuşi unor
norme procedurale stricte şi vechi, ci trebuie lăsaţi să se exprime asupra duratei procesului lor26,
pentru a nu fi menţinuţi într-o incertitudine prelungită27.
2.2. Criterii de determinare a duratei rezonabile a procedurii
În aprecierea duratei procedurii fiecărei situaţii concrete deduse judecaţii sale, CEDO
parcurge două etape, şi anume: calcularea termenului (duratei totale) procedurii; aprecierea
rezonabilităţii acestui termen28.
Calcularea duratei totale a unei proceduri civile presupune luarea în considerare a două
momente: momentul de la care începe procedura sau punctul de la care curge termenul şi momentul
sau punctul final la care procedura trebuie socotită ca fiind încheiată.
În jurisprudenţa Curţii, durata procedurii civile se calculează, de regulă, de la data sau
momentul sesizării, instanţei competente29 şi până în momentul punerii în executare a hotărârii
judecătoreşti30. De la această regulă există şi situaţii de excepţie, în care punctul de pornire a
termenului se situează înainte de data sesizării instanţei sau ulterior acestui moment. De exemplu,
dacă au fost îndeplinite unele proceduri prealabile şi procedura internă impune un recurs graţios
către organul ce a emis decizia contestată, trebuie să se aibă în vedere data de la care s-a acţionat
21
„De foarte multe ori obstrucţionarea justiţiei provine chiar de la părţi sau de la avocaţii/consilierii juridici care îi
apără” (V. M. Ciobanu, op. cit., în „Dreptul” nr. 2/2006, p. 37).
22
V. M. Ciobanu, op. cit. în „Dreptul”nr. 2/2006, p. 33
23
În acest sens, a se vedea E. Oprina, Judecătorul în procesul civil, între rol activ şi arbitrar, vol. I, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2008, p. 463– 464.
24
CEDO: Hotărârea din 27 februarie 1992, în cauza Ridi c. Italiei.
25
CEDO: Hotărârea din 24 octombrie 1989, în cauza H. c. Frantei; Hotărârea din 21 februarie 1991, în cauza
Vernillo c. Franţei.
26
C. Furtună, Măsuri legislative pentru soluţionarea cauzelor într-un termen optim şi previzibil, în Curierul
Judiciar, nr. 7-8/2006, p. 67.
27
CEDO: Hotărârea din 10 martie 1980, în cauza König c. Germaniei; Hotărârea din 12 octombrie 2004 în cauza
Bursuc c. Romaniei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 452 din 27 mai 2005.
28
R. Chiriţă, op. cit., p. 182.
29
CEDO: Hotărârea din 21 februarie 1975, în cauza Golder c. Marea Britanie.
30
CEDO: Hotărârea din 23 martie 1994, în cauza Silva Pontes c. Portugaliei; Hotărârea din 19 martie 1997, în cauza
Hornsby c. Grecia; Hotărârea din 24 martie 2005, în cauza Sandor c. României; Hotărârea din 15 martie 2007, în cauza
Gheorghe c. României.
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pentru rezolvarea problemei litigioase, adică data exercitării acelui recurs31. Dacă s-a soluţionat vreo
excepţie de neconstituţionalitate se va lua în calcul şi durata soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate.
În cazul intervenienţilor în proces, mai precis în ipoteza în care terţul intervine în proces în
nume propriu32, punctul de plecare în calculul duratei procedurii pentru terţ este data intervenţiei
sale33. Tot astfel, pentru partea civilă în procesul penal, punctul de la care se calculează durata
procedurii este data la care aceasta s-a constituit parte civilă, indiferent de momentul la care începe
procedura pentru inculpat34.
În legătură cu momentul final al perioadei ce trebuie luată în considerare pentru calculul
duratei unei proceduri civile, jurisprudenţa Curţii este în sensul că acest moment este cel al punerii
în executare a hotărârii judecătoreşti, apreciindu-se constant că executarea hotărârii face parte
integrantă din proces35. „Dreptul la un tribunal ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat
contractant ar permite ca o decizie judiciară definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă în privinţa
uneia dintre părţile procesului, adică pentru cea care a obţinut-o în favoarea sa… dacă textul (art. 6
par. 1 din Convenţie – n.n.) ar fi înţeles în sensul că ar privi exclusiv accesul la justiţie şi derularea
procedurii judiciare, aceasta ar risca să creeze situaţii incompatibile cu principiul preeminenţei
dreptului, pe care statele contractante s-au obligat să-l respecte prin ratificarea Convenţiei”36.
În doctrină s-a apreciat că soluţia includerii fazei executării în durata procedurii civile „se
referă numai prin raportare la situaţia părţii care a avut câştig de cauză în faţa instanţei interne”,
întrucât faţă de partea care a pierdut procesul civil, momentul final al duratei procedurii este cel al
pronunţării hotărârii judecătoreşti, deoarece această parte nu poate invoca încălcarea dreptului său la
o procedură rezonabilă, de vreme ce a refuzat o perioadă îndelungată executarea hotărârii, altfel şi-ar
invoca propria-i culpă37.
În ceea ce ne priveşte, împărtăşim această soluţie, care, de altfel, rezultă şi din hotărârea
CEDO redată mai sus38.
31
CEDO: Hotărârea din 23 aprilie 1987, în cauza Erkner şi Hofauer c. Austriei; Hotărârea din 28 iunie 1978, în
cauza Köng c. Germaniei. În situaţia în care legea internă impune o procedură administrativă prealabilă sesizării instanţei,
obligaţia asigurării celerităţii le revine şi organelor administrative în faţa cărora se desfaşoară acea procedură (R. Chiriţă, op.
cit., p. 184).
32
În ipoteza în care terţul intervine în proces ca şi succesor al uneia dintre părţi, procesul îşi păstrează unicitatea,
astfel că pentru calculul termenului se va lua în considerare durata totală a procedurii (CEDO, Hotărârea din 17 februarie
2005, în cauza Kokkini c. Grecia).
33
R. Chiriţă, op. cit., p. 185-186. A se vedea, totuşi, pentru o situaţie de excepţie Hotărârea CEDO din data de 22
iulie 2003, în cauza Zuili c. Franţa.
34
În acest sens, CEDO, Hotărârea din 3 aprilie 2003, în cauza Sousa Marinho şi Marinho Meireles Pinto c.
Portugaliei.
35
CEDO: Hotărârea din 18 noiembrie 2004, în cauza Zazanis s.a. c. Greciei; Hotărârea din 22 septembrie 2005, în
cauza Sokolov c. Rusiei.
36
CEDO: Hotărârea din 13 februarie 2003, în cauza Chevrol c. Franţei, apud. C.Bîrsan, Convenţia europeană a
drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 477; Hotărârea
din 17 iunie 2003, în cauza Ruşanu c. României, publicată în Monitorul oficial nr. 1139 din 2 decembrie 2004. A se vedea şi
I. Deleanu, Dreptul la judecarea într-un termen rezonabil, în „P.R.” nr. 9/2007, p. 19.
37
R. Chiriţă, op. cit., p. 187-188. În acestă ipoteză, faţă de persoana care pierde procesul, precum şi în situaţia în
care hotărârea judecătorească nu este succeptibilă de executare silită, punctul final al procedurii este data rămânerii definitive
şi irevocabile a hotărârii, mai exact data notificării hotărârii către părţi sau, în cazul în care hotărârea nu se comunică părţilor
(cum este, de exemplu, hotărârea dată asupra recursului în România), data la care hotărârea a fost depusă la arhiva instanţei
şi poate fi consultată de persoana interesată ori momentul în care a luat cunoştinţă pe orice cale de existenţa hotărârii
(CEDO: Hotărârea din 5 ianuarie 2006, în cazul Yussein Alil Garagali c. Bulgaria). Totuşi, Curtea a apreciat că, în situaţia în
care partea locuieşte în altă ţară, nu-i poate fi impus faptul de a verifica soluţia pronunţată la grefa instanţei, astfel că
momentul final al procedurii a fost considerat cel al comunicării soluţiei, în speţă la peste 2 ani de la data pronunţării deciziei
(CEDO: Hotărârea din 23 septembrie 2004, în cauza Yemanakova c. Federaţiei Ruse).
38
A se vedea pentru alte excepţii de la regula calculării duratei procedurii civile, R. Chiriţă, op. cit., p. 183-191.
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Instanţa europeană consideră că procedura stabilirii cheltuielilor de judecată este o continuare
firească a procedurii de fond, astfel că perioada în care se discută această problemă intră în durata
procedurii civile39. De asemenea, a stabilit că, în situaţia conexării a două litigii, momentul final al
procedurii este acela în care s-a pronunţat soluţia finală în cadrul procesual existent după conexare40.
• În ceea ce priveşte determinarea caracterului rezonabil al termenului, criteriile sunt oferite
şi dezvoltate prin jurisprudenţa CEDO.
Astfel, potrivit jurisprudenţei Curţii, durata rezonabilă a unei proceduri se apreciază în funcţie
de circumstanţele fiecărei cauze şi de criteriile consacrate în jurisprudenţa sa41, fiind reţinute, în
special complexitatea cauzei42, comportamentul reclamantului43, comportamentul autorităţilor
competente44, implicaţiile cauzei pentru situaţia recurentului45. Însă, aşa cum s-a apreciat, nici un
criteriu nu poate fi decisiv, ele trebuie conjugate sau, după caz, confruntate46, deoarece numai
ansamblul concluziilor ce rezultă din examinarea criteriilor conduce la decizia CEDO47. De
exemplu, în cauza Zimmermann şi Steiner contra Elveţiei, Curtea a apreciat că durata procedurii de
3 ani şi jumătate nu respectă cerinţa celerităţii, pe când în cauza Pretto ş.a. contra Italiei a constatat
că procedura de o durată asemănătoare cauzei menţionate anterior este rezonabilă.
Ca atare, aprecierea caracterului rezonabil ori excesiv al duratei procedurii poate fi făcută
doar in concreto, fiind imposibil de determinat un interval exact sau măcar determinabil ori
previzibil în interiorul căruia să fie soluţionată o cauză48.
Totuşi, în legătură cu criteriile stabilite de Curte pentru a aprecia rezonabilitatea termenului,
s-au subliniat49 următoarele:
- gradul de complexitate a cauzei este criteriul ce prezintă cea mai mare importanţă în opera
de apreciere a rezonabilităţii termenului de către CEDO50, însă comportamentul autorităţilor este
criteriul determinant, deoarece Curtea poate să admită o anumită prelungire a cauzei datorată
39

CEDO: Hotărârea din 29 iulie 2004, în cauza McMullen c. Irlandei.
Astfel, în cazul conexării unei acţiuni de divorţ cu o acţiune de partaj, momentul final al procedurii este cel al
soluţionării cererii de partaj, chiar dacă divorţul s-a pronunţat la un moment anterior (CEDO, Hotărârea din 2 decembrie
2003, în cauza Treial c. Estoniei).
41
CEDO: Hotărârea din 8 iulie 1987, în cauza H. c. Marea Britanie; Hotărârea din 3 iunie 2003, în cauza Pantea c.
României, publicată în Monitorul oficial al României nr. 1150 din 6 decembrie 2004; Hotărărea din 25 martie 1999, în cauza
Pélissier şi Sassi c. Franţei; Hotărârea din 27 februarie 1992, în cauza Pierazzini c. Italiei.
42
Într-o speţă, Curtea a constatat că, deşi, procedura a durat peste 7 ani şi 10 luni, dată fiind complexitatea cauzei,
nu s-a depaşit durata rezonabilă a procedurii (CEDO: Hotărârea din 7 martie 2002 în cauza Wejrup c. Danemarca).
43
Spre exemplu, formularea în mod repetat a unor cereri de recuzare reprezintă o exercitate abuzivă şi dilatorie a
mijloacelor procesuale (A. Prelipceanu, op. cit.; CEDO: Hotărârea Ringeisen c. Austriei din 16 iulie 1971).
44
Într-o altă cauză, perioada de apreciat se întinde pe un interval de 12 ani şi 4 luni, însă nici complexitatea cauzei şi
nici comportamentul petenţilor nu putea explica durata atât de lungă. În ceea ce priveşte atitudinea autorităţilor competente,
Curtea arată unele intervale de timp care au prelungit procedura şi, având în vedere circumstanţele cauzei, ajunge la
concluzia că s-a depăşit „termenul rezonabil” (CEDO: Hotărârea din 8 iunie 2000, în cauza Oliveira Modesta ş.a. c.
Portugaliei rezumată de I. Olteanu, în „Juridica" nr. 5/2000, p. a IV-a).
45
A se vedea cazul Salesi c. Italiei, Hotărârea CEDO din 26 februarie 1993, în V. Berger, Jurisprudenţa CEDO,
IRDO, Bucureşti, 1998, p. 241-243. A se vedea în aceeaşi culegere, cazul Erkner şi Hofauer c. Austriei, Hotărârea din 23
aprilie 1987, p. 173-175.
46
I. Deleanu, op. cit., p. 279.
47
R. Chiriţă, op. cit., p. 191. De exemplu, în cazul König c. Germaniei, pentru a decide dacă durata procedurii a fost
rezonabilă, Curtea a luat în considerare complexitatea cazurilor, comportamentul doctorului König şi atitudinea completelor
al doilea şi al patrulea, iar după ce a examinat în detaliu aceste elemente, ea a tras concluzia că, în ciuda întârzierilor
determinate de dificultăţile instrucţiei şi de comportamentul petiţionarului, cauza principală a duratei trebuie căutată în
desfăşurarea procedurii. În cosecinţă, ea a decis că în fiecare din cele două proceduri a fost depăşit termenul rezonabil
(CEDO: Hotărârea din 28 iunie 1978). A se vedea şi cazurile Zimmermann şi Steiner, Baraona şi H. c. Franţei).
48
În acest sens R. Chiriţă, op. cit., p. 192.
49
A se vedea: I. Deleanu, op. cit., p. 278-280; R. Chiriţă, op. cit., p. 191-200.
50
A se vedea: CEDO: Hotărârea din 8 decembrie 1983, în cauza Pretto ş.a. c. Italiei.
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complexităţii acesteia, dar refuză să accepte perioade lungi de inactivitate din partea autorităţilor
judiciare, sau chiar concentrarea excesivă51 asupra unui singur aspect;
- şi părţile trebuie să dovedească diligenţă în respectarea cerinţei termenului rezonabil, astfel
că cel care invocă un „termen nerezonabil” prin plângerea adresată CEDO trebuie să facă proba că a
depus diligenţă în scopul desfăşurării normale a procedurii52, însă Curtea sancţionează numai eşecul
autorităţilor statelor membre de a asigura procesul echitabil53;
- în situaţia în care se constată că durata în care s-a soluţionat cauza, inclusiv prin punerea în
executare a hotărârii, este excesivă54, proba contrară revine statului în cauza55;
- statul răspunde pentru depăşirea unei durate rezonabile a procedurii numai în măsura în care
aceasta îi este imputabilă56, indiferent că întârzierea în desfăşurarea procesului se datorează
autorităţilor executive, legislative sau judiciare, deoarece în fata Curţii statul este privit ca un tot
unitar57;
- între măsurile care pot duce la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil poate fi luată în
considerare şi o anumită ordine de soluţionare a litigiilor, bazată pe natura, urgenţa şi miza litigiului
pentru cei interesaţi58, ci nu doar pe temeiul datei introducerii cererii de chemare în judecată59.
În orice caz, Curtea consideră că statul nu poate invoca ca motive ale prelungirii procedurilor
decât cauze obiective60, ivite din motive complet străine de activitatea statului, şi nu motive de genul
51
A. Valery, op. cit., p. 98. De exemplu, în cauza Sousa Marinho Meireles Pinto c. Portugaliei, statul portughez a
fost sancţionat pentru amânarea judecării cauzei timp de un an pe motive referitoare la incorecta citare a martorilor (CEDO:
Hotărârea din 3 aprilie 2003). În sensul unei perioade lungi de inacţiune din partea organelor judiciare, statul portughez a fost
sancţionat prin Hotărârea CEDO din 10 iulie 1984, în cauza Guincho.
52
CEDO: Hotărârea din 8 decembrie 1983, în cauza Pretto ş.a. c. Italiei; I. Deleanu, op, cit., p. 279.
53
CEDO: Hotărârea din 8 iulie 1987, în cauza H. c. Regatul Unit; Hotărârea din 21 februarie 1991, în cauza Vernillo c.
Franţei. În cauza Stoian c. României, reclamantul a susţinut că durata procedurii al cărei obiect este de o complexitate redusă, le
este imputabilă integral autorităţilor, menţionând că de mai multe ori cauza a fost amânată din cauza neîndeplinirii procedurilor
de citare a părţilor şi pentru analiza unei cereri de strămutare. Acesta a subliniat că instanţa a amânat judecarea cauzei pentru a
permite reconstituirea dosarului pierdut din cauza neglijenţei autorităţilor. La acest lucru s-au adăugat întârzierile înregistrate în
trimiterea dosarului de la o instanţă la alta, în special cu ocazia recursului în anulare. După ce a analizat toate elementele ce i-au
fost supuse atenţiei, ţinând cont de jurisprudenţa sa în materie, Curtea a apreciat că, faţă de circumstanţele speciale ale cauzei,
durata procedurii nu este excesivă şi, prin urmare, nu a avut loc încălcarea art. 6 par. 1 din acest punct de vedere, reamintind că
numai întârzierile imputabile statului pot duce la concluzia nerespectării termenului rezonabil (Hotărârea din 12 octombrie 2010,
publicată în Monitorul oficial al României nr. 797 din 29 noiembrie 2010).
54
Într-o cauză împotriva României, Curtea a constatat că statul, prin intermediul organelor sale specializate nu a
depus toate eforturile necesare, pentru a asigura executarea cu celeritate a sentinţei definitive din 29 noiembrie 1996 a
Judecătoriei Buftea, astfel că a avut loc încălcarea art. 6 parag. 1 din Convenţie. Pe de altă parte, Curtea a apreciat că „după
constatarea acestei încălcări… nu este cazul să analizeze separat dacă în speţă a avut loc şi încălcarea dreptului reclamantului
de a i se soluţiona cauza într-un „termen rezonabil”, capăt de cerere ce trebuie considerat ca absorbit de cel precedent”
(CEDO, Hotărârea din 1 aprilie 2008, în cauza Valentin Dumitrescu împotriva României, publicată în Monitorul oficial al
României, nr. 423 din 24 iunie 2010). A se vedea şi Acatrinei c. României, Hotărârea din 6 octombrie 2006; Gavrileanu c.
României, Hotărârea din 22 februarie 2002 Hornsby c. Greciei, Hotărârea din 19 martie 1997, rezumate în „Jurisprudenţa
CEDO” IRDO coordonator I. Moroianu Zlătescu, p. 427-428.
55
CEDO: Hotărârea din 15 iulie 1982, în cauza Eckle c. Germaniei.
56
În opinia CEDO imputabilitatea şi culpa nu sunt termeni sinonimi (Hotărârea din 8 iulie 1987, în cauza H. c
Marea Britanie.
57
CEDO: Hotărârea din 26 octombrie 1988, în cauza Martens Moriera c. Portugaliei. Statul nu poate invoca
insuficienţa în dreptul intern a unor prevederi de natură să asigure celeritatea, cum ar fi lipsa unui mijloc de a obliga un
expert să-şi depună raportul în termen (CEDO, Hotărârea din 25 iunie 1987, în cauza Capuano c. Italiei).
58
Într-o cauză împotriva României (Stoian c. România citată supra) Curtea reaminteşte că pentru aprecierea
caracterului rezonabil al duratei unei proceduri trebuie ţinut cont … şi de miza litigiului pentru părţile interesate, menţionând
şi Hotărârea dată în cauza Fruydlender c. Franţei, nr. 30979/1996.
59
I. Deleanu, op. cit., p. 279-280.
60
De exemplu, o cauză obiectivă în prelungirea perioadei de executare silită este insolvabilitatea debitorului,
persoană de drept privat (CEDO: Hotărârea din 25 ianuarie 2005, în cauza Balazs c. Ungariei, apud. R. Chiriţă, op. cit., p.
210).
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„supraaglomerarea instanţelor”61, întrucât sarcina de a organiza sistemul judiciar pentru a evita acest
lucru revine statului62.
3. Codificarea dreptului la judecarea cauzei civile într-un termen optim şi previzibil
Potrivit Programului – cadru al Comisiei Europene pentru Eficacitatea Justiţiei (C.E.P.E.J.),
prezentat la Strasbourg în data de 11 iunie 2004 „încetineala justiţiei este problema nr. 1” a
sistemelor judiciare europene, „termenul rezonabil” care figurează în art. 6 par. 1 al Convenţiei
constituie o „limită minimă”, care separă respectarea de nerespectarea convenţiei, şi nu poate în
niciun caz să fie considerată ca un rezultat suficient, dacă acesta este atins. De aceea, pentru
înlăturarea răului endemic, constând în durata excesivă a procedurilor în justiţie, CEPEJ a apreciat
că „este necesar să se introducă un nou obiectiv pentru sistemele judiciare: judecarea fiecărei cauze
într-un termen optim şi revizibil”63. De altfel şi Curtea a recomandat în jurisprudenţa sa ca, prin
mecanisme naţionale, să se prevină termenele excesive de judecată64.
Mai mult, CEPEJ a elaborat un document, numit „Compendiu”65, destinat a deveni un
instrument de lucru pentru legiuitori şi practicieni, în scopul adoptării de noi măsuri legale, judiciare
sau administrative de îmbunătăţire a administrării duratei procedurilor judiciare66, cu respectarea
principiilor esenţiale ale Programului-cadru67, document prin care s-a recomandat fixarea unor
durate-cadru a procedurilor judiciare, durate „optime şi previzibile” pentru soluţionarea cauzelor cu
care sunt învestite instanţele.
Ca atare, termenul „optim şi previzibil” reprezintă un standard mai exigent şi mai eficient al
dreptului la un proces echitabil sau, aşa cum s-a spus „termenul optim şi previzibil” nu suprimă
substanţa „termenului rezonabil”, ci doar îi accentuează exigenţele, semnificaţiile şi mai ales
61

Totuşi, dacă supraaglomerarea unor instanţe a fost o situaţie imprevizibilă şi de scurtă durată, Curtea acceptă
anumite prelungiri ale procedurilor (CEDO: Hotărârea din 4 decembrie 2003, în cauza Ferreira Alves c. Portugaliei).
62
Cu privire la „cauze ale duratei excesive a procedurii” a se vedea R. Chiriţă op. cit., p. 200-211.
63
Programul – cadru prevede, printre altele: „O procedură nu trebuie să fie prea lungă, pentru a asigura cetăţenilor şi
statului o certitudine juridică. Conflictele care se prelungesc ar pune în pericol continuitatea socială. Procedura nu trebuie să
fie prea scurtă, pentru a garanta, în special, pentru părţi, posibilitatea de a avea timp suficient pentru a-si pregăti dosarele.
Astfel, termenul de soluţionare a cauzelor trebuie, pe de o parte, să evite ca justiţia să fie expeditivă, precipitarea înfătişând
decizii deseori injuste şi întotdeauna prost percepute; iar pe de altă parte, o justiţie prea lentă poate avea ca efect, în fapt,
negarea accesului la justiţie (pct. 14). Una din dificultăţile penibile pe care le întâmpină justiţiabilii, este aceea că sunt
incapabili de a prevedea când o procedură se va termina. Introducerea unei acţiuni poate să însemne, adesea, angajarea
într-un proces de lungă durată a cărui durată este imposibil de prevăzut. Din acest motiv, justiţiabilii indiferent de caz, au
sentimentul unui proces interminabil. Ei doresc să aibă atât o previzibilitate a procedurilor (de la iniţierea lor), cât şi o durată
a acestora optimă. Totuşi, trebuie menţionat faptul că un timp limită previzibil nu este acelaşi lucru cu un timp – limită
acceptabil. Astfel, acţiunea pentru o mai bună previzibilitate a duratei procedurilor este o acţiune complementară la acţiunea
pentru reducerea timpului (în instanţa, la nivel naţional şi în fiecare jurisdicţie) (pct. 50) (...) Curţile ar trebuit să se asigure că
între momentul în care o hotărâre este dată oral şi ziua în care hotărârea este înaintată în scris părţilor este doar o perioadă
limitată de timp (pct. 57) (…) Noţiunea „obligaţia de informare” a persoanelor, cu privire la durata previzibilă a procedurilor
judiciare pentru un caz, poate fi introdusă (pct. 67) (…) Introducerea sau dezvoltarea, în cadrul programelor de pregătire
profesională iniţială şi continuă a judecătorilor, procurorilor şi a altor categorii profesionale relevante, a unui modul special
care să trateze problema duratei procedurilor judecătoreşti (pct.92).
64
CEDO: Hotărârea din 26 octombrie 2000, în cauza Kudla c. Poloniei. A se vedea şi Recomandarea R(2004) 6 a
Consiliului de Miniştri pentru statele membre privind ameliorarea recursurilor interne, adoptată la 12 mai 2004.
65
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Compedium of „best practices” on time
management of judicial proceedings, Strasbourg, 8 decembrie 2000, CEPEJ (2006) 13, p. 1-2.
66
Practicile şi politicile necesare sunt grupate şi descrise în Compendiu ca fiind concentrate pe cinci grupe. A se
vedea: p. 3-21 din Compendiu; C.E. Alexe, op. cit., p. 466-467.
67
Aceste principii sunt: principiul echilibrului şi calităţii generale a sistemului judiciar; nevoia de a deţine instrumente de măsură şi evaluare eficiente definite de participanţii sistemului judiciar prin consens; nevoia de a reconcilia toate
cerinţele ce conduc la un proces echitabil, cu un echilibru atent între garanţiile procedurale, ce presupune anumite termene ce
nu pot fi reduse şi grija de a avea o justiţie promptă (European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), op. cit.,
p. 7-9).
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implicaţiile68. Aşa fiind, sintagma „termen optim şi previzibil” este în acord cu prevederile art. 6,
par. 1 din Convenţie şi ale art. 21 alin (3) din Constituţie69.
O reacţie imediată la solicitările europene privind reducerea duratelor excesive se constată la
nivelul doctrinei române, unde s-a precizat că multe dintre măsurile propuse de CEPEJ au fost deja
acoperite prin reglementările noastre în materie civilă şi, în completare, s-au propus o serie de
măsuri concrete, printre care accentuarea rolului activ al instanţei în organizarea şi desfăşurarea
procesului, arătând-se că, în aşteptarea modificărilor legislative care să reformeze procedura civilă
românească, judecătorii pot să intervină în multe situaţii şi să asigure toate garanţiile unui proces
echitabil, folosindu-se de aplicarea principiilor generale ale dreptului şi procesului70.
Preocuparea pentru soluţionarea cauzelor cu celeritate şi pentru introducerea obiectivului
menţionat se reflectă şi la nivelul sistemului juridic român. Astfel, urmând probabil recomandarea
din Programul – cadru al CEPEJ, legiuitorul consacră cu titlu de principiu fundamental al procesului
civil „dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil”, în art. 6 din Codul de procedură
civilă.
Potrivit textului, orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în
termen optim şi previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege (alin. (1)
teza I).
În scopul asigurării efectivităţii acestor drepturi, legiuitorul stabileşte în teza a II-a a
alineatului 1 al art. 6 NCPC că „instanţa este datoare să asigure desfăşurarea cu celeritate a
judecăţii”.
De fapt, aşa cum se precizează în „Tezele prealabile ale proiectului Codului de Procedură
Civilă”71, în centrul atenţiei legiuitorului s-a situat preocuparea pentru recunoaşterea şi clarificarea,
într-un termen optim şi previzibil, a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii, concomitent
cu îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. Ca atare, legiuitorul român face trecerea de la un
„termen rezonabil” la un „termen optim şi previzibil”.
Dar ce se înţelege prin „termen optim şi previzibil”?
Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, „optim” înseamnă „adecvat, potrivit,
indicat, care asigură cea mai mare eficientă”, iar „previzibil” înseamnă „care poate fi prevăzut”.
În doctrină, s-a apreciat că, în lipsa unei conotaţii specifice sintagmei „termen optim şi
previzibil”, nu putem intui mai mult decât cerinţa soluţionării cauzei într-un „termen util”, pentru a
trece de la „drepturi teoretice şi iluzorii” la „drepturi efective şi concrete”72, expresia „în timp util”
semnificând „la timp, la momentul oportun”, adică adecvat situaţiei, împrejurărilor, ceva care se
face la momentul potrivit.
Având în vedere semnificaţiile sintagmelor de mai sus, apreciem că soluţionarea cauzei
într-un „termen optim şi previzibil” înseamnă mai mult decât judecarea cauzei cu celeritate, că
măsurile pentru o mai bună previzibilitate a duratei procedurilor sunt, aşa cum a apreciat CEPEJ,
complementarea măsurilor pentru reducerea duratei soluţionării cauzei, că în cadrul măsurilor
legislative trebuie găsit un echilibru corespunzător între iniţiativa părţilor şi rolul activ al
judecătorului în vederea evitării întârzierilor. Astfel, în timp ce părţile ar trebui să fie responsabile în
principal pentru succesul sau eşecul lor în cadrul procesului, judecătorul trebuie să aibă autoritatea
68

I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I, Editura Wolters Kluwer, 2010, p. 140.
În acest sens: I. Deleanu, Tratat, op. cit., p. 140; I. Leş, Noul Cod de procedură civilă, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2011, p. 12; M. Tăbârcă, Principiul dreptului la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil, în lumina
noului Cod de procedură civilă, în „Dreptul” nr. 12/2010, p. 45-46.
70
I. Deleanu, Gh. Buta, Procedura somaţiei de plată. Doctrină şi jurisprudenţă, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2006, p. 13-16.
71
Tezele prealabile ale proiectului Codului de Procedură Civilă au fost aprobate prin H.G. nr. 1527/2007, publicată
în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 889 din 27 decembrie 2007.
72
I. Deleanu, Consideraţii generale şi unele observaţii cu privire la proiectul Codului de procedură civilă, în
R.R.D.P. nr. 2/2009, p. 30, nota 7.
69
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suficientă pentru a desfăşura procedura într-o manieră pro-activă, pentru a evita abuzurile de drept
procesual şi întârzierile nejustificate în cadrul procedurii73.
Prin urmare, judecarea cauzei într-un termen optim şi previzibil presupune printre altele:
- fixarea unei durate – cadru de soluţionare a procesului, ţinându-se seama de împrejurările
cauzei, de situaţia concreta (deci, se va aprecia ca şi în cazul „termenului rezonabil” conjunctural şi
aleatoriu), astfel încât, justiţiabilii să aibă o previzibilitate a procedurilor;
- durata astfel prevăzută să fie adecvată pricinii, să asigure cea mai mare eficienţă;
- supravegherea de către instanţă a progresului cauzei;
- definirea unor standarde şi obiective pentru utilizarea timpului;
- fixarea priorităţilor în judecarea cauzelor;
- organizarea şedinţelor de judecată în aşa fel încât să fie redusă incertitudinea privind ora la
care persoanele citate vor fi efectiv chemate în fata instanţei;
- monitorizarea cauzelor prin sisteme informatice;
- sancţionarea celor care îşi exercită drepturile procesuale „în mod manifest abuziv”;
- în cazul întârzierilor trebuie să se intervină eficient şi prompt, prin măsuri adecvate;
- acordarea unei atenţii prioritare calităţii hotărârilor de la judecătorii.
CEPEJ aprecia că două din cele mai semnificative elemente prin care se promovează
soluţionarea rapidă şi calendarele cauzelor sunt managementul cauzei şi regulile procedurale,
indicând expres nevoia creşterii rolului activ al judecătorului, căci în jurisprudenţa Curţii s-a
constatat că „inactivitatea instanţei” şi „inerţia judiciară în administrarea probatoriului” au constituit
cauze ale violării cerinţei termenului rezonabil74.
În scopul realizării acestor deziderate, legiuitorul prevede că instanţa este obligată să dispună
toate măsurile permise de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii [art. 6 alin. (1) teza
a II-a NCPC], prevederi care se aplică, în mod corespunzător, şi în faza executării silite.
Astfel, în premieră pentru sistemul nostru judiciar, noul Cod de procedură civilă stabileşte în
art. 233, intitulat marginal „Estimarea duratei cercetării procesului”, că la primul termen de judecată
la care părţile sunt legal citate, judecătorul, după ascultarea părţilor, va estima durata necesară pentru
cercetarea procesului, ţinând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluţionat
într-un termen optim şi previzibil. Durata astfel estimată va fi consemnată în încheiere.
Deci, judecătorul va stabili durata cercetării procesului, etapă în care se îndeplinesc acte de
procedură la cererea părţilor ori din oficiu, pentru pregătirea dezbaterii în fond a procesului şi în
funcţie de care se va determina dacă întregul proces înaintea primei instanţe se desfăşoară într-un
termen optim şi previzibil. Estimarea duratei cercetării procesului se face după ascultarea părţilor,
ţinând cont de împrejurările cauzei, în special de natura şi de obiectul pricinii75.
Întrucât legiuitorul nu face nici o distincţie, înseamnă că obligaţia estimării duratei cercetării
procesului incubă judecătorului în orice cauză dedusă judecăţii, dar mai ales în cele pentru care se
stabileşte în mod expres judecata de urgenţă76.
Pentru unele proceduri speciale, legea stabileşte un termen de finalizare a judecăţii. De
exemplu, durata procedurii emiterii ordonanţei de plată este de cel mult 90 de zile de la data
introducerii cererii creditorului, astfel că, dacă a trecut acest termen fără a se pronunţa ordonanţa de
73
CEPEJ, Practical ways of combating delays in the justice system, excessive workloads of judges and case
backlogs, Strasbourg, 8 aprilie 2004, CEPEJ (2004) (5) (D1), p. 32.
74
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), op. cit., p. 13.
75
I. Leş, Codul…, op. cit., p. 374.
76
De exemplu, în procedura ordonanţei prezidenţiale (art. 984, alin (3) N.C.pr.civ.), în cererile posesorii (art.989
alin(1) N.C.pr.civ.), în cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art.1027 alin (2) N.C.pr.civ.).
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plată, instanţa va dispune, chiar din oficiu, închiderea dosarului prin încheiere definitivă, creditorul
având posibilitatea de a se adresa instanţei cu o cerere potrivit dreptului comun (art. 1008 NCPC)77.
Durata cercetării procesului estimată în condiţiile menţionate poate fi reconsiderată de către
judecător, pentru motive temeinice, cu ascultarea părţilor [art. 233 alin. (2) NCPC]. Prin urmare,
încheierea în care s-a consemnat durata estimată a cercetării procesului are caracter preparatoriu şi
nu interlocutoriu, de vreme ce judecătorul poate reveni asupra măsurii dispuse prin acea încheiere78.
Însă obligaţia judecătorului de a asigura soluţionarea cauzei într-un termen optim şi previzibil
nu exclude obligaţia acestuia de a dispune măsurile necesare pentru desfăşurarea cu celeritate a
judecăţii, aşa cum, de altfel, rezultă din art. 6 alin (1) teza a II-a NCPC.
Măsurile pe care trebuie să le ia judecătorul în scopul soluţionării cu promptitudine a fiecărui
proces sunt determinate prin art. 236 NCPC, intitulat marginal „Asigurarea celerităţii”. Potrivit alin.
1 al textului, pentru cercetarea procesului, judecătorul fixează termene scurte, chiar de la o zi la alta,
dispoziţiile art. 224 NCPC, care instituie o prezumţie de luare la cunoştinţă a termenului de judecată
în cazurile prevăzute de lege şi excepţiile de la acestea sunt aplicabile. Dacă există motive temeinice,
judecătorul poate acorda şi termene mai îndelungate decât cele prevăzute la alin (1) al textului [alin.
(2)]. De asemenea, judecătorul poate stabili pentru părţi, precum şi pentru alţi participanţi în proces,
îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea dovezilor cu înscrisuri, relaţii scrise, răspunsul scris la
interogatoriul comunicat potrivit art. 34979, asistarea şi concursul la efectuarea în termen a
expertizelor, precum şi orice alte demersuri necesare soluţionării cauzei [alin. (3)]. Când este
necesar pentru îndeplinirea îndatoririlor prevăzute la alin (3), părţile, experţii, traducătorii,
interpreţii, martorii şi orice alţi participanţi în proces pot fi încunoştiinţaţi şi telefonic, telegrafic, prin
fax, prin poştă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului
actului ce se comunică ori înştiinţarea pentru prezentarea la termen, precum şi confirmarea primirii
acestora. În cazul încunoştiinţării telefonice, grefierul va întocmi un referat în care va arăta cum s-a
făcut încunoştiinţarea [alin. (4)].
Pentru faza executării silite, art. 618 alin. (1) NCPC stabileşte că, în tot cursul executării,
executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind prin toate mijloacele admise de lege
pentru realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea
dispoziţiilor legii, a drepturilor părţii şi ale altor persoane interesate. Această regulă reprezintă o
consacrare legislativă a jurisprudenţei constante a CEDO80 jurisprudenţă care a antrenat sau
accelerat în multe state, printre care şi România, schimbări de ordin legislativ sau jurisdicţional,
menite să garanteze atât micşorarea termenelor de soluţionare a cauzelor, cât şi reducerea duratei de
executare a hotărârilor.
Tot în scopul eficientizării procedurii şi asigurării soluţionării cu celeritate a procesului,
legiuitorul noului Cod de procedură civilă instituie şi următoarele reguli şi mecanisme procedurale,
care să prevină încercările de tergiversare sau tărăgănare81 în luarea hotărârilor de către judecător şi,
pe cale de consecinţă, să reducă durata procesului:
77
Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind combaterea întârzierii executării obligaţiilor
de plată rezultate din contracte comerciale, ale cărei dispoziţii sunt preluate, cu unele modificări, prin art. 999-1010 NCPC, a
se vedea: S. Popa, M. Fodor, în „Dreptul” nr. 4/2008, p. 9-29; M. Fodor, Drept procesual civil. Procedura necontencioasă.
Arbitrajul. Executarea silită. Procedurile speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 453-469.
78
Nerespectarea obligaţiei judecătorului de a estima durata cercetării procesului poate fi apreciată ca o abatere
disciplinară în sensul art. 99 lit. e) din Legea nr. 303/2004.
79
Art. 349 N.C.pr.civ. reglementează „luarea interogatoriului persoanelor juridice”, stabilind că statul şi celelalte
persoane juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se
va comunica în prealabil, în condiţiile prevăzute la art. 189 lit.e) N.C.pr.civ. Se exceptează societăţile de persoane, ai căror
asociaţi cu drept de reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu.
80
A se vedea CEDO: Hotărârea din 17 iunie 2003, în cauza Ruşanu c. România, publicată în Monitorul oficial al
României nr. 1139 din 2 decembrie 2004.
81
Conceptul „tergiversare” sau „tărăgănare” vine de la verbul „a tergiversa”, care potrivit DEX-ului înseamnă a
amâna rezolvarea unei chestiuni, luarea unei decizii.
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- amânările pe care le va putea acorda instanţa, fie prin învoiala părţilor, fie pentru lipsă de
apărare, vor avea caracter excepţional, înlăturându-se astfel posibilitatea părţilor de a solicita şi
obţine amânări repetate nejustificate82;
- necompetenţa de ordine publică va putea fi invocată la primul termen de judecată la care
părţile sunt legal citate în fata primei instanţe, dar nu mai târziu de terminarea cercetării procesului
[art. 126 alin. (1) NCPC];
- strămutarea cauzelor şi recuzarea judecătorilor, instrumente procesuale folosite deseori
pentru tergiversarea judecăţii sunt reglementate prin norme riguroase83;
- fixarea primului termen de judecată după ce pârâtul a depus întâmpinare, aceasta a fost
comunicată reclamantului şi reclamantul a depus răspuns la întâmpinare ori după expirarea
termenelor prevăzute de art. 196 NCPC;
- extinderea modalităţilor de comunicare a actelor de procedură, în sensul că, pe lângă
modalităţile clasice de comunicare prin agenţii procedurali sau alţi salariaţi ai instanţei ori prin
poştă, la cererea părţii interesate şi pe cheltuiala acesteia va fi posibilă şi comunicarea prin executori
judecătoreşti sau prin servicii de curierat rapid; de asemenea, comunicarea citaţiilor şi a altor acte de
procedură se vor putea face de grefa instanţei şi prin telex, poştă electronică sau prin alte mijloace ce
asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii a acestuia, dacă partea a indicat instanţei
datele corespunzătoare în acest scop (art. 149 NCPC) 84;
- obligaţia judecătorului de a îndruma părţile din proces spre folosirea procedurii medierii, ca
mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor;
- resistematizarea etapelor procesului civil de o manieră care să conducă la un dialog judiciar,
simplificarea formelor procedurale şi reglementarea unor măsuri de natură să ducă la responsabilizarea părţilor din proces;
- noţiunea de „termen în cunoştinţă” vizează orice ipoteză în care se poate prezuma că partea
a primit citaţia şi cunoaşte termenul, sens care rezultă, de altfel, şi din art. 153 alin. (1) C. pr. civ.
actual, în forma dată acestui text prin art. I pct. 18 din Legea nr. 202/2010 privind accelerarea
soluţionării proceselor;
- neîndeplinirea procedurii prealabile nu va putea fi invocată, de regulă, decât de pârât prin
întâmpinare, sub sancţiunea decăderii [art. 188 alin. (2) NCPC];
- a fost păstrată procedura administrării probelor de către avocaţi (art. 360-382 NCPC);
- citaţia şi celelalte acte de procedură vor fi înmânate, sub sancţiunea nulităţii, cu cel puţin 5
zile înaintea termenului de judecată, iar în cazurile urgente sau atunci când legea prevede în mod
expres, judecătorul poate dispune scurtarea acestui termen.
Totodată, legiuitorul a creat un remediu împotriva duratei excesive a procedurii, şi anume
contestaţia privind tergiversarea procesului, procedură specială, de sine stătătoare, instituită de art.
515-519 NCPC. În temeiul acestor texte de lege, oricare dintre părţi şi procurorul care participă la
judecată pot face contestaţie prin care, invocând încălcarea dreptului la soluţionarea procesului
într-un termen optim şi previzibil, să solicite luarea măsurilor legale, pentru ca această situaţie să fie
înlăturată. Mai mult, în situaţia în care contestaţia sau plângerea a fost făcută cu rea-credinţă, adică
în scopul tergiversării procesului sau pentru a şicana partea adversă, autorul acesteia poate fi obligat
la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2000 lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata
de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestaţiei sau plângerii.
Sperăm că aceste măsuri normative vor fi însoţite de măsuri concrete, care să vizeze
eradicarea cauzelor ce conduc la prelungirea excesivă, nejustificată a procedurilor şi să asigure
desfăşurarea optimă a judecăţii şi, desigur, realizarea efectivă, concretă a drepturilor nesocotite,
nerespectate sau încălcate.
82
Art. 216 alin. (1) prevede că amânarea judecăţii în temeiul învoielii părţilor nu se poate încuviinţa decât o singură dată
în cursul procesului, iar amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi dispusă, în temeiul art. 217 alin.(1), la cererea părţii
interesate, numai în mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei.
83
A se vedea art. 135-142, art. 43-53 N.C.pr.civ.
84
O dispoziţie asemănătoare se găseşte şi în art. 1321 alin. (2) C.pr.civ. actual.

Drept privat

251

SUSPENDAREA PROCEDURII DE CĂTRE INSTANŢA
JUDECĂTOREASCĂ DIN ROMÂNIA ÎN SITUAŢIA EFECTUĂRII
UNEI TRIMITERI PRELIMINARE CĂTRE CURTEA DE JUSTIŢIE
A UNIUNII EUROPENE1
Mihai ŞANDRU∗
Mihai BANU∗∗
Dragoş CĂLIN∗∗∗
I. Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia
efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării noului Cod
de procedură civilă
1. Reglementările noului Cod de procedură civilă
Noul Cod de procedură civilă2 (denumit în continuare „NCPC”) prevede la art. 412 alin. 1
pct. 7 că „judecarea cauzelor se suspendă de drept în cazul în care în care instanţa formulează o
cerere de pronunţare a unei a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană” (s.n.).
Redactarea ridică unele probleme terminologice, pe care le vom enunţa pe scurt:
1. Documentul pe care se fundamentează trimiterea preliminară a unei instanţe naţionale nu
este propriu-zis o „cerere”; cu toate acestea am putea considera că sintagma „formulează o cerere de
pronunţare a unei hotărâri preliminare” este echipolentă cu „formulează trimiterea preliminară”;
instanţa formulează trimiterea preliminară, iar trimiterea preliminară, din punctul de vedere al
documentului, se poate realiza sub mai multe feluri: fie este trimisă încheierea de şedinţă, 3 fie un
document separat, transmis de către instanţă, semnat de judecătorul/judecătorii din cauza respectivă;
cu toate acestea, prin modificările recente ale „Recomandărilor în atenţia instanţelor naţionale,
referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare”4 se utilizează formula „cerere de decizie
preliminară” (pct. 11), probabil în ideea ca instanţa de la Luxemburg ar putea pronunţa fie hotărâri,
fie ordonanţe (desemnate generic, „decizii”), însă nu este momentul pentru o detaliere a acestui
aspect.
1
Prezentul articol reprezintă o versiune preliminară a capitolului cu acelaşi obiect din volumul „Procedura trimiterii
preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept”, în curs de apariţie la
editura C.H. Beck.
∗
cercetător ştiinţific gr.II, coordonatorul Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări
Juridice „Acad.Andrei Rădulescu, al Academiei Române; prof.dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.
∗∗
cercetator ştiinţific asociat, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei
Rădulescu” al Academiei Române.
∗∗∗
cercetator ştiinţific asociat, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei
Rădulescu” al Academiei Române; judecător, Curtea de Apel Bucureşti.
2
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost publicată în M. Of., Partea I, nr. 545 din 3.8.2012,
modificată prin Legea nr. 206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea
art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi
pentru completarea unor acte normative conexe, M. Of. 762/2012, şi Legea nr. 76/2012 – pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
3
Nu şi „sentinţa” cum s-a întâmplat în cauza Nisipeanu, C-263/10.
4
JO, 2012, C 338, p. 1.
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2. Referirea din teza finală „potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea
Europeană” este cel puţin interesantă, întrucât prevederile din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (denumit în continuare „TFUE”), în special art. 267, reglementează temeiul trimiterii, iar
nu procedura pe care instanţa naţională trebuie să o urmeze.
2. Jurisprudenţa română până la data intrării în vigoare a NCPC
Până la intrarea în vigoare a NCPC nu există o reglementare specială în materia suspendării
cauzelor naţionale în momentul în care se formulează trimiterea preliminară. În toate cele 46 de
cauze înregistrate (până la data scrierii acestui articol, 30.01.2013) 5 la Curtea de Justiţie în care au
formulat trimiteri preliminare, instanţele din România au suspendat cauzele naţionale până la
pronunţarea Curţii de Justiţie. Temeiurile juridice ale suspendării sunt diferite, dacă acestea au fost
enunţate sunt: „art. 244 pct. 1” (art. 244 prevede că „instanţa poate suspenda judecata: 1. când
dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face
obiectul unei alte judecăţi” – s.n.); „art. 23 din Statutul CEJ” („în cazurile prevăzute la articolul 267
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, decizia instanţei naţionale care îşi suspendă
procedura şi sesizează Curtea de Justiţie este notificată Curţii de către instanţa naţională
respectivă”); „art. 25 din Nota de informare” („Formularea unei întrebări preliminare determină
suspendarea procedurii naţionale până la momentul la care Curtea se pronunţă.”), „art. 2 alin. 3
din Legea nr. 340/2009, privind formularea de către România a unei declaraţii în baza prevederilor
art. 35 paragraful 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană” (în cauza C-602/10, SC Volksbank
România, referitoare la „protecţia consumatorilor”, aşadar, un temei greşit); art. 234 CE, 267 TFUE.
Majoritatea cauzelor care au fost trimise din România nu au menţionat temeiul juridic al suspendării,
arătându-se că se suspendă pe durata procedurii. În mod corect instanţa trebuie să motiveze
suspendarea, arătând împrejurările de fapt şi de drept; (ne) indicarea textului nu este sancţionată.
Prin intrarea în vigoare a NCPC indicarea temeiului suspendării va fi o simplă formalitate. Ar trebui
precizat că indicarea textelor din actele legislative europene sau „soft law” (Nota de
informare/Recomandări în atenţia instanţelor naţionale, referitoare la efectuarea trimiterilor
preliminare/Statutul Curţii) nu sunt necesare, întrucât în materia suspendării se aplică principiului
autonomiei procedurale.6 Astfel, dacă până la intrarea în vigoare a NCPC nu se putea considera că
textele menţionate din dreptul UE ar putea impune suspendarea cauzei, dar erau un temei pentru
suspendarea facultativă.
În privinţa atacării încheierii prin care cauza naţională era suspendată, cele mai multe dintre
acestea nu prevăd o cale de atac; cele care se aflau în recurs, mai ales la ICCJ sunt „irevocabile”; iar
în câteva cazuri sunt date cu recurs în „termen de 72 de ore de la comunicarea încheierii” (C-335/10,
Vijulan; C-336/10, Ijac); în alte cauze, instanţele au pronunţat suspendarea, „cu recurs pe toată
durata suspendării” (C-434/11, Corpul Naţional al Poliţiştilor, C-81/12, Asociaţia ACCEPT,
C-369/12, Corpul Naţional al Poliţiştilor) sau „cu recurs odată cu fondul” (C-102/10, Bejan). Potrivit
5

Lista cauzelor înregistrate la CJUE şi dosarul fiecărei cauze: www.iaduer.ro
Şi în jurisprudenţa sa, Curtea de Justiţie pare să susţină un punct de vedere asemănător, cel al suspendării cauzei (a
se vedea cauzele conexate C-422/93, C-423/93 şi C-424/93, Zabala Erasun şi alţii/Instituto Nacional de Empleo, hotărârea
din 15 iunie 1995, ECR [1995], p. I-1567, pct. 28.). Totuşi, din analiza paragrafului menţionat rezultă că accentul este pus pe
faptul că, în niciun moment instanţa naţională nu se desesizează, ea rămânând cea care controlează întreaga procedură, inclusiv prin posibilitatea retragererii trimiterii preliminare (chiar fără a motiva retragerea), dar cu respectarea dreptului
Uniunii Europene, şi cu asumarea răspunderii pentru aplicarea teoriei actului clar (cauza 283/81, CILFIT/Ministero della
Sanità, hotărârea din 6 octombrie 1982, ECR [1982], p. 3415, pct. 16-17). A se vedea şi cauza Cartesio: „Curtea trebuie să
rămână fidelă, tot în interesul clarităţii şi al securităţii juridice, deciziei prin care s-a dispus trimiterea preliminară, care
trebuie să îşi producă efectele atâta vreme cât nu a fost reformată sau modificată de instanţa care a pronunţat-o, numai
această din urmă instanţă putând să se pronunţe cu privire la o asemenea reformare sau la o asemenea modificare.” Cauza
C-210/06, Cartesio, hotărârea din 16 decembrie 2008, ECR 2008 p. I-964, pct. 97.
6
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NCPC încheierea prin care se suspendă cauza şi sunt trimise întrebările preliminare este supusă căii
de atac a recursului, potrivit art. 414 NCPC.7
În practică a fost atacată încheierea prin care s-a respins cererea de trimitere preliminară8.
3. Drept comparat
Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu au reglementată suspendarea de drept şi
nici măcar suspendarea facultativă în contextul trimiterii preliminare. După toate aparenţele, art. 267
TFUE este considerat un temei juridic suficient pentru sesizarea Curţii de Justiţie. De exemplu, în
Danemarca sau Slovacia9 nu există reglementări în materie, însă suspendarea cauzei naţionale se
realizează în practică. Spre deosebire de acestea, Anglia, Scoţia, Grecia, Austria, Ungaria, Letonia şi
Bulgaria au reglementări detaliate. În Anglia, art. 68 alin. 3 din Codul de procedură10 reglementează
trimiterea preliminară, în particular se arată ca în momentul efectuării trimiterii preliminare acţiunea
în faţa instanţei naţionale se suspendă. În Scoţia, art. 65 din „Court of Session Rules” enunţă reguli
detaliate privind sesizarea Curţii de Justiţie11. În Austria12 au fost adoptate dispoziţii privind
suspendarea atunci când se realizează o cerere pentru o decizie preliminară. În Bulgaria, 13 există o
reglementare detaliată a procedurii din dreptul naţional cu privire la trimiterea preliminară. Cu
privire la suspendare, art. 631 din Codul de procedură civilă bulgar (în vigoare din 24.07.2007)
prevede că „(1) În momentul trimiterii întrebării preliminare, instanţa judecătorească suspendă
procedura. Aceasta suspendare este definitivă. (2) Procedura se reia după pronunţarea Curţii de
Justiţie.” (s.n.) În Ungaria, art. 155/A din Legea nr. III din 1952 privind Codul de procedură civilă
precizează că „[i]nstanţa sesizează Curtea de Justiţie cu o cerere de pronunţare a unei hotărâri
preliminare prin ordonanţă şi suspendă, în acelaşi timp, judecarea cauzei.” În Letonia, în materie
penală instanţa naţională poate sesiza Curtea de Justiţie, moment în care acţiunea se suspendă până
la întoarcerea răspunsului (art. 278 (2) din Codul de procedură penală14); în materie civilă, măsura
suspendării intervine dacă instanţa realizează trimiterea preliminară (art. 214 (41) din Codul de
procedură civilă);15 o dispoziţie asemănătoare se găseşte în Codul de procedură administrativă leton
(art. 237) 16.
4. Avantajele şi dezavantaje
În primul rând se poate discuta despre avantajele/dezavantajele reglementării în general a
suspendării în situaţia realizării unei trimiteri preliminare. Este evident că pentru o unitate în
aplicarea dreptului procesul civil, această reglementare trebuie privită favorabil, în special în ceea ce
priveşte calea de atac a încheierii prin care este admisă trimiterea preliminară. În privinţa opţiunii –
7
Art. 414 NCPC: „(1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere, care poate fi
atacată cu recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, hotărârea este definitivă.
(2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, atât împotriva încheierii
prin care s-a dispus suspendarea, cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a
procesului.” (s.n.)
8
Curtea de Apel Timişoara, Decizia civilă 5/10.01.2012, dosar nr. 1441/220/2010/a1, nepublicată.
9
http://www.jafbase.fr/docUE/Slovaquie/COde%20ProcCvi.pdf
10
http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules
11
La adresa: http://www.scotcourts.gov.uk/docs/cos---rules/chap65.pdf?sfvrsn=2.
12
Al XVIII-a colocviu al Asociaţiei Consiliilor de stat şi instanţelor administrative supreme din Uniunea Europeană,
Helsinki 20-21.5.2002. Versiune revizuită potrivit discuţiilor colocviului – raport general cu tema „Trimiterea preliminară la
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene” realizat de Heikki Kanninen în colaborare cu Irma Telivuo, la adresa
http://www.juradmin.eu/images/media_kit/colloquia/2002/gen_report_en.pdf, p. 12.
13
http://www.vks.bg/english/vksen_p04_02.htm
14
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Criminal_Procedure_Law.doc
15
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Civil_Procedure_Law.doc
16
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Administrative_Procedure_Law.doc
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suspendare voluntară/de drept – se poate discuta dacă nu ar exista situaţii în care instanţa naţională
este interesată, în acelaşi timp, de interpretarea dreptului unional, dar şi de administrarea probelor,
caz în care trimiterea preliminară nu ar avea ca efect tergiversarea soluţionării cauzei.
II. Suspendarea acţiunii de către instanţa naţională în situaţia trimiterii întrebării
preliminare de către o altă instanţă judecătorească
1. Preliminarii
Acest capitol analizează problematica suspendării acţiunii iniţiate în faţa unei instanţe
naţionale în situaţia sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o trimitere preliminară de către
o altă instanţă judecătorească, fie din România, fie dintr-un alt stat membru, suspendare care
operează până la momentul pronunţării Curţii de Justiţie17.
În îndrumările sale către judecătorii naţionali, Curtea de Justiţie precizează în două paragrafe
că „formularea unei întrebări preliminare determină suspendarea procedurii naţionale până în
momentul în care Curtea se pronunţă” (par. 26) 18. În situaţia măsurilor asigurătorii instanţa
naţională rămâne competentă să dispună, în special în cadrul trimiterii în vederea aprecierii
validităţii (par. 27 şi 17 din notă). Această „notă” (i.e. informare) reprezintă un text fără forţă
juridică obligatorie („soft-law”) al Curţii de Justiţie, elaborat pe baza Statutului Curţii19, care potrivit
art. 23 statuează că, „în cazurile prevăzute la art. 267 [TFUE], decizia instanţei naţionale care îşi
suspendă procedura iniţiată în baza dreptului intern şi sesizează Curtea de Justiţie este notificată
Curţii de către instanţa naţională respectivă”; textul menţionat a fost redactat în scopul unei mai
bune cooperări între instanţele naţionale şi Curtea de Justiţie. Suspendarea acţiunii pare a fi necesară
cel puţin pentru simplul motiv de a nu se ajunge la contradicţie între hotărârea instanţei naţionale şi
hotărârea Curţii de Justiţie20.
Aşa precum s-a arătat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie, părţile dintr-o acţiune în faţa unei
instanţe naţionale nu se pot adresa direct Curţii pentru a solicita o hotărâre preliminară, obligându-l
în acelaşi timp pe judecătorul naţional să suspende procedura pentru a aştepta hotărârea Curţii21.
Nici tratatul şi nici Statutul Curţii nu prevăd asemenea limitări pentru judecătorul naţional22. În
prima dintre cauzele analizate în continuare (Agrana România) la solicitarea părţilor dintr-un litigiu,
instanţa naţională a suspendat judecata până la pronunţarea Curţii de Justiţie într-o cauză care avea
legătură cu litigiul suspus judecăţii instanţei naţionale, deşi întrebarea preliminară provenea de la o
instanţă judecătorească dintr-un alt stat membru; în alte exemple analizate, trimiterea preliminară
fusese ridicată de o instanţă românească (prin urmare din acelaşi stat membru). În cauză, părţile doar
au propus această soluţie, însă instanţa, interpretând dreptul naţional, a hotărât suspendarea.
2. Cauza Agrana România
Într-o acţiune înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, pe cale de excepţie, s-a solicitat
„suspendarea cauzei până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a unei hotărâri preliminare într-o
17

Acest capitolul reia şi dezvoltă Mihai Şandru, Suspendarea acţiunii de către instanţa naţională în situaţia
trimiterii întrebării preliminare de către o instanţă din alt stat membru, în RRDE, nr. 4/2010, 167-172.
18
Notă de informare cu privire la efectuarea trimiterilor preliminare de către instanţele naţionale, JO 2011, C 160,
p. 1. Pentru detalii privind respectiva notă, a se vedea capitolul XI, infra.
19
Protocolul (nr. 3) privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, JO 2010, C 83, p. 210. Protocoalele la
tratate au aceeaşi forţă juridică cu acestea din urmă.
20
Hotărârea din 15 iunie 1995, cauzele conexate C-422/93, C-423/93 şi C-424/93, Zabala Erasun şi alţii/Instituto
Nacional de Empleo, Rec. 1995, p. I-1567.
21
Referitor la rolul părţilor în privinţa sesizării Curţii de Justiţie, a se vedea şi capitolul I, supra.
22
Hotărârea din 14 decembrie 1962, cauzele conexate 31/62 şi 33/62, Wöhrmann, Rec. 1962, p. 965, 980; mai
recent, hotărârea din 21 iulie 2011, cauza C-104/10, Kelly, nepublicată încă în Rep., pct. 60-66.
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cerere care are ca obiect interpretarea art. 11 din Regulamentul CE nr. 320/200623, incident în
prezenta cauză”24. În urma solicitării, Curtea de Apel a decis suspendarea acţiunii (prin încheiere),
pentru a aştepta pronunţarea unei hotărâri preliminare (a Curţii de Justiţie) într-o cauză trimisă din
alt stat; fără îndoială, această procedură a constituit la acel moment o premieră pentru jurisprudenţa
românească.
Întrebarea preliminară a fost trimisă de către Verwaltungsgerichtshof25 (Austria) şi a fost
înregistrată la Curtea de Justiţie la data de 28 ianuarie 2008; la data de 3 decembrie 2008 instanţa din
România a suspendat cauza, Curtea de Justiţie a pronunţat hotărârea în cauza C-33/08 la data de 11
iunie 2009, şi cauza a fost repusă pe rol (de către instanţa română) în data de 7 octombrie 2009 cu
termen de judecată la 6 ianuarie 2010 (când s-a şi pronunţat hotărârea). Ca efect colateral al
dreptului Uniunii, cauza a fost suspendată mai mult de un an, şi, fără a intra în fondul problemei,
fără a influenţa în mod decisiv. Pe de altă parte, ar fi suficient să ne gândim că respectiva durată a
fost mai redusă decât timpul mediu necesar Curţii de Justiţie să pronunţe o hotărâre într-o procedură
preliminară, „tipică”, „completă”26.
Pentru a se ajunge la această hotărâre a instanţei naţionale, şi în vederea formulării apărării
(ambele părţi ale acţiunii au susţinut/nu s-au opus suspendării acţiunii27), s-a solicitat
Departamentului pentru Afaceri Europene comunicarea documentelor doveditoare ale introducerii
cererii de pronunţare a hotărârii preliminare către Curtea de Justiţie, această instituţie comunicând,
prin agentul guvernamental care asigură reprezentarea României în astfel de cauze, faptul că pe rolul
Curţii de Justiţie există şi o cerere privind pronunţarea unei hotărâri preliminare în cauza C-33/08,
Agrana Zucker28, această cerere având ca obiect interpretarea de către Curtea de Justiţie a art. 11 din
Regulamentul nr. 320/2006.
Curtea de Apel a apreciat că „formularea cererii pentru pronunţarea unei hotărâri în speţă este
foarte utilă, întrucât atât în ţara noastră, cât şi în alte ţări s-au ridicat probleme de interpretare a
respectivului articol, prezentând interes general pentru a aplicarea uniformă a dreptului [UE] în
cadrul Uniunii”29. Mai mult instanţa a motivat după cum urmează:
„Întrucât formularea cererii de pronunţare a unei hotărâri preliminare determină suspendarea
judecăţii în faţa jurisdicţiei naţionale care a iniţiat cererea până la soluţionarea acesteia de către
[Curtea de Justiţie], iar hotărârea Curţii de Justiţie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte
instanţe naţionale sesizate cu o problemă identică, deci şi pentru România, în temeiul art. 244 alin. 1
pct. 1 C. pr. civ. s-a solicitat suspendarea cauzei pendinte la instanţa naţională până la pronunţarea
23
Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de
restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind
finanţarea politicii agricole comune, JO L 58, 28.2.2006, p. 42, Ediţie specială 03/vol. 70, p. 118.
24
Curtea de Apel Bucureşti, dosar nr. 4836/2/2008, SC Agrana Romania SA/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA), încheierea din 3 decembrie 2008, nepublicată (denumită în continuare „Agrana România”).
25
Curtea administrativă.
26
Potrivit Raportului anual al Curţii de Justiţie pentru 2010, p. 100, timpul mediu necesar pentru pronunţarea unei
hotărâri preliminare a fost în respectivul an de 17, 1 luni (2009), respectiv 16, 1 (2010):
[la adresa: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-05/ra2010_stat_cour_final_ro.pdf]. Mai
recent, Raportul anual al Curţii de Justiţie pentru 2011, acel timp mediu a fost de 16, 4 luni în cursul anului 2011 (ibidem, p.
110; la adresa: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-06/ra2011_version_integrale_ro.pdf).
27
Într-o decizie a instanţei supreme s-a precizat că „suspendarea nu este condiţionată de acordul părţilor” (Î.C.C.J.,
secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1238/2005, în Dreptul, nr. 5/2006, p. 283). De altfel, Curtea
Constituţională s-a pronunţat, pe calea invocării unei excepţii de neconstituţionalitate, că „art. 244 alin.1 pct.1 din Codul de
procedură civilă reglementează unul din cazurile de suspendare facultativă a judecăţii care dă judecătorului posibilitatea să
aprecieze utilitatea suspendării, evitând prelungirea artificială şi nejustificată a procesului şi asigurând astfel părţilor
exercitarea drepturilor procesuale cu bună-credinţă, fără a aduce atingere drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalte
părţi.” (Decizia Curţii Constituţionale nr. 551/2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin.
1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, publicată în M. Of., Partea I, nr. 685 din 10 august 2006).
28
CJCE, cauza C-33/08, hotărârea din 11.06.2009, Agrana Zucker, Rep. 2009, p. I-5035.
29
Agrana România, încheierea din 3 decembrie 2008, nepublicată.
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de către [Curtea de Justiţie] a hotărârii preliminare în cererea iniţiată de către instanţa austriacă,
apreciind faptul că interpretarea dată prin aceasta articolului asupra căruia poartă litigiul şi în dreptul
nostru va avea o influenţă călăuzitoare asupra soluţiei pe care o va pronunţa instanţa naţională”30.
Prin încheierea din 3 decembrie 2008, Curtea de Apel Bucureşti, în temeiul art. 244 alin. 1
pct. 1 Cod procedură civilă, a admis cererea şi a „suspendat judecata pricinii, întrucât dezlegarea
acesteia depinde, în tot sau în parte de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul altei
judecăţi”31.
3. O evaluare a cauzei Agrana România din perspectiva dreptului românesc
Cauza soluţionată de către instanţa naţională poate fi analizată din perspectiva autonomiei
procedurale de care dispune judecătorul naţional în cadrul trimiterii preliminare. Acţiunea a fost
introdusă de o filială a unei societăţi-mamă din Austria. Judecătorul s-a confruntat cu o situaţie nouă,
pe care a trebuit să o califice exclusiv din perspectiva dreptului naţional. Referitor la suspendarea
cauzei de către instanţa naţională, dreptul UE nu influenţează procedura internă; nu există dispoziţii
de drept al UE relevante în acest sens şi nici hotărâri ale Curţii de Justiţie; mai mult chiar aceasta din
urmă a subliniat rolul activ al judecătorului naţional în interpretarea şi aplicarea dreptului UE, cu
excepţia situaţiei în care, prin trimiterea preliminară se ajunge la anularea unui act din dreptul UE,
caz în care instanţa unională este suverană32.
În cele ce urmează, hotărârea în cauza Agrana România este analizată prin prisma
elementelor de interacţiune dintre instanţele naţionale şi Curtea de Justiţie, identificate anterior.
Îndeplinirea condiţiilor din art. 244 alin 1. pct. 1 din Codul de procedură civilă. Potrivit
acestor dispoziţii, instanţa poate suspenda judecata „când dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în
parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi”.
Aceeaşi instanţă, dar într-o altă cauză, s-a pronunţat asupra interpretării art. 244 alin. 1 pct. 1,
considerând că, pentru a suspenda acţiunea, trebuie întrunite mai multe condiţii: „[a] trebuie să
existe o judecată pe rolul unei instanţe, [b] având ca obiect un drept litigios, iar [c] soluţia ce se va
pronunţa să atârne, în totul sau în parte, sub aspectul existenţei sau inexistenţei dreptului, de soluţia
ce se va pronunţa în acea cauză33. Vom analiza în continuare îndeplinirea celor trei condiţii în cauza
Agrana România.
[a] Trebuie să existe o judecată pe rolul unei instanţe, respectiv, pe rolul Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene trebuie să fie înregistrat un dosar. În cauza de faţă, această primă cerinţă ar
corespunde faptului că pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene era înregistrat un dosar de
întrebare preliminară. În contextul dreptului Uniunii, prin întrebarea preliminară, judecata Curţii de
Justiţie este limitată în această procedură la interpretarea sau aprecierea validităţii actelor Uniunii;
aşadar, Curtea nu judecă cauza naţională, judecătorul naţional are obligaţia de a soluţiona procesul,
de a administra probatoriul corespunzător şi are libertatea de a interpreta actele şi faptele deduse
judecăţii acestuia conform conştiinţei sale şi cu respectarea dreptului naţional.
30

Ibidem.
„[...] din probele administrate în cauza de faţă la această dată, rezultă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 244 (1) pct. 1 Cod procedură civilă.” Curtea de Apel Bucureşti, încheierea din 3 decembrie 2008, nepublicată.
32
Potrivit jurisprudenţei Foto-Frost: hotărârea din 22 octombrie 1987, cauza 314/85, Foto-Frost, Rec. 1987,
p. 4199.
33
„Expresia «poate suspenda judecata» nu înseamnă că instanţa dispune această măsură oricând şi oricum, ci numai
dacă sunt îndeplinite cerinţele legale analizate mai sus, motivarea întreruperii cursului judecăţii fiind obligatorie, conform
art. 261 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă. A proceda altfel înseamnă a pronunţa o hotărâre nelegală, care are drept
consecinţă împiedicarea accesului liber la justiţie, drept fundamental prevăzut de art. 21 din Constituţia României.” Curtea
de Apel Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 2032 din 9 iunie 2006, publicată în Buletinul jurisprudenţei nr.
2/2006, Editura Brilliance, 2006.
31
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Deosebirea dintre înţelesul noţiunii „judecată” în dreptul naţional (român) şi cel al Uniunii
Europene, ne conduce la concluzia că este greu de calificat dacă într-o procedură de soluţionare a
unei întrebări preliminare Curtea de Justiţie realizează o „judecată” (în sensul reglementat de Codul
de procedură civilă).
În literatura juridică de la noi34 s-a arătat că pentru a interveni suspendarea trebuie îndeplinite
două condiţii cumulative, dintre care prima35 ne atrage atenţia în mod special: „soluţia dintr-un
proces să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale ce se judecă în alt dosar”, considerând că
prin chestiune prejudicială se înţelege „acea problemă care trebuie rezolvată de instanţa competentă,
în prealabil şi în mod irevocabil, urmând să fie invocată cu putere de lucru judecat în orice alt
proces”.
La o prima vedere, noţiunea de „chestiune prejudicială” (din dreptul procesual civil) pare a fi
compatibilă cu procedura trimiterii preliminare. Interpretarea pune totuşi probleme, mai ales din
punctul de vedere al puterii de lucru judecat a hotărârii Curţii de Justiţie în raport cu instanţa de
trimitere (iar, în situaţia Agrana România, cu o instanţă terţă, care aşteaptă răspunsul Curţii de
Justiţie către altă instanţă).
În lumina acestor consideraţii, este greu să admitem că acţiunea prin care a fost transmisă o
întrebare preliminară s-ar constitui într-o judecată, iar hotărârea pronunţată în acea cauză ar avea
putere de lucru judecat asupra unei instanţe care nu a trimis întrebarea preliminară.
[b] Potrivit interpretării Curţii de Apel Bucureşti, acţiunea înregistrată la CJUE ar trebui să
aibă ca obiect un drept litigios. Limitările pe care tratatele le aduc CJUE prin art. 267 TFUE se
constituie într-o judecată, dar nu a unui drept litigios, ci asupra interpretării sau validităţii unui act de
drept al UE.
Este unanim acceptat36 că procedura instituită prin actualul art. 267 TFUE (fostul art. 234
CE) este o procedură necontencioasă37.
Putem aşadar observa că, în cauza Agrana România, această a doua condiţie necesară pentru
admiterea suspendării unei acţiuni nu este îndeplinită prin raportare la specificitatea întrebării
preliminare la nivelul Curţii de Justiţie.
[c] Cea de-a treia condiţie (soluţia ce se va pronunţa să atârne, în totul sau în parte, sub
aspectul existenţei sau inexistenţei dreptului, de soluţia ce se va pronunţa în acea cauză) a fost avută
în vedere de către judecătorul naţional. Prin prisma analizei anterioare unde am evidenţiat carenţele
34

M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 635.
A doua condiţie enunţată, este aceea ca „procesul care are ca obiect chestiunea prejudicială să fie în curs de
judecată, să nu fi fost el însuşi suspendat”.
36
Jurisprudenţa, în acest sens, debutează în 1964, prin ordonanţa Curţii din 3 iunie 1964 în cauza 6/64, Costa/ENEL,
Rec. 1964, p. 1194. Curtea a subliniat că procedura instituită la art. [267 TFUE] „nu este o procedură contencioasă prin care
să fie soluţionat un diferend, ci instituie o procedură specială destinată asigurării unităţii de interpretare a dreptului [UE]
printr-o cooperare între Curtea de justiţie şi instanţele naţionale, permiţându-le acestora din urmă să solicite interpretarea
textelor [UE] care se aplică litigiilor în care sunt sesizate” (s.n.). Pe larg: C. Naômé, Le renvoi préjudiciel en droit
européen, Larcier, 2007, p. 105-106. Aşadar, încă în această ordonanţă, se regăsesc in nuce toate trăsăturile fundamentale ale
acestei proceduri.
37
Putem formula, în continuare, o ipoteză de lucru: părţile (una dintre ele) ori instanţa ar fi putut solicita
Departamentului pentru Afaceri Europene intervenţia în cauza înregistrată la CJUE (printr-un memoriu?; pentru că nu există
o procedură de solicitare de către terţi a intervenţiei statului într-o cauză în care se soluţionează o întrebare preliminară
trimisă de o instanţă din alt stat membru sau chiar din statul respectiv), dacă ar ar fi fost în termen. [În cauza C-33/08, cit.
supra., au avut intervenţii Lituania (opiniile fiind reţinute la pct. 30 şi 45 din considerente), Consiliul şi Comisia].
Or, această ipoteză are în vedere regula enunţată la art. 23 din Statutul Curţii de Justiţie, „[î]n termen de două luni de
la data ultimei notificări, părţile, statele membre, Comisia şi, dacă este cazul, instituţia, organul, oficiul sau agenţia Uniunii
care a adoptat actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată, au dreptul de a depune la Curte memorii sau
observaţii scrise” (s.n.). Aşadar, pentru discuţia de faţă se poate observa că doar părţile la litigiul din acţiunea principală au
acest drept ori, desigur, statele membre, iar nu şi terţii (părţi în alte litigii).
35
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legate de îndeplinirea primelor două condiţii, înţelegem că atunci când a decis suspendarea acţiunii
judecătorul naţional a interpretat-o drept o condiţie esenţială, şi, în spirit „pan-europenist”, a
înlăturat interpretarea rigidă a dispoziţiilor de drept naţional; în consecinţă a suspendat judecata.
Într-o analiză recentă38 s-a arătat că „[a] impune instanţei de trimitere, în asemenea condiţii,
să formuleze întrebări preliminare identice şi să sesizeze Curtea cu o nouă cerere de hotărâre
preliminară reprezintă, în opinia noastră, un formalism excesiv, dăunător bunei administrări a
justiţiei, care poate fi evitat, astfel cum vom argumenta mai jos, printr-o interpretare teleologică a
normelor existente în Codul de procedură civilă actualmente în vigoare.”
Condiţiile enumerate de autorul studiului sunt mai degrabă argumente de oportunitate decât
de legalitate. De fapt, nu sunt analizate deloc dispoziţiile dreptului pozitiv, ci se fac trimiteri la a)
cheltuielile implicate de existenţa mai multor întrebări asemănătoare sau identice;39 b) creşterea
volumului de lucru al Curţii, care după ultimele două extinderi a atins cote importante;40 c)
procedura complicată declanşată la nivelul Curţii; d) neajunsurile suspendării de către Curte a
cauzelor care au acelaşi obiect cu cauze precedente – risipa de timp pentru instanţa naţională; şi e)
suspendarea de către instanţa naţională în situaţia în care sunt trimiteri identice41. Argumentele de
mai sus se regăsesc parţial în suspendarea din cauza Agrana, comentată în acest capitol, cel puţin în
ceea ce priveşte punctele a), b) – parţial şi d).
Instanţele naţionale trebuie să facă orice pentru a da efect util drepturilor părţilor prin dreptul
UE.
Interpretarea teleologică, invocată, a fost utilizată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
pentru interpretarea dreptului comunitar, respectiv a dreptului Uniunii Europene. Interpretarea
normelor naţionale se face cu respectarea specificului fiecărui stat membru în parte. Interpretarea
teleologică a CJ nu poate fi „exportată” către instanţele naţionale, cel puţin în privinţa normelor prin
care nu se aplică dreptul unional. Chiar dacă ar fi o aplicare a dreptului UE, în cazul aplicării art.
244 C. pr. civ. interpretarea teleologica e prea indirectă pentru că obiectivul, adică dreptul UE, este
prea general sau îndepărtat.
Or, în contextul în care art. 267 TFUE instituie o „cooperare directă între Curte şi instanţele
naţionale”, în care „trimiterea preliminară se întemeiază pe un dialog între instanţe”42, interpretarea
teleologică pare a se transforma într-un instrument speculativ. Situaţia ar fi diferită doar în ipoteza
(improbabilă altminteri) în care art. 244 alin. 1 pct. 1 C. pr. civ. ar constitui în vreun fel un obstacol
pentru (sau ar împiedica) sesizarea Curţii de Justiţie de instanţele române.
38
Laurenţiu Brînzoiu, Suspendarea judecăţii în alte cauze decât cea în care a fost formulată o trimitere
preliminară, RRDE, nr. 5/2011, p. 163 şi urm.
39
Deşi sunt menţionate modalităţile procedurale pe care Curtea de Justiţie le are la dispoziţie pentru a soluţiona mai
multe cauze identice sau asemănătoare, cum ar fi suspendarea sau conexarea acestora. Ambele proceduri au fost utilizate în
legătură cu cauze trimise din România: suspendarea (C-47/11, SC Volksbank România; pentru exemple – de trimiteri
provenite de la instanţe din alte state – a se vedea Raportul anual al Curţii de Justiţie, 2001, disponibil la adresa
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/cj2001.pdf) sau conexarea cauzelor C-136/10 şi C-178/10,
Obreja şi Darmi (în materia „taxei auto”), a cauzelor C-483/11 şi C-484/11, Boncea şi Budan (în privinţa despăgubirii
persoanelor care au suferit condamnări cu caracter politic în timpul regimului comunist…) sau C-249/12 şi C-250/12, Tulică
şi Plavoşin (în materia TVA).
40
În privinţa „frumuseţii statisticilor” a se vedea: Michal Bobek, Learning to Talk: Preliminary Rulings, the Courts
of the New Member States and the Court of Justice, CML Rev, vol. 45, 2008 [traducere în limba română, Învăţând a
conversa: trimiteri preliminare, instanţele noilor state membre şi Curtea de Justiţie, RRDC, nr. 2/2010, p. 38 şi urm.]
41
Al cincilea argument este formulat astfel, fiind întrucâtva neclar (mai ales că nota de subsol face trimitere la actul
jurisdicţional prin care se suspendă trimiterea preliminară – încheiere sau sentinţă): „În al cincilea, însă nu neapărat ultimul
rând, în cazul în care, în condiţiile menţionate anterior, instanţa naţională ajunge la concluzia că o trimitere preliminară
referitoare la interpretarea unei norme de drept al UE identică cu o trimitere preliminară deja efectuată ar fi necesară întrucât
nu are temei juridic pentru suspendare, judecarea cauzei ar fi oricum suspendată de acea instanţă, însă pe alt temei juridic”
42
Pct. 62 şi 63 din hotărârea Kelly, cit. supra; anterior şi hotărârea din 12 februarie 2008, cauza C-2/06, Kempter,
Rep. 2008, p. I-411, pct. 41-42; hotărârea din 16 decembrie 2008, cauza C-210/06, Cartesio, Rep. 2008, p. I-9641,
pct. 90-91.
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4. O evaluare a cauzei Agrana România din perspectiva dreptului UE
Este binecunoscut şi acceptat rolul important pe care îl are Curtea de Justiţie atunci când se
pronunţă asupra validităţii unui act de drept UE sau interpretează dispoziţiile din tratate sau din
dreptul secundar al UE, însă modalităţile de colaborare dintre instanţele naţionale şi instanţa de la
Luxemburg sunt două: fie studierea jurisprudenţei UE, fie trimiterea unui întrebări preliminare. Deşi
ar părea că se aplică principiul tertium non datur, instanţa naţională oferă un exemplu concret (şi
maximal) al teoriei deferenţei jurisdicţionale43, care aruncă o lumină favorabilă asupra judecătorului
naţional în calitate de judecător european44, dar care ridică unele întrebări în contextul legislaţiei
procedurale naţionale.
În context, Michal Bobek l-a citat pe Miguel Poires Maduro: „avocatul general Poiares
Maduro, scriind în afara calităţii sale oficiale, a oferit recent o interpretare „mai moderată” a acestei
obligaţii particulare impuse instanţelor naţionale de către Curtea de Justiţie. În opinia sa, nucleul
doctrinei CILFIT constă în obligaţia organului jurisdicţional naţional de a justifica deciziile sale
într-un mod universal prin referire la contextul UE. Mai mult, decizia trebuie să se fundamenteze
într-o interpretare care ar putea fi aplicată de către orice altă instanţă naţională în situaţii
asemănătoare” (s.n.) 45.
Dincolo de aspectul funcţional al deferenţei instanţei naţionale faţă de Curtea de Justiţie,
această practică atipică (şi puţin răspândită (încă), la noi şi în alte state membre46) prezintă justificări
şi avantaje concrete.
În primul rând, nu trebuie uitat că, în cauza Agrana România, instanţa naţională se afla în
ipoteza reglementată în prezent la art. 267 al treilea paragraf TFUE, urmând a pronunţa o decizie în
recurs, deci care nu mai putea fi supusă (ca regulă) unei căi de atac în dreptul intern. Tocmai
doctrina CILFIT, amintită mai sus47, furniza un criteriu important, deseori considerat a avea valoare
mai curând simbolică: „instanţa naţională trebuie să fie convinsă că acest aspect [privind
interpretarea dreptului UE; n.n.] se impune într-un mod la fel de evident şi instanţelor naţionale ale
celorlalte state membre şi Curţii de Justiţie. Numai în cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite,
instanţa naţională va putea să se abţină să trimită această întrebare Curţii de Justiţie şi să îşi asume
responsabilitatea de a o soluţiona ea însăşi”48 (s.n.). Căutând interpretări ale unor dispoziţii de drept
al Uniunii, instanţa naţională le poate afla şi în alte state membre.
În al doilea rând, în cauză era un regulament, act de drept al UE având aplicabilitate directă;
prin excelenţă, acest act este cel care asigură un grad mai mare de uniformitate în statele membre (în
comparaţie cu directiva). Or, uniformitatea reprezintă o cerinţă fundamentală a ordinii juridice a UE49.
43

I. Răducu, Le système juridictionnel de l'Union européenne en tant qu'interface dans un modèle d'intégration
pluridimensionnelle, Universitatea din Geneva, Facultatea de Drept, teză de doctorat (nr. 814), 2009.
44
M. Bobek, On the Application of European Law in (Not Only) the Courts of the New Member States: ‘Don’t Do
as I Say’?, în C. Barnard (ed.), Cambridge Yearbook of European of Legal Studies, vol. 10, 2007-2008, Hart Publishing,
Oxford şi Portland-Oregon, 2008, 1-34 [traducere în limba română, Despre aplicarea dreptului european (nu doar) în
instanţele noilor state membre: „Nu faci după cum spun”?, în RRDC, nr. 1/2010, p. 15-42].
45
M. Poiares Maduro, Interpreting European Law: Judicial Adjudication in a Context of Constitutional Pluralism,
în European Journal of Legal Studies, vol. 1, nr. 3, 2007, p. 18.
46
Pentru discuţii şi exemple a se vedea M. Broberg şi N. Fenger, Procedura trimiterii preliminare la Curtea
Europeană de Justiţie, Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p. 268-272.
47
Pentru această problematică a se vedea pe larg şi capitolul III, supra.
48
Hotărârea din 6 octombrie 1982, cauza 283/81, CILFIT, Rec. 1982, p. 3415, pct. 16.
49
Hotărârea Foto-Frost, cit. supra, pct. 19; hotărârea din 21 februarie 1991, cauzele conexate C-143/88 şi C-92/89,
Zuckerfabrik Süderdithmarschen şi alţii, Rec. 1991, p. I-415, pct. 17; mai recent, hotărârea din 6 decembrie 2005, cauzele
conexate C-453/03, C-11/04, C-12/04 şi C-194/04, ABNA Ltd şi alţii, Rec. 2005, p. I-10423, pct. 104; pentru un exemplu
timpuriu din practica Curţii de Justiţie cu privire la cerinţa uniformităţii aplicată în cazul unui regulament, a se vedea
hotărârea din 7 februarie 1973, cauza 39/72, Comisia/Republica Italiană, Rec 1973, p. 101, pct. 17: „[...] sunt contrare
tratatului toate modalităţile de executare care ar putea avea drept consecinţă constituirea unui obstacol pentru efectul direct al
regulamentelor [UE] şi compromiterea astfel a aplicării lor simultane şi uniforme în ansamblul [UE]”. În privinţa cerinţei
uniformităţii, a se vedea, mai recent, şi hotărârea din 21 decembrie 2011, cauza C-366/10, Air Transport Association of
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În al treilea rând (însă nu în ultimul rând), o atare opţiune evită aglomerarea Curţii de Justiţie
cu trimiteri preliminare având acelaşi obiect; or, timpurile în care Curtea încuraja sesizarea ei de
instanţele naţionale au trecut de mult50, apărând între timp preocupări de gestionare a creşterii
numărului de cauze de pe rolul său51.
Aşadar, în Agrana România, Curtea de Apel din Bucureşti s-a întemeiat pe spiritul de
cooperare între instanţele naţionale în aplicarea dreptului UE, dorind să realizeze o „justiţie
europeană”, în care soluţiile să fie previzibile la nivelul întregii UE. În acelaşi timp, fundamentul
legal adoptat, pare să nu fie convingător, interpretarea literală şi sistematică a textului art. 244 alin. 1
pct. 1 conducându-ne la concluzia contrară suspendării acţiunii52.
Paradoxală este, în final, justificarea temeiului suspendării: a) dacă temeiul ar fi tratatul53 –
instanţa nu a trimis o întrebare preliminară şi suspendarea se înscrie în autonomia procedurală
proprie, caz în care b) ar fi trebuie aplicată legea naţională (Codul de procedură civilă), dar care nu
prevede şi nu poate fi interpretat în sensul suspendării pentru a se aştepta un răspuns către o altă
instanţă naţională.
5. Alte exemple – suspendarea judecăţii în aşteptarea hotărârilor Curţii în cauze
privind taxa auto
Tot Curtea de Apel Bucureşti şi tot într-un recurs a continuat practica suspendării acţiunii în
aşteptarea soluţiei Curţii de Justiţie într-o trimitere preliminară provenită de la o instanţă
judecătorească din România: cauza C-402/09, Tatu (în materia taxei auto), în aplicarea art. 244 alin.
1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Încheierea din 30 septembrie 201054 a urmat argumente
asemănătoare celor evocate mai sus.
America şi alţii, nepublicată încă în Rep., pct. 47: „[…] instanţele naţionale nu au competenţa de a declara că actele
instituţiilor Uniunii sunt lipsite de validitate. Astfel, competenţele recunoscute Curţii prin articolul 267 TFUE vizează în
principal asigurarea aplicării uniforme a dreptului Uniunii de către instanţele naţionale. Această cerinţă de uniformitate este
absolut necesară atunci când este contestată validitatea unui act care face parte din dreptul Uniunii. Divergenţele dintre
instanţele statelor membre cu privire la validitatea actelor care fac parte din dreptul Uniunii ar fi de natură să compromită
însăşi unitatea ordinii juridice a acesteia din urmă şi să aducă atingere cerinţei fundamentale a securităţii juridice”.
50
Cf. hotărârea din 6 aprilie 1962, cauza 13/61, de Geus, Rec. 1962, p. 89.
51
Pentru o discuţie în contextul „Raportului Due” (Rapport du groupe de réflexion sur l’avenir du système
juridictionnel des Communautés européennes – Raportul grupului de reflecţie privind viitorul sistemului jurisdicţional al
Comunităţilor Europene, ianuarie 2000) şi Tratatului de la Nisa, a se vedea Alan Dashwood şi Angus Johnston (ed.), The
Future of the Judicial System of The European Union, Hart Publishing, Oxford şi Portland, Oregon, 2001.
52
În noul Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134 din 1 iulie 2010, publicată în M. Of., Partea I, nr.
485/15.07.2010) art. 406 alin. 1 pct. 7 reglementează suspendarea de drept („în cazul în care instanţa formulează o cerere de
pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care
se întemeiază Uniunea Europeană”), însă ipoteza speţei comentate nu se încadrează aici. În plus, pentru o discuţie în privinţa
cadrului legislativ românesc aferent suspendării cauzei în situaţia sesizării Curţii de Justiţie în temeiul (fostului) art. 35 UE, a
se vedea capitolul I, supra.
53
O discuţie ar fi cu privire la aplicarea art. 4 alin. (3) TUE (a se vedea hotărârea din 13 martie 2007, cauza
C-432/05, Unibet, Rep. 2007 p. I-2271, pct. 38: „Sub acest aspect, în aplicarea principiului cooperării prevăzut la art. [4 alin.
(3) TUE], instanţele din statele membre sunt cele care trebuie să asigure protecţia jurisdicţională a drepturilor pe care
justiţiabilii le au în temeiul dreptului [UE] [...].”). Care ar fi însă consecinţele aplicării acestui principiu în cauzele în care
este trimisă o întrebare preliminară şi există alte zeci, sute sau chiar mii de acţiuni asemănătoare (de exemplu, cauza
C-402/09, Tatu, hotărârea din 7 aprilie 2011 (nepublicată încă în Rep.)? Ar fi trebuit suspendate acţiunile asemănătoare; sau
ar trebui suspendate toate acţiunile asemănătoare celor introduse la Curtea de Justiţie, dacă părţile apreciază că este necesar?
54
C.A. Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, dosar 19784/3/2009, încheierea din 30 septembrie 2010, nepublicată. De asemenea, cu referire la cauza Tatu: T. Vrancea, Secţia comercială şi de contencios
administrativ şi fiscal, încheierea din 16 februarie 2011, dosar nr. 5722/91/2010, nepublicată; T. Vrancea, Secţia comercială
şi de contencios administrativ şi fiscal, încheierea din 14 octombrie 2010, dosar 2136/91/2010, nepublicată; T. Vrancea,
Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, încheierea din 16 februarie 2011, dosar nr. 4490/91/2010,
nepublicată. Pentru o soluţie cvasi-identică, pronunţată de C.A. Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal,
dosar 6350/2/2010, încheierea din 4 noiembrie 2010, nepublicată. În privinţa acestei din urmă încheieri, suspendarea
procesului a avut în vedere trimiterea preliminară de la Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia comercială, de contencios
administrativ şi fiscal, dosarul nr. 338/102/2009, înregistrată la Curtea de Justiţie cu numărul C-136/10, Obreja.
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S-a reţinut, în primul rând, problema de drept în cauză (i.e. „conformitatea OUG nr. 50/2008
pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, cu modificările ulterioare cuprinse în OUG
nr. 208/2008 şi nr. 218/2009, cu prevederile cuprinse în art. [110 TFUE], pentru a se putea aprecia
asupra legalităţii taxei de poluare instituite în vederea înmatriculării autoturismelor în România în
condiţiile reglementate de actul normativ intern”). În al doilea rând, în mod oarecum surprinzător,
alături de referirea făcută la cauza Tatu, aflată pe rolul Curţii, s-a precizat, în susţinerea soluţiei de
suspendare a judecăţii, şi faptul că „[...] pe rolul Comisiei Europene este înregistrat dosarul cu număr
de referinţă 2009/2002 pentru verificarea conformităţii taxei de poluare în forma în vigoare în
februarie 2009 cu dispoziţiile [UE]”. Subsecvent, s-a făcut referire la aceeaşi Notă de informare cu
privire la efectuarea trimiterilor preliminare de către instanţele naţionale, par. 2555, amintită mai
sus. În încheiere nu s-a mai evocat uniformitatea aplicării dreptului UE, ci evitarea disparităţilor în
jurisprudenţă: „Curtea apreciază că nu se poate pronunţa în prezenta cauză până când instanţa [UE]
nu va pronunţa hotărârea solicitată în cauza aflată pe rolul Tribunalului Sibiu56, pentru a nu
determina o interpretare diferită pentru situaţii juridice identice, în vederea unei bune administrări
a actului de justiţie” (s.n.).
Curtea de Apel a precizat, aşadar, că „[...] formularea cererii de pronunţare a unei hotărâri
preliminare determină suspendarea judecăţii în faţa jurisdicţiei naţionale care a iniţiat cererea până la
soluţionarea acesteia de către CJUE, iar hotărârea Curţii de Justiţie este obligatorie, în egală măsură,
pentru celelalte instanţe naţionale sesizate cu o problemă identică, deci şi pentru această instanţă, motiv
pentru care, în temeiul dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă se va dispune
suspendarea cauzei pendinte până la pronunţarea de către CJUE a hotărârii preliminare în cererea
iniţiată de către Tribunalul Sibiu, apreciind faptul că interpretarea dată prin aceasta actului normativ
asupra căruia poartă litigiul va avea o influenţă călăuzitoare asupra soluţiei ce urmează a se pronunţa”.
Şi alte instanţe au suspendat cauze naţionale pentru a aştepta hotărârea Curţii de Justiţie,
făcând trimitere la cauze care păreau apropiate domeniului în care trebuiau să se pronunţe. Şi de data
aceasta este vorba de „taxa auto”, însă informaţiile instanţelor care au suspendat acţiunea în vederea
pronunţării se pare că au fost trunchiate.
Într-o cauză, 57 instanţa de fond a reţinut faptul că, „având în vedere că la data de 10.06.2010,
Curtea de Apel Bacău a adresat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene o întrebare preliminară privind
art. 110, fost art. 90 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene58, instanţa pune în discuţie
necesitatea suspendării cauzei până la pronunţarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene”59.
O explicaţie posibilă este dată şi de faptul că instanţa care a făcut trimiterea şi care este
referită în încheierea de suspendare este instanţa imediat superioară (şi de ultim grad) de care ar
depinde soluţia irevocabilă în cauză.
Trebuie subliniat faptul că în anul 2010, anterior suspendării, Curtea de Apel Bacău efectuase
mai multe trimiteri preliminare: C-438/10, Druţu, C-439/10, DRA SPEED, C-440/10, SEMTEX,
C-441/10, Anghel60. Este puţin imprecisă trimiterea la oricare dintre aceste cauze. Având în vedere
55

Potrivit versiunii din 2011 a notei, par. 26.
Instanţa care a sesizat Curtea de Justiţie în cauza Tatu; n.n.
57
T. Neamţ, Secţia comercială şi de contencios administrativ, încheierea din 16.11.2010 (dosar nr. 2309/103/2010),
nepublicată.
58
În fapt, este vorba despre Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (n.n.).
59
Suspendarea, spre deosebire de Agrana, s-a realizat din oficiu; una dintre părţi a fost de acord cu suspendarea şi
una dintre părţi a lipsit.
60
Încheierea Tribunalului Neamţ se poate referi la mai multe cauze care au provenit de la Curtea de Apel Bacău.
Interesant este că toate ordonanţele pronunţate în legătură cu cele trei cauze ale Curţii de Apel Bacău indică drept dată a
„deciziei de trimitere” – 1 septembrie („având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în
temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Bacău (România), prin decizia din 1 septembrie 2010, primită de Curte la
13 septembrie 2010”) şi aceasta inclusiv în ceea ce priveşte cauza C-439/10, DRA SPEED. Potrivit portalului instanţelor de
judecată şi încheierilor, acelea datează din 10 iunie 2010 (în toate cele patru cauze naţionale s-a amânat pronunţarea până la
15 iunie). Decalajul celor trei cauze, între momentul formulării întrebărilor preliminare şi al suspendării cauzelor şi data
înregistrării acestora poate să fie explicat de vacanţa judecătoarească.
56

262

Ştiinţe şi codificare în România

că hotărârea tribunalului s-a pronunţat la 14 iunie 2011 aceasta nu s-a putut referi la singura cauză
care a primit un răspuns (ordonanţa motivată în cauza Druţu, C-438/10, s-a pronunţat la 13 iulie
2011; celelalte trei cauze au fost respinse ca inadmisibile prin ordonanţă, la 7 decembrie 2010). În
consecinţă suspendarea nu şi-a atins scopul.
Strict vorbind, instanţa care a suspendat a fost greşit informată: la 10 iunie în niciuna din
cauzele de mai sus Curtea de Apel nu se pronunţase, pronunţarea a fost la 15 iunie, iar trimiterea s-a
efectuat printr-un act diferit de încheiere (ceea ce formal este corect), act/trimitere înregistrat/ă la 1
septembrie 2010.
Şi alte instanţe s-au „molipsit”, referentul fiind o cauză apropiată, chiar din cadrul aceleiaşi
instanţe, respectiv Curtea de Apel Craiova. Astfel, într-o acţiune61 instanţei i s-a solicitat o trimitere
preliminară, iar instanţa a hotărât să suspende cauza întrucât exista deja o trimitere cu acelaşi obiect.
Instanţa care suspendă acţiunea nu face referire la cauza Curţii de Justiţie, întrucât cauza nu fusese
încă înregistrată la Luxemburg (a devenit, C-335/10, Vijulan). Într-un fel, este mai coerent să se
suspende acţiunea decât să se realizeze trei trimiteri preliminare în acelaşi timp (şi toate să fie
declarate inadmisibile).
Reţine atenţia motivarea instanţei:
„Având în vedere că în dosarul nr. 8207/95/2009 aflat pe rolul acestei instanţe a fost dispusă
sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare
referitoare la contrarietatea dintre reglementările naţionale, respectiv O.U.G. nr. 50/2008 prin care a
fost instituită taxa de poluare, modificată prin O.U.G. nr. 218/2008, O.U.G. nr. 7/2009 şi apoi prin
O.U.G. nr. 117/2009 şi prevederile Tratatului de la Lisabona, respectiv art. 110 (ex. art. 90 TCE),
art. 30 (ex. art. 25 TCE) şi art. 34 (ex. art. 28 TCE) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. C 115 din data de 09.05.2008, în vigoare începând cu data de 01.12.2009, faptul că în prezenta
cauză problema de drept ce trebuie dezlegată este similară celei din cauza mai sus precizată, efectul
obligatoriu al hotărârii preliminare, precum şi efectul retroactiv al acesteia în sensul că interpretarea
dată de C.J.U.E. se aplică legislaţiei din momentul intrării în vigoare şi se aplică şi relaţiilor juridice
existente înainte de hotărâre, dar şi obligaţia instanţei de recurs de a sesiza C.J.U.E. în conformitate
cu dispoziţiile art. 267 paragraful 3 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, urmează a
suspenda judecarea recursului în prezenta cauză până la soluţionarea trimiterii prealabile în cauza cu
nr. 8207/95/2009 a acestei instanţe”.
Într-o altă cauză instanţa naţională a suspendat, dar înainte de pronunţarea Curţii de Justiţie în
cauza la care a făcut referire s-a pronunţat, fără a mai aştepta hotărârea în vederea căreia se realizase
suspendarea62. Astfel, instanţa consideră că trimiterile preliminare sunt asemănătore cauzelor
înregistrate la CEDO (chiar dacă la nivelul citării cauzei), subliniind rolul activ al judecătorului.63
„Instanţa, în temeiul art. 129 alin. 4 C. pr. civ., pune în discuţie oportunitatea suspendării
judecării cauzei, faţă de publicarea în Jurnalul Oficial al Curţii de Justiţie a Uniunii Europe64 a
[c]oncluziilor avocatului general în cauza Ioan Tatu împotriva României C-402/09, prin care s-a
solicitat de către Tribunalul Sibiu pronunţarea unei hotărâri preliminare...”.
Instanţa nu numai că aminteşte de temeiul ridicării din oficiu a suspendării cauzei, dar o şi
motivează, într-un mod care ar putea să ne conducă la întrebarea: concluziile avocatului general
trebuie să ne inspire aşteptări legitime? După cum se ştie, Curtea nu este obligată să urmeze
argumentarea şi soluţiile avocatului general. Instanţa citează din concluziile avocatului general, după
61
C.A. Craiova, Secţia contencios administrativ şi fiscal, încheierea din 22 iunie 2010, dosar nr. 354/95/2010,
nepublicată.
62
T. Vrancea, încheierea din 16 februarie 2011, cit. supra.
63
A se vedea, în doctrina română: Cristina Emilia Alexe, Judecătorul în procesul civil, între rol activ şi arbitrar,
C.H. Beck, 2008, vol. II, p. 262.
64
De fapt, este vorba de „Repertoriul de jurisprudenţă”; doar că respectivele concluzii se publică doar cu textul
hotărârii (şi de regulă în anul următor). Textul citat de instanţă este probabil cel din varianta neoficială, publicată pe internet.
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care reţine faptul că „instanţa naţională ar trebui să procedeze la efectuarea unui asemenea test [al
comparaţiei, precizat de avocatul general Eleanor Sharpston, la pct. 60; n.n.], Tribunalul apreciază a
fi oportună suspendarea cauzei de faţă, până la pronunţarea, respectiv publicarea [d]eciziei65 CJUE
cu privire la interpretarea disp. art. 110 TFUE în cauza Tatu împotriva României, dosar C-402/09”.
Având în vedere argumentele de mai sus, instanţa „în temeiul disp. art. 244 pct. 1 C. pr. civ.,
dispune suspendarea cauzei până la pronunţarea CJUE […]. Judecata se va relua după publicarea
hotărârii în Jurnalul Oficial al U.E.”66.
Referirea la pct. 60 din concluziile avocatului general nu poate să fie decât paradoxală,
întrucât la acest punct afirmă tocmai autonomia procedurală a instanţei naţionale, puterea pe care o
are judecătorul de a soluţiona cauza fundamentat de unele criterii pe care nu le instituie legislaţia
unională, ci sistemul de competenţe instituit prin art. 267 TFUE care reglementează repartizarea
competenţelor între instanţa unională şi instanţele naţionale; potrivit acestei dispoziţii, se conferă
competenţă exclusivă instanţei naţionale în aprecierea faptelor.
Într-o altă cauză, 67 instanţa suspendă acţiunea făcând referire la două „cauze”, de fapt la
dosarele aceleiaşi instanţe (care formulaseră trimiteri preliminare) 68 pentru că trimiterile au fost
primite la Curtea de Justiţie la data de 6 iulie. Hotărârea de suspendare a fost irevocabilă. Curtea de
Justiţie s-a pronunţat în cele două cauze prin ordonanţe motivate la 13 iulie 2011, respectiv la 8
aprilie 2011; la 31 mai 2011, instanţa a respins cererea de repunere pe rol a cauzei – probabil
aşteptând şi răspunsul din cauza C-335/10, Vijulan. Pare ciudat ca o cauză să aibă legătură
concomitent cu două cauze înregistrate pe rolul Curţii de Justiţie, fără ca acestea să fi fost conexate.
După cum se ştie, Curtea de Justiţie a refuzat să realizeze consideraţii generale, să ofere soluţii
echivalente cu dispozitivul unui recurs în interesul legii, şi poate, acesta este unul dintre motivele
pentru care a evitat conexarea celor 14 cauze din domeniul taxei auto (sau a unora dintre ele).
Alteori, instanţele referă la mai multe cauze pe care le consideră ca fiind necesare soluţionării cauzei
în mod alternativ69.
„Or, în condiţiile în care pe rolul CJUE sunt înregistrate mai multe dosare (C-402/09 la
sesizarea Tribunalului Sibiu, C-335/10 şi C-336/10 la sesizarea Curţii de Apel Craiova) având ca
obiect, în esenţă, verificarea conformităţii taxei de poluare cu normele comunitare, cauze ce nu au
fost încă soluţionate, Tribunalul apreciază că nu se poate pronunţa în prezenta cauză până când
instanţa comunitară nu va pronunţa hotărârile solicitate în cauzele aflate pe rolul Tribunalul Sibiu
sau al Curţii de Apel Craiova, pentru a nu determina o interpretare diferită pentru situaţii juridice
identice, în vederea unei bune administrări a actului de justiţie. […]
Tribunalul are în vedere şi practica altor instanţe (a se vedea în acest sens, încheierea din data
de 30/09/10 a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în [d]osar nr. 19784/3/2009, practica
Tribunalului Neamţ, a Curţii de Apel Bacău, a Curţii de Apel Craiova ş.a.m.d.).”
Trimiterea la cele două cauze care au avut geneza la Curtea de Apel Craiova s-a făcut chiar şi
după ce în una dintre ele Curtea de Justiţie se pronunţase. Astfel, Tribunalul Olt, suspendă cauza70
deşi Curtea de Justiţie se pronunţase cu câteva zile înainte în cauza C-336/10, Ijac.
65

Hotărârii Curţii de Justiţie, n.n.
Ideea reluării judecăţii este amintită şi într-o altă încheiere, T. Vrancea, dosarul nr. 4490/91/2010, cit. supra. Este
evident că nu poate întâmpla aşa întrucât publicarea în Jurnalul Oficial are loc la o dată ulterioară pronunţării; or, în vederea
celerităţii soluţionării cauzelor ar fi un formalism exagerat aşteptarea publicării în Jurnalul Oficial. În plus, potrivit par. 32
din Nota de informare cu privire la efectuarea trimiterilor preliminare de către instanţele naţionale, Curtea de Justiţie
comunică hotărârea sa instanţei de trimitere ulterior pronunţării ei.
67
C.A. Craiova, Secţia contencios administrativ şi fiscal, încheierea din 29 iunie 2010, dosar nr. 1235/101/2009,
nepublicată. C.A. Craiova, Secţia contencios administrativ şi fiscal, încheierea din 1 iulie 2010, dosar nr. 8568/95/2009,
nepublicată.
68
De fapt, cauzele C-335/10, Vijulan, ordonanţa din 13 iulie 2011; C-336/10, Ijac, ordonanţa din 8 aprilie 2011.
69
Prin încheierea T. Braşov din 10 ianuarie 2011 (dosar nr. 6785/62/2010) cauza se suspendă până la pronunţarea a
trei cauze înregistrate la CJUE: C-402/09, Tatu; C-335/10, Vijulan; C-336/10, Ijac.
70
T. Olt, încheierea din 12 aprilie 2011, dosar nr. 1568/104/2011, nepublicată.
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„Transformarea” cererii de trimitere preliminară în suspendarea cauzei până la pronunţarea
Curţii de Justiţie într-o cauză asemănătoare pare să fie o linie de mijloc în abordarea interpretării şi
aplicării dreptului UE de către instanţele naţionale71.
O instanţă a dorit în mod excepţional călăuzirea Curţii de Justiţie. Astfel, după ce prin
ordonanţa din 7 decembrie 2010, întrebarea din cauza Semtex este declarată inadmisibilă, la data de
17 martie 2011, după repunerea cauzei pe rol, instanţa naţională suspendă din nou cauza până când
CJUE se va pronunţa în cauza Tatu. Cauza a fost astfel soluţionată, prin referire la interpretarea
Curţii de Justiţie din cauza Tatu, în mai 2011.
Alteori, modelul este şi mai apropiat. După ce s-a realizat trimiterea preliminară în cauza
C-439/10, Dra Speed, aceeaşi instanţă – Curtea de Apel Bacău – a utilizat procedura suspendării
unei cauze (având acelaşi petent) câteva luni mai târziu. Cum trimiterea preliminară din cauza
C-439/10 a fost declarată inadmisibilă, şi suspendarea a fost, de fapt, fără obiect.
6. Interpretarea unor dispoziţii din Directiva privind taxa pe valoarea adăugată
Un exemplu mai recent al situaţiei de suspendare a judecării unei cauze în ipoteza unei
trimiteri preliminare a apărut în privinţa interpretării unor dispoziţii ale Directivei 2006/112/CE a
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată72.
La 10 mai 2011, în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în cadrul unui recurs împotriva
unei sentinţe a Curţii de Apel Bucureşti, recurentul-reclamant a cerut sesizarea Curţii de Justiţie, iar
în subsidiar suspendarea judecăţii, conform art. 244 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă:
„Recurentul-reclamant, prin avocat, arată că au mai fost formulate cereri de sesizare a Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene în alte două cauze aflate pe rolul instanţei, cu aceeaşi întrebare ca în
prezenta pricină, în care s-a dispus sesizarea CJUE, astfel cum rezultă din extrasele privind
evidenţele programului Ecris pe care le depune la dosar. Solicită admiterea cererii de sesizare astfel
cum a fost formulată, iar în subsidiar cere suspendarea judecăţii, conform art. 244 alin. (1) pct. 1 din
Codul de procedură civilă”. Cererea de sesizare a Curţii de Justiţie avea ca obiect interpretarea
dispoziţiilor art. 9 alin. (1) paragraful al doilea, art. 73 şi art. 78 din Directiva 2006/112. Înalta Curte
a admis cererea recurentului-reclamant:
„Înalta Curte constată că aceste întrebări au mai fost formulate şi în alte două cauze aflate pe
rolul instanţei73, astfel cum rezultă din evidenţele programului ECRIS, în care s-a dispus deja, în
temeiul dispoziţiilor art. 267 din T.F.U.E., sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
În aceste condiţii, apreciază că nu se mai impune sesizarea C.J.U.E, ci suspendarea
soluţionării judecăţii cauzei până la pronunţarea hotărârii preliminare, fiind îndeplinite condiţiile art.
244 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă”74.
De remarcat că, potrivit Înaltei Curţi, suspendarea unei cauze în aşteptarea răspunsului Curţii
de Justiţie provenit dintr-o trimitere preliminară într-o altă cauză îndeplinea condiţiile art. 244 alin. 1
pct. 1 din Codul de procedură civilă.
Şi mai recent, chestiunea adresării unei trimiteri preliminare sau a suspendării judecăţii în
aşteptarea unei hotărâri a Curţii de Justiţie, pronunţată într-o altă trimitere preliminară, în privinţa
interpretării aceloraşi dispoziţii din Directiva 2006/112 s-a ridicat în faţa Curţii de Apel Bucureşti75.
71
C.A. Craiova, Secţia contencios administrativ şi fiscal, încheierea din 15 iunie 2010, dosar nr. 7826/95/2009,
nepublicată. A se vedea şi cauzele mai sus menţionate.
72
JO L 347, 2011, p. 1, Ediţie specială 09/vol. 3, p. 7.
73
Cele două trimiteri preliminare sunt, pe de o parte, trimiterea preliminară din dosarul nr. 6957/2/2010, înregistrată
la Curtea de Justiţie cu numărul C-249/12, Tulică, iar pe de altă parte, trimiterea preliminară din dosarul nr. 731/59/2010,
înregistrată la Curtea de Justiţie cu numărul C-250/12, Plavoşin. Ambele trimiteri au fost dispuse la 15 martie 2012. Cele
două cauze au fost conexate de Curtea de Justiţie.
74
Î.C.C.J., secţia contencios administrativ şi fiscal, dosar nr. 10252/2/2010, încheierea din 13 iunie 2011,
nepublicată.
75
C.A. Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, dosar nr. 5314/2/2011.
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În şedinţa din 29 mai 2012, reclamanţii, care urmăreau să determine instanţa să sesizeze
Curtea de Justiţie, au susţinut că instanţa – Curtea de Apel – nu era împiedicată să ridice o aceeaşi
întrebare preliminară care anterior fusese înaintată Curţii de Justiţie de ÎCCJ. Cererea de sesizare a
Curţii de Justiţie (în mod repetat) ar fi fost motivată, potrivit reclamanţilor, inclusiv prin faptul că, în
speţă, era atacat un act cu caracter normativ, ceea ce constituia o problemă de interpretare.
Reclamanţii au solicitat, în subsidiar, suspendarea judecăţii până la formularea unui răspuns de către
CJUE la întrebarea preliminară adresată de ÎCCJ. Prin încheierea din 5 iunie 201276, Curtea de Apel
a reţinut că unul din reclamanţi formulase într-un alt dosar aflat în recurs la ÎCCJ o cerere de
sesizare a CJUE pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, cerere care conţinea aceleaşi întrebări
ca şi în cererea depusă în prezenta cauză. La 15 martie 2012, Înalta Curte sesizase Curtea de Justiţie
cu o întrebare preliminară. Curtea de Apel a continuat:
„Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie a reţinut că în privinţa întrebărilor 1 şi 3 din cererea de
sesizare a CJUE este în măsură să răspundă prin prisma reglementărilor naţionale în materia TVA
care a transpus Directiva 2006/112/CE a Consiliului UE în materie (Hotărârea pronunţată în cauza
186/89 Van Tiem şi, recent, hotărârea pronunţată în cauzele conexate C-180/10 şi C-181/10).
Însă, în ceea ce priveşte a doua întrebare, Curtea a reţinut că în raport de situaţia de drept
reglementată nu se consideră lămurită în contextul în care baza de impozitare astfel cum rezultă din
prevederile naţionale, art. 137 alin. 1 lit. a şi alin. 2 lit. a Codul fiscal, care transpun prevederile
Directivei, art. 73 şi art. 78 lit. a au în vedere „Contrapartida obţinută” iar aceasta a fost stabilită de
părţile contractante fără TVA.
Reţinând identitatea cererilor de sesizare a CJUE depuse de reclamanta Tulică Corina Hrisi în
prezentul dosar şi în dosarul nr. 6957/2/2010 aflat pe rolul ÎCCJ – Secţia contencios administrativ şi
fiscal, în care a primit deja o soluţie în sensul sesizării CJUE, Curtea, în temeiul disp. art. 244 pct. 1
C. pr. civ. va suspenda soluţionarea cauzei până la pronunţarea de Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene a hotărârii preliminare cu privire la sesizarea formulată de Înalta Curtea de Casaţie şi
Justiţie – Secţia contencios administrativ şi fiscal”.
În concluzie, Curtea de Apel a admis în parte cererea şi a suspendat soluţionarea cauzei, în
temeiul art. 244 pct. 1 C. pr. civ., până la pronunţarea de Curtea de Justiţie a hotărârii preliminare cu
privire la sesizarea formulată în dosarul nr. 6957/2/2010 de ÎCCJ – Secţia contencios administrativ
şi fiscal, cu privire la întrebarea nr. 2 din cerere.
7. Suspendări în aşteptarea hotărârii Curţii de Justiţie în cauza C-571/11, Volksbank
Alte exemple de suspendări ale acţiunilor există în legătură cu cererea pentru pronunţarea
unei decizii preliminare provenită de la Tribunalul Comercial Cluj (ulterior Tribunalul Specializat
Cluj). La 19 septembrie 2011, instanţa, sesizată în recurs, a decis efectuarea unei trimiteri
preliminare77, care ar fi ajutat-o să stabilească înţelesul noţiunilor „obiect” şi/sau „preţ” din art. 4
alin. 6 din Legea nr. 193/2000, care transpune în dreptul intern art. 4 par. 2 din Directiva nr.
93/13/CEE, mai precis dacă comisionul de risc convenit de bancă şi împrumutaţi prin contractul de
credit făcea parte din „obiectul” şi/sau „preţul” unui contract de credit garantat printr-o ipotecă.
Ulterior desistării recurentei (banca), despre care tribunalul luat act printr-o încheiere din 8
octombrie 2012, instanţa a comunicat Curţii de Justiţie retragerea cererii de decizie preliminară.
Printr-o ordonanţă din 16 noiembrie 201278, cauza a fost radiată din registrul Curţii79.
Ca exemple pe care le putem oferi în privinţa unor acţiuni suspendate până la pronunţarea
Curţii de Justiţie în privinţa trimiterii preliminare înaintate de Tribunalul Comercial (Specializat)
76

Nepublicată.
T. Comercial Cluj, dosar nr. 2979/219/2010, încheierea din 19 septembrie 2011, nepublicată.
78
Ordonanţa preşedintelui Camerei a opta din 16 noiembrie 2012, cauza C-571/11, SC Volksbank România SA,
nepublicată.
79
Pe larg despre acest dosar în capitolul 8, infra.
77
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Cluj în dosarul nr. 2979/219/2010, acţiuni aflate pe rolul instanţei de fond, putem cita: Judecătoria
Sighişoara, care a suspendat acţiunea de pe rolul său la 15 noiembrie 201180; Judecătoria Adjud,
sesizată la 25 februarie 2011, care a suspendat judecata la 24 noiembrie 201181; Judecătoria
Cluj-Napoca, sesizată la 9 iunie 2011, care a suspendat judecata la 23 ianuarie 201282; Judecătoria
Vatra Dornei, sesizată la 2 mai 2011 şi care a suspendat judecata la 30 martie 201283; Judecătoria
Braşov, sesizată la 9 iunie 2011, care a suspendat judecata la 22 mai 201284; Judecătoria Caransebeş,
sesizată la 5 ianuarie 2012 şi care a suspendat judecata la 15 septembrie 201285 86.
Curtea de Apel Târgu Mureş87, sesizată în apel la 7 martie 2012, a suspendat judecata la 8
octombrie 2012.
În privinţa unor acţiuni în recurs, putem cita: Tribunalul Dolj, sesizat printr-o acţiune din 29
iunie 201188, care a suspendat judecata la 31 octombrie 2011; Tribunalul Hunedoara, sesizat la 24
martie 2011, care a suspendat judecata la 21 noiembrie 201189; Tribunalul Giurgiu, sesizat la 7
aprilie 2011, care a suspendat judecata la 8 martie 201290; Tribunalul Braşov, sesizat la 24 ianuarie
2012, care a suspendat judecata la 4 aprilie 201291; Tribunalul Teleorman, sesizat la 11 mai 2012,
care a dispus suspendarea judecăţii la 8 iunie 201292 etc.
8. Concluzii
O chestiune care merită amintită aici este cea a efectelor în timp ale unei hotărâri preliminare,
prin raportare la atitudinea unei instanţe incerte cu privire la interpretarea dreptului UE93: dacă
interpretarea unei dispoziţii de drept al Uniunii pronunţată de Curtea de Justiţie într-o cauză clarifică
şi defineşte sensul şi întinderea regulii astfel cum trebuia să fi fost înţeleasă şi aplicată norma
respectivă de la data intrării sale în vigoare94, atunci cu atât mai mult obţinerea de către o instanţă de
recurs a interpretării oficiale a normei respectiv este cu atât mai importantă.
Suntem prea aproape (temporal) de acest şir de suspendări, din care am oferit câteva exemple
pentru a aprecia şi asupra oportunităţii lor. De altfel, aprecierea necesităţii trebuie să se facă de la
caz la caz, şi întotdeauna într-un mod ştiinţific şi raţional.
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la Tribunalul Comercial din Cluj, este cazul unui dosar (nr. 4439/208/2011) de pe rolul Judecătoriei Caransebeş, încheierea
din 30 martie 2012.
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Dosarul nr. 3110/243/2010. Cu menţiunea că respectiva instanţă a respins ca inadmisibilă cererea recurentei
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90
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Dosarul nr. 36316/215/2010.
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Cu atât mai mult a uneia care este vizată la art. 267 al treilea paragraf TFUE.
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Hotărârea din 27 martie 1980, cauza 61/79, Denkavit italiana, Rec. 1980, p. 1205, pct. 16; hotărârea din 10
februarie 2000, cauza C-50/96, Deutsche Telekom, Rec. 2000, p. I-643, pct. 43; hotărârea din 13 ianuarie 2004, cauza
C-453/00, Kühne & Heitz, Rec. 2004, p. I-837, pct. 22.s
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NECESITATEA CODIFICĂRII DISPOZIŢIILOR LEGALE
PRIVIND JURISDICŢIA MUNCII
Alexandru ŢICLEA∗
1. Consideraţii introductive
În prezent, normele legale specifice privind jurisdicţia muncii se regăsesc în două acte
normative cu valoare aproximativ egală: Codul muncii – Legea nr. 53/20031 şi Legea dialogului
social nr. 62/20112, fiecare considerată „o lege de drept comun al muncii”.3
Codul muncii conţine un titlu special (XII), intitulat chiar Jurisdicţia muncii, alcătuit din trei
capitole: I „Dispoziţii generale” (art. 226-268); II „Competenţa materială şi teritorială”; III „Reguli
speciale de procedură” (art. 270-275).
Legea dialogului social nr. 62/2011, are în structura sa capitolul VI, intitulat „Conflictele
individuale de muncă”, plasat în Titlul VII care poartă denumirea „Negocierile colective de muncă”.
În afară de faptul că acest capitol VI nu prea şi-ar găsi locul în cadrul negocierilor colective,
el priveşte soluţionarea conflictelor individuale de muncă, mai precis unele reguli de procedură
întâlnite într-o oarecare măsură şi în Codul muncii, precum şi în Codul de procedură civilă (dreptul
comun).4
Este o situaţie nefericită nu numai pentru că astfel de reglementare este dispersată
nejustificat, dar şi pentru că există norme juridice paralele ori diferite, incomplete sau chiar contrarii,
ceea ce creează dificultăţi de interpretare şi aplicare.
2. Obiectul jurisdicţiei muncii
Este reglementat oarecum diferit de cele două acte normative.
Potrivit art. 266 din Codul muncii, „Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor
de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor
individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor
privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.”
Rezultă din acest text că este vorba de două categorii de conflicte:
- conflicte individuale de muncă, având ca pârâţi un salariat (sau mai mulţi) şi angajatorul său
(al acestora);
- conflicte colective de muncă, determinate de neînţelegerile legate de contractele colective.
Legea nr. 62/2011 defineşte conflictul colectiv de muncă: acel conflict, „ce intervine între
angajaţii şi angajatori care are ca obiect începerea, desfăşurarea sau încheierea negocierilor privind
contractele ori acordurile colective de muncă (art. 1 lit. o).
Alături de aceste conflicte în obiectul jurisdicţiei muncii intră şi soluţionarea altor cereri
privind partenerii sociali (de pildă, cele referitoare la dobândirea personalităţii juridice a acestora,
constatarea sau contestarea reprezentativităţii organizaţiilor sindicale etc.).
Legea dialogului social are în vedere, exclusiv, soluţionarea conflictelor individuale de
muncă.
∗

Prof.dr., Rector, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică, Bucureşti.
Republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011.
2
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011.
3
I.T. Ştefănescu, Răspunsuri la provocări ale practicii, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 8/2011, p.
4
A. Ţiclea, Diferenţieri şi necorelări între dispoziţiile Codului muncii şi cele ale Legii dialogului social nr. 62/2011
privind jurisdicţia muncii, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 4/2011, p. 12.
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În temeiul art. 1 lit. p din acest act normativ, aceste conflicte „au ca obiect exercitarea unor
drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii ce decurg din contractele individuale şi colective de muncă
sau din acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi
din legi sau din alte acte normative”.
Observăm din acest text că drepturile şi obligaţiile menţionate, decurg nu numai din
contractele individuale de muncă, sau raporturile de serviciu, ci şi din contractele (acordurile)
colective de muncă, precum şi din legi sau alte acte normative. De asemenea, ele vizează nu numai
salariaţii, ci şi funcţionarii publici.
Totodată, potrivit aceluiaşi text, sunt considerate conflicte individuale de muncă, cele în
legătură cu:
a) plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părţi prin neîndeplinirea
sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă sau
raportul de serviciu;
b) constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă, ori a unor clauze ale acestora;
c) constatarea încetării raporturilor de serviciu, ori ale unor clauze ale acestora;
Este vorba, aşadar, de:
- răspunderea patrimonială (a salariaţilor) sau răspunderea civilă (a funcţionarilor publici),
precum şi a angajatorilor lor, inclusiv a autorităţilor/instituţiilor publice (lit. a);
- constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă, ori a unor clauze a acestora, în
situaţia salariaţilor;
- constatarea încetării raporturilor de serviciu ori a unor clauze a acestor raporturi, în situaţia
funcţionarilor publici5.
De semnalat este că Legea nr. 188/19996 utilizează sintagma „litigii de muncă” pentru a
desemna cauzele litigioase dintre funcţionarii publici şi autorităţile/instituţiile publice în care îşi
desfăşoară activitatea (art. 116).
3. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti
Este reglementată, de asemenea, diferit de cele două acte normative. Mai precis, însă,
prevederea corespunzătoare din Legea dialogului social o completează pe cea din Codul muncii.
Conform art. 269 alin. 2 din acest Cod, „competenţa teritorială aparţine instanţei de judecată
în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul”.
Acest text este completat de art. 210 din Legea nr. 62/2011, conform căruia „cererile
referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă se adresează instanţei judecătoreşti
competente în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul”.
Rezultă din dispoziţiile citate că în situaţia în care lucrătorul are calitatea de reclamant
competenţa teritorială este alternativă, el putând să sesizeze instanţa ori de la domiciliul (reşedinţa)
sa, ori pe cea de la locul său de muncă (sediul angajatorului, ca regulă).
În cazul funcţionarilor publici, există o reglementare specială, dar nediferită esenţial de cea
prevăzute de textele la care am făcut referire anterior.
Art. 10 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 dispune: „reclamantul se poate adresa instanţei de la
domiciliul său sau celei de la domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanţa de la
domiciliul pârâtului, nu se poate invoca excepţia necompetenţei teritoriale”.
În ipoteza în care angajatorul are calitatea de reclamant, competenţa teritorială este unică:
aparţine instanţei competente de la sediul (domiciliul) său (art. 269 alin. 2 din Codul muncii).
Noţiunea de domiciliu trebuie interpretată într-un sens larg; ea se referă, în cazul în care
salariatul este reclamant (ceea ce constituie regula generală), nu doar la locuinţa statornică şi
5

A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2011, p. 951.
Privind Statutul funcţionarilor publici (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai
2007), modificată ulterior.
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principală a acestuia, ci şi la locul unde poate fi găsit pentru comunicarea actelor de procedură7. El
are un drept de opţiune între instanţa competentă material de la domiciliul său şi cea competentă de
la reşedinţa sa8, evident atunci când dispune de ambele locuinţe. Mai precis, competenţa aparţine
instanţei în a cărei circumscripţie îşi are reclamantul locuinţa efectivă9.
Constatăm că legislaţia muncii derogă de la regula generală prevăzută de Codul de procedură
civilă, conform căreia cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului (art. 5).10 Derogarea este
justificată, fiind mai favorabilă salariaţilor11.
4. Termenele de sesizare a instanţei
În această materie, se exprimă cel mai elocvent deficienţele legiuitorului ca tehnică de
reglementare, respectiv dificultăţile existenţe între corelarea dispoziţiilor din Codul muncii cu cele
ale Legii nr. 62/201112.
Astfel, art. 268 din Codul muncii prevede:
– (1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:
a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia
unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
încetarea contractului individual de muncă;
b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de
sancţionare disciplinară;
c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul
conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor
despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator;
d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui
contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;
e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului
colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.
(2) În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data
naşterii dreptului”.
Tot astfel, art. 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011 dispune:
„Cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi au fost încălcate după cum urmează:
a) măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului
individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani, pot fi contestate în
termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura
dispusă;
b) constatarea nulităţii unui contract individual de muncă poate fi cerută de părţi pe întreaga
perioadă în care contractul respectiv se aplică;
c) plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate şi restituirea unor sume care au format
obiectul unor plăţi nedatorate pot fi cerute în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.”
Observăm şi în privinţa textelor reproduse anterior, unele diferenţieri şi necorelări:
a) În timp ce art. 268 alin. 1 lit. a din Codul muncii priveşte şi conflictele izvorâte din
încheierea contractului individual de muncă, art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011 nu enumeră şi
astfel de conflicte.
7

Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, dec.
nr. 3472/R/2006, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 4/2006, p. 123-124.
8
Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, dec. nr. 36/2009 (Jurindex).
9
Curtea de Apel Iaşi, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, dec. nr. 520/2008 (Jurindex).
10
Pentru amănunte referitoare la competenţa teritorială în dreptul comun, a se vedea I.Deleanu, Tratat de procedură
civilă, Volumul I, ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007, p. 511-544.
11
A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, p. 964-965.
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I. T. Ştefănescu, op. cit., p. 35.
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b) Acest din urmă text se referă şi la „angajamentele de plată a unor sume de bani”, care nu
sunt reglementate de Codul muncii. Probabil legiuitorul a avut în vedere „nota de constate şi
evaluare a pagubei”; recuperarea acesteia prin „acordul părţilor” statornicite de art. 254 alin. 3 din
Codul muncii, precum şi instrumentul juridic de recuperare a prejudiciilor în cazul funcţionarilor
publici (art. 85 din Legea nr. 188/1999).
c) Termenele de sesizare a instanţei sunt diferite: 30 de zile calendaristice (art. 268 alin. 1 lit.
a şi b din Codul muncii); 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat la cunoştinţă
de măsura dispusă (art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011). Aplicabilitatea generală va avea acest din
urmă termen pentru ipotezele avute în vedere de text. Pentru cele speciale vizate de Codul muncii
(contestarea deciziilor de sancţionare disciplinară, inclusiv de concediere disciplinară), trebuie
respectat termenul de 30 de zile (art. 252 alin. 5, art. 268 alin. 1 lit. b). Acelaşi termen de 30 de zile
credem că este aplicabil şi în privinţa conflictelor referitoare la încheierea contractelor individuale
(şi colective) de muncă, deoarece ele sunt omise de Legea nr. 62/2011(art. 211).
Mai trebuie remarcată diferenţa în ceea ce priveşte data de la care curge termenul de 3 ani în
cazul răspunderii patrimoniale (contractuale). În timp ce Codul muncii prevede că acest termen
curge „de la data naşterii dreptului” (art. 268 alin. 1 lit. c şi alin. 2), Legea nr. 62/2011 dispune că
el curge „de la data producerii pagubei” (art. 211 lit. c).
Având în vedere caracterul obiectiv al acestui din urmă moment, precum şi împrejurarea că
textul respectiv este mai favorabil angajaţilor, logic şi juridic este ca acesta să fie aplicabile13.
Ca o concluzie, în privinţa termenelor de sesizare a instanţelor judecătoreşti, regulile sunt
următoarele14:
- termenele şi situaţiile prevăzute de Cod, care nu au suferit niciun fel de modificări prin
Legea nr. 62/2011, au rămas aplicabile şi îşi produc efectele (în continuare);
- termenele şi situaţiile nou introduse sau cele preluate cu modificări faţă de Codul muncii de
Legea nr. 62/2011 se aplică ele, cu întâietate, fiind norme adoptate ulterior, ce exprimă o nouă
opţiune a legiuitorului.
Drept consecinţă, măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a
contractului individual de muncă pot fi contestate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la
care cel interesat a luat la cunoştinţă de măsura dispusă [art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011].
Dar, cu privire la concedierea disciplinară, deoarece Legea nr. 62/2011 nu a preluat textul din
Codul muncii respectiv, art. 268 alin. (1) lit. b) care consacră un termen de 30 de zile calendaristice
de la comunicarea deciziei de sancţionare disciplinară (inclusiv a deciziei de concediere
disciplinară), textul din Cod a rămas în vigoare şi îşi produce efectele. Nu se poate considera că
măsura concedierii disciplinare ar trebui să fie considerată ca absorbită de art. 211 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 62/2011 – ca una din situaţiile de încetare a contractului (şi să se aplice termenul de 45 de
zile) –, întrucât în plus există textul de la art. 252 alin. (5) din Cod, care consacră, cu titlu general, că
decizia de sancţionare disciplinară (inclusiv cea de concediere disciplinară) poate fi contestată în
acelaşi termen de 30 de zile calendaristice.
5. Termenele de judecată
Este un fapt îndeobşte cunoscut că nicio cauză nu se soluţionează, ca regulă, la primul termen
de judecată. Astfel, Codul de procedură civilă, la care fac trimitere atât Codul muncii (în art. 275),
cât şi Legea nr. 62/2011 (art. 216), prevede posibilitatea acordării unor termene, lăsate la latitudinea
instanţei, de pildă pentru completarea cererii de chemare în judecată (art. 114), pentru ca partea să ia
cunoştinţă de acte (art. 96), pentru depunerea înscrisurilor (art. 138), pentru lipsă de apărare (art.
156) etc.
13
A. Ţiclea, Diferenţieri şi necorelări între dispoziţiile Codului muncii şi cele ale Legii dialogului social nr.
62/2011 privind jurisdicţia muncii, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 4/2011, p. 15.
14
I. T.Ştefănescu, op. cit., p. 35-36.
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În vederea satisfacerii principiului celerităţii în activitatea de soluţionare a conflictelor
(litigiilor) de muncă (art. 271 alin. 1 din Codul muncii şi art. 212 alin. 1 din Legea nr. 62/2011),
legea prevede o limită a termenelor de judecată.
Numai că există diferenţe între cele două acte normative şi în privinţa acestor termene.
Potrivit Codului muncii, termenele „nu pot fi mai mari de 15 zile” (art. 271 alin. 2), iar conform
Legii dialogului social, „nu pot fi mai mari de 10 zile” (art. 212 alin. 2). Se poate considera că
legiuitorul a dorit reducerea termenelor de judecată (deşi în practică nu se respectă nici cele de 15
zile) pentru a se da satisfacţie principiului celerităţii instituit de cele două acte normative.
6. Termenul de citare
Citarea, se cunoaşte, este actul procedural prin care se realizează încunoştiinţarea părţilor
despre locul şi data judecăţii. Ea este necesară nu numai la primul termen de judecată, ci şi la
termenele următoare.
Potrivit Codului de procedură civilă, „judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât
după citarea sau înfăţișarea părţilor…” (art. 85), iar preşedintele instanţei trebuie să verifice dacă
părţile au fost legal citate şi să amâne judecata ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a
fost citată cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege15.
Prin Legea nr. 62/2011, termenul minim în care trebuie făcută citarea a fost ridicat de la cel
puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată (art. 271 alin. 3 din Codul muncii) la cel puţin 5 zile
(art. 213).
Într-adevăr, se dispune: „părţile sunt legal citate dacă citaţia le-a fost înmânată cel puţin cu 5
zile înaintea judecării”.
Termenul de 5 zile este unul rezonabil, în măsură să permită apărarea şi pregătirea
procesului; el este conform şi cu dispoziţiile din dreptul comun (art. 89 alin. 1 din Codul de
procedură civilă).
7. Caracterul hotărârilor pronunţate în fond
O altă diferenţă între cele două acte normative priveşte caracterul hotărârilor instanţei de
fond. Ele „sunt definitive şi executorii de drept” (art. 274 din Codul muncii) sau doar „definitive”
(art. 214 din Legea nr. 62/2011). În încercarea de a desluşi care text este aplicabil, trebuie să apelăm
la dispoziţiile Codului de procedură civilă. Conform art. 377 alin. 1 din acest act normativ, printre
hotărârile definitive se află şi cele „care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu apel.” Cum în
conformitate cu dispoziţiile Legii dialogului social nr. 62/2011, în materia conflictelor de muncă
este reglementată o singură cale de atac – recursul (art. 215), rezultă că toate hotărârile (sentinţele)
tribunalelor sunt definitive. Aşa fiind, exprimarea din art. 214 al Legii nr. 62/2011 pare superfluă.
Probabil, legiuitorul a dorit ca aceste hotărâri să nu mai fie şi executorii de drept. Numai că astfel,
text respectiv intră, parţial în conflict cu prevederile art. 278 din Codul de procedură civilă, conform
cărora „hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect: 1. plata salariilor sau
altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit legii
şomerilor; 2. despăgubiri pentru accidentele de muncă. Desigur că pentru salariaţi (reclamanţi) este
mai favorabilă o hotărâre de executorie de drept decât una doar definitivă, deşi poate exista riscul
întoarcerii executării (în cazul unei soluţii nefavorabile în recurs). Oricum, evitarea unor formalităţi
pentru instituirea cu formulă executorie (art. 269 din Codul de procedură civilă) este profitabilă
părţii interesate, căreia i s-au consfinţit drepturi prin acea hotărâre. Dar, mai eficienţi raţional este ca
să fie executorii de drept numai hotărârile irevocabile în înţelesul art. 377 alin. 2 din Codul de
procedură civilă, adică, în materia discutată, sentinţele nerecurate (pct. 1) şi deciziile pronunţate în
recurs (pct. 4) 16.
15

I. Leş, Tratat de drept procesual civil, ediţia a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 307.
A. Ţiclea, Diferenţieri şi necorelări între dispoziţiile Codului muncii şi cele ale Legii dialogului social nr.
62/2011 privind jurisdicţia muncii, op. cit., p. 16.
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8. Termenul de recurs
Este statornicit, exclusiv, de Legea nr. 62/2011, conform căreia „termenul de recurs este de
10 zile de la data comunicării hotărârii”.
Acest termen este unul mai redus faţă de cel reglementat de Codul de procedură civilă: 15
zile(art. 301).
Recursul trebuie motivat prin însăşi cererea de recurs sau înlăuntrul termenului respectiv.
Termenul pentru depunerea motivelor se socoteşte de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul
s-a făcut mai înainte (art. 303 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă).
9. Propuneri de codificare
În scopul eliminării paralelismelor dintre normele Codului muncii şi cele ale Legii nr.
62/2011 în materia discutată, al evitării confuziilor existente şi pentru o reglementare unitară, se
impune integrarea dispoziţiilor Legii dialogului social (art. 208-216) cu adaptările necesare, în Titlul
XII, intitulat „Jurisdicţia muncii” din Codul muncii17.

17

În acest sens, a se vedea şi I. T. Ştefănescu, op. cit., p. 36.
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UN COD AL CONSUMULUI SAU UN COD
AL CONSUMATORULUI?
Victor MARCUSOHN∗
Abstract:
Knowing the exact length of consumer protection law may seem a simple stile exercise, but the
literature and jurisprudence in this field came at the same conclusion, over the last twenty five years: it is
imposible to give an exact definition of the consumer protection law.
The consumer protection law consists of laws and organizations designed to ensure the rights of
consumers as well as fair trade competition and the free flow of truthful information in the marketplace.
The laws are designed to prevent businesses that engage in fraud or specified unfair practices from
gaining an advantage over competitors and may provide additional protection for the weak and those
unable to take care of themselves. Consumer protection laws are a form of government regulation which
aims to protect the rights of consumers.
Consumer protection law or consumer law is considered an area of law that regulates private law
relationships between individual consumers and the businesses that sell those goods and services.
Consumer protection covers a wide range of topics, including but not necessarily limited to product
liability, privacy rights, unfair business practices, fraud, misrepresentation, and other consumer or
business interactions.
Without trying to produce major changes in the market economy system, consumer law tryes only
to fight against the abuse this system might produce. It doesn’t eliminate the general principles of civil
law, it just completes them with rules designed to reestablish a balance in the traditionally inequal
relations.
Key words: consumer protection law, consumer, professional, unfair practices, market economy

I. Consideraţii introductive
Pentru a ne procura bunuri sau servicii, noi toţi în calitate de consumatori intrăm în relaţie cu
persoane fizice sau juridice care au ca obiect de activitate vânzarea de bunuri sau furnizarea de
servicii. Relaţia dintre profesionişti şi consumatori este în mod tradiţional dezechilibrată.
Competenţa profesionistului, informaţiile de care dispune, dar şi capacitatea sa financiară îi conferă
o poziţie de superioritate faţă de consumator. Aceasta nu înseamnă însă că profesioniştii sunt ab
initio oameni necinstiţi, care caută să abuzeze de o anumită situaţie. Pe de altă parte, nu este mai
puţin adevărat că profesioniştii sunt, prin natura lucrurilor, pe o poziţie de superioritate, căreia
consumatorii riscă să-i cadă victime.
Acest dezechilibru a existat dintotdeauna. Deja, încă din perioada dreptului roman existau
diverse reguli ce vizau o anumită protecţie a cumpărătorului (încă nu se folosea termenul de
„consumator”) împotriva înşelăciunilor1.
Dezvoltarea economiei de piaţă, în secolele al XIX-lea şi XX, ne poate face să credem că
piesa centrală a sistemului devenise consumatorul: concurenţa liberă la nivel de întreprinderi şi
societăţi comerciale trebuia să multiplice, în principiu, oferta de bunuri, să le crească calitatea şi să
∗

Bucureşti.

Asist. dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti; Avocat, Baroul

1
L. Bihl, Une histoire du mouvement consommateur, mille ans de luttes, Aubier, 1984; N. Marion, Le droit de la
consommation et la réglementation des métiers de l’empire romain et de l’époque médiévale, Mélanges Claude Masse,
Editura Blais, Canada, 2003, p. 147.
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le reducă preţul. În acelaşi timp, principiul autonomiei de voinţă devenise baza sistemului juridic.
Toţi contractanţii erau la fel de lucizi şi raţionali, toţi trebuind să vegheze, în cadrul contractual, la
respectarea propriilor interese. De la momentul la care o persoană devine contractant, aceasta este
obligată la a respecta clauzele contractuale. Prin urmare, se părea că este suficientă protecţia părţilor
contractante doar prin intermediul câtorva reguli ce sancţionau micile înşelăciuni contractuale.
În schimb, salariaţii au fost protejaţi de o manieră mai extinsă, începând cu finele secolului al
XIX-lea, deoarece devenise evident că aceştia erau victimele unui sistem economic, care-i obliga să
se apere singuri.
Începând cu anii 1960, consumatorii au început să ridice şi ei o serie de probleme la nivel
social. Această epocă corespunde unei dezvoltări economice fără precedent, care a sporit numărul
bunurilor şi serviciilor propuse consumatorilor, ameliorându-le calitatea la nivel global. Aceasta
corespunde şi unei creşteri a mărimii întreprinderilor, complexităţii din ce în ce mai mari a
produselor şi serviciilor, dezvoltării creditelor, a publicităţii şi a marketingului. În acest mod a
crescut şi dezechilibrul dintre partenerii economici: profesioniştii se regăsesc din ce în ce mai mult
pe o poziţie de forţă în privinţa consumatorilor.
Por exista, fără îndoială, şi situaţii excepţionale, în care raportul de forţe este inversat: micii
artizani, de exemplu, se pot regăsi în faţa unor clienţi exigenţi. Dar, în general, consumatorii sunt pe
o poziţie mai defavorizată. Beneficiind din punct de vedere material de dezvoltarea economică,
aceştia tind să devină simple obiecte manipulate de specialiştii în marketing. Aceştia sunt, pe rând,
regii şi sclavii acestei „societăţi de consum” care caracterizează ţările dezvoltate. Situaţia este şi mai
gravă pentru consumatorii aparţinând categoriilor cele mai defavorizate, datorită sărăciei, ignoranţei
sau vârstei acestora.
Astfel, s-a născut necesitatea protejării consumatorilor nu doar împotriva lipsei de onestitate a
profesioniştilor, demult cunoscută dar destul de rară (din fericire!), dar şi împotriva abuzului de
putere economică, element mult mai periculos deoarece este inerent sistemului în care trăim, nefiind
întotdeauna perceput ca atare de către opinia publică.
Pericolele societăţii de consum au fost denunţate în SUA, de filosofi precum Marcuse
(“Omul unidimensional”), de economişti precum Galbraith (“Era opulenţei”) sau Vance Packard
(“Persuasiunea clandestină”). În anul 1962, într-un mesaj public, preşedintele Kennedy constata
modul în care consumatorii reprezentau gruparea economică cea mai importantă, dar şi cea mai
puţin ascultată. Acesta era partizanul elaborării unei legislaţii susceptibile a le asigura exercitarea
deplină a drepturilor lor: dreptul la securitate, dreptul de a fi ascultat, dreptul la informare, dreptul la
alegere. Astfel, în SUA consumatorii au început să se grupeze pentru a-şi apăra propriile interese,
ceea ce a dus la crearea „consumerismului”2.
Câţiva ani mai târziu, ţările Europei occidentale au conştientizat şi ele pericolele la care erau
expuşi consumatorii. Anii 1970 şi 1980 au stat mărturie creării şi multiplicării, în Franţa şi în ţările
vecine, a organismelor de apărare şi a unor reguli de protecţie3. Astfel, s-a născut această nouă
disciplină, denumită dreptul consumului, consacrată în România, în principal prin Codul
Consumului4, dar şi prin alte acte normative, precum Legea nr. 193/2000 privind clauzele
abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori5.
2
Termenul „consumerism” este destul de ambiguu: acesta desemnează, pe de o parte, o societate consacrată unui
consum în masă, iar pe de altă parte, mişcarea constând din lupta împotriva pericolelor acestui consum în masă.
3
În Franţa, această conştientizare se datorează unor autori precum: Luc Bihl, Vers un droit de la consommation,
Gaz. Pal., 13-14 septembrie 1974; Gerard Cas, La défense du consommateur, PUF, Que sais-je?, 1975; José Doyere, Le
combat des consommateurs, Ed. du Cerf, 1975; Denise Nguyen-Thanh, techniques juridiques de protection des
consommateurs, INC, 1970.
4
Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, publicată în M. Of. nr. 296 din 28 iunie 2004, republicată în M. Of.
nr. 224 din 24 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
5
Publicată în M. Of. nr. 560 din 10 noiembrie 2000 şi republicată în M. Of. nr. 305 din 18 aprilie 2008 cu
modificările şi completările ulterioare.
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Totuşi, putem observa, începând cu anii 1980, o anumită incapacitate de a progresa din partea
mişcării consumeriste6. Să fi fost oare vorba doar despre o simplă tendinţă la modă într-o anumită
perioadă, actualmente sortită dispariţiei? Nu credem. Este normal ca odată depăşit entuziasmul
începutului, o anumită mişcare să revină la concepte mai clare, dar şi mai solide. Chiar dacă
militantismul consumatorilor s-a mai domolit, dreptul consumului a devenit parte a sistemului
juridic din toate ţările cu economie dezvoltată. Aşa cum scria Henri Temple, „după ce a suscitat
controverse, chiar şi pasiuni, odată cu primele sale manifestări publice, dreptul consumului este
astăzi acceptat pentru ceea ce este: o necesară opoziţie în faţa autorităţii”7.
II. Subiectele dreptului consumului
1. Generalităţi
A pune problema întinderii exacte a dreptului consumului poate părea „un banal exerciţiu de
stil, total superfluu, după cum este, de asemenea, adevărat, că această chestiune a creat, în ultimi
douăzeci şi cinci de ani, o literatură abundentă şi pertinentă”8, care de fiecare dată, însă, a ajuns la
aceiaşi concluzie: limitele exacte ale dreptului consumului sunt imposibil de definit exact.
Dreptul consumului caută să echilibreze relaţiile dintre profesionişti şi consumatori, punând
în sarcina primilor obligaţii care reprezintă drepturi pentru ultimii. Profesionişti pe de o parte,
consumatori pe de alta, cu toţii reprezintă subiecte ale dreptului consumului. Definirea acestor două
categorii permite înţelegerea filosofiei materiei şi trasarea limitelor acesteia. Desigur, este posibil ca
anumite reguli de protecţie să depăşească cadrul relaţiilor dintre profesionişti şi consumatori. Există
opinii care merg chiar până la a spune că definirea exactă a domeniului dreptului consumului nu se
poate face nici pe baza criteriului subiectiv, adică al definirii subiectelor căruia i se aplică, dar nici
pe baza criteriului substanţial, al definirii unei ramuri de drept prin regulile care o compun9. S-a
propus chiar considerarea dreptului consumului ca un drept al profesioniştilor10. Această concepţie,
fără a fi greşită, este una parţială. Profesionistul este, desigur, unul din subiectele dreptului
consumului, însă alături de celălalt subiect, la fel de important: consumatorul.
2. Definiţia profesionistului
În ceea ce priveşte definirea „profesioniştilor” de către legislaţia din România trebuie spus că
ne regăsim într-un oarecare impas, din punct de vedere terminologic. Pe de o parte, trebuie să
pornim de la prevederile Codului consumului, care foloseşte noţiunea de „operatori economici”,
înţelegând prin aceasta „persoana fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activităţii sale
profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părţi din
acestea sau prestează servicii”11. Pe de altă parte, Noul Cod Civil (NCC) 12, îmbrăţişând concepţia
6

A se vedea L. Bihl, Consommateur réveille-toi!, Syros, 1993.
H. Temple, Le droit de la consommation est-il subversif?, Mélanges Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 1068.
8
D. Mazeaud, Droit commun du contrat en droit de la consommation. Nouvelles frontieres?, Mélanges
Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 697, nr. 2.
9
A se vedea în acest sens, N. Rzepecki, Le Code de la consommation, Code du consommateur?, Mélanges en
l’honneur du doyen Georges Wiederkehr, Dalloz, Paris, 2009, p. 711-712. Autoarea consideră că, din punct de vedere al
criteriului subiectiv, dreptul consumului nu se adresează numai consumatorilor stricto sensu, ci şi anumitor profesionişti care
acţionează în afara profesiei lor obişnuite, iar din punct de vedere al criteriului substanţial, multe reglementări ce ţin de
dreptul consumului se regăsesc inclusiv în afara Codului consumului (Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului,
republicată în M. Of. nr. 224 din 24 martie 2008).
10
D. Ferrier, Le droit de la consommation, élément d’un droit civil professionnel, Mélanges Calais-Aulois, Dalloz,
2004, p. 373.
11
Pct.1, anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată în M. Of. nr. 224 din 24 martie 2008.
12
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009, republicată în M. Of. nr.
505 din 15 iulie 2011, modificată prin O.U.G. nr. 79/2011, publicată în M. Of. nr. 696/30 septembrie 2011.
7
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monistă, înlocuieşte noţiunea clasică de „comerciant”13, cu aceea mult mai largă de
„profesionist”14, termen prin care sunt definiţi, la modul general, „toţi cei care exploatează o
întreprindere”15. În lumina aceloraşi prevederi ale NCC, „constituie exploatarea unei întreprinderi
exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în
producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are
sau nu un scop lucrativ”16.
Aşadar, putem încerca definirea profesionistului ca fiind persoana fizică sau juridică care
acţionează în cadrul unei activităţi obişnuite şi organizate de producţie, de distribuţie sau de prestări
de servicii. La fel de bine putem defini profesionistul şi ca persoana care exploatează o anumită
întreprindere, cu condiţia de a prelua termenul de „întreprindere” lato sensu.
Forţa profesionistului rezidă practic din caracterul obişnuit şi organizat al activităţii sale:
acesta este, prin specializarea sa, mai competent decât consumatorul. Prin urmare, există un
dezechilibru care justifică aplicarea dreptului consumului.
Profesionistul poate fi atât o persoană fizică, cât şi una juridică. În limbajul curent, sintagma
este rezervată mai mult persoanelor fizice. În dreptul consumului el are, însă, un sens mai larg: o
societate persoană juridică poate avea şi ea calitatea de profesionist: aceasta îşi asumă, în raport cu
consumatorul, aceleaşi obligaţii ca şi un profesionist persoană fizică.
Dreptul consumului se aplică în mod egal atât marilor, cât şi micilor întreprinderi. Micul
comerciant de cartier i se supune ca şi o mare întreprindere de distribuţie, iar micul artizan ca şi o
mare întreprindere industrială. Cu toţii sunt profesionişti. Desigur, riscul de abuz de putere
economică nu este la fel de grav în toate cazurile, dar totuşi există. A distinge în funcţie de
dimensiunea întreprinderii, ar conduce la discrepanţe din punct de vedere al protecţiei
consumatorului, afectând libera concurenţă pe piaţă.
Totuşi, nici nu trebuie să reducem categoria profesioniştilor la cea de comercianţi şi de
societăţi comerciale17. Toate profesiunile sunt reglementate de dreptul consumului, în cadrul
raporturilor lor cu consumatorii, indiferent că sunt de natură comercială, industrială, artizanală,
liberală, agricolă etc. Pentru a îndepărta orice incertitudine, directivele europene folosesc, de regulă,
un dublu calificativ: „activitate profesională sau comercială”. Aşadar, apreciem, inclusiv în lumina
prevederilor din Noul Cod Civil, că sintagma de „activitate profesională” le acoperă pe ambele.
13
Art. 7 din vechiul Cod comercial român de la 1887, în prezent abrogate prin Noul Cod Civil, prevedea că „Sunt
comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având comerţul ca profesiune obişnuită, şi societăţile comerciale”. O definiţie
mai restrictivă, dar în acelaşi timp şi mai largă a termenului de „comerciant” regăsim şi la art. 2 alin.2 din Legea nr.
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată în M. Of. nr. 305
din 18 aprilie 2008: „prin comerciant se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract
care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie,
artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama acesteia”. În
prezent, termenul de comerciant supravieţuieşte în sistemul juridic românesc în masura în care este menţionat în norme
speciale care conţin un sens propriu al acestei noţiuni, precum şi într-o serie de acte normative, precum: Legea nr. 84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată; O.G. nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la incheierea şi
executarea contractelor la distanţă, republicată, cu modificarile ulterioare; Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, cu modificarile ulterioare; Legea pomiculturii
nr. 348/2003, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu
modificările ulterioare; Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările
ulterioare; Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă; Legea nr. 321/2009 privind
comercializarea produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare etc.
14
Art. 3, alin.1, NCC: „Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi
raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept”.
15
Art.3, alin.2, NCC.
16
Art.3, alin.3, NCC.
17
J. Calais-Auloy, De la notion de commerçant a celle de professionnel, Mélanges Paul Didier, Economica, 2008,
p. 81
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Dreptul consumului are, aşadar, vocaţia de a se aplica tuturor tipurilor de activităţi
profesionale, supunându-i-se de o măsură producători şi distribuitori, vânzători de bunuri mobile şi
negustori de bunuri imobile sau prestatori de servicii de toate felurile: constructori, bancheri,
asiguratori, avocaţi, medici, notari etc.
În general, profesia este exercitată în scopul obţinerii unui profit. Însă, apreciem că se impune
o lărgire a noţiunii şi la anumite activităţi care, deşi au un caracter obişnuit şi organizat, nu au drept
scop realizarea unui anumit beneficiu, precum anumite cooperative sau asociaţii care furnizează
bunuri şi servicii. Aceste organisme sunt, în relaţiile lor cu clientul-consumator, pe o poziţie de forţă,
care ar putea justifica aplicarea instrumentelor dreptului consumului. Din această cauză ni s-a părut
oportun să nici nu includem scopul lucrativ în cadrul definiţiei profesionistului.
3. Definiţia consumatorului
„Consum, consumator”, aceste cuvinte, provenite din domeniul economic, fac astăzi parte din
limbajul juridic. În legislaţia din România, regăsim o definiţie a termenului de consumator în Codul
consumului18: „orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care
acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale
ori liberale”. Din punct de vedere economic, consumul reprezintă ultimul stadiu al procesului
economic19. Acesta se distinge de producţie şi distribuţie, care constau din a culege, a transforma şi
a repartiza bogăţiile.
Aşadar, pornind de la definirea conceptului din punct de vedere economic, pentru a-l defini
din punct de vedere juridic, trebuie mai întâi să clarificăm termenul de consumator stricto sensu.
Pornind de la această definiţie, vom vedea dacă sunt posibile şi extinderi suplimentare ale acesteia.
3.1. Noţiunea de consumator stricto sensu
Din punct de vedere stricto sensu, propunem următoarea definiţie a consumatorului:
„persoana fizică care îşi procură sau care foloseşte un bun sau un serviciu într-un scop
ne-profesional”.
În ceea ce priveşte primul element al definiţiei, respectiv persoane care îşi procură sau care
folosesc, aceasta ne-ar putea face să credem că există două categorii de consumatori:
- cei care îşi procură bunuri sau servicii într-un scop ne-profesional. Bunurile şi serviciile
sunt furnizate de o altă persoană, care este, de regulă, un profesionist. Contractul dintre consumator
şi profesionist se numeşte contract de consum. Acesta are o natură variabilă: vânzare, închiriere,
împrumut, asigurare etc.
- cei care folosesc bunuri sau servicii. Consumatorul care îşi procură este adeseori şi cel care
foloseşte. Însă lucrurile nu stau întotdeauna aşa. Un bun cumpărat de o persoană poate fi utilizat, de
exemplu, de către membrii familiei, care sunt terţi faţă de contractual de vânzare-cumpărare. Aceşti
terţi utilizatori sunt ei înşişi consumatori.
Cel de-al doilea element al definiţiei, bunuri sau servicii, demonstrează că noţiunea de
consumator acoperă un domeniu vast, aplicându-se unor situaţii variate:
- toate bunurile pot face obiectul consumului, din momentul în care sunt achiziţionate sau
folosite într-un scop neprofesional. Consumul nu trebuie redus la bunurile consumptibile20, adică
bunurile care dispar odată cu prima folosire (de exemplu, hrana). Bunurile mobile durabile (de
18

Pct.13, anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată în M. Of. nr. 224 din 24 martie 2008.
O definiţie similar regăsim şi la art. 2 alin.1 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abusive din contractile încheiate între
comercianţi şi consumatori, republicată.
19
„A consuma” provine din latinescul consummare, care semnifică a îndeplini, a termina. Consumul reprezintă
ultima fază a procesului economic.
20
Etimologiile celor două cuvinte sunt diferite, deşi adeseori se confundă. „A consuma” provine din latinescul
consummare (vezi supra, nota 20 subsol), pe când „consumptibil”, derivă din verbul a consuma, care provine din latinescul
consumere (a distruge, a consuma).
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exemplu, maşina, aparatele electrocasnice) şi imobilele (de exemplu, locuinţa) reprezintă obiecte de
consum. Anumite bunuri imateriale (de exemplu, operele spirituale) pot şi ele să devină obiecte de
consum.
- consumul se aplică, de asemenea, şi serviciilor. Noţiunea de serviciu, cuprinde toate
prestaţiile evaluabile în bani, în afara furnizării de bunuri. Anumite servicii sunt de natură materială
(reparaţii, lucrări de întreţinere), altele de natură financiară (asigurări, credit), iar altele de natură
intelectuală (servicii medicale, consiliere juridică). Toate acestea pot deveni obiect al consumului
Cel de-al treilea element al definiţiei, în scop neprofesional, reprezintă criteriul esenţial de
diferenţiere dintre consumator şi profesionist. Spre deosebire de acesta din urmă, consumatorul
acţionează în scop personal sau familial: achiziţionarea de hrană, achiziţionarea unui aparat
electrocasnic sau a unui autovehicul, încheierea unei poliţe de asigurare, efectuarea unei călătorii
etc. Datorită acestui scop personal sau familial, consumatorul este obligatoriu o persoană fizică, cel
puţin stricto sensu.
Totuşi, trebuie să plecăm de la concepţia conform căreia profesioniştii şi consumatorii nu
formează două clase distincte de cetăţeni. „Cu toţii suntem consumatori”, constata preşedintele
Kennedy în anul 1962. Orice persoană fizică poate să capete, în multe ocazii ale existenţei sale,
calitatea de consumator, chiar dacă aceasta exercită, de obicei, o activitate profesională. Aceiaşi
persoană poate să aibă, cu privire la anumite acte, calitatea de profesionist, iar pentru alte acte, pe
cea de consumator. Această dihotomie nu are nimic absurd: aceiaşi persoană poate, în funcţie de
actul pe care îl îndeplineşte, să se regăsească fie pe o poziţie de forţă, fie pe una de slăbiciune.
A face din scopul actului criteriul calităţii de consumator poate totuşi să ridice şi o dificultate:
scopul actului (folosinţa personală sau familială) nu este întotdeauna aparent. Atunci când
profesionistul ignoră, contractând, calitatea de consumator a celeilalte părţi, va mai fi oare supus
regulilor din dreptul consumului? Această chestiune nu a fost avută în vedere, cel puţin deocamdată,
şi la nivel de practică judiciară. Dacă dorim ca regulile de protecţie să rămână eficiente, trebuie să
evităm ca profesionistul să îşi poată invoca prea uşor propria ignoranţă. De asemenea, am putea
extinde regulile de protecţie şi atunci când profesionistul a fost înşelat de consumatorul contractant,
care s-a dat drept un profesionist21.
Există o mare diversitate de consumatori, de la cei care sunt suficient de avizaţi pentru a se
apăra în mod eficient, până la cei care sunt prea creduli şi vulnerabili. Oare este necesar ca protecţia
consumatorilor să varieze în funcţie de această diversitate? Răspunsul este în principiu unul negativ.
Dreptul consumului protejează toţi consumatori, fără nici o discriminare, prezumpţia de slăbiciune
fiind irefragabilă. Dacă am ţine cont de aptitudinile particulare ale fiecărui consumator, am ajunge să
avem un număr prea mare de litigii, ceea ce ar duce la o slăbire a eficacităţii dreptului consumului22.
3.2. Posibile extinderi ale noţiunii de consumator
În ceea ce priveşte consumatorii, divergenţele apar în doctrină şi în jurisprudenţă, atunci când
se pune problema lărgirii definiţiei şi la alte persoane. Miza constă din a permite acestor persoane de
a beneficia de regulile de protecţie conferite de dreptul consumului.
Vom observa că problema de fond este teoretic separabilă de cea a vocabularului folosit.
Putem extinde beneficiul regulilor de protecţie la persoane pe care nu le calificăm ca fiind
21
Pentru CJUE, nu este necesar să se ţină cont de circumstanţele sau de elementele pe care cocontractantul le-ar fi
putut cunoaşte la momentul încheierii contractului, cu excepţia situaţiei în care persoana care invocă calitatea de
consummator s-a comportat de o manieră care ar fi putut în mod legitim să lase impresia că acţionează în scopuri
profesionale (CJUE, 20 ianuarie 2005, D.2005.IR. 458; CCC 2005, nr. 100).
22
Totuşi, acest principiu poate suferi anumite atenuări. De exemplu, Codul consumului din Franţa prevede trei
excepţii: delictul de abuz de slăbiciune (art. L. 122-8 şi următ.), care protejează suplimentar consumatorii aflaţi într-o stare
particulară de slăbiciune sau de ignoranţă; atunci când o practică comercială vizează o categorie de consumatori vulnerabilă
în mod particular, abuzivitatea sa trebuie apreciată în raport cu capacitatea medie de discernămând a categoriei vizate (art.
L.120-1); beneficiul procedurii de îndatorare nu este acordat decât debitorilor de bună credinţă (art. L.330-1).
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consumatori sau pe care ne limităm a le asimila consumatorilor. Cu toate acestea, problema de fond
este abordată, de regulă, sub aspectul vocabularului folosit.
Aşadar, există veritabile extinderi ale noţiunii de consumator care sunt propuse pentru
anumite categorii de persoane: profesioniştii care acţionează în afara specializării lor, cei care
economisesc prin efectuarea de acte de plasament, vânzătorii sau prestatorii neprofesionişti,
persoanele juridice neprofesioniste.
Atunci când vorbim despre profesioniştii care acţionează în afara specializării lor,
exemplele sunt multiple: un comerciant care instalează un sistem de alarmă în magazinul său, un
avocat care achiziţionează un material informatic pentru propriul cabinet etc. Aceste acte au un scop
profesional, iar persoanele care le îndeplinesc nu sunt cuprinse în definiţia consumatorului stricto
sensu. Totuşi, comerciantul şi avocatul din exemplele citate, acţionează în afara specializării lor,
riscând să se regăsească în ceea ce priveşte contractul lor profesional, într-o situaţie de inferioritate
comparabilă cu cea a unui consumator.
Din punct de vedere al doctrinei de specialitate, există autori care consideră necesară
extinderea noţiunii de consumator, incluzând în aceasta şi profesioniştii care acţionează în afara
specializării lor profesionale23, dar şi autori, partizani ai unei concepţii stricte cu privire la
consumator, care consideră că cel care acţionează într-un scop profesional nu poate fi niciodată
calificat drept consumator24.
Această din urmă concepţie, mai strictă, ni se pare preferabilă, cu anumite precizări. Mai
întâi, nu se ştie cu exactitate dacă profesionistul care acţionează în afara specializării sale este tot atât
de slab pregătit ca şi consumatorul. Acest lucru depinde de la caz la caz, dar, în general, cel care
acţionează în scopuri profesionale acţionează mai atent cu privire la actele sale, oricare ar fi ele,
decât cel care acţionează într-un scop privat.
În al doilea rând, concepţia largă face ca frontierele dreptului consumului să fie imprecise.
Pentru a ştii dacă un profesionist acţionează sau nu în cadrul sferei sale de competenţă, pentru a ştii
dacă actele sale sunt într-un raport direct sau indirect cu activitatea sa profesională, trebuie să
examinăm fiecare situaţie de la caz la caz. Ori, contractanţii trebuie să cunoască dinainte dreptul ce
urmează a se aplica relaţiei dintre ei. Concepţia strictă cu privire la consumator, relativ precisă,
creează o mai mare securitate juridică decât cea largă, uşor imprecisă.
În fine, dacă considerăm ca fiind consumatori profesioniştii care acţionează în afara
specializării lor, va trebui să asimilăm calităţii de profesionist şi pe consumatorii care acţionează în
sfera acestora de competenţă. Un avocat, de exemplu, va putea fi considerat ca fiind destul de
competent pentru a observa, fără ajutorul legii, eventualele capcane juridice din contractele pe care
le semnează într-un scop neprofesional.
Totuşi, această concepţie strictă trebuie temperată, prin trei observaţii: anumite reguli din
dreptul consumului – în special cele adoptate într-o epocă în care nu exista încă noţiunea de
consumator – nu sunt rezervate consumatorilor, ele putând fi invocate de către alte persoane; îi
revine legiuitorului să generalizeze anumite reguli de protecţie, rezervate iniţial numai consumatorilor; protecţia profesioniştilor în situaţie de slăbiciune poate lăsa loc unor reguli specifice, care
nu ţin de dreptul consumului.
Cu privire la cei care economisesc prin efectuarea de acte de plasament, economiştii disting
net între aceştia şi consumatori. Consumatorii îşi utilizează disponibilităţile monetare pentru
satisfacerea imediată a propriilor nevoi. Cei ce economisesc îşi conservă disponibilităţile, eventual
efectuând acte de plasament, prevăzând nevoile viitoare. Atunci când o persoană dispune de o
anumită sumă de bani, aceasta poate alege, teoretic, între două atitudini: fie să consume (de
23

J. Beauchard, Remarques sur le Code de la consommation, Ecrits en hommage a Gérard Cornu, 1995, p. 9 şi următ.,
D. Mazeaud, Droit commun du contrat et droit de la consommation, Mélanges Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 707 şi următ.
24
J. Calais-Auloy, Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 2010, p. 12-14.; L. Leveneur, Contrats entre
professionnels et législation des clauses abusives, CCC aprilie 1996, p. 1.
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exemplu, achiziţionând o maşină), fie să economisească (de exemplu, cumpărând acţiuni la bursă).
Economisirea reprezintă, într-un fel, opusul consumului, părând să nu aibă nici un fel de conexiune
cu dreptul consumului.
Totuşi, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Consumatorii şi cei ce economisesc prezintă o
anumită trăsătură comună: aceştia sunt, şi unii şi alţii, neprofesionişti, care intră în relaţii
contractuale cu profesionişti. Astfel, protecţia celor care economisesc lasă locul unor reguli ce se
aseamănă adeseori cu cele din dreptul consumului.
În ceea ce îi priveşte pe vânzătorii şi prestatorii neprofesionişti, deşi aceştia ar părea, la o
primă vedere, că nu au nici o legătură cu calitatea de consumator, atunci când vânzătorul sau
prestatorul nu acţionează în calitate de profesionist, lucrurile trebuie nuanţate.
Să eliminăm mai întâi situaţia în care şi celălalt contractant este un neprofesionist: un
particular îşi vinde autoturismul altui particular, un particular îşi închiriază apartamentul altui
particular. În principiu, dreptul consumului nu se aplică şi relaţiilor dintre neprofesionişti, neexistând
riscul general de dezechilibru. Problema extinderii noţiunii de consumator se pune în cazul în care
neprofesionistul vinde un bun sau furnizează un serviciu către un profesionist. Ipoteza, deşi mai
puţin frecventă, se poate întâlni în practică (de exemplu, un particular îşi vinde apartamentul către o
agenţie imobiliară). În acest caz există un risc de dezechilibru, care este însă inversat, raportat la
dezechilibrul pe care dreptul consumului încearcă să-l atenueze. De aici şi întrebarea: oare nu putem
considera că acest vânzător sau prestatar este de fapt un consumator? Credem că ar fi poate de dorit
o extindere a noţiunii de consumator şi la aceste persoane.
Deşi, într-o concepţie strictă, numai persoanele fizice pot avea calitatea de consumatori, ne
putem totuşi întreba dacă nu putem extinde noţiunea de consumator şi la anumite persoane juridice,
pentru a le face să beneficieze de regulile de protecţie ale dreptului consumului. Dreptul Uniunii
Europene refuză această extindere. Diversele directive de protecţie a consumatorului, atunci când îl
definesc pe acesta din urmă, precizează că este vorba strict despre o persoană fizică, iar Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene a confirmat acest lucru în anul 2001, atunci când a apreciat că noţiunea
de consumator, aşa cum este definită în directiva privind clauzele abuzive25, trebuie interpretată în
sensul că vizează exclusiv persoanele fizice.
Suntem de acord, la rândul nostru, cu această concepţie, deoarece apreciem că scopul
dreptului consumului constă din a proteja în mod exclusiv persoanele fizice care acţionează în scop
neprofesional.
III. Despre dreptul consumului în general
1. Conţinutul dreptului consumului
Considerăm că o delimitare precisă a dreptului consumului nu este nici posibilă şi nici utilă
prezentului demers ştiinţific.
Dreptul consumului este constituit din reguli care răspund cumulativ la două criterii: se aplică
relaţiilor dintre profesionişti şi consumatori şi au drept scop protecţia consumatorilor. Într-o
concepţie strictă, dreptul consumului se limitează la aceste reguli.
Totuşi, ni se pare necesară adoptarea unei concepţii mai largi, şi anume: pe de o parte, pentru
ca o regulă să facă parte din dreptul consumului, credem că este suficient ca aceasta să se aplice, în
principal, relaţiilor dintre profesionişti şi consumatori şi nu să se aplice exclusiv acestui gen de
relaţii (de exemplu, garanţia pentru viciile ascunse sau răspunderea pentru produsele cu defecte); pe
de altă parte, raporturile dintre profesionişti şi consumatori lasă loc, câteodată, şi aplicării unor
reguli care nu au un scop consumerist, dar care pot avea un efect, pozitiv sau negativ, asupra
consumatorilor (de exemplu, viciile de consimţământ etc.).
25

Directiva 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele incheiate cu
consumatoriiPublicata în Editia Speciala a Jurnalului Oficial din data de 1 ianuarie 2007.
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Pe lângă aceste reguli generale ale dreptului consumului, există şi reguli speciale, care se
aplică consumatorilor unui anumit produs sau a unui anumit serviciu: produsele alimentare,
produsele farmaceutice, etc. Aceste reguli speciale, extrem de numeroase, lărgesc şi mai mult
domeniul dreptului consumului.
Nu în ultimul rând dreptul consumului are un puternic caracter pluridisciplinar. Dacă în mod
tradiţional, natura regulilor studiate a reprezentat unicul criteriu de clasificare a disciplinelor juridice
– drept civil, drept penal, drept administrativ –, la această clasificare tradiţională, juriştii îi suprapun
astăzi o alta, fundamentată pe funcţia regulii juridice. Dreptul comercial a constituit primul exemplu
al acestor noi discipline, fiind urmat de dreptul muncii, dreptul concurenţei, dreptul mediului etc.
Această clasificare este, într-o anumită măsură, perpendiculară pe prima: fiecare disciplină din
această a doua categorie dezvoltă disciplinele din prima, ceea ce ne face să putem discuta despre
pluridisciplinaritatea dreptului consumului.
2. Fundamentarea juridică a dreptului consumului
De ce sunt consumatorii protejaţi prin lege? Susţinătorii unei concepţii pozitiviste a dreptului
ar răspunde: întrucât consumatorii, în cea de-a doua jumătate a secolului XX, au format un grup de
presiune suficient de puternic pentru a obţine de la stat o legislaţie consumeristă. Acest răspuns nu
este fals, însă nu este nici suficient. Este adevărat că asociaţiile de consumatori au exercitat o
puternică influenţă asupra legiuitorului. Dar, dacă asociaţiile s-au constituit şi au fost ascultate,
aceasta se datorează şi unei nevoi profunde din partea societăţii.
Existenţa dreptului consumului se fondează, în opinia noastră, pe o triplă constatare:
consumatorii sunt în mod natural pe o poziţie de slăbiciune faţă de profesionişti; legea are drept scop
protecţia celui slab în faţa celui puternic; dreptul civil clasic este neputincios în a asigura protecţia
consumatorilor.
Dacă suntem de acord să acceptăm aceste trei argumente, ajungem la concluzia că legiuitorul
trebuie să impună, pentru a echilibra raporturile dintre profesionişti şi consumatori, reguli mai
eficiente decât cele din Codul civil. Consumul este un fenomen de masă, iar dacă interesele, atunci
când sunt analizate individual, par minore, acestea devin brusc considerabile, atunci când le privim
la nivel global spaţio-temporal.
Aşadar, noile reguli impuse de dreptul consumului, în special cele care au un caracter
preventiv şi colectiv, impun anumite constrângeri profesioniştilor. O proliferare excesivă a acestora
ar putea chiar conduce la anumite inconveniente.
Printre altele, este periculos să dăm consumatorilor impresia că legea îi protejează în toate
circumstanţele, deoarece aceştia ar putea căpăta o mentalitate de persoane asistate sau chiar
incapabile. Supraprotecţia riscă să perpetueze situaţia de slăbiciune în care se găsesc cea mai mare
parte a consumatorilor. Aceasta riscă chiar să capete o întrebuinţare abuzivă din partea unor
consumatori rău intenţionaţi.
În fine, constrângerile impuse întreprinderilor impun costuri care au repercusiuni asupra
preţurilor cerute consumatorilor. Practic, aceştia din urmă suportă costurile protecţiei care le este
acordată.
Aceste critici ale dreptului consumului nu trebuiesc subestimate. Pentru a echilibra raporturile
dintre partenerii economici, poate părea mai important să încercăm să modificăm comportamentele
consumatorilor, decât să multiplicăm regulile juridice. Consumatorii trebuie să să ocupe, pe cât
posibil, de propria apărare. Această chestiune ţine de informare şi de educare.
Dar, evoluţia comportamentală, presupunând că este posibilă, nu se poate realiza de azi pe
mâine şi nici nu va putea pune toţi consumatorii la adăpost de abuzuri.
Totul ţine, până la urmă, de măsura lucrurilor: regulile de protecţie trebuie să fie eficiente,
însă nu trebuie să fie nici prea numeroase, nici prea constrângătoare. De asemenea, poate că ar trebui
să reflectăm şi cu privire la mijloacele de a le îndepărta, atunci când consumatorul este de rea
credinţă.
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IV. Concluzii
Dreptul consumului s-a afirmat, ca ramură a dreptului, începând cu anii 1970. Dezvoltarea sa
a fost rapidă, devenind, „între vis şi coşmar, o realitate socială, adeseori imperfectă: uneori excesiv
de protectoare, adeseori insuficientă, dar niciodată subversivă”26. Fără a produce produce schimbări
majore în cadrul economiei de piaţă, dreptul consumului caută doar să lupte împotriva abuzului pe
care aceasta l-ar putea genera. El nu suprimă principiile dreptului civil, ci le completează cu reguli
de natură a restabili un echilibru în cadrul relaţiilor în mod tradiţional inegale.
Ar fi totuşi exagerat să concluzionăm că ne găsim în faţa unei protecţii perfecte a
consumatorilor. Putem adăuga că dreptul consumului este, într-un fel, victima propriului său succes.
Dreptul consumului nu este eficient în totalitate27. Ceea ce putem însă spune, fără să ne temem că
greşim, este că situaţia ar fi fost mai rea, dacă această ramură a dreptului nu ar fi existat.
Consumatorii trebuie să conteze pe ei înşişi, mai mult decât chiar pe lege, pentru a se apăra
împotriva abuzurilor cărora le cad victime.

26
27

H. Temple, Le droit de la consummation est-il subversif?, Mélanges Calasi-Auloy, Dalloz, 2004, p. 1049.
F. Steinmetz, Le droit de la consummation…peut mieux faire, Mélanges Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 1049.
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MODIFICĂRILE ADUSE DE CAMERA INTERNAŢIONALĂ
DE COMERŢ STANDARDULUI DE CODIFICARE A CONDIŢIILOR
ŞI TERMENILOR COMERCIALI ÎN MATERIE DE VÂNZARE,
LA REVIZUIREA DIN 2010
Alexandru BULEARCĂ∗
Abstract:
Starting from January 1, 2011 came into force the new version of the commercial conditions and
terms used both nationally and internationally on the sale of goods, which has been modified since the
previous version dating from 2000.
As a corollary of the rapid expansion of global information technology at the beginning of this
millennium, the development of world commerce caused multiple changes in terms of conditions of
delivery of goods, fact for which the International Chamber of Commerce was forced to revise the
encoding of commercial terms and conditions – known as INCOTERMS rules – and to consider at their
development also the issues related to the development of techniques used to secure cargo and the need to
replace classical documents, of paper, with electronic ones.
Being used by traders both within national trades and European Economic Area, but also in
international trade of goods, INCOTERMS rules are designed to help parties to avoid any ambiguity
about the obligations of the seller and the buyer, basically simplifying commercial contracts and thus
representing an essential tool for trade in general.
Since their creation in 1936 by the International Chamber of Commerce, this encoding standard of
terms and conditions of delivery of goods has been regularly updated to keep up with the development of
international trade, which is mainly addressed to. This latest version, updated in 2010 and entered into
force in early 2011 is the eighth review and with it, the total number of standardized rules was reduced
from 13 to 11.
Keywords: practice, wear, uniform rules, commercial terms, delivery terms, INCOTERMS
Cuvinte cheie: uzanţe, uzuri, reguli uniforme, termeni comerciali, condiţii de livrare,
INCOTERMS

Ansamblul de reguli referitoare la procedurile aferente predării, respectiv preluării mărfii
vândute, la împărţirea cheltuielilor între părţile raportului juridic comercial, precum şi la termenii
comerciali folosiţi în materie de vânzare, atât naţională, cât şi internaţională, este cunoscut sub
denumirea uzuală de regulile INCOTERMS (International Comercial Terms).
Necesitatea codificării termenilor şi condiţiilor în materie de vânzare internaţională, în
principal, a apărut ca un corolar al Termenilor comerciali, elaboraţi sub egida Camerei Comerciale
Internaţionale din Paris în 1928 şi care prezentau în mod comparativ diferite uzanţe comerciale în
materia vânzării internaţionale de mărfuri din peste treizeci de ţări.
Ulterior, în anul 1936, a fost realizat un prim pas înainte în materia codificării termenilor şi
condiţiilor generale de vânzare internaţională de mărfuri, în sensul că s-a trecut de la stadiul de
prezentare în comparaţie a uzanţelor comerciale, la cel de codificare a acestora. Această primă
∗
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codificare cuprindea un număr de unsprezece termeni comerciali1, precum şi interpretarea aferentă
pentru fiecare şi s-a bucurat de o receptare corespunzătoare în rândul participanţilor la schimburile
internaţionale de mărfuri, cu excepţia celor din Statelor Unite al Americii şi Marii Britanii.
Faţă de această reticenţă, Camera de Comerţ Internaţională din Paris a procedat la o nouă
revizuire a termenilor şi condiţiilor de livrare, prin intermediul unui nou comitet de lucru, varianta
revizuită fiind adoptată la Congresul de la Viena din 1953 al instituţiei, sub denumirea de
INCOTERMS 19532, avea în vedere uzanţele comerciale dintr-un număr de optsprezece ţări,
cuprindea un număr de nouă termeni comerciali3 şi s-a bucurat de o recunoaştere internaţională.
Reticenţa americană în a recunoaşte codificarea condiţiilor şi termenilor comerciali în materia
vânzării internaţionale a avut la bază, în opinia noastră, sistemul de drept common law aplicabil pe
teritoriul Statelor Unite care a generat izvoare diferite uzanţelor codificate şi implicit domeniilor de
aplicare, motiv pentru care în anul 1941, la nivel american a fost adoptat un alt sistem de codificare
a condiţiilor şi termenilor comerciali, uzitat în raporturile comerciale, sistem care nu este diferit în
esenţă de cel european, existând chiar o similaritate între termeni, aşa cum s-a arătat la nota 3 de
subsol.
Aşadar, în timp ce RAFTD exprimă uzanţele instituite la nivelul vânzărilor comerciale
nord-americane, INCOTERMS are în vedere practica instituită la nivel Europei continentale şi într-o
oarecare măsură şi cea engleză.
Cu alte cuvinte, putem spune că ambele codificări ale termenilor şi condiţiilor de vânzare au
caracter internaţional, dar mai pronunţat este cel al regulilor INCOTERMS, fapt ce a determinat
Camera de Comerţ a Statelor Unite să recomande comercianţilor americani utilizarea codificării
INCOTERMS4.
Ulterior, ţinându-se seama de volumul şi complexitatea schimbului global de mărfuri, de
dezvoltarea cunoscută de societate în diverse domenii de activitate, extinderea zonelor vamale
libere, creşterea gradului de utilizare a formelor electronice de comunicare în tranzacţiile comerciale
şi modificarea practicilor de transport5, Camera Internaţională de Comerţ din Paris a procedat la
revizuirea condiţiilor şi termenilor comerciali în materie de vânzare în anii 19676, 19767, 19808,
19909 şi 200010.
1
D.A. Sitaru, C.P. Buglea, S.A. Stănescu, Dreptul comerţului internaţional, Tratat, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2008, p. 179.
2
Codificarea Incoterms nu este unica pe plan internaţional, deşi are o mare răspândire. Astfel în SUA sunt
binecunoscute, având o mare răspândire şi utilitate The Revised American Foreign Trade Definition (RAFTD) 1941, care
cuprind şase termeni pentru vânzarea comercială internaţională şi anume: ex point of origin, care corespunde condiţiei „ex
work” din Incoterms 1953; FOB, care corespunde condiţiei „franco vagon” din Incoterms 1953; FAS, care corespunde condiţiei „FAS” din Incoterms 1953; FOB VESEL, care corespunde condiţiei „FOB” din Incoterms 1953; C and F, care corespunde aceleiaşi condiţii din Incoterms 1953; CIF, care corespunde condiţiei similare din Incoterms 1953; FOB, care
corespunde condiţiei „ex ship” din Incoterms 1953 şi ex dock, care corespunde condiţiei ex quay din Incoterms 1953;
Totodată, în materia vânzării maritime, International Law Association a elaborat regulile de la Varşovia şi Oxford, care au
avut o aplicabilitate restrânsă; De asemenea, în anul 1968 între ţările membre CAER au fost reglementate condiţiile de
livrare CGL-CAER, etc.
3
Ex work; free on rail (FOR); free alongside ship (FAS); free on bord (FOB); cost and freight (C&F); cost,
insurance, freight (CIF); freight paid to; ex ship şi ex quay.
4
S. Deleanu, Contractul de comerţ internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p144.
5
R. Gupta, Preşedintele Camerei Internaţionale de Comerţ din Paris, cuvânt înainte la lansarea ediţiei revizuite în
2010 a Regulilor Incoterms.
6
Au fost adăugaţi doi termeni noi, respectiv delivered at frontier şi delivered duty paid.
7
A fost adăugat termenul FOB airport.
8
Au fost adoptaţi doi termeni noi, respectiv free carrier şi freight and insurance pait to, fiind în acelaşi timp
revizută condiţia de livrare freight paid to.
9
Termenul free carrier a fost modificat pentru a putea fi utilizat în toate tipurile de transport şi, pe cale de consecinţă au fost eliminaţi termenii FOR/FOT şi FOB airport, fiind totodată introdus termenul Delivered Duty Unpaid (DDU).
10
Modificările aduse regulilor Incoterms au fost: la regula FAS, transferarea obligaţiei privind formalităţile de
export şi suportarea cheltuielilor aferente exportului de pe teritoriul ţării sale în sarcina vânzătorului; la regula FCA,
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Oricare dintre aceste uzanţe comerciale codificate se referă ratione personae numai la
raporturile contractuale dintre vânzător şi cumpărător, neafectând nici direct şi nici indirect relaţiile
uneia sau alteia dintre părţi cu transportatorul, care sunt supuse contractului de transport11.
Ratione materiae, uzanţele comerciale codificate în materia vânzării internaţionale de mărfuri
reglementează numai livrarea mărfurilor, transferul riscurilor de la vânzător la cumpărător şi
repartizarea cheltuielilor între părţile contractante12, fără a se aplica transferului dreptului de
proprietate asupra mărfii, de la vânzător la cumpărător.
În literatura juridică13 s-a susţinut în legătură cu regulile INCOTERMS, referitor la transferul
dreptului de proprietate asupra mărfii, raportat la clauza „free carrier” receptată de părţi în
contractul lor, că obligaţiile vânzătorului se amplifică în sensul că pe lângă cele asumate în cadrul
vânzării „ex works” el îşi asumă şi alte obligaţii, iar momentul trecerii proprietăţii şi a riscurilor este
deplasat până în momentul când marfa, prin predare, trece dincolo de posibilităţile de a acţiona ale
vânzătorului.
În sens contrar s-a susţinut că în contextul INCOTERMS nu se dă nici o atenţie dreptului de
proprietate asupra bunurilor vândute14 întrucât regulile în discuţie fac abstracţie de chestiunile
privitoare la transferul proprietăţii, care rămâne guvernat de dreptul naţional aplicabil în fiecare caz
în parte15.
Ne raliem ultimului punct de vedere, deoarece regulile INCOTERMS se referă numai la
termenii comerciali folosiţi între vânzător şi cumpărător, care au ca izvor raporturile juridice
născute din contractul de vânzare comercială internaţională şi care guvernează transferul dreptului
de proprietate asupra mărfii, în raport de dreptul naţional care constituie lex causae în speţă.
Opinia exprimată mai sus este în concordanţă cu „Introducerea” de la regulile INCOTERMS
2010, conform căreia acestea descriu sarcinile, costurile şi riscurile pe care le implică livrarea
mărfurilor de la vânzător la cumpărător.
Codificarea INCOTERMS include două noţiuni aflate în interdependenţă, respectiv termeni
comerciali şi interpretarea acestora16. În ceea ce priveşte termenii comerciali aceştia sunt formule
prescurtate pe care părţile le includ în contractul lor pentru a indica o anumită categorie de reguli
interpretative aplicabile în cauză. La rândul lor, regulile de interpretare nu cuprind decât drepturile şi
obligaţiile părţilor contractante în raport de tipul de vânzare ales de acestea. Cu alte cuvinte, scopul
declarat al regulilor INCOTERMS este acela de a oferi un set de reguli internaţionale pentru
interpretarea celor mai des uzitaţi termeni comerciali în materia vânzării internaţionale.
Sub aspect juridic, regulile INCOTERMS reprezintă un set de uzanţe care au atins un grad
suficient de maturitate juridică17, reprezentând practic un mod sumar de redactare a cutumei
internaţionale în materia vânzării18.
Prin adoptarea acestor reguli de codificare a termenilor şi condiţiilor de vânzare
internaţională şi includerea lor în contractele de comerţ internaţional de către părţile contractante se
menţionarea obligaţiei vânzătorului de a încărca marfa în mijlocul de transport pus la dispoziţie de cumpărător şi a obligaţiei
corelative a cumpărătorului de a recepţiona mijlocul de transport nedescărcat; la regula DEQ, transferarea obligaţiei de a
îndeplini formalităţile de import şi de a suporta cheltuielile de import în ţara sa, în sarcina cumpărătorului;
11
O. Căpăţână, B. Ştefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol. II, partea specială, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti 1987, p. 164.
12
O. Căpăţână, B. Ştefănescu, op. cit., p. 164.
13
T. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, ediţia a II a, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1983.
14
V. Babiuc, Riscurile contractuale în vânzarea comercială internaţională, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982.
15
Fr. Eisemann, Usages de la vente commerciale internationale. Incoterms, Paris, Editura Jupiter, 1972, p. 34 şi
119. Autorul precizează că nici regimul posesiei simbolice a mărfii, ce decurge din deţinerea conosamentului nu formează
obiect al Incoterms, deoarece se înrudeşte cu chestiuni de proprietate de care nu se preocupă, p. 38.
16
D. A. Sitaru, C. P. Buglea, S. A. Stănescu, op. cit., p. 181.
17
Frederic Eisemann, op. cit., p. 11.
18
Philippe Khan, La vente commerciale internationale, Paris, 1961, p. 30.
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urmăreşte pe de o parte identitatea de conţinut a acestora, iar pe de altă parte similaritatea soluţiilor
pronunţate în aceeaşi materie de către instanţele arbitrale, ca urmare a înlăturării discrepanţelor
existente între diferite sisteme de drept naţionale, ale părţilor contractante.
Regulile INCOTERMS, având caracter facultativ, sunt obligatorii pentru părţile contractante
numai dacă au fost receptate contractual19. Cu alte cuvinte, dacă părţile contractante au inclus în
contractul lor una dintre aceste reguli, atunci regula devine obligatorie pentru părţi, întrucât capătă
forţa juridică a unei clauze contractuale20.
Având în vedere multitudinea de modificări aduse regulilor INCOTERMS de-a lungul
timpului, este deosebit de important pentru părţile contractante, ca atunci când includ în contractul
lor una dintre codificări, să menţioneze în cuprinsul clauzei respective şi anul când a fost adoptată
varianta de codificare pe care părţile înţeleg să o recepteze în contractul lor, pentru înlăturarea
oricăror divergenţe care ar putea apărea între părţi, ca urmare a faptului că una dintre ele ar putea
susţine că s-a avut în vedere varianta de codificare dintr-un anumit an care-i este mai favorabilă, iar
cealaltă parte codificarea dintr-un alt an care-i satisface mai bine interesele.
Susţinem aceasta deoarece în cazul receptării unui termen comercial fără să indice regulile
după care se va interpreta acel termen, în caz de litigiu între părţi, organul de jurisdicţie va aprecia în
funcţie de voinţa ce rezultă din contract şi de uzanţa existentă în ţara al cărei sistem de drept
constituie lex causae în speţă21.
În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Convenţia de la Viena din 1980, privind vânzarea
internaţională de mărfuri, faptul că regulile INCOTERMS au caracter facultativ nu exclude
posibilitatea aplicării lor tacite, într-o speţă în care acestea au caracter de uzanţe între părţi.
Caracterul facultativ al regulilor INCOTERMS în virtutea căruia părţile pot alege orice
termen comercial pentru a fi receptat în contractul lor, nu conferă acestora posibilitatea să aleagă
fiecare ce termen doreşte ci, acesta constituie obiect al negocierii, în raport de natura mărfii şi
modalitatea de livrare şi transport convenită.
În virtutea caracterului lor facultativ, regulile INCOTERMS care interpretează termenul
comercial receptat de părţi în contract pot fi modificate sau completate de acestea în cazul în care
natura mărfurilor impune acest lucru, modificarea prevalând asupra a ceea ce este stabilit prin regula
de interpretare.
În aceeaşi ordine de idei susţinem că în situaţia în care ar exista o contradicţie între o regulă
INCOTERMS receptată de părţi în contractul lor printr-o clauză contractuală şi o uzanţă normativă,
regula se va aplica cu prioritate deoarece uzanţa normativă având caracter supletiv va fi înlăturată
prin voinţa părţilor22.
În ceea ce priveşte aplicabilitatea regulilor INCOTERMS, conform „Introducerii23” acestea
explică un set de condiţii şi termeni comerciali ce reflectă practica de afaceri în contractele de
vânzare de mărfuri. Cu alte cuvinte, aceste reguli se referă numai la termenii comerciali uzitaţi în
materie de vânzare, fără a se aplica raporturilor juridice ce au ca izvor contractul de transport, pe cel
de asigurare sau altele aferente vânzării, chiar dacă uneori termenii folosiţi în aceste contract sunt
similari cu cei din contractul de vânzare.
Ultima revizuire a regulilor INCOTERMS a avut loc în anul 2010 ca urmare a dezvoltării
comerţului mondial ce a generat multiple schimbări în ceea ce priveşte condiţiile de livrare de
bunuri, motiv pentru care Camera Internaţională de Comerţ s-a văzut nevoită să aibă în vedere şi
19
Caracterul facultativ al regulilor Incoterms e reţinut constant şi de practica arbitrală a CAB, hot. nr. 15/10
feb.1998, în JCA p. 67-68.
20
T.R. Popescu, op. cit., p. 151-159; I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, Tratat de drept internaţional privat, Editura
Universul Juridic, 2007, p. 336.
21
D. A. Sitaru, C. P. Buglea, S. A. Stănescu, op. cit., p. 183.
22
D. A. Sitaru, C. P. Buglea, S. A. Stănescu, op. cit., p. 185.
23
A se vedea introducerea de la Regulile INCOTERMS 2010.

Drept privat

287

aspectele legate de dezvoltarea tehnicilor folosite pentru securizarea încărcăturii, precum şi
necesitatea înlocuirii documentelor clasice, din hârtie, cu cele electronice.
Principalele caracteristici ale regulilor INCOTERMS, după revizuirea lor din anul 2010 se
referă la introducerea a două noi reguli, reducerea numărului total de reguli de la 13 la 11, aplicabilitatea regulilor atât la comerţul intern, cât şi la cel internaţional, recunoaşterea comunicaţiilor
electronice, asigurarea mărfurilor pe timpul transportului, autorizaţii de securitate, cheltuieli de
manipulare în terminal şi vânzări succesive.
În urma revizuirii din anul 2010 a regulilor INCOTERMS, numărul de reguli s-a redus de la
13 la 11 ca urmare a înlocuirii regulilor de livrare din varianta INCOTERMS 2000, DAF, DES,
DEQ şi DDU, cu două noi reguli, şi anume DAT, livrat la terminal şi DAP, livrat la locul, care pot fi
folosite pentru orice modalitate de transport aleasă de părţi.
În accepţiunea celor două noi reguli, livrarea la o destinaţie desemnată de părţi prin contract
este realizată în condiţia DAT la dispoziţia cumpărătorului nedescărcată din mijlocul de transport
ajuns la destinaţie. Condiţia este similară cu condiţia anterioară DEQ, pe care a înlocuit-o. În
condiţia DAP, livrarea este similară cu cea prevăzută în condiţia DAT, cu menţiunea că de această
dată mijlocul de transport este gata de descărcare, similar cu condiţiile anterioare DAF, DES şi
DDU, pe care le-a înlocuit.
Aceste noi reguli, ca şi cele precedente pe care le-au înlocuit, instituie în sarcina vânzătorului
cheltuielile, cu excepţia celor aferente autorizaţiei de import acolo unde este cerută şi riscului de
transport al mărfurilor la locul de destinaţie nominalizat.
Cele unsprezece reguli INCOTERMS 2010 au fost dispuse în două grupe distincte, şi anume
reguli pentru orice modalitate sau modalităţi de transport şi reguli pentru transportul maritim şi căile
navigabile interioare.
În prima categorie au fost incluse regulile EXW – franco fabrică; FCA – franco transportator;
CPT – transport plătit până la; CIP – transport şi asigurare plătite până la; DAT – livrat la terminal;
DAP – livrat la locul şi DDP – livrat cu taxele vamale plătite.
În a doua categorie au fost plasate regulile FAS – franco de-a lungul navei; FOB – franco la
bord; CFR – cost şi navlu şi CIF – cost, asigurare şi navlu.
Aşa cum se poate observa prima clasă include un număr de şapte reguli ce pot fi folosite
indiferent de modalitatea de transport convenită de părţi şi indiferent dacă transportul este sau nu
multimodal. Este important de precizat că aceste reguli pot fi folosite atunci când transportul
maritim lipseşte cu desăvârşire sau, în cazul transportului multimodal, este folosită o navă pentru o
parte din transport.
Condiţia instituită de cea de-a doua clasă de reguli, se referă la faptul că punctul de livrare şi
cel de destinaţie a mărfurilor sunt în ambele cazuri porturi. Modificarea survenită cu privire la
ultimele trei reguli din cea de-a doua clasă, se referă la faptul că a fost exclusă orice referire cu
privire la balustrada navei ca loc de livrare a mărfurilor, instituindu-se regula – impusă de realitatea
comercială modernă – că livrarea se consideră efectuată când marfa a ajuns la bordul navei.
Deşi iniţial regulile INCOTERMS au fost folosite numai în contractele internaţionale de
vânzare, adică acolo unde mărfurile traversează frontiera naţională a unui stat, totuşi, în diverse zone
ale lumii au fost constituite blocuri comerciale, care au făcut ca formalităţile vamale dintre
respectivele ţări să fie mai puţin importante, fapt ce a determinat Camera de Comerţ Internaţională
ca în subtitlul regulilor să precizeze că ele se aplică atât vânzărilor internaţionale, cât şi celor interne.
În plus, au mai existat şi alte două aspecte care au determinat Camera de Comerţ
Internaţională să precizeze că regulile INCOTERMS se aplică şi vânzărilor naţionale. Un prim
aspect l-a constituit faptul că, la nivel mondial, comercianţii şi organizaţiile comerciale receptează în
contractele lor pentru vânzările interne aceste reguli, iar cel de-al doilea vizează dorinţa
comercianţilor de pe teritoriul Statelor Unite de a uzita în tranzacţiile lor interne regulile în cauză în
detrimentul condiţiilor de transport şi livrare prevăzute de Codul Comercial Uniform24.
24

Camera Internaţională de Comerţ, „Introducere” la regulile INCOTERMS 2010, Publicaţia nr. 715 E, Paris,
noiembrie 2010.
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În ceea ce priveşte comunicaţia electronică, versiunile anterioare ale regulilor INCOTERMS
au precizat documentele care puteau fi înlocuite prin mesaje electronice, în timp ce, versiunea 2010
recunoaşte comunicaţiei electronice aceeaşi valoare probantă ca şi comunicaţiei pe suport de hârtie,
atâta timp cât părţile contractante au convenit în acest sens, ori unde există o asemenea practică.
Versiunea 2010 a regulilor INCOTERMS reprezintă prima variantă a acestora după
revizuirea de către Institute Cargo Clauses a condiţiilor de asigurare a mărfii pe timpul transportului
şi a plasat obligaţiile de informare specifice în articolele referitoare la transport şi asigurare, faţă de
versiunea anterioară care le inserase la condiţiile generale.
Referitor la autorizaţiile de securitate şi informaţiile cerute în vederea autorizării, precizăm că
actuala versiune a regulilor INCOTERMS a repartizat părţilor contractante obligaţiile aferente
obţinerii autorizaţiilor de securitate în legătură cu mişcarea mărfurilor, custodia acestora, precum şi
verificările în legătură cu neafectarea vieţii sau proprietăţii, din alte motive decât cele ce decurg din
natura lor.
Totodată, actuala versiune a regulilor INCOTERMS a încercat să evite cheltuielile
suplimentare ce ar putea fi suportate de către cumpărător, aferente manipulării, în cazul condiţiilor
de livrare CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP şi DDP.
Astfel, este cunoscut faptul că în cazul incidenţei condiţiilor de livrare menţionate mai sus,
vânzătorul are obligaţia să suporte transportul mărfii la destinaţia convenită. Suportarea transportului
este numai aparentă deoarece preţul acestuia este inclus în spezele totale ale vânzării. În unele
situaţii costul transportului include şi cheltuielile cu manipularea mărfurilor în zona portuară sau a
terminalului de containere, dar transportatorul sau operatorul terminalului pot solicita aceste
cheltuieli de la cumpărător, care, va dori să evite suportarea contravalorii lor de două ori, odată către
vânzător, fiind incluse în preţul final al vânzării şi odată separat transportatorului sau operatorului
terminalului.
De aceea regulile INCOTERMS 2010, pentru a evita asemenea situaţii conflictuale, au
stabilit clar căreia dintre părţile contractante îi revine obligaţia suportării acestor costuri de
manipulare şi în ce condiţii.
Referitor la vânzările succesive, precizăm că acest fapt este specific vânzărilor la bursă, când
mărfurile sunt în mod frecvent vândute de mai multe ori pe durata transportului, într-un aşa-zis „lanţ
succesiv”, situaţie în care un vânzător din interiorul lanţului nu mai poate „încărca” marfa în
mijlocul de transport deoarece aceasta este deja încărcată. Într-o asemenea situaţie, vânzătorul
intermediar îşi îndeplineşte obligaţia faţă de cumpărătorul subsecvent prin „furnizarea” mărfurilor
şi nu prin încărcarea lor.
Pentru clarificarea acestei situaţii, actuala versiune a regulilor INCOTERMS instituie
obligaţia pentru vânzătorul intermediar de a „procura marfa încărcată”, pentru cumpărătorul său.
Faţă de cele expuse, putem susţine că importanţa regulilor INCOTERMS este dată de
avantajele conferite participanţilor la schimburile interne şi internaţionale de mărfuri prin faptul că
odată receptate în contractul lor de către părţi sunt obligatorii ca orice altă clauză contractuală, iar
prin intermediul lor sunt definite clar drepturile şi obligaţiile acestora în ceea ce priveşte respectiva
tranzacţie, uşurând semnificativ25 redactarea contractului.
Fiind folosite de către comercianţi atât în cadrul schimburilor de pe piaţa naţională şi a
Spaţiului Economic European, dar şi în schimburile internaţionale de mărfuri, regulile
INCOTERMS au menirea de a ajuta părţile să evite eventualele neclarităţi legate atât de obligaţiile
vânzătorului, cât şi de cele ale cumpărătorului, simplificând practic contractele comerciale şi
reprezentând astfel un instrument esenţial pentru schimburile comerciale în general.
25

D. A. Sitaru, C. P. Buglea, S. A. Stănescu, op. cit., p. 186.
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Totodată, regulile INCOTERMS conferă certitudine juridică în derularea raporturilor
contractuale26 prin interpretările date condiţiilor şi termenilor comerciali, datorită cărora se exclude
nesiguranţa antrenată de diversitatea interpretărilor aceloraşi termeni în diferite ţări27.
Nu în ultimul rând, importanţa reglementării INCOTERMS este dată de caracterul său
aplicativ, nefiind impusă părţilor contractante, reprezentând numai o sinteză a uzanţelor comerciale
din mai multe ţări la care comercianţii pot sau nu recurge, în raport de voinţa lor expresă.
Importanţa regulilor INCOTERMS şi a contribuţiei lor la facilitarea comerţului mondial au
fost recunoscute de UNCITRAL, ca organism specializat al ONU care a recomandat folosirea
acestor reguli în tranzacţiile internaţionale28, întrucât sunt considerate reguli globale pentru
interpretarea termenilor şi condiţiilor de livrare29 în comerţul cu element de extraneitate şi prevăd
codificări acceptate la nivel mondial în care sunt specificate definiţiile şi normele de interpretare
pentru cei mai comuni termeni comerciali.
Experienţa Comisiei de Drept şi Practică Comercială din cadrul Camerei Internaţionale de
Comerţ, a cărei componenţă acoperă toată lumea şi toate segmentele activităţii comerciale30, asigură
participanţii la schimburile comerciale că regulile INCOTERMS 2010, aşa cum au fost revizuite,
răspund nevoilor de afaceri de pretutindeni.

26

D. Mazilu, Tratat privind dreptul comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2011, p. 443.
D. A. Sitaru, C. P. Buglea, S. A. Stănescu, op. cit., p. 186.
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UNCITRAL, Thirty-third session, New York, 12 June – 07 July 2000, Document A/CN9/479/10.04.2000.
29
Lazăr Anca, Regulile INCOTERMS şi importanţa lor, Tribuna Juridică vol. 1, editura ASE, iunie 2011, p. 133.
30
Rajat Gupta, Preşedintele Camerei Internaţionale de Comerţ din Paris, cuvânt înainte la lansarea ediţiei revizuite
în 2010 a Regulilor Incoterms.
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ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA:
DE LA APARIŢIE ŞI PÂNĂ LA NOUL COD CIVIL ROMÂN
Gheorghe BUTA∗
Abstract:
The introduction, in the New Civil Code, of the institution of administrating the property of others
naturally generates questions related to the usefulness and necessity of such regulation. In order to answer
such questions, the study briefly analyzes the evolution of this institution, starting from Romanian law
and until the Civil Code of the Quebec province. Further, the administration of the property of others is
examined as regulated in the New Civil Code of Romania, underlining some of the differences between
this regulation and the one within the Code of the Quebec province, wherefrom the Romanian legislator
drew inspiration.
The conclusion of the study is that the institution of administrating the property of others was
undoubtedly a necessary innovation in the legal system of the Quebec province and for sure it would
prove useful in the Romanian law as well, in spite of the fact that as regards the Romanian system, the
doctrine and case law do not seem to have felt the lack of such an institution and that the opportunity
provided by the drafting of the New Civil Code was not used in order to adopt innovative solutions, truly
adapted to the mentality of the Romanian people, to the level of development of the Romanian society
and the Romanian legal system.
Key words: the administration of the property of others, New Civil Code, Quebec Civil Code

Apariţia instituţiei administrării bunurilor altuia în Noul Cod Civil român generează în mod
natural întrebări legate de utilitatea şi necesitatea acestei reglementări. Iar pentru a răspunde unor
astfel de întrebări ne întoarcem privirea înspre Codul Civil al provinciei Québec, sursa de inspiraţie
pentru această instituţie dar şi spre trecut. Dacă circumstanţele sociale au cerut o astfel de instituţie,
ne întrebăm ce încadrare juridică aveau raporturile juridice de administrare a bunurilor altuia înainte
de apariţia instituţiei specifice. Este relevant de înţeles cum au evoluat relaţiile sociale care au
generat nevoia unei astfel de instituţii şi ce fel de încadrări juridice au precedat reglementarea
expresă a administrării bunurilor altuia. Nu este de negat oportunitatea noii reglementări, dar tocmai
dată fiind noutatea ei şi incertitudinile aferente aplicării ei la început poate fi de ajutor să cunoaştem
dincotro vine această instituţie pentru a înţelege mai bine încotro vrem să se îndrepte.
I. Evoluţia instituţiei administrării bunurilor altuia
În ceea ce priveşte Codul civil al provinciei Québec, apariţia noţiunii generale de administrare a bunurilor altuia este rezultatul unei lungi evoluţii şi a prins contur gradual la umbra unor
instituţii conexe deja recunoscute, printre care mandatul şi reprezentarea1. Din moment ce
administrarea bunurilor altuia a fost preluată în dreptul românesc din reglementarea provinciei
Québec, considerăm relevantă şi pentru noi istoria mandatului şi a reprezentării ca instituţii
precursoare administrării bunurilor altuia.
Mandatum este la origine o instituţie de drept roman, provenind etimologic din a manu dare2,
mâna fiind simbolul încrederii acordate, şi era folosit cu titlu de contract consensual sinalagmatic
∗

Cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Madeleine Cantin Cumyn, L'administration du bien d'autrui, Editura Yvon Blais Inc., Cowansville, 2000, p. 7.
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imperfect. Definiţia care i se dă în epoca lui Justinian reflectă caracteristicile constante ale
mandatului în dreptul roman, şi anume de a fi un contract prin care o persoană însărcinează o altă
persoană de încredere să facă ceva în interesul său, iar aceasta din urmă acceptă gratuit această
misiune. Misiunea trebuia să fie licită, în interesul mandantului şi să fie revocabilă în mod liber3.
Mandatul s-a dezvoltat sub forma unei convenţii abia către sfârşitul Republicii, impulsionat
de circumstanţele dezvoltării economiei, care creau adesea situaţii în care o persoană trebuia să-şi
urmărească interesele, în acelaşi timp, în diferite locuri4. Înainte de înflorirea economică, romanii
recurgeau la serviciile altora în scopul administrării unor bunuri sau valorificării unor drepturi numai
în mod accidental şi nu sub forma contractului, ci prin intermediul unor acte dominate de formalism.
Cel ce dorea să-şi valorifice o creanţă prin intermediul altuia, recurgea la adstipulatio. Adstipulator
(creditorul accesor) era un creditor veritabil numai în raport cu debitorul, căci era obligat să remită
creditorului principal (mandantul) creanţa valorificată pe seama debitorului5.
Dreptul roman vechi nu cunoştea principiul reprezentării deoarece contractele se încheiau în
mod ritualic, folosindu-se gesturi şi cuvinte sacramentale, ceea ce impunea cu necesitate prezenţa
părţilor la contractare, efectele răsfrângându-se exclusiv asupra acestora. Principiul nereprezentării
apărea mai firesc pentru acea epoca, prezentând şi avantajul că părţile îşi cunoşteau reciproc
posibilităţile materiale şi puteau evita insolvabilităţile. Cu timpul această concepţie ajunge să
reprezinte o piedică în calea comerţului şi a intereselor economice iar juriştii romani, deşi nu au
renunţat total la acest principiu, au creat tot mai multe excepţii6.
Dacă faptul că pater familias putea fi reprezentat de persoanele aflate sub puterea sa a fost
uşor acceptat, reprezentarea prin terţe persoane a fost mai greu admisă. Sub influenţa
jurisconsultului Papinian, s-a admis că terţii contractanţi pot chema în judecată pe proprietarul
(dominus) care a contractat cu ei printr-un administrator (procurator), în limitele administraţiei la
care acesta a fost împuternicit. În toate aceste cazuri reprezentarea era imperfectă, reprezentantul
rămânând şi el obligat alături de reprezentat7.
Anterior creării sistemului reprezentării imperfecte, romanii nu admiteau, în principiu,
reprezentarea în materia contractelor iar actele încheiate de mandatar produceau efecte asupra sa şi
nu asupra mandantului. Datorită acestui fapt, după efectuarea operaţiunilor juridice cu care a fost
împuternicit, mandatarul trebuia să transfere mandantului drepturile şi obligaţiile dobândite8.
Aportul dreptului canonic a fost esenţial în evoluţia care a condus la reprezentare, acesta
substituind concepţiei unei legături intransmisibile între creditor şi debitor aceea a unui raport între
patrimoniile lor. Devenea din acest moment posibil de a concepe că o persoană poate să fie legată
printr-un contract deşi nu a participat personal la încheierea lui. Astfel puteau fi explicate juridic
situaţiile în care li se permiteau bisericilor, mănăstirilor şi altor corpuri şi comunităţi să participe la
viaţa juridică prin intermediul organelor abilitate să acţioneze pentru ele9.
În dreptul roman, obiectul mandatului putea fi încheierea unui act juridic sau săvârşirea unui
fapt material (o lucrare determinată). De exemplu, munca meseriaşilor făcea obiectul contractului de
mandat numai atunci când nu era plătită. Atunci când era plătită, făcea obiectul contractului de
locaţiune10.
Gratuitatea era un element esenţial al contractului de mandat, dar dreptul clasic a permis
totuşi unele abateri care decurgeau din faptul că cei care desfăşurau munci intelectuale (profesii) îşi
3
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angajau serviciile prin intermediul contractului de mandat, iar aceste servicii erau de cele mai multe
ori remunerate11.
Codul lui Napoleon nu a reţinut gratuitatea ca element esenţial şi distinctiv al contractului de
mandat. Gratuitatea a devenit o simplă prezumpţie, fără efect asupra calificării contractului iar
reprezentarea a devenit elementul distinctiv al mandatului12.
Introducerea în Codul lui Napoleon a unei definiţii a mandatului care încorpora noţiunea de
reprezentare n-a împiedicat dreptul francez să efectueze o revenire la situaţia anterioară codificării,
atunci când era posibil un mandat fără reprezentare sau un mandat purtând în principal asupra
îndeplinirii de acte materiale. Atribuirea calităţii de mandatar persoanelor care nu acţionau cu titlu
de reprezentant al unui mandant a dorit să răspundă nevoilor practicii comerciale. Înmulţirea şi
importanţa intermediarilor care jucau un rol indispensabil în relaţiile de afaceri au generat nevoia
presantă de a califica raporturile juridice care rezultau din activităţile lor, iar mandatul părea cel mai
adecvat să fie aplicat în astfel de situaţii13.
Secolul al XX-lea a confirmat integrarea în cadrul mandatului a tuturor ipotezelor
administrării pentru altul14. Totuşi, caracterul nepotrivit al regulilor mandatului în afara cazurilor de
reprezentare convenţională a devenit pregnant iar doctrina a atras atenţia că regulile mandatului sunt
insuficiente sau neadaptate pentru acele situaţii la care sunt aplicate în mod artificial15.
Sub imperiul vechiului Cod civil român de la 1864, administrarea bunurilor unei persoane de
către un terţ se realiza în baza unui mandat, convenţional, legal sau judiciar16. Iniţial mandatul a fost
reglementat ca un contract special, dar a suferit în timp numeroase transformări pentru a se adapta la
noile cerinţe sociale, ajungând să aibă rolul de reglementare generală privind împuternicirea,
reprezentarea şi administrarea bunurilor de către terţi. Prin noul Cod civil, legiuitorul pare să
dorească revenirea mandatului la rolul său iniţial de contract special, reglementând în mod expres
cadrul general aplicabil tuturor situaţiilor de administrare a bunurilor altuia17.
II. Codul Civil din Québec
Codificarea instituţiei administrării bunurilor altuia în Québec a reprezentat o inovaţie în
tradiţia sistemului de drept civil, iar printre factorii care au impulsionat această codificare se
menţionează, în doctrină, importanţa crescândă a executării testamentare, atunci când expansiunea
sa nu era limitată de prezenţa moştenitorilor rezervatari, adoptarea instituţiei fiduciei, dar fără a
prelua şi dedublarea titlului de proprietate din regimul de „trust” al tradiţiei engleze, apelarea la
modelele anglo-canadiene şi americane de constituire a persoanelor juridice, toate aceste
împrumuturi generând percepţia unor lacune importante în legislaţia din Québec18.
La momentul revizuirii Codului civil se constatase că mandatul era omniprezent, acoperind
nu doar raporturile contractuale implicând prestarea de servicii, dar şi raporturi extracontractuale
privind administrarea pentru altul. Vasta acoperire atribuită mandatului ar fi presupus ca acest regim
să fi fost conceput la un nivel suficient de generalitate pentru a putea acoperi o varietate de cazuri
concrete. Dar, de fapt, regulile mandatului erau departe de a îndeplini această condiţie de
generalitate. Mandatul reglementa, mai degrabă, o situaţie precisă, şi anume aceea a unei puteri de
reprezentare conferită în mod voluntar de mandant mandatarului19.
11
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Probleme legate de acoperirea juridică a mandatului au apărut atunci când trebuiau
determinate normele de conduită aplicabile celor care administrează pentru altul. Codul civil
anterior enunţa în termeni generali obligaţia mandatarului de a acţiona cu „grija unui tată de familie”
şi stabilea un regim sumar de control, neconţinând mecanisme pentru a supraveghea exercitarea
atribuţiilor de către mandatar. Această insuficienţă a regulilor mandatului devenea pregnantă când
nu se ştia în mod clar cine are rolul de mandant. De exemplu, în cazul executorului testamentar s-a
dezbătut adesea dacă testatorul sau legatarul are rolul de mandant şi tendinţa era de a-l prefera pe
defunct, pentru a contracara riscul ca moştenitorul să se folosească de capacitatea mandantului de a
revoca oricând mandatul. Atribuirea acestei calităţi testatorului, o persoană inexistentă, i-a plasat pe
moştenitori într-o situaţie defavorabilă, conform jurisprudenţei20.
Probleme au reieşit şi din raporturile dintre fiducie şi mandat. În cadrul reglementării
anterioare, i s-a atribuit fiduciarului calitatea de mandatar, chiar în absenţa unui mandant şi în ciuda
faptului că determinarea puterilor fiduciarului se făcea fără referinţă la principiile aplicabile
mandatarului. În această situaţie poziţia beneficiarilor era deosebit de firavă21.
S-a arătat în doctrină că regulile mandatului erau improprii şi în cazul administratorilor
persoanelor juridice, fiind dificil de determinat conţinutul obligaţiilor administratorilor persoanelor
juridice, precum şi identitatea persoanelor abilitate să ceară execuţia obligaţiilor. Pe de-o parte,
asimilarea administratorilor mandatarilor îi constrângeau pe aceştia doar la o firavă obligaţie de
prudenţă şi diligenţă, iar, pe de altă parte, identitatea mandantului căruia să-i dea socoteală de conduita
lor era greu de determinat. De obicei mandantul era considerat a fi persoana juridică însăşi, chiar dacă
ocazional acest rol era atribuit acţionarilor. În oricare dintre aceste două situaţii nu exista niciun control
satisfăcător al acţiunii administratorilor. Persoana juridică nu poate exprima o voinţă proprie care sa se
manifestă în mod autonom, ca un veritabil mandant, iar acţionarii rămân în principiu cantonaţi în rolul
tradiţional de a alege sau a destitui administratorii, din moment ce tribunalele le-au negat calitatea
cerută pentru a se plânge de culpa administratorului, de proasta administrare sau de frauda comisă de
administrator. Doar compania poate acţiona contra administratorului, nefiind reprezentată de acţionari.
S-a considerat că actele culpabile ale administratorului nu afectează decât drepturile companiei, nu şi
pe acelea ale acţionarilor. Recursul la mandat în această situaţie tinde să-i elibereze pe administratori
de obligaţiile care ar decurge din funcţia lor, a cărei complexitate o depăşeşte cu mult pe aceea a
rolului jucat de un simplu mandatar22.
Obiectivul codificării administrării bunurilor altuia în Québec a fost acela de a grupa reguli care
erau dispersate dar se refereau la acelaşi lucru, de a înlocui aplicarea generalizată a mandatului şi de a
stabili un ansamblu de dispoziţii care să constituie dreptul comun în această materie. Această
codificare nu îşi propunea să elimine aplicarea regulilor proprii fiecărui tip de administrare, ci îşi aroga
rolul de a furniza dispoziţiile supletive diverselor regimuri particulare de administrare pentru altul23.
Controversat a fost rolul pe care instituţia administrării bunurilor altuia trebuia să-l joace în
dreptul societăţilor. Artizanii revizuirii Codului civil, printre care şi Profesorul Yves Caron, îşi
doreau ca noua codificare să furnizeze mijloacele unui control eficace în caz de abuz de putere sau
de funcţie din partea administratorilor companiilor24. În ciuda acestei aspiraţii iniţiale, propunerile
făcute de Oficiul de revizuire a Codului civil au fost modificate sub presiunea a numeroase
organizaţii, printre care Baroul din Québec, Camera notarilor, Camera de comerţ a provinciei
Québec, Asociaţia bancherilor canadieni, Confederaţia caselor populare şi de economii, Asociaţia de
20
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planificare fiscală şi succesorală, care au insistat ca dreptul societăţilor să fie exclus de la aplicarea
acestei instituţii, dorind menţinerea calităţii de mandatar pentru administratorii societăţilor25.
Îngrijorarea acestor organizaţii era legată de o teamă de a subordona instituţiile dreptului
comercial sferei dreptului civil, având în vedere presupusele obstacole care ar rezulta de aici pentru
competitivitatea economiei provinciei Québec. Prof. Cumyn situează la baza acestor îngrijorări o
necunoaştere destul de răspândită a noţiunilor de drept comun şi de drept supletiv şi deplânge faptul
că această temere a dus la a da o acoperire restrânsă acestei instituţii, care subestimează efectul
codificării principiilor administrării bunurilor altuia şi o îndepărtează de la vocaţia care îi era
atribuită iniţial de către Oficiului de revizuire a Codului civil26.
După toate problemele constatate în reglementarea anterioară, era de aşteptat o primire
favorabilă a codificării administrării bunurilor altuia şi totuşi primele reacţii au fost de ignoranţă sau
chiar de respingere. Printre cauzele acestei lipse de interes, doctrina a reţinut percepţia dominantă
privind aplicarea limitată a noilor reguli strict la cazurile expres prevăzute de Cod. Din moment ce
administrarea societăţilor era exclusă de la aplicarea acestei instituţii, predomina un sentiment că
această codificare nu este altceva decât o repetiţie sau o sistematizare a dreptului anterior, care nu
aduce schimbări practice importante27.
III. Noul Cod Civil român
În Codul civil din România, instituţia este reglementată în articolele de la 792 la 857, iar
legiuitorul a preluat aproape în totalitate textul din Codul civil al provinciei Québec, existând doar
câteva diferenţe, precum şi câteva probleme terminologice generate de o traducere lingvistică
neînsoţită de o traducere juridică, adică de o adaptare la sistemul de drept românesc.
În primul rând şi fără a avea o relevanţă practică, instituţia preluată în dreptul nostru sub
denumirea de „Administrarea bunurilor altuia”, în Québec poartă numele de „Administrarea bunului
altuia” (Administration du bien d’autrui).
Printre problemele de traducere, se exemplifică în doctrină expresia din art. 806 (2) „în caz de
împiedicare” a beneficiarului care a fost tradusă direct din franceza „en cas d’empêchement”,
referindu-se la imposibilitatea beneficiarului de a acţiona. La aceasta se adaugă expresia din art. 828
(2) „termen rezonabil” care reprezintă o preluare a expresiei „délai raisonnable” şi care trebuie
analizată într-un context specific fiecărei ţări28.
În privinţa investiţiilor considerate sigure, din punct de vedere al terminologiei folosite,
legiuitorul român a preluat cuprinsul textului art. 1307 din Codul civil din Québec, dar a ales să
folosească termenul de „investiţii”, deşi legiuitorul străin foloseşte termenul de „placements”
(plasamente). Conform unor opinii doctrinare, folosirea termenului de „investiţii”, care este mult
mai general, vine în sprijinul ideii de administrare deplină a unui patrimoniu29.
O altă observaţie terminologică priveşte folosirea expresiei „fiduciarul, pentru masa
patrimonială fiduciară” în art. 813 şi art. 853-856, a cuvântului „fiduciarului” în art. 849, iar în art.
816 şi art. 824 alin. (3) a expresiei „patrimoniul fiduciar”. Se observă astfel o inconsecvenţă în
utilizarea termenilor, ceea ce conduce la efecte juridice diferite în opinia unor doctrinari, care
consideră că folosirea de către legiuitorul român a expresiei „fiduciarul, pentru masa patrimonială
fiduciară” exclude ceilalţi beneficiari ai fiduciei de la aplicarea dispoziţiilor regimului juridic al
25
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administrării bunurilor altuia. În articolele corespondente din Québec se face referire numai la
„patrimoniul fiduciar”30.
Trebuie avut în vedere faptul că în dreptul românesc, instituţia fiduciei este preluată din
Codul civil francez care nu prevede materia administrării bunurilor altuia, spre deosebire de Québec,
unde este prevăzută instituţia fiduciei şi deci referirile la patrimoniul fiduciar din cadrul secţiunii
destinată administrării bunurilor altuia au bază legală31.
Probabil cea mai importantă diferenţă între reglementarea administrării bunurilor altuia în
România faţă de Québec priveşte capacitatea unei persoane juridice de a avea calitatea de
administrator. Deşi în ambele coduri textul nu distinge între persoanele fizice şi cele juridice şi nu
exclude persoanele juridice, în Québec legiuitorul utilizând expresia „orice persoană” iar în
România „persoana”, în România administratorul poate fi atât o persoană fizică, cât şi o persoană
juridică, doctrina neconcepând că persoanele juridice ar putea fi excluse, pe când în Québec doctrina
evidenţiază că doar persoanele fizice pot fi, în general, apte să acţioneze în calitate de administrator
al bunurilor altuia, pentru persoanele juridice, exercitarea acestei administrări apărând mai curând ca
o excepţie32.
Doctrina din Québec a ajuns la această concluzie pornind de la articolul 30433 din Codul civil
care exclude o persoană juridică de la a fi tutore sau curator al unei persoane fizice şi impune o
autorizare expresă prin lege pentru ca persoanele juridice să acţioneze cu titlu de tutore sau curator
doar pentru bunurile unei persoane, cu titlu de lichidator al unei succesiuni, de sechestru, de fiduciar
sau de administrator al unei persoane juridice. O astfel de autorizare nu există în prezent în legislaţia
din Québec, iar legea federală canadiană privind companiile stipulează că doar persoanele fizice pot
fi administratori de companii. Pe de altă parte, legea federală canadiană privind societăţile de fiducie
le autorizează strict pe acestea să acţioneze în calitate de fiduciar, agent financiar, de sechestru şi de
lichidator34.
Este totuşi posibil ca o persoană juridică, alta decât o societate de fiducie, să devină
administrator al bunurilor altuia de plin drept în aplicarea art. 277335 a Codului civil din Québec care
îi permite persoanei juridice creditor ipotecar luarea în posesie a bunurilor debitorului în scopul
administrării şi care devine astfel de plin drept administrator al bunurilor altuia36.
Şi Codul civil din România prevede în art. 2468 posibilitatea unui creditor care are o ipotecă
asupra bunurilor unei întreprinderi de a prelua aceste bunuri ipotecate în vederea administrării.
Preluarea se face temporar, cel mult până la satisfacerea creanţei prin care s-a constituit garanţia, iar
administrarea bunurilor preluate poate fi realizată de către creditor sau de către o altă persoană
desemnată de acesta sau de instanţa de judecată. În art. 2470 se menţionează expres că această
persoană are calitatea de administrator al bunurilor altuia însărcinat cu administrarea deplină.
O altă diferenţă se observă în interpretarea obligaţiei de a acţiona cu diligenţa care cade în
sarcina administratorului. Art. 803 din Codul civil român precizează că administratorul trebuie să
acţioneze cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale, deci
obligaţia de diligenţă primeşte şi un element de referinţă menţionat expres în textul de lege.
30

Iolanda Boţi, Victor Boţi, op. cit., p. 85.
Iolanda Boţi, Victor Boţi, op. cit., p. 86.
32
Madeleine Cantin Cumyn, L'administration du bien d'autrui, Editura Yvon Blais Inc., Cowansville, 2000, p. 141;
Iolanda Boţi, Victor Boţi, Administrarea bunurilor altuia în Noul Cod Civil roman, în Revista Dreptul nr. 11/2010,
Bucureşti, 2010, p. 74.
33
„Les personnes morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle à la personne. Elles peuvent cependant,
dans la mesure où elles sont autorisées par la loi à agir à ce titre, exercer la charge de tuteur ou de curateur aux biens, de
liquidateur d'une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d'administrateur d'une autre personne morale”.
34
Madeleine Cantin Cumyn, op. cit., p. 141-142
35
Le créancier qui détient une hypothèque sur les biens d'une entreprise peut prendre temporairement possession
des biens hypothéqués et les administrer ou en déléguer généralement l'administration à un tiers. Le créancier, ou celui à
qui il a délégué l'administration, agit alors à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration.
36
Madeleine Cantin Cumyn, op. cit., p. 142.
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În art. 1309 din Codul civil din Québec se prevede că administratorul trebuie să acţioneze cu
prudenţă şi diligenţă, neexistând un element de referinţă, bunul proprietar sau o altă persoană.
Acest vid este suplinit de doctrină care constată că cel învestit cu administrarea bunurilor
altuia este supus unei obligaţii de diligenţă mai exigentă decât aceea aplicată unei persoane care îşi
exercită propriile drepturi, adică, am adăuga noi, decât aceea aşteptată de la un bun proprietar.
Conduita unui administrator este considerată prudentă şi diligentă dacă corespunde aceleia aşteptate
de la o persoană raţională care în aceleaşi circumstanţe acţionează în interesul altei persoane, şi nu
aceleia aşteptate de la o persoană care acţionează în interes propriu, deoarece această ultimă situaţie
implică un standard mai puţin exigent37.
De asemenea, spre deosebire de titularul unui drept subiectiv, care poate alege dacă să-l
exercite sau să renunţe la el, administratorului nu-i este permis să refuze sau să se abţină să
acţioneze din moment ce interesul celui pentru care administrează impune ca o acţiune să fie
întreprinsă. În plus, conduita unui administrator care acţionează în calitate de profesionist trebuie
comparată cu aceea a unui administrator raţional care ar avea aceeaşi expertiză ca el.38
Tot conform doctrinei din Québec, aceste obligaţii ale administratorului în interesul
beneficiarului sunt obligaţii de mijloace şi, în consecinţă, administratorul nu poate fi ţinut să suporte
pierderile survenite ca urmare a deciziilor luate cu bună-credinţă, cu diligenţă. O excepţie o
constituie efectuarea unui plasament pe care nu era autorizat să-l facă39.
Spre deosebire de Codul civil român, cel din Québec dedică art. 1359 special răspunderii
administratorului pentru prejudiciile aduse prin demisia sa, în cazul în care nu are un motiv serios şi
este intempestivă sau dacă această renunţare la administrare echivalează cu nerespectarea
obligaţiilor sale. Renunţarea este considerată intempestivă sau în contratimp atunci când datorită ei
apar dificultăţi serioase în gestionarea bunurilor, iar această reglementare nu are ca efect înlăturarea
aplicării regulilor de responsabilitate civilă, conform Comentariilor Ministrului de Justiţie din
Québec. Pentru dreptul românesc, acest criteriu poate reprezenta o modalitate de apreciere a
caracterului rezonabil al preavizului cerut în art. 847 al Codului civil din ţara noastră40.
Concluzie
Instituţia administrării bunurilor altuia a fost fără îndoială o inovaţie necesară în dreptul
provinciei Québec şi cu siguranţă se poate dovedi utilă şi în dreptul românesc, în ciuda faptului că la
noi doctrina şi practica nu par să fi simţit lipsa acestei instituţii sau să fi evidenţiat problemele
aplicării generalizate a mandatului.
Legiuitorul român a căutat mereu o sursă de inspiraţie pentru „inovaţie”, cel mai adesea în
dreptul francez, dar şi în alte jurisdicţii de sistem civil, a fost precum o floare a soarelui, a cărui
principală „inovaţie” a fost aceea de a alege care este „soarele” după care să se rotească.
Lucrările la noul Cod civil ar fi fost o oportunitate de a inova juridic, de a propune soluţii
legislative şi nu doar texte legislative. În urma unei analize profunde a societăţii româneşti şi ale
nevoilor sale juridice, ar fi existat oportunitatea propunerii unui Cod civil cu adevărat adaptat
mentalităţii poporului român, care ar fi putut constitui un model pentru alte jurisdicţii aflate în etape
similare de dezvoltare economică şi mai ales de mentalitate. Ar fi fost oportunitatea României de a
oferi culturii juridice nu doar un cod care „se inspira din”, ci un cod care „inspira pe”.
37

p. 233.

Madeleine Cantin Cumyn, Le Pouvoir Juridique, McGill Law Journal/Revue de Droit de McGill, vol 52, 2007,

38
Madeleine Cantin Cumyn, L’administration des biens d’autrui dans le Code Civil du Quebec, Revista Catalana de
Dret Privat, Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Vol. 3 (2004), p. 21.
39
Office de Revision du Code civil, Rapport sur l’administration du bien d’autrui, Editeur Officiel du Quebec,
Montreal, 1976, p. 32 apud. Iolanda Boti, Victor Boti, op. cit., p. 75.
40
Iolanda Boţi, Victor Boţi, op. cit., p. 81.
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Bineînţeles se poate argumenta că odată cărările bătătorite, ce rost ar avea sa se depună
efortul de a construi altele noi, doar esenţa civilizaţiei constă în scântei de inovaţie care sunt mai
apoi răspândite global. Şi totuşi, un efort ar fi putut fi depus măcar de a adapta şi a îmbunătăţi
instituţiile preluate, mai ales în contextul în care doctrina din Québec a avut timp să evidenţieze
lipsurile, problemele care au apărut ca urmare a aplicării noului cod în Québec. O preluare în bloc a
unui text de lege, fără o minimă adaptare la spiritul poporului căruia i se va aplica respectivul text, la
nivelul dezvoltării societăţii şi fără a încerca măcar evitarea problemelor de care s-a lovit deja
comunitatea juridică din Québec, nu poate să nu genereze numeroase dezbateri de interpretare,
diverse probleme de aplicare şi poate chiar victime kafkiene care încearcă să răzbească într-un
sistem juridic neadaptat vieţii reale a indivizilor.
Va rămâne în sarcina judecătorilor să contureze aplicarea noului text şi a doctrinei să
analizeze implicaţiile tuturor direcţiilor posibile de interpretare. Nu putem decât să ne punem
speranţele în înţelepciunea magistraţilor care să reuşească pe parcursul aplicării textului de lege la
situaţii concrete să ţină cont de contextul specific românesc, care nu poate fi comparat cu cel din
Québec nici din punct de vedere al dezvoltării economice şi sociale şi cu atât mai puţin din punct de
vedere al mentalităţii.
Încheiem această prezentare prin cuvintele consulului Jean-Etienne Portalis, cel mai apropiat
consilier al lui Napoleon pe parcursul conceperii Codului civil francez, rostite la prezentarea
proiectului de Cod civil în Franţa: „Legile nu sunt acte de putere, sunt acte de înţelepciune, de
justiţie şi de raţiune. Legiuitorul nu trebuie să piardă din vedere nicio clipă faptul că legile sunt
făcute pentru oameni şi nu oamenii pentru legi, că acestea din urmă trebuie adaptate caracterului,
obiceiurilor, situaţiei poporului pentru care sunt edictate”41.

41

P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préliminaires du code civil, Tome premier, Réimpression de l'édition
1827, Otto Zeller Osnabrück, 1968, West Germany, p. 466 apud Marcel Guy Le Code civil du Québec: un peu d'histoire,
beaucoup d'espoir (1993) 23 R.D.U.S., p. 457.
În original: «Les lois ne sont pas de purs actes de puissance; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le
législateur ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les homes pour les lois; qu'elles
doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites».
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CODIFICAREA, TEMĂ DE CERCETARE
INTERDISCIPLINARĂ∗
Sofia POPESCU∗∗
I. Codificare, ştiinţă, tehnică
În continuarea unor preocupări anterioare1, începem prin a analiza corelaţia codificareştiinţă-tehnică, pornind de la premisa că, fără îndoială, codificarea nu reprezintă numai forma
superioară de sistematizarea dreptului, ci este şi o parte constitutivă a elaborării acestuia2 care
presupune, în întregul ei, o fundamentare ştiinţifică, considerăm necesară participarea la cercetarea
codificării atât a ştiinţei juridice, cât şi a tehnicii legislative.
În lucrarea sa de referinţă consacrată rolului teoriei şi tehnicii în procesul de creare a
dreptului, regretata Anita M. Naschitz aprecia că, opera de construire a reglementărilor juridice se
analizează într-o latură de cunoaştere ştiinţifică a cerinţelor, a principiilor, a orientărilor care decurg
din acţiunea de condiţionare socială pe care o exercită factorii de configurare a dreptului, în
elaborarea, pe această bază a politicii legislative, precum şi în configurarea soluţiilor juridice
chemate să mijlocească în înfăptuirea acestei politici şi exprimarea ei într-o formă specifică.
Autoarea nu minimaliza rolul tehnicii legislative, comparativ cu rolul ştiinţei. Adauga că,
înţeleasă chiar în sens restrâns, noţiunea de tehnică legislativă are un conţinut complex şi o lega de
meşteşugul legiferării, în sfera căruia includea şi sistematizarea actelor normative3.
Subtil exploatator şi al ariei codificării, posesor al unei alese experienţe legislative şi maestru
al artei cuvântului, Mihail Eliescu aprecia în nemuritorul său studiu, publicat în 19684, că elaborarea
unui cod, în special, presupune o triplă operaţie: una situată în planul ştiinţei, a doua în planul
tehnicii, iar cea de a treia (căreia primele două îi sunt subordonate) pe aceea a politicii. Sublinia că,
elaborarea unui cod, ca şi a oricărei legi, dar cu mai multă putere, căci este vorba de sistematizarea
unei întregi ramuri a dreptului, ridică probleme nu numai pe terenul ştiinţei, probleme privitoare la
cuprinsul codului, dar şi pe terenul tehnicii legislative, probleme privitoare la forma în care îşi vor
găsi expresie juridică normele de conduită, norme pe care codul le strânge laolaltă şi le
sistematizează într-o ordine cugetată.
Dificultatea operei de codificare, presupunând satisfacerea cerinţei de a fi ştiinţific
fundamentată fusese mai demult conştientizată şi în România. Astfel, de exemplu Virgil
Gabrielescu, secretar general al Consiliului legislativ interbelic, scria în 1922: „A face o lege bună,
∗
Ne propunem efectuarea unei cercetări interdisciplinare sau, mai corect, intradisciplinare implicând ştiinţele
juridice, fără a ignora posibila intervenţie a multidisciplinarităţii, în măsura în care, termenul „cod” a fost folosit şi de specialiştii altor ştiinţe ca de exemplu, lingvistica, sociolingvistica, antropologia şi semiotica.
∗∗
Prof. dr., cercetător ştiinţific de onoare, Institutul de Cercetări Juidice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei
Române.
1
Sofia Popescu, La codification, facteur de sécurité juridique, comunicare la manifestarea ştiinţifică bilaterală „XIII
èmes journées juridiques franco-roumaines”, Paris, Lille, 2005, Idem, Două aspecte privind elaborarea dreptului:
fundamentarea ştiinţifcă şi codicarea, în vol. Ad honorem Prof.univ.dr. Ion M. Anghel, Dreptul mai presus de toate, ubi
societas, ibi ius, Editura Junimea, Iaşi, 2008.
2
Ne alăturăm astfel, opiniei autorilor care folosesc sensul larg al termenului „codificare” ca exemplu, Ioan Ceterchi,
Ion Craiovan, Introducre în teoria generală a dreptului, Editura All Beck, 1998. Autorii situează la începutul Capitolului IX
privind „Tehnica elaborării actelor normative”, Secţiunea intitulată „Tehnica legislativă, sistematizarea actelor normative.
3
Anita M. Naschitz, Teorie şi tehnică în procesul de creare a dreptului, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p. 195,
p. 199.
4
Mihail Eliescu, Spre un nou Cod civil. Câteva probleme de tehnică legislativă, în Studii şi cercetări juridice
Nr.4/1968, p. 596.
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chiar când are un obiect mai limitat, nu este un lucru uşor. A revizui şi a codifica sistemul întreg al
unei legislaţii este un lucru şi mai greu. Câte condiţiuni nu se cer pentru o asemenea lucrare! Câte
cunoştinţe pentru o operă de aşa importanţă! Trebuie cunoştinţa legilor existente şi a raporturilor ce
le leagă cu celelalte legiuiri în vigoare; trebuie cunoştinţa legilor străine relative la acelaşi obiect;
cunoştinţa doctrinei şi a jurisprudenţei asupra materiei; trebuie adunarea şi conexarea tuturor acestor
materiale, trebuie timp, studiu şi o aplecare continuă şi constantă asupra obiectului ce este
reglementat şi mai presus de orice, trebuie bine cunoscute şi studiate trebuinţele reale ale
societăţii”5.
Este interesant de remarcat că, în literatura de specialitate românească şi într-o perioadă în
care, codificarea era preponderent raportată la tehnica legislativă sau la tehnologia legislativă6,
ştiinţa şi tehnica nu au fost opuse una celeilalte, nu s-a impus soluţia alternativă: sau ştiinţa sau
tehnica, ci a fost sugerată soluţia cumulativă, atunci când era teoretizată codificarea sau se urmărea
realizarea ei în practică.
Astfel, de pildă, Alexandru Văllimărescu se ocupa atât de elaborarea ştiinţifică a dreptului,
cât şi de elaborarea tehnică a acestuia, iar Octavian Ionescu, consilier al Consiliului legislativ
interbelic semna în volumul festiv publicat în 1936 la Institutul de Arte Grafice „Luceafărul” din
Bucureşti, studiul intitulat „Opera Consiliului legislativ faţă de ştiinţa şi tehnica dreptului”.
Urmărind acelaşi aspect, într-o perioadă mai apropiată, amintim că, regretatul Victor Dan
Zlătescu, căruia i s-a datorat introducerea în România a legisticii formale, preciza într-o primă ediţie
a lucrării sale cu acest profil că, expresia „legistică formală” reprezenta varianta occidentală a
tehnicii legislative. Din titlul lucrării sale ulterioare introductive în legistica formală, rezultă cu
claritate că, autorul concepea tehnica legislativă, ca obiect de studiu al introducerii în legistica
formală7.
Un alt cunoscut specialist în domeniu şi anume, Ioan Vida8 încadrează legistica formală în
categoria ştiinţelor juridice de ramură, cu precizarea că, finalitatea ei este de a propune soluţii, în
scopul simplificării, armonizării şi sistematizării legislaţiei.
Titlul lucrării sale la care ne referim poate fi credem în mod corect interpretat în sensul că, în
calitate de ştiinţă de ramură, legistica formală este o ştiinţă introductivă, având ca obiect de studiu
tehnica şi procedura legislativă.
Acelaşi autor, caracterizează sistematizarea, din perspectiva legisticii formale ca parte
inseparabilă a procesului de elaborare a actelor normative şi de cunoaştere a acestora, referitoare la
sistemul dreptului şi sistemul legislaţiei şi subliniază că, una din părţile componente ale
sistematizării, astfel concepută este concentrarea legislaţiei în coduri.
Revenind, la ideea susţinută în doctrină, cu argumente convingătoare, că nu este întemeiată o
concepere reducţionistă a codificării, exclusiv ca formă de sistematizare şi că, ea constituie o
autentică elaborare a dreptului, evocăm şi opinia prestigiosului autor Vladimir Hanga9. Acesta
subliniază că, elaborarea normelor juridice aparţine domeniului raţional, domeniului cunoaşterii şi
constituie o operaţie de ordin logic, în sine. Normele dreptului se impun în mod raţional dar, pentru
5
Virgil Gabrielescu, Consiliul Legislativ permanent, Craiova, 1922, apud Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu,
Personalităţi ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, ed. a II-a revizuită şi adăugită, Edituira Lumina Lex, Bucureşti,
2006, p. 225.
6
A se vedea, de exemplu, pentru primul caz, Al. C. Angelesco, La technique legislative en matèrie de codification
civil, Paris, E de Broccard, 1930, iar pentru al doilea caz, Traian Ionaşcu, Le Conseil Legislativ en Roumanie, organe de
technologie et politique legislative, destiné aussi à l’unification des droits locaux d’un même Etat Unitaire, în vol.
„Introduction à l’étude du droit comparé, III-IV, Paris, 1938.
7
Victor Dan Zlătescu, Introducere în legistica formală: tehnica legislativă, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1995.
8
Ioan Vida, Manual de legistică formală (Introducere în tehnica şi procedura legislativă), ed. a II-a, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 3, p. 12, p. 19, p. 89.
9
Vladimir Hanga, Dreptul şi tehnica juridică. Încecare de sinteză, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 5, p. 22,
p. 25, în special p. 28.
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corecta lor aplicare în practică, au nevoie de un element tehnic constructiv. Şi, în dezvoltarea ideii,
precizează că primul pas în activitatea legislativă, privită în forma sa cea mai generală este
cunoaşterea, dar că, elaborarea normelor juridice nu are eficienţă practică, decât prin intermediul
tehnicii, care devine un element de realizare a dreptului, în conformitate cu interesele unei anumite
societăţi. Concluzia finală este că, tehnica juridică are nevoie de ştiinţa dreptului, după cum, aceasta
din urmă devine tributară celei dintâi.
În sfârşit, adăugăm că, din perspectiva unei abordări sistemice, termenului „cod” i se atribuie
un sens tehnic şi anume, acela de sistem organizat din punct de vedere intern, prin reguli10.
Este binevenită insistenţa asupra calităţii de ştiinţă normativă a dreptului11, atunci când este
avută în vedere elaborarea acestuia, inclusiv codificarea deci, prilej cu care se consideră că, doar din
cunoaşterea juridică a societăţii poate să rezulte o normare conştientă a realităţii, dat fiind că, o astfel
de cunoaştere este una modelatoare a lucrurilor, prin intermediul normelor.
Este inspirată şi ideea tratării rolului tehnicii juridice în sistematizarea actelor normative, din
perspectiva teoriei generale a sistemelor, atunci când se arată că, actele normative se constituie
într-un sistem legislativ, acestea neavând valoare, în mod izolat, ci, doar încadrându-se într-un
sistem şi subordonându-se finalităţilor sistemului ceea ce asigură sistematizării actelor normative
capacitatea de a răspunde unei duble cerinţe: aceea de a înlesni cunoaşterea reglementărilor juridice
şi aceea de a preîntâmpina contradicţiile dintre diversele acte normative.
Şi în alte lucrări de specialitate12 este accentuată necesitatea asigurării coerenţei sistemului
juridic, avându-se în vedere aspectul elaborării dreptului.
II. Orientări în definirea codificării în Teoria generală a dreptului şi Legistica formală
Trecând la o succintă analiză conceptuală, reţinem aspectul distincţiei dintre cele două
orientări care se remarcă în literatura de specialitate, în ceea ce priveşte definirea codificării.
Prima orientare constă în definirea tradiţională a codificării, prin raportarea acesteia la o
anumită ramură de drept cu specificarea că, atunci când se ocupă de unul dintre principiile pe care le
respectă codificarea, autorul Romul Petru Vonica precizează că aceasta înglobează ansamblul unei
ramuri de drept, dar numai a nomelor centrale, întrucât, în afara codului, există o legislaţie
considerabilă, care nu este cuprinsă în cod13.
Cea de a doua orientare în definirea codificării se caracterizează prin detaşarea de definiţiile
clasice care au în vedere numai integrarea într-un act normativ de amploare a reglementărilor dintr-o
ramură a dreptului, adăugându-le şi pe cele dintr-un anumit domeniu. Astfel, autorul unei prime
monografii dedicată tehnicii legislative14, după o lungă absenţă a lucrărilor cu acest subiect,
defineşte codificarea ca formă superioară de sistematizare legislativă care constă în concentrarea
(integrarea) într-un singur act, de mare amploare, a mai multor reglementări (acte) dintr-un anumit
domeniu sau ramură de drept, între actele care sunt cuprinse în acţiunea de codificare, trebuind să
existe conexiune, determinată în primul rând, de sfera raporturilor pe care le reglementează. Este
lesne de remarcat, în acest caz, că nu este vorba numai de conexiuni determinate de specificul
relaţiilor sociale reglementate – criteriu folosit în delimitarea ramurilor dreptului.
10

Despre acest aspect a se vedea, Dictionnaire enciclopédique de théorie et sociologie du droit, 2ème édition
entierèment refondue, corrigeé et autgmentée, sous la direction de Andre-Jean Arnaud, L.G.D.J., 1993, p. 67-69.
11
A se vedea, Dan Claudiu Dănişor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Teoria generală a dreptului, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, p. 3, 4, p. 201, p. 258-260.
12
A se vedea, de exemplu, Mihai Grigore, Respectarea unităţii sistemice a dreptului, principiu al elaborării actelor
normative, în vol. Particularities of the social and political phenomenology in Contemporary World, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2009.
13
În acest sens, a se vedea Ion Craiovan, Teoria generală a dreptului, Editura Militară, Bucureşti, 1997, p. 233-234;
Romul Petru Vonica, Introducere generală în drept, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 355 şi urm., p. 364, p. 399,
400, p. 405, p. 406, p. 408; Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 216 şi urm.;
Gheorghe C. Mihai, Teoria dreptului, ediţia 2, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 180; Gheorghe Avornic, Elena Aramă,
Boris Negru, Ruslan Costaş, Teoria generală a dreptului, Editura Curier Juridic, Bucureşti, Chişinău, 2004, p. 309, 311.
14
Ilariu Mrejeru, Tehnica legislativă, Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p. 198.
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Şi la alţi cunoscuţi specialişti ai domeniului întâlnim o poziţie asemănătoare, atunci când,
descriu codificarea, ca integrare, într-un singur act de mare amploare a reglementărilor dintr-o
anumită ramură de drept, precum şi dintr-un anumit domeniu15.
În cea de a doua orientare se înscriu şi prevederile cuprinse în Legea nr. 24/2000, privind
sistematizarea şi concentrarea legislaţiei în coduri. Art. 17 prevede că, în vederea realizării acestor
obiective, reglementările dintr-un anumit domeniu sau dintr-o anumită ramură de drept subordonate
unor principii comune, pot fi grupate într-o structură unitară, sub formă de coduri.
Alăturându-ne celei de a doua orientări am atras atenţia asupra faptului, uşor de observat că,
existenţa unui cod nu corespunde, întotdeauna existenţei unei ramuri de drept şi nu atestă calitatea
de ramură de drept16.
Victor Dan Zlătescu17 manifesta rezerve faţă de afirmaţia că, un cod epuizează o ramură de
drept, fiind probabil mai exact să se afirme că un cod intenţionează să epuizeze o ramură de drept,
dat fiind că, deoarece codurile sunt de aplicare îndelungată, trecerea timpului face inevitabilă
apariţia unei legislaţii extrinseci.
Sublinierea distincţiei între sistemul dreptului şi sistemul legislaţiei18 se dovedeşte a nu fi de
prisos, chiar dacă în cercetarea problematicii codificării este necesară raportarea la ambele. În
această privinţă, ne alăturăm opiniei autorului Ioan Vida19 care, în legătură cu unificarea legislaţiei
arată că urmăreşte elaborarea, cât mai corespunzătoare şi integrarea legislaţiei, în vederea punerii de
acord a elementelor componente ale sistemului legislaţiei, eliminării contradicţiilor şi redundanţelor,
vidului legislativ şi paralelismelor.
III. Codificarea şi filosofia dreptului
O remarcă prioritară este aceea că, atunci când cercetează problematica codificării, ştiinţa
juridică introductivă şi de sinteză, în diferitele ei variante: Teoria generală a dreptului, Introducere
generală în drept, Ştiinţa juridică generală, îşi asociază, în mod tradiţional, filosofia dreptului20.
Istoria filosofiei dreptului ne arată că, premisele codificării se situează în secolul
iluminismului şi sunt legate de curentul iusnaturalist modern.
În faza iniţială a şcolii moderne a dreptului natural, era promovată ideea unei codificări
universale.
Primele proiecte de codificare, dintre care şi cel legat de utilitarism şi implicit, de numele
fondatorului Jeremy Bentham se caracterizează prin programarea unei noi ordini juridice,
fundamentată pe coduri, pe corpuri de legi, având ca trăsătură definitorie integralitatea, însemnând
caracterul exhaustiv al codului, atât din punct de vedere formal, în sensul că trebuia să fie exclusiv,
într-un anumit domeniu, cât şi din punct de vedere material, în sensul completitudinii conţinutului
codului.
15
Sorin Popescu, Victoria ăndăreanu, Probleme actuale ale tehnicii legislative, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2003, p. 132-134.
16
Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 213-214.
17
Victor Dan Zlătescu, Introducere în legistica formală, Editura Romprint, Bucureşti, 1995, p. 52, 53.
18
Despre acest aspect a se vedea, Sofia Popescu, Dragoş Iliescu, Probleme actuale ale metodologiei juridice,
Editura tiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1972, cap.II.
19
Ioan Vida, Manual de legistică formală (Introducere în tehnica şi procedura legislativă), ediţia a II-a revizuită şi
completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 89-90, p. 119-120.
20
Un argument actual convingător în sprijinul acestei afirmaţii este prezenţa Capitolului 4 „Many Faces of the
Codification in modern Continental Europe”, în cunoscuta lucrare de prestigiu internţional „A Treatise of Legal Philosophy
and General Jurisprudence”, general ed. Enrico Pattaro, Volume 9, „A History of Philosophy of Law in the Civil Law World
(1600-1900) ed. Damiano Canale, Paolo Grossi, Hasso Hofmann, with contributions by Paolo Cecchi, Damiano Canale,
Maurizio Fioravanti, Jean-Louis Hapérin, Maximiliano Hernandez Marcos, Hasso Hofmann, Luca Mannori, Merio Scattola
and Bernardo Sordi, Springer.
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În concepţia lui Bentham, codul trebuia să slujească binele comun, fericirea publică, să aibă
utilitate generală, pentru un număr maxim de oameni21.
Tot filosofia dreptului ne aminteşte de reacţia negativă puternică a şcolii istorice a dreptului
faţă de şcoala dreptului natural şi raţionalismul secolului al XVIII-lea, în general, explicând că,
faptul istoric, care a generat elaborarea tezelor şcolii istorice a dreptului a fost problema codificării
generale a dreptului, în Germania, după războaiele napoleonene.
Este interesant de observat că, prin negarea puterii creatoare de drept a legiuitorului, şcoala
istorică a dreptului l-a redus la calitatea de organ al spirtului poporului, iar prin susţinerea că ştiinţa
juridică valorează mai mult decât orice reformă legislativă, a opus, ştiinţa juridică, în mod
nejustificat, codificării.
Filosofia dreptului ne oferă informaţia că, şcoala dreptului natural modern considera dreptul
pozitiv ca revelare a legii naturale, comună tuturor oamenilor şi realizabilă numai prin exerciţiul
raţiunii. Aflăm că însuşi Jeremy Bentham – cu toată opoziţia sa faţă de dreptul natural – considera
totuşi că, un cod trebuie să se fundamenteze pe o sistematizare ştiinţifică şi îşi propunea să
reconstruiască ştiinţa, pentru a furniza codului, instrumente conceptuale logice şi raţionale22.
IV. Codificarea şi sociologia juridică
Pe lângă participarea sociologiei juridice, sub forma sociologiei legislative, la cercetarea
problemelor codificării, n-ar trebui, credem, ignorat şi aportul sociologiei juridice, privitor la
codificare, ca fenomen social-istoric23, şi plasarea acesteia în contextul relaţiei drept-economie.
Începem prin a evoca, pentru trecutul îndepărtat, lucrarea de referinţă a lui Max Weber, unul
dintre fondatorii sociologiei juridice, „Economia şi societate” în care, analizează relaţia dintre
evoluţia economiei şi evoluţia dreptului şi avertizează asupra posibilităţii ca, dreptul să rămână în
urma economiei, avertisment cu caracter aplicativ, interesând şi activitatea legislativă.
Într-o opinie24, în epoca postmodernă a evoluţiei codificării, se confirmă teza lui Max Weber,
potrivit căreia, codificarea este manifestarea unei nevoi de raţionalizare a dreptului, legată de
apariţia economiei capitaliste. Se susţine că, după ce a permis pieţelor interne a se dezvolta printr-o
raţionalizare internă a dreptului, nu mai rămâne decât, în prezent, să se realizeze raţionalizarea
dreptului în economia mondială, pentru că aceasta să devină o piaţă fără frontiere.
Trecând la concretizări, ne referim la relaţia dintre tipul economiei şi codificare, cu specială
privire asupra Rusiei post-revoluţionare25, în primul rând.
În 1922, în condiţiile în care, războiul civil a provocat dezorganizarea economică completă, a
fost instaurată noua politică economică, NEP – caracterizată uneori, ca formă de neocapitalism –, au
avut loc revenirea, pentru un timp, la o producţie de piaţă şi la un comerţ de piaţă, la investiţii
străine, îmblânzirea multora dintre rigidele măsuri socialiste în domeniul agricol şi industrial,
coexistenţa elementelor socialiste cu cele tradiţionale capitaliste, în cadrul unui sistem economic
mixt, toate acestea reclamând o legislaţie civilă corespunzătoare.
21
A se vedea termenul „Codification” în Dictionnaire enciclopédique de théorie et sociologie du droit, 2ème
édition, L.G.D.J., 1993, p. 69 şi urm..
22
În acest sens, a se vedea Francois Ost, Codification et temporalité dans la pensée de J. Bentham în vol. Ph.
Gerard, F.Ost, M van de Keschovo „Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham”, Publications des Facultés
Universitaires Saint Louis, 1987, p. 172 şi urm., apud. Frédéric Zenati-Castaing, L’avenir de la codification, în Revue
internationale de droit comparé, Nr.2/Avril-Juin, 2011, p. 356, p. 358.
23
A se vedea, de exemplu, Csaba Varga, Codification as a socio-historical phenomenon, Budapest, Akademiai
Kiado, 1991.
24
A se vedea, Zenati-Castaing, L’avenir de la codification, in Revue internationale de droit comparé,
Nr.2/Avril-Juin, 2011, p. 370, p. 374-375.
25
A se vedea Alexandre L. Makovsky, Historie et espirit du code civil russe, în Reuve internationale de droit
comparé Nr.3, juillet-Septembre, 2009, în special p. 482-483.
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Astfel de explică în literatura de specialitate26 succesiunea de coduri, elaborate rapid,
începând cu 1922 şi inspirate din modelele juridice ale Europei continentale şi din proiecte de
codificare, nefinalizate în epoca ţaristă.
Mai târziu, la sfârşitul anilor 50, în Uniunea Sovietică, teoria, potrivit căreia economiei
socialiste îi este inerent dreptul economic, ce trebuie să înlocuiască dreptul civil, în ceea ce priveşte
reglementarea raporturilor dintre organizaţiile socialiste, a condus la concluzia practică a necesităţii
elaborării unui cod economic al URSS şi a menţinerii în codurile civile ale republicilor numai a
normelor care reglementau raporturile dintre persoanele fizice.
Teoria şi concluziile menţionate nu au fost susţinute de specialiştii în drept civil de prestigiu
sovietici. Teoria însă a fost adoptată în fosta Germanie de Est şi fosta Cehoslovacie, ţări în care a
fost aplicată, cu consecinţa existenţei codurilor economice.
Interdependenţa dintre evoluţia economiei şi evoluţia dreptului, inclusiv a codificării este
evidenţiată şi prin exemplul Chinei27.
În anul 1982, după realizarea cu succes a reformei economice în zonele rurale, legislativul
chinez a decis elaborarea unui cod civil. În 1986, a fost promulgată importanta lege „Principiile
generale ale dreptului civil”, în locul unui cod civil. Deşi China avea nevoie urgentă de o
reglementare a raporturilor de drept civil, pentru a fi guvernate rezultatele de principiu ale reformei
economice, deoarece reforma nu era completă încă, adoptarea unui cod civil care să cuprindă
dispoziţii detaliate ar fi fost riscantă, în sensul că, ar fi implicat o viitoare reformă.
În urma abandonării în 1992, a sistemului economiei planificate şi a trecerii la fundamentarea
unei economii de piaţă, precum şi în urma modificării Constituţiei, în această privinţă, majoritatea
legilor adoptate au fost concepute în spiritul a ceea ce, în China, este denumită „economie de piaţă
socialistă”. La începutul anului 2002, legislativul chinez a decis elaborarea unui cod civil, prima
versiune a proiectului fiind adoptată în luna decembrie a aceluiaşi an. Faţă de cea dintâi variantă a
existat, pe de o parte, opinia comună că, adoptarea unui cod civil constituie o problemă urgentă, a
cărei soluţionare prezintă interes deosebit pentru transformarea ţării, dintr-o ţară cu economie
planificată, într-o ţară cu economie de piaţă şi o ţară caracterizată prin supremaţia legii. Pe de altă
parte, au existat însă şi divergenţe, în privinţa anumitor aspecte. Unii specialişti, considerau că, în
China nu era nevoie, de un cod civil, având în vedere: puternica influenţă a dreptului cutumiar
asupra dreptului civil chinez, rolul sporit al interpretării jurisdicţionale, tendinţa actuală de unificare,
la nivel mondial şi prea puţin dezvoltata cercetare ştiinţifică, în sfera dreptului civil.
A fost invocat argumentul că, din cauza complexităţii relaţiilor pe care le reglementează,
codul civil, este imposibilă această reglementare prin astfel de cod, acesta fiind nevoit să fie
inevitabil, un minicod care, va guverna într-o manieră abstractă, cele mai importante instituţii ale
dreptului civil şi dreptului comercial.
Într-o optică opusă, viitorul cod trebuia să aibă structura codului civil german, să cuprindă în
consecinţă, numeroase prevederi, prin care, să fie reglementate, în detalii, raporturile juridice.
În sfârşit, subliniindu-se că propriu-zisa codificare nu mai este de actualitate, s-a afirmat că,
se poate constata totuşi în perioada contemporană, un proces d codificare, în Ţările Europei de Est,
Rusia şi China, în cadrul întoarcerii la economia de piaţă. S-a explicat că, pentru aceste ţări,
codificarea ar fi un mijloc de a finaliza integrarea lor în modernitate – după „paranteza comunistă” –
şi un mijloc de reintegrare în familia de drept romanistă, cu care au legături istorice28.
26
Mario G. Losano, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european şi extraeuropean, Editura All Beck,
Bucureşti, 2005, p. 148, p. 165-166.
27
A se vedea pe larg, Lihong Zhang, Codul civil în China: istorie, situaţie actuală şi perspectivă, în vol. Ad
honorem Prof.univ.dr. Ion Dogaru. Studii alese, Editura All Beck, Bucureşti, p. 528, p. 530, p. 534.
28
În acest sens, Frédéric Zenati-Castaing, op. cit., p. 360.
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V. Codificarea şi dreptul comparat
În cadrul cercetărilor de drept comparat, codificarea reprezintă unul dintre subiectele cărora li
se acordă atenţie deosebită, fapt atestat de dezbaterea acestuia la congresele internaţionale de drept
comparat care au avut loc în secolul trecut29.
Apelarea la dreptul comparat face posibilă evidenţierea formelor codificării, elaborarea unei
tipologii a codificării30, condiţionând reuşita preocupării de a face distincţii, de pildă între
codificarea cantitativă, extensivă, proprie vechilor epoci ale istoriei dreptului şi a cărei funcţie se
limitează la fixarea dreptului în formă scrisă şi integrarea într-un ansamblu şi codificarea calitativă,
al cărei specific constă în organizarea, ca ansamblu de elemente a unii sistem coerent, precum şi
distincţia între codificarea statică şi codificarea dinamică.
Din examinarea comparativă a dreptului francez şi a dreptului românesc a rezultat deosebirea
dintre codificarea reformatoare şi codificarea à droit constant, precizându-se că, Lega nr. 24/2000 –
cu modificările ulterioare (2004) – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, prevede ambele tipuri de codificare, subliniindu-se importanţa acţiunii permanente de
codificare pentru întreţinerea sistemului legislativ31.
Pentru a concretiza cu un alt exemplu care atestă utilitatea recurgerii la dreptul comparat în
cercetarea codificării, amintim unificarea dreptului indian. Se ştie că, India constituia principala
colonie a imperiului britanic iar pentru englezi termenul „codificare” nu indica elaborarea unui cod
unic, astfel cum a fost celebrul cod Napoleon, ci resistematizarea, consolidarea şi fuziunea
diferitelor norme existente.
Lordul Macaulay, susţinător al unei astfel de codificări în India, în discursul pronunţat în
Camera Comunelor a arătat că, nu era sigur dacă, diferitele norme din acea ţară ar fi putut sau, ar fi
trebuit să fie cât mai repede unificate, dar în orice caz, era necesar să se încerce unificarea lor, după
principiul: uniformitate, unde se poate avea, diversitate acolo unde trebuie să fie şi în orice caz,
siguranţă32.
Deci, pentru acest reprezentant al sistemului Common Law, ceea ce avea prioritate era
calitatea de factor de securitate juridică a codificării.
Studii de drept comparat pun în evidenţă şi aspectul difuzării extraeuropene a dreptului
codificat33. Astfel, este marcată influenţa dreptului iberic asupra sistemelor juridice din America de
Sud, în legătură cu expansiunea colonialistă europeană. Totodată, se evidenţiază intrarea în vigoare a
unor coduri autonome, ca rezultat al cuceririi independenţei de către fostele colonii, fără însă a s
omite că, în unele dintre acestea, legătura cu dreptul european codificat continuă să fie foarte
puternică.
Cu ajutorul dreptului comparat sunt puse în lumină34 particularităţile unor sisteme de drept
astfel cum sunt cele de ale Scoţiei, Luisianei, Insulelor Mauricius, zone în care se manifestă fuziunea
între dreptul european codificat, denumit „Civil Law” şi Common Law. Sistemul de drept al
Canadei este caracterizat, din perspectivă comparativ-juridică, ca fiind „hibrid”, deoarece în Quebec,
29

A se vedea, de exemplu, Imre Szabo, Les problèmes de la codification à la lumière des experiènces acquises dans
les conditions actuelles, comunicare la cel de al VI-lea Congres internaţional de drept comparat, Budapesta, 1962; J.
Vanderlinden, Aspects de l’ideé de la codification în „Rapports belges au Ve Congrès international de droit comparé”, 1962;
H. Rot, Les critères d’appreciation d’une codification des droits, comunicare la cel de al XI-lea Congres internaţional de
drept comparat, Wroclaw, 1982.
30
Despre acest aspect, a se vedea, Csaba Varga, Types of Codifications in codificational development, în Acta
juridica Academiae Scienciarum Hungaricae, Nr.19/1977.
31
Nicolae Turcu, Codification facteur de securité juridique, Raport la cea de a XIII-a ediţie a manifestării bilaterale
„Journées juridiques Franco-Roumaines”, Paris, Lille, 2005.
32
Mario G. Losano, Introducere în dreptul european şi extraeuropean, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 438.
33
Idem, p. 271-272, p. 274.
34
Despre acest aspect, Mihai Grigore, Tehnica elaborării normelor juridice, Teză de doctorat, Academia Română,
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Bucureşti, 2008, p. 306-307.
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există un drept privat cu origini în dreptul francez, iar dreptul civil al acestei provincii a putut fi
codificat, în timp ce, în celelalte provincii sistemul juridic are la bază dreptul englez.
Cu ajutorul dreptului comparat este analizată şi o altă formă de codificare şi anume,
consolidarea35, întâlnită în Italia, în cazul căreia, se reiau într-o singură lege, ipotetic ultima, toate
textele anterioare pe care ea le codifică. Cu toate că este utilă, nu mai puţin, produce efecte care se
limitează la o arie restrânsă, la o singură lege, regrupată prin procedeul textului unic, cu modificările
ulterioare. Specifică Franţei, codificarea à droit constant este sistematică, în sensul că, trebuie să
acopere ansamblul legislativ şi nu numai anumite sectoare şi o anumită tematică, nefiind vorba de
un cod unic, ci de coduri pe materii. Are ca scop să cuprindă cvasitotalitatea legislaţiei, după un
program prestabilit, fiind aplicabilă numai legilor şi regulamentelor. Prin codificarea a droit constant
nu se realizează o reformă legislativă şi se pot elimina normele şi instituţiile juridice căzute în
desuetudine şi care nu au fost şi nu vor fi niciodată, puse în aplicare.
După relansarea în Franţa, în 1989, a codificărilor a fost consacrat principiul că, acestea se
realizează à droit constant şi că, părţile legislative ale codurilor trebuie să fie supuse, în mod
sistematic, validării Parlamentului.
Având în vedere experienţa franceză, autorul François Terré36 a atras atenţia că, totuşi după
relansarea codificării sub forma uneia administrative, de origine reglementară, s-au produs
modificări de fond, de natură legislativă şi chiar dacă, noile coduri sunt supuse aprobării
Parlamentului, ele produc efecte negative, codificarea administrativă tinzând, în fapt, să-l împiedice
de a-şi exercita funcţia definitorie, esenţială care este cea legislativă.
Susţinând că, deşi comparaţia în spaţiu este de esenţa dreptului comparat, nu este exclusă
asocierea acesteia cu comparaţia în timp, adăugăm că, primii comparatişti ai dreptului identificau
chiar dreptul comparat, cu istoria comparativă a dreptului. În scopul evitării confuziei, în literatura
de specialitate a vremii37 s-a insistat asupra faptului că, în timp ce istoria comparativă a dreptului
procedează, folosind o comparaţie în timp, dreptul comparat procedează, folosind o comparaţie în
spaţiu. Este interesant că, mai târziu, filosoful şi comparatistul dreptului Csaba Varga a iniţiat
studiile „Culturi juridice comparate”, pe care le concepe diferite de studiile sociologice şi le situează
între dreptul comparat şi ştiinţele juridice istorice38.
Evoluţii ulterioare au dovedit însă că, delimitarea absolută la care ne-am referit nu este foarte
exactă, întrucât există anumite cazuri în care, este necesară asocierea ambelor genuri de comparaţie.
Dreptul comparat este nevoit atunci, ca – pentru a explica asemănările şi deosebirile între diferitele
sisteme juridice existente, în aceeaşi perioadă, în diversele părţi ale globului – să apeleze la
comparaţia în timp, să analizeze provenienţa istorică a asemănărilor şi deosebirilor39.
Revenind la ideea că, există cazuri care relevă asocierea comparaţiei în spaţiu, cu comparaţia
în timp, exemplificăm cu cel al analizei dreptului rus şi a dreptului sovietic, în contextul abordării
relaţiei tradiţie-evoluţie, de către istoricul şi comparatistul italian al dreptului, Mario G. Losano40.
Autorul arată că, din punct de vedere politic, în spiritul tendinţei generale de respingere absolută a
tot ceea ce a însemnat societatea ţaristă, s-a afirmat că, dreptul sovietic era un drept cu totul nou,
susţinere imposibilă însă, din punct de vedere juridico-ştiinţific. Imposibilă, deoarece s-au menţinut
şi după revoluţie, tradiţii naţionale juridice care au determinat o anumită continuitate în domeniul
dreptului, datorită continuităţii apartenenţei dreptului Uniunii Sovietice, la categoria sistemelor de
drept europene continentale. Acestea se caracterizează prin norme generale şi abstracte şi prin
35

A se vedea, Sorin Popescu, Victoria ăndăreanu, Probleme de tehnică legislativă, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003, p. 135-136, p. 140-142.
36
François Terré, Introduction généralé au droit, 6 ème édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 39-40, p. 243, p. 245.
37
P. Viforeanu, Curs de drept comparat, Bucureşti, 1947, p. 3.
38
Csaba Varga, Introduction, în Comparative Legal Cultures, Cambridge, 1992, p. XV, XVIII, XX.
39
În acest sens, Sofia Popescu, Comparative Law and Comparative Sociology of Law, în Romanian Review of
Philosophy of Law and Social Philosophy, nr. 5, 2007, p…….
40
Mario G. Losano, op. cit., p. 146-148.
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tendinţa strângerii lor în coduri. În concluzie, diferenţa dintre dreptul sovietic şi celelalte sisteme de
drept ale Europei continentale nu consta în forma, ci în conţinutul politic al dreptului codificat. O
altă abordare comparatist-istorică a codificării se referă la China41. În această ţară, Codul civil al
Marii Dinastii Quing, din 1911, a fost elaborat după modelul Codului civil japonez care, la rândul
său fusese inspirat de Codul civil german (B.G.B.), corespunzător sistemului de drept
romano-germanic.
Codul civil al republicii Chineze, din 1931, a fost elaborat, în esenţă, urmându-se modelul
Codului civil german, Codului civil japonez şi Legii elveţiene a obligaţiilor.
La începutul anului 1980, când China avea încă o economie planificată, iar specialiştii
chinezi se mai aflau sub influenţa şcolii juridice sovietice, aceştia s-au angajat în disputa privind
dreptul civil şi dreptul economic. Civiliştii susţineau varianta codului civil, aplicabil tuturor
activităţilor economice şi care să cuprindă numeroase şi detaliate prevederi privitoare la contract şi
proprietatea intelectuală, variantă cu care, susţinătorii dreptului economic nu erau însă de acord.
În 1986, a fost adoptată legea „Principiile generale ale dreptului civil, lege care nu reprezenta
un cod, dar coordona normele de drept civil şi adopta concepte juridice romaniste. În condiţiile în
care, nu exista un drept civil codificat, în baza Principiilor generale de drept civil, au fost adoptate o
serie de legi speciale importante.
Un alt exemplu de asociere a comparaţiei în spaţiu, cu comparaţia în timp, îl constituie studiul
comparatismului american al dreptului. John Hazard42, publicat cu mai mult timp în urmă, în
numărul omagial „Profesor dr. Traian Ionaşcu” al revistei în limbi străine a Institutului de cercetări
juridice al Academiei Române.
Termenul de comparaţie avut în vedere de autor l-au constituit noile state din Asia şi Africa,
foste colonii, devenite independente şi antrenate în programul de modernizare a dreptului, a cărei
realizare a presupus opţiunea între două modalităţi: prin dreptul jurisprudenţial (judge made law) sau
codificarea, prin legislaţie centralizată.
A fost evocată situaţia Indoneziei, ţară în care, dreptul romanisto-olandez a fost implantat în
dreptul cutumiar indonezian de către coloniştii olandezi.
După eliberare, indonezienii au decis să unifice sistemul juridic în noile condiţii ale evoluţiei
ţării. În 1963, vechiul cod civil olandez a fost abrogat de către Curtea Supremă de Justiţie, motivul
abolirii fiind de ordin psihologic: ruptura definitivă cu trecutul juridic şi sfârşitul influenţei
coloniale. Judecătorilor li se permitea însă, să se ghideze în soluţionarea cauzelor după codul civil
abrogat, cu excepţia a şapte materii, stabilite de Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.
Experienţa indoneziană a fost comparată de autorul citat cu cea a fostelor colonii franceze:
Mali, Guineea şi Senegal, având ca şi Indonezia, un sistem juridic pluralist: un drept civil şi
comercial francez, un drept religios islamic şi o diversitate de legi tribale. Ca şi Indonezia, cele trei
state africane au urmărit unificarea, însă prin mijloace diferite. Niciunul nu a abrogat codul civil
francez, astfel cum s-a procedat în Indonezia, cu codul civil olandez. Codul civil francez a rămas în
vigoare, atâta timp, cât a fost necesar, pentru a putea fi pregătite noile legi privind contractele, care
au fost combinate apoi, cu noul cod civil.
Situaţia din Indonezia a mai fost comparată de John Hazard cu cea din Rusia
post-revoluţionară, prilej cu care a fost subliniat faptul că, în ciuda tradiţiei romaniste, adânc
înrădăcinată în Rusia, prin primul decret privind instanţele judecătoreşti dat de V.I. Lenin, în
noiembrie 1977, a fost preferată soluţia modernizării dreptului, ca operă a judecătorilor, mai ales în
domeniul dreptului civil. Abia în 1922, odată cu trecerea la noua politică economică (NEP), s-a
41
A se vedea pe larg, Lihong Zhang, Codul civil în China: istorie, situaţie actuală şi perspectivă, în vol. Ad
honorem Prof.univ.dr. Ion Dogaru. Studii alese, Editura All Beck, Bucureşti, în special p. 525, p. 527, p. 529, p. 530, p. 532,
p. 535.
42
A se vedea pe larg, John Hazard, Modernization and codification în Revue roumaine des sciences sociales, Série
de sciences juridiques, în special p. 63, p. 66, p. 69, p. 71, p. 77.
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renunţat la calea jurisdicţională de modernizare, preferându-se calea legislativă pentru crearea noului
drept. Acelaşi an, după eşecul încercării de a crea noul drept pe cale jurisdicţională, a marcat
reîntoarcerea la tehnica codificării. După abrogarea Codului civil imperial rus, s-a realizat
codificarea integrală a dreptului civil. A urmat şi adoptarea urgentă a altor noi coduri.
Nu am putea încheia această secţiune, fără a aminti şi două importante contribuţii româneşti
în domeniul aplicării metodei istorico-comparative şi anume, lucrarea regretatului Acad. Valentin
Al. Georgescu, elaborată împreună cu Emanuela Popescu, intitulată „Organizarea de stat a Ţării
Româneşti (1765-1782), Fragment din proiectele de cod general sau Manualele de legi redactate de
Mihail Fotino în 1765 (5 titluri), 1766 (opt titluri) şi 1777 (Partea I), publicată în Editura Academiei,
la Bucureşti, în 1989 şi Studiul elaborat de cunoscutul istoric al dreptului Vladimir Hanga, intitulat
„Codul civil austriac şi Codul Calimach”, publicat în Studii de drept românesc nr. 1-2/1998.
VI. Codificarea şi cercetarea juridică prospectivă
Având preocupări ulterioare referitoare la interacţiunea dintre ştiinţele juridice şi studiul
viitorului43, am constatat cu satisfacţie, apelul la cercetarea prospectivă a codificării, lansat în
literatura de specialitate recentă, dedicată subiectului44. Este vorba despre o binevenită provocare la
răspuns pentru o mai veche întrebare şi anume, dacă nu cumva, codificarea a devenit un fenomen
istoric depăşit, în condiţiile actualităţii şi dacă mai are viitor?
Creionându-se o variantă de răspuns s-a arătat că, în epoca postmodernă, codificarea
naţională postmodernă nu are sens, decât în măsura, în care se prelungesc, în această nouă operă,
manifestări întârziate ale modernităţii, iar codificările naţionale ar fi necesare numai pentru
încheierea epocii modernităţii lumii.
S-a apreciat că, eventualitatea unor noi recodificări este incompatibilă cu starea de
instabilitate pe care o generează procesul în curs de desfăşurare al internaţionalizării şi europenizării,
că prin specificul său, mondializarea dreptului oferă un model care contrazice caracterul autoritar al
codului. Au fost indicate drept condiţii care trebuie îndeplinite, pentru ca să nu devină depăşită
codificarea: includerea în Cod a unor norme generale, articularea codificării cu legile speciale,
încetarea pretenţiei ca un cod să formuleze adevăruri absolute şi definitive, precum şi constanta
revizuire a acestuia.
Scenariul alcătuit pe baza acestei diagnoze este acela a unei codificări având vocaţia de a
realiza un drept comun supranaţional şi deşi în concurenţă cu alte tehnici integratoare, astfel cum
este armonizarea, va fi preferată, deoarece este cea mai elaborată, datorită provenienţei ei dintr-un
drept comun. S-a prevăzut că, dreptul mondial nu poate forma decât obiectul unei codificări
spontane şi nu publică şi legislativă.
Ca etapă a punerii în aplicare a metodei dreptului comun este indicată şi redactarea
principiilor generale, degajate din jurisprudenţă şi de către oamenii de ştiinţă şi sistematizarea lor.
Principiile generale transnaţionale sunt recomandate ca schiţe ale codificării dreptului
mondial şi deşi denumite uneori „coduri” sunt concepute a avea o finalitate diferită de cea a
codurilor naţionale moderne.
Se prefigurează apropierea acestor principii mai degrabă de raţionalitatea lui jus commune
medieval, a cărui autoritate exclusivă era aceea a unei ştiinţe căreia îi revine îndatorirea de a degaja
norme directoare, dintr-o mare dezordine normativă, impunându-se prin autoritatea raţiunii şi nu
prin forţa sa coercitivă.
De aici, necesitatea reînvestirii, în viitor, a ştiinţei juridice cu misiunea sa istorică: aceea a
constituirii dreptului comun.
43

Sofia Popescu, Cercetarea prospectivă în domeniul dreptului. I. tiinţele juridice şi studiul viitorului în Studii şi
cercetări juridice; Nr.1/1988.
44
A se vedea pe larg, Frédéric Zenati, L’avenir de la codification, în Revue internationale de droit comparé, Nr. 2
Avril – Juin, 2011, p. 360, p. 361, p. 365, p. 366, p. 382, p. 384.
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În legătură cu previziunea că, în viitor codificările vor fi din ce în ce mai puţin naţionale şi
vor consta în reîntoarcerea într-o nouă formă, cel puţin pentru Europa, la un jus commune se poate
reţine cu deplin temei remarca aparţinând cunoscutului comparatist de origine română, Leontin-Jean
Constantinesco45. Acesta atrage atenţia asupra faptului că, deşi codificările marchează punctul
decisiv de ruptură a unităţii juridice europene – cu toate că, este greu de stabilit cu precizie,
conţinutul şi măsura exactă a unităţii – istoria dreptului Europei prezintă, în realitate, o unitate, iar
istoriile sistemelor de drept naţionale creaţii ştiinţifice tardive, nu reprezintă, decât părţi
componente.

45

p. 31.

Leontin-Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat. Introducere în dreptul comparat II, Editura All, 1998,
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DESPRE NATURA ŞI POTENŢIALUL ŞTIINŢEI DREPTULUI
Ion CRAIOVAN∗
Abstract:
How are designed nature, scope and potential of legal science that controls the efficiency of
scientific approach. Therefore we try in this study several considerations: 1. Science-from its traditional
stance on contemporary cardinal changes. 2. Setting the law'science identity in the context and typology
of the area of science. 3. Potentiation of juridical scientific endeavor in contemporary epistemological as
making use of experience and connection to global knowledge.
Key words: Legal thinking, law, legal research, science, epistemology, legal science, interdisciplinarity, integrative knowledge

1. Literatura juridică a relevat insuficienţa ştiinţei dreptului, în măsura în care aceasta se
rezumă la domeniile clasice, precum analiza şi interpretarea textelor de lege, a jurisprudenţei,
punerea în ordine logică a dreptului, sau a căuta „bunul drept” (de lege ferenda); pericolul
fetişismului conţinutului şi formei în drept şi tendinţa acestuia de a bloca şi limita cunoaşterea
juridică; necesitatea depăşirii crizei dreptului prin apelul în mai mare măsură la criterii ştiinţifice în
materia „ideologiei legislative şi elaborării dreptului” ş.a.1.
2. Revigorarea cercetării ştiinţifice a dreptului a beneficiat de achiziţiile epistemologice
contemporane care au evidenţiat printre altele: opoziţia dintre ştiinţele naturii şi ştiinţele umane nu
are graniţe insurmontabile; introducerea conceptelor de hazard, ordine şi dezordine nuanţează
notabil opoziţia tradiţională dintre determinism specific ştiinţelor naturii, şi finalitate, specifică
ştiinţelor umane, rolul observatorului în materie de cercetare ştiinţifică a fost reevaluat
constatându-se imposibilitatea de a face abstracţie de subiect; teoriile tuturor ştiinţelor nu sunt
verificate în mod nemijlocit şi ele au o valoare provizorie (K. Popper) ş.a.
Din perspectiva dreptului, la toate acestea se mai pot adăuga: istoria dreptului furnizează
experienţele trecutului; experienţa juridică a omenirii poate fi abordată ca un „experiment social”
pus în relaţie cu geneza ştiinţei dreptului, a conceptelor şi teoriilor juridice; posibilitatea de a supune
dreptul unei reprezentări sistemice; legea poate avea un caracter experimental; juriştii dispun în
prezent de proceduri de verificare şi utilizare sistematică, etc.
Se poate afirma deci cu temei că, descoperirea limitelor obiectivităţii ştiinţifice şi ipostazele
contemporane complexe ale termenului „ştiinţă” pot elibera cunoaşterea dreptului de un vechi
complex – de a rămâne o cunoaştere doctrinară, care nu se ridică la rangul de ştiinţă, nici măcar în
contemporaneitate2.
3. În cadrul reflecţiei asupra dreptului – este dreptul o ştiinţă, o artă sau o tehnică?-, ideea de
ştiinţă a apărut relativ târziu, spre sfârşitul secolului XIX-lea şi începutul secolului XX, având o
∗
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J. Fr. Perrin, Pour une theorie de la connaissance juridique, Librairie Droz, Geneve, 1979, p. 7-21; C. Atias,
Epistemologie juridique, PUF, Paris, 1985, p. 40-41; I. Vida, Manual de legistică formală, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2000, p. 15-40 ş.a.
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A se vedea de pildă, comunicările ştiinţifice cuprinse în Law, Science, Technology, vol.25, IVR World Congress of
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evoluţie sinuoasă, contradictorie, nu lipsită de avataruri3. Termenul de ştiinţă făcea referire la o etapă
iniţială a procesului de creare a dreptului solicitată de cunoaşterea realităţii sociale care trebuie
reglementată. În acest context se considera că ştiinţa transpare în drept numai în măsura în care
normele juridice erau bine elaborate şi clar exprimate. Ea, ştiinţa, era apanajul legiuitorului, a unor
specialişti din alte domenii, nu a celor care studiază dreptul. Juriştii aveau doar menirea de a analiza
textele de lege sau jurisdicţionale. Idealul era exprimarea fidelă a voinţei din sursele de drept. În
această activitate s-a delimitat însă un obiect de investigat, o serie de concepte juridice au devenit
mai precise, s-a manifestat un spirit metodic mai riguros. În acest context trebuie amintit aportul de
necontestat al pozitivismului, contribuţia lui Hans Kelsen, distincţia făcută de acesta între normele
juridice şi propoziţiile despre drept, necesitatea de a nu confunda dreptul cu ştiinţa dreptului4.
4. Depăşirea ipostazei dreptului „ca tehnică”, desigur fără a o abandona, ci pentru a o integra
într-o cunoaştere mai amplă şi multinivelară, aspiraţia dreptului spre un statut ştiinţific cert, nu este
„clară şi distinctă” în zilele noastre, nici măcar terminologic, cu toate eforturile de standardizare,
prin folosirea limbii engleze, ca sistem lingvistic comun. Ea – „legal doctrine” – este câmpul
abordărilor multiple, a controverselor şi opţiunilor diferite şi uneori coexistente. Astfel, se pot
remarca: „legal dogmatics” – cunoaştere normativă specifică a dreptului rezervată prin excelenţă
specialiştilor exegeţi ai dreptului, relativ „închişi” în teritoriul lor, puţin dispuşi la interdisciplinaritate, la amestec în treburile juridicităţii; „jurisprudence” – ca teorie prin excelenţă a
cazurilor, dar şi ca „general jurisprudence” – ca teorie strict necesară a cazuisticii; „legal science”
– ca aspiraţie de cunoaştere a dreptului care ajunge la principii şi legităţi şi în domeniul juridic,
aidoma altor ştiinţe; Este vorba doar de o terminologie neuniformă – consideră A. Peczenik5, pentru
„Scientia juris” – relativ sinonimă ca înţeles în jurul notei comune: rezultat ale cercetării ştiinţifice
a fenomenului juridic. Este vorba de poziţii ireconciliabile consideră alţii – pot fi invocate în acest
sens, de exemplu, studiile reunite în „Jurisprudence or Legal Science?”6
5. Planul cunoaşterii dreptului nu poate rămâne singular, înregistrându-se astăzi, conexiuni,
interrelaţii, interferenţe, transferuri de concepte, metode şi tehnici cu şi de la alte ştiinţe şi care nu
mai pot fi cotate ca având doar un rol secundar în cunoaşterea fenomenului juridic. În fond se
regăsesc în acest proces, liniile de forţă ale cunoaşterii contemporane, ale revoluţiei conceptuale din
ştiinţă cu tendinţele ei majore de unificare, dar şi de specializare cu privire la care dreptul fără a nega
specificitatea sa, nu se poate sustrage. Fără îndoială că unitatea ştiinţei se manifestă în diversitate şi
ea nu înseamnă nici pe departe teren de cunoaştere amorf, absenţa configuraţiei proprii unui
domeniu, reducţionism simplificator. Se impune doar o abordare complexă, fără graniţe a
fenomenului juridic, confirmându-se şi aici teza epistemologică în conformitate cu care, orice
frontieră absolută propusă este marcată de o problemă rău pusă, aceasta trebuind să fie mai
degrabă o oprire momentană a gândirii care trebuie tratată în termeni de program (ce este de făcut
mai departe?). Frontierele oprimante în ştiinţă sunt iluzorii, spiritul ştiinţific trasându-le pentru a le
depăşi7. „Graniţele dintre discipline – scrie Quine – sunt utile pentru decani sau librari, ele nu
trebuie însă supraestimate.” La fel, sistemele de drept nu trebuie separate de contextul lor nonjuridic
– afirmă M. Villey – deoarece principiile legii şi precedentele judecătoreşti sunt explicabile prin
situarea lor într-un anumit context social, politic şi istoric8. S-a evidenţiat de asemenea necesitatea
3
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unei cunoaşteri juridice integratoare în epoca postmodernistă care să articuleze dogmatica juridică –
adică acel ansamblu de teorii generale şi sectoriale ale dreptului care se ocupă cu descrierea şi
raţionalizarea normelor juridice, cu interpretarea şi sistematizarea, cu filosofia şi sociologia juridică.
6. Astfel s-a relevat că paradigma „teoria generală a dreptului ca sinteză enciclopedică cu
privire la drept”cu toată valoarea ei tradiţională-care trebuie şi poate să fie salvgardată-nu mai
satisface în planul cunoaşterii totalizatoare a dreptului. Faptele de cunoaştere în materie devin tot
mai numeroase şi complexe, se succed tot mai accelerat-a se vedea de pildă, impactul societăţii
informaţionale asupra dreptului – ele nu mai pot să fie pur şi simplu colectate într-un” inventar”fie el
şi exemplar. Ele conexează, interferează, se transfigurează reciproc, pun fapte cunoscute într-o
nouă lumină, impun noi clarificări în termeni de sens, structuri fundamentale, funcţionalităţi – care
în contextul socio-uman al juridicităţii trimit la natura şi posibilităţile ştiinţei dreptului –antrenează
noi planuri în care cunoaşterea este de tip integrativ.
7. Despre gândirea juridică Philippe Malaurie, nota: „Gândirea juridică, asemeni oricărei
gândiri, a fost întotdeauna, de-a lungul epocilor şi peste tot în lume, o dialectică efervescentă, un
câmp de luptă şi dezbatere asupra dreptăţii, utilităţii, binelui, răului: mizele mari ale vieţii”9. Şi în
acest câmp de luptă şi dezbatere asupra Dreptului nu s-au oferit răspunsuri încheiate. Căci,
într-adevăr, aşa cum remarcă C. Noica „cultura ştiinţifică de o parte, cea umanistă de alta, nu şi-au
ţinut promisiunea de a da răspunsuri încheiate. Dar ele au făcut ceva mai mult decât atât: au arătat
cât de puţin lucru ar fi însemnat un inventar de răspunsuri încheiate”10.
8. Luptele din lumea ideilor, experienţa modernă şi contemporană a ştiinţei au arătat că
întemeierea absolută în cunoaştere, fie pe principii sau fapte este iluzorie, că nu există o măsură
absolută a adevărului independentă de situaţia de viaţă corespunzătoare, că o teorie este posibil să
fie falsă deşi rezistă cu succes testelor la care este supusă, că nu putem de fapt testa o singură
teorie, aceasta fiind solidară cu o întreagă reţea de ipoteze, că în anumite faze ale istoriei ştiinţei se
luptă numai prin persuasiune şi propagandă şi nu cu argumente ştiinţifice11.
Şi pentru jurist a le ignora înseamnă a nesocoti experienţa complexă a ştiinţei despre
complexităţi organizate – iar dreptul este o asemenea complexitate – ceea ce condamnă din start la
neputinţă cognitivă, la acţiune precară, la soluţii juridice inadecvate. De aceea rememorăm câteva
teze generale care pot potenţa cunoaşterea juridică, eventual prin renovare şi inovare, conform
specificului juridicităţii. Evocăm, ilustrativ, în acest sens: reflecţia teoretică se poate alia cu
experimentul, prin raţionalism critic putem testa conţinutul empiric al teoriilor, obţinând teorii cu o
apropiere de adevăr tot mai mare, o teorie ştiinţifică poate reuni conţinuturi empirice cu profunzimi
teoretice, să observăm în lupta noastră pentru cunoaştere: cauzele şi formularea generală a
problemei cercetate; principiile de la care pleacă cercetarea; dacă problema are o bază empirică,
fiind pretabilă la observaţie şi experiment;dacă teoria pe care ne bazăm este în genere acceptată
sau discutată sever; în ce „reţea teoretică” mai largă este integrată şi care este studiul critic al
istoriei ei; disciplina ştiinţifică în cadrul căreia cercetăm este într-o fază de „ştiinţă normală” sau
„ştiinţă revoluţionară”; ce moduri de gândire sunt adecvate cercetării;ce abordări interdisciplinare
sunt implicate, să cultivăm spiritul integrativ;în ce relaţie este problema cercetată cu structura
socială ambientală; se adecvează cercetării fundamentale sau aplicate; dacă este în relaţie
accentuată cu tehnica (ex. calculatorul); în ce relaţie este cu structura socio-instituţională
implicată, cu sistemul social-cultural din care facem parte12.
9

Ph. Malaurie, Antologia gândirii juridice, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 10.
C. Noica, Trei introduceri la devenirea întru fiinţă, Editura Univers, 1984, p. 121.
11
O sinteză pe care o considerăm exemplară în: Schandelbach, H., Martens, E., editori – Filosofie, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, p. 139-173.
12
Ibidem.
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9. Conceptul de cunoaştere integrativă s-ar configura ca un concept de coordonare a unui
tablou caleidoscopic a cunoaşterii juridice care estompează excluderea dogmatică şi intoleranţa. El
încearcă să coreleze diverse moduri de gândire-unele neglijate sau greşit apreciate, într-o activitate
comună de soluţionare a problemelor juridice.
Ca un concept unificator al discursului modern, cu antecedente încă în filosofia greacă, el
încearcă să fie un remediu pentru efectele nocive ale specializării excesive-formarea de „ciclopi”
(după o expresie a lui M. Bunge) inclusiv în domeniul juridic. Familia de concepte disciplinarmultidisciplinar-interdisciplinar poate coopta cu o fizionomie distinctă integrativul ca un nou
membru apt să aibă competenţe în depăşirea a ceea ce este blocat, izolat, fragmentar, întrerupt, în
promovarea complementarităţii în numele soluţionării unor probleme, ca o expresie cardinală,
performantă a interdisciplinarităţii.
El poate privit cu neîncredere în numele unei solidarităţi de castă excesive, puţin dispusă să
cedeze din conservarea unor poziţii elitiste, fiind cotat între specialităţi, deci nefiind demn de
încredere, greu publicabil, cu efecte apreciate ca modeste în raport de diverse costuri.
• Abordarea epistemologică a conceptului de cunoaştere integrativă este în măsură să
depăşească specializarea ştiinţifică înţeleasă ca dogmă, de pildă atunci când abordarea cantitativistă
se proclamă singura ştiinţifică în raport cu abordarea calitativistă, hegemonia şi colonizarea de
cunoştinţe. De la suveranitatea epistemologică proclamată de unele concepţii sau de la abordarea
epistemologică divergentă s-ar putea trece prin depăşirea segmentării, la simultaneitate şi integrarea
în structuri şi configuraţii, la o epistemologie de cooperare, conlucrare şi coagulare, care valorifică
experienţa integrală a ştiinţei, în soluţionarea unor probleme.
• Nu este vorba de un simplu deziderat, interacţiunile obiective întemeiază integrarea, iar
pluralismul epistemologic este susţinut de principiul că orice singur mod de a înţelege un fenomen
complex este insuficient (Longino, 2002). Aceasta implică:
- să recunoşti valoarea şi valabilitatea mai multor moduri de cunoaştere în soluţionarea unor
probleme.
- să găseşti un numitor comun al epistemologiilor particulare, de pildă omul ca fiinţă juridică
pe teren juridic,
- să operaţionalizezi modurile diferite de abordare prin „negocieri” continue în planul
cunoaşterii, evidenţiind mai degrabă modalităţile de apropiere decât de a face compromisuri.
Coaliţia de perspective, convergenţa spre valorile contextuale, acţiunea bazată pe
epistemologii multiple, conturează cunoaşterea integrativă ca o nouă paradigmă a producţiei
ştiinţifice, distribuită social, orientată spre transdisciplinaritate şi aplicaţie, cu responsabilităţi
multiple, aptă să depăşească bariere epistemologice, să folosească concepte integrative şi
metodologii adecvate13.
În acest context virtuţile abordării integrative par a fi promiţătoare şi în cunoaşterea
juridică. Aceasta poate fi aptă să inspire un program epistemologic integrativ minimal în care să
combată cu argumente dogmatismul, să reanalizeze graniţele epistemologice ca închideri care
deschid, cu accent pe cooperare şi nu pe excludere. De exemplu, diviziuni şi frontiere ca:
ştiinţă-doctrină; ştiinţa naturii-ştiinţă socială-ştiinţă juridică; public-privat; drept intern-drept
extern; abordare doctrinară internă-abordare externă; teorie juridică-filosofie; concepte-practică;
drept –filosofie-sociologie-politică; drept laic-drept religios; modernism-postmodernism ş.a.
În această abordare paradigmele de cunoaştere juridică – chiar contrastante – sunt
stimulate să comunice, să accepte noi paradigme cu un potenţial integrativ mai mare ca de pildă
paradigma comunicaţională.
13

Stuart, H., Disciplinary hegemony meet interdisciplinarity ascendancy: Can interdisciplinary/integrative studies
survive, and if so how? Issues in Integrate Studies, 23, 1-37, 2003, p. 1-37.
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„Ştiinţa dreptului” nu este expresia unei gândiri „forte”- precum ştiinţele exacte –, ci a unei
„gândiri slabe”, apreciază U. Eco – ar fi de preferat poate, termenul de gândire suplă sau subtilă –
dar care, poate” învinge” de multe ori pe terenul cunoaşterii ştiinţifice, dacă este rezonabilă.
Nucleul acestei ştiinţe ar putea fi constituit din raţionalitatea juridică configurată ştiinţific şi
care îşi confirmă statutul numai dacă este fundamentată pe logicitate dar şi pe istorie, integrează
experienţa socială şi practica dreptului, achiziţiile ştiinţei contemporane, dă satisfacţie condiţiei
umane a acestui timp istoric, nu ignoră contradicţiile juridicităţii, aspiraţia spre interogaţie,
prospectivă şi creativitate, declarându-se mereu perfectibilă, în urma demersurilor critice, deschisă şi
în devenire.
În acest mod ştiinţa juridică îşi poate afirma mai pregnant statutul de ştiinţă socio-umană a
cărei specificitate este dată de obiectul de cercetare – fenomenul juridic –, acel spaţiu socio-uman
care are ca nucleu normativ imperativ, susceptibil de constrângere publică Dreptul, dat în numele
Justiţiei, într-o societate particulară a unui timp istoric şi care operaţionalizează valorile acelui
timp, reglementează principalele relaţii sociale, încorporând idei, concepţii, teorii juridice, marcate
de cultura şi starea acelei societăţi. Explorând dimensiunea juridică a umanului, ştiinţa juridică
este complexă, multinivelară, îşi relevă natura sa la confluenţa unor trăsături definitorii precum:
¾ un nivel încorporat de metareflecţie, inerent filosofic, responsabil de dimensiunea
axiologică, de rostul omenesc al Dreptului.
• O pregnantă dimensiune normativă, care nu trebuie ipostaziată, sistemul juridic nefiind o
formă normativă goală, ci plină de conţinuturi politice, socio-economice, culturale, abordare care nu
diluează normativitatea juridică, ci o explică.
• Un potenţial cognitiv care nu poate fi redus numai, de o manieră strict hermeneutică la
„recompunerea postfactum a comportamentului actorilor juridici pentru al înţelege”, ci valorificat
integral şi pe valenţele sale explicative şi predictive, în limite rezonabile, ca orice ştiinţă
socio-umană.
• O dimensiune practic aplicativă, jurisprudenţială, care nu poate fi ruptă de nivelul
metateoretic şi teoretic şi redusă la empirism juridic, fără consecinţe nefaste.
• O metodologie interdisciplinară solicitată la modul inerent de complexitatea fenomenului
juridic.
• O exigenţă integrativă, dat fiind faptul că, cunoaşterea juridică nu se poate sustrage, de la
conexiunile cu reţeaua umană a cunoaşterii, după cum fenomenul juridic nu se poate sustrage
conexiunilor, interdependenţelor şi interferenţelor cu alte fenomene socio-umane. Această
integrativitate nu atentează la specificitatea unor entităţi juridice sau specializări, precum ramurile
dreptului, conceptele, principiile sau teoriile juridice. Ea combate însă "rele practici" precum
dogmatismul, exclusivismul, ignorarea celorlalţi, boicotul acestora, cultivând extensia
nondiscriminatorie şi nonierarhia, deschiderea frontierelor epistemologice, schimburile
informaţionale, recunoscând capacitatea generică a fiecărei entităţi de cunoaştere de a participa la
soluţionarea problemelor umane-inclusiv a problemelor juridice – în baza argumentelor relevante.
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CODIFICAREA ŞI SISTEMUL DREPTULUI
Alexandrina ŞERBAN∗
Résumé:
Le mot „codification” apparait pour la premièrre fois en 1815 sous la plunie de Jeremy Benthan
pour désigner le projet de composer un corps complet de législation. Mais le phénomène est plus ancien.
La problèmatique de la codification est largement placée sous le signe de la diversité. Elle suppose
l’explication des ses fondements, des conceptions du droit qu’elle reflète, ses formes, etc.
Mots cléf: coutume, usage, codification, conceptions du droit, code, législation, système juridique,
Common Law, Parlement, compilations

1. Termenul „codificare” desemnează acţiunea de a codifica, şi totodată rezultatul acestei
acţiuni. În accepţiunea sa cea mai generală, codificarea evocă astfel ansamblul textelor juridice
dintr-o materie dată, ordonate după criterii logice1.
2. Cuvântul „codificare” (din latinescul codicem facere – a face un cod) apare în 1815 la
Jeremy Bentham pentru a desemna un proiect de a elabora un corp complet de legislaţie.
Fenomenul este însă mult mai vechi. Astfel, una din primele manifestări ale codificării este
situată cu aproape 2 mii de ani Î.C., după cum demonstrează Codul lui Hamurabi, regele
Babilonului, care a procedat la un fel de reunire a diferitelor edicte în vigoare în acea perioadă.
O altă lucrare a cărei vechime este greu de precizat (se consideră că originea ei se situează în
jurul secolului al XIII-lea Î.C.), Legea lui Manu, şi care formează şi astăzi, în mare măsură, baza
dreptului indian, public şi privat, este formată din reguli generale de conduită ce trebuie urmate în
viaţă. Legea lui Manu, cuprinde principii de teologie, de metafizică şi de cosmogonie, precepte de
morală, de pedagogie, de economie domestică şi rurală, de comerţ, etc.; reguli pentru îndeplinirea
actelor cultului, a datoriilor conjugale şi către rude, prieteni şi străini: datoriile castelor principale şi
ale celor secundare, atât unele faţă de altele, cât şi ale membrilor castei intre ei; noţiuni de politică
internă şi externă, de strategie şi tactică; sfaturi pentru încheierea de alianţe politice şi militare, de
asemenea legi agrare, civile, penale, comerciale, sistemul măsurilor şi greutăţilor etc.2
Primul cod oficial a fost publicat în anul 438 sub conducerea lui Teodosie al II-lea, cu scopul
de a remedia obscurităţile dreptului şi contradicţiile, şi a elimina, astfel, insecuritatea juridică.
Împăratul denunţa „nebunia imensă de constituţii”, scopul codificării fiind acela de a simplifica, de a
informa, de a crea texte autentice. Codul reprezintă legile pe care el le reţinuse, repartizate în cărţi şi
titluri, după un plan metodic.
Cât priveşte celebrul cod al lui Justinian, prima sa ediţie apărută în 529, proceda la regruparea
legilor imperiale, de la Adrian la Justinian. Codificarea iustiniană se înscrie într-un vast proiect
politic, acela de a restabili imperiul în toată puterea sa. Proiectul răspundea şi unor exigenţe practice,
să simplifice dreptul şi să-i asigure o aplicare cât mai bună.
∗

conf.dr., cercetător ştiinţific gr.II, coordonatorul Departamentului de Drept Public „Traian Ionaşcu, Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română.
1
Dictionnaire de la culture juridique, Presses Universitaire de France, 2003, p. 225 şi următ.
2
Legea lui Manu, S.C. Chrater B., S.R.L., p. 6-7, fără an de apariţie.
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Mult mai târziu – începând cu secolul al XVIII-lea – a apărut concepţia modernă a codificării,
exprimând o veritabilă întreprindere de reformare a dreptului.
Codificarea se dorea în acea epocă, expresia unor opinii filosofice, traducând o veritabilă
ideologie, ieşită direct din şcoala dreptului natural.
Această concepţie a codificării se considera că excludea atât naţionalismul juridic, cât şi
pozitivismul legalist. Într-un astfel de context au fost realizate în Franţa marile coduri napoleoniene:
Codul civil (1804), Codul de procedură civilă (1806), Codul de comerţ (1807), Codul penal (1810),
Codul de instrucţie criminală (1811). Această mişcare de codificare se extinde apoi în toată lumea,
Codul civil servind de model pentru numeroase coduri străine adoptate în secolul al XIX-lea,
inclusiv pentru Codul civil român.
În Franţa, în ultimul timp, se constată o dezvoltare a ceea ce s-ar putea numi
codificare-compilare. Această codificare se realizează fără a se recurge la o sistematizare şi validare
parlamentară (codificare administrativă); au fost astfel elaborate: Codul pensiilor civile şi militare
(1951), Codul muncii 1973), Codul organizării judiciare (1978), Codul proprietăţii intelectuale
(1992), Codul colectivităţilor teritoriale (1996) 3.
3. Cu privire la fundamentele codificării, au fost invocate raţiunii diverse pentru recurgerea la
aceasta.
Mai întâi, au fost subliniate raţiuni tehnice, codificarea fiind astfel prezentată ca un mijloc de
a remedia dispersia surselor dreptului şi de a facilita accesul la cunoaşterea regulilor. Unitatea şi
securitatea dreptului sunt astfel estimate a fi inerente conceptului de drept4.
Numeroase studii leagă acest fenomen de nevoile de regrupare şi de publicitate ale regulilor,
de permanenţă şi de stabilitate, de simplitate şi de coerenţă. Din acest ultim punct de vedere,
modelul codificării caută într-adevăr să răspundă unei nevoi de coerenţă între diferitele părţi ale
sistemului juridic, evitând contradicţiile interne.
Codificarea serveşte de asemenea un obiectiv de claritate: ea conduce la un drept reunit
într-un cod sau mai multe, după un plan logic, cu regrupări sistematice: dreptul devine astfel mai
lizibil, sau cel puţin mai accesibil pentru toţi. Datorită acestor raţiuni, codificarea îndeplineşte cel
puţin una din următoarele funcţiuni: simplificarea formală a dreptului, sistematizarea sau reforma sa.
Codificarea poate fi de asemenea analizată în termenii puterii politice, apărând destul de
frecvent de-a lungul istoriei ca manifestarea unei puteri: prestigiu personal, afirmarea unei puterii,
perpetuarea operei realizate.
Într-o perspectivă apropiată, codificarea a apărut adesea ca un mijloc de a întări unitatea
regatului, a imperiului, a republicii, chiar de a reforma societatea sau de a menţine pacea (astfel, à
propos de Codul civil, Portalis spunea: „legile civile bune sunt..garanţia păcii publice”).
4. Codurile reflectă concepţii diferite asupra dreptului, determinate de circumstanţe, epoci sau
ţări.
Astfel, dincolo de diversitatea codurilor, fenomenul codificării apare tributar unei anumite
concepţii asupra dreptului, fondată pe stabilirea unor reguli generale în cod, de la care se deduc
soluţii particulare.
În sistemele de tradiţie romano-germanică, codificarea conduce astfel la ordonarea regulilor
de drept, dar în acelaşi timp la elaborarea unui model din care pot fi deduse soluţii. Astfel, în
prezenţa unui cod, metoda este deductivă. Aceasta explică de ce fenomenul codificării nu a pătruns
decât puţin în ţările de drept anglo-american. Ideea că dreptul se găseşte într-un model deductiv este
străină sistemului de Commmon-Law. Astfel mentalitatea juridică în Anglia nu se adaptează
3
4

Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., 2003, p. 226.
Vanderlinden în Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., 2003, p. 227.
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fenomenului codificării, metodologia juriştilor englezi rămânând înrădăcinată în acţiunile în justiţie
şi în circumstanţele fiecărui caz: argumentarea şi analogia sunt preferate raţionamentului formal.
Şi în S.U.A, pentru a remedia incertitudinile jurisprudenţei, şi, în acelaşi timp, divergenţele
între drepturile jurisprudenţiale ale diferitelor state, American Law Institute, a elaborat pentru fiecare
materie de Cammon-Law, un Restatement of the Law, fără a fi vorba însă de texte cu forţa legii.
Pe baza concepţiilor diferite asupra dreptului se dezvoltă, de altfel, în gândirea juridică
germană la începutul secolului al XIX-lea, celebra controversă între Thibaut şi Savigny.
Thibaut, apărând teza unei codificări generale pentru toată Germania, vedea prin aceasta
remediul insecurităţii juridice. El dorea ca dreptul să stabilească dispoziţii clare, fără echivoc şi
exhaustive şi ca el să organizeze instituţiile civile cu grijă şi în mod util, ţinând cont de nevoile
subiectelor de drept. În plus, codificarea trebuia să dureze în timp, fiind marcată de o voinţă de
imuabilitate a dreptului.
În replică, Savigny considera că proiectele de coduri apar legate la o concepţie generală a
genezei oricărui drept pozitiv.. Faţă de această concepţie, Savigny va opune ideea că orice drept este
creat din ceea ce în limbajul comun se numeşte cutumă, adică el este produs mai întâi prin uzanţe şi
opinia poporului, apoi prin jurisprudenţă. Şi acest lucru se realizează prin forţe interne, liniştite şi nu
prin arbitrariul unui legiuitor. Legiuitorul nu poate deci crea dreptul în mod arbitrar, acesta se
formează printr-un proces organic determinat de faptul că opinia publică generală a poporului –
spiritul poporului –îl consideră ca fiind necesar. Savigny prefera astfel ideea formării istorice a
dreptului, a continuităţii necesare a dreptului, susţinând că o generaţie nu formează totalitatea unei
naţiuni, şi nu poate, în consecinţă, să revendice pentru sine dreptul de a da legi pentru generaţiile
care vin5.
5. Diversitatea fenomenului codificării face dificilă elaborarea unui bilanţ asupra efectelor
benefice ale codificării.
Astfel, codificarea reprezintă un factor de unitate politică, de integrare socială, de unificare şi
cunoaştere a dreptului; pe de altă parte sunt constate consecinţe mult mai puţin fericite: odată cu
codificarea, pozitivismul juridic a înflorit; dreptul nu mai poate fi considerat o normă de conduită
socială independentă de frontiere politice sau geografice; s-a uitat sau diminuat componenta istorică
în formarea unui sistem juridic; s-a pierdut din vedere căutarea unui drept just pentru a se urmări
doar expresia normei codificate6.
Dincolo de concepţiile diferite referitoare la codificare, de avantajele şi dezavantajele
acesteia, codificarea cunoaşte în momentul de faţă un nou avânt, inclusiv în ţara noastră, unde au
fost adoptate coduri, şi urmează să fie elaborate altele, în cele mai importante ramuri ale dreptului.

5
6

Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 227.
Ibidem.
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PRIINCIPIILE DREPTULUI ÎNTRE ISTORICITATE
ŞI MODERNITATE
Irina RĂDULESCU∗
Abstract:
In achieving the principle of scientific substantiation of the drafting laws, considered the
quintessence of the principles enactment, has been regulated the preliminary impact assessment of bills,
legislative proposals and other bills.
Cuvinte cheie: evaluare preliminară, impact, act normativ, legiferare

Referindu-se la activitatea de legiferare, M. Djuvara insista asupra a două momente
semnificative: constatarea existenţei situaţiilor sociale care reclamă reglementarea juridică şi
stabilirea de către legiuitor a idealului juridic de conduită potrivit acestor situaţii sociale1.
Trecerea conduitelor umane manifestate în relaţii de tot felul, din existenţa nonjuridică în cea
normativă este condiţionată de o cunoaştere laborioasă, sistematică şi profundă a fenomenelor
sociale, deoarece numai pe această cale se poate spera într-o legislaţie potrivită cu justiţia, cu
idealurile umane, cu tendinţa firească de evoluţie a societăţii.
Nicolae Titulescu afirma că trăsătura caracteristică a tehnicii legislative constă în caracterul şi
rolul creator, scopul ei fiind acela de a „oferi legiuitorului soluţii de adaptare a reglementărilor şi
instituţiilor juridice la necesităţile sociale noi, în vederea satisfacerii mai depline a intereselor sociale
practice şi a favorizării progresului juridic”2.
În doctrina juridică, tehnica legislativă a fost definită drept o componentă a tehnicii juridice,
alcătuită dintr-un complex de metode şi procedee, menite să asigure o formă corespunzătoare
conţinutului (substanţei) reglementărilor juridice3.
Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 24/20004 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, tehnica legislativă asigură sistematizarea, unificarea şi
coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ.
Tehnica legislativă are la bază:
- norme juridice specifice denumite norme de tehnică legislativă;
- principii proprii denumite principii ale legiferării.
În dreptul românesc, normele de tehnică legislativă sunt cuprinse în Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
∗
1

563.

2

Lect. dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti.
M. Djuvara, Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Editura All, Bucureşti, 1995, p.

N. Titulescu, Essay sur une théorie generale des droits eventuels, Bonvalot-Jouve, Paris, 1907, p. 18.
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vedea. I. Rădulescu, Teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 155.
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173/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2007 şi prin Legea nr. 194/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 4 iulie 2007. Apoi, Legea nr. 24/2000 a foste, din nou,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, După republicare, a fost modificată prin
Legea nr. 29/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15 martie 2011.
3
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Aceste norme definesc părţile constitutive ale actului normativ, structura, forma şi modul de
sistematizare a conţinutului acestuia, procedeele tehnice privitoare la modificarea, completarea,
abrogarea, publicarea şi republicarea actelor normative, precum şi limbajul şi stilul actului normativ
(art. 2 alin. 2 din Legea nr. 24/2000, republicată).
Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 3 din legea anterior menţionată, respectarea normelor de
tehnică legislativă este obligatorie pentru elaborarea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative,
pentru elaborarea şi adoptarea ordonanţelor şi hotărârilor de guvern şi pentru elaborarea şi adoptarea
actelor normative aparţinând organelor centrale sau locale ale administraţiei de stat.
Precizăm că, potrivit art. 71 din Legea nr. 24/2000, republicată, normele de tehnică legislativă
sunt aplicabile în mod corespunzător şi proiectelor de acte normative prin care se ratifică sau se
aprobă tratate sau alte înţelegeri internaţionale.
Din analizei dispoziţiilor legale şi a opiniilor exprimate în literatura de specialitate,
considerăm că principiile legiferării sunt următoarele5: principiul fundamentării ştiinţifice a
activităţii de elaborare a normelor juridice, principiul asigurării unui raport firesc între dinamica şi
statica dreptului (principiul echilibrului), principiul corelării sistemului actelor normative şi
principiul accesibilităţii şi al economiei de mijloace în elaborarea actelor normative. Respectarea
tuturor acestora în activitatea de legiferare este obligatorie, nu atât în sensul imposibilităţii legale de
a deroga de la acestea, cât mai ales sub aspectul necesităţii respectării lor în scopul realizării unui
sistem legislativ coerent.
Relaţiile sociale aflate într-o permanentă transformare şi amplificare reclamă adoptarea unor
reglementări juridice, ceea ce implică un proces de investigare, cercetare, cunoaştere şi înţelegere a
realităţilor sociale de către organele cu competenţă de legiferare.
Art. 6 din Legea nr. 24/2000, republicată, modificat prin Legea nr. 29/2011, prevede că
soluţiile cuprinse în cadrul proiectului unui act normativ trebuie să fie temeinic fundamentate, ţinând
seama de interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu întregul sistem
al actelor normative, precum şi de armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, cu
tratatele internaţionale la care România este parte şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului. Aceste dispoziţii trebuie corelate cu cele ale art. 22 din aceeaşi lege, astfel cum a fost
modificat prin legea menţionată.
Astfel, soluţiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere
reglementările în materie ale Uniunii Europene, dispoziţiile cuprinse în tratatele internaţionale la
care România este parte, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, asigurând
compatibilitatea cu acestea6.
Dacă realitatea legislativă o impune, se vor face propuneri de modificare şi completare a
actelor normative interne ale căror dispoziţii nu sunt concordante cu cele ale actelor internaţionale la
care România este parte sau nu asigură compatibilitatea cu dreptul comunitar ori se află în
contradicţie cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
În acest sens, obligaţia legală de a iniţia proiectul de lege cu privire la modificarea şi
completarea sau abrogarea actului normativ ori a unor părţi ale acestuia care vin în contradicţie cu
dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta,
ratificate de România, şi cu hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului revine Guvernului,
care, trebuie să îl prezinte Parlamentului în termen de cel mult 3 luni de la data comunicării hotărârii
Curţii Europene a Drepturilor Omului.
5

În acest sens, a se vedea, N. Popa, op. cit., p. 172-179; C. Voicu, Teoria generală a dreptului, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, p. 179-185; I. Craiovan, Teoria generală a dreptului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura
Olimp, Bucureşti, 1998, p. 226-228.
6
Remarcăm faptul că, prin intermediul Legii nr. 29/2011, legiuitorul român a urmărit promovarea unei strânse
legături între procesul legislativ şi jurisprudenţa CEDO, tocmai pentru a evita, în viitor, noi condamnări ale României la
CEDO.

322

Ştiinţe şi codificare în România

Din interpretarea acestor dispoziţii legale, putem concluziona că principiul fundamentării
ştiinţifice a activităţii de elaborare a normelor juridice reprezintă chintesenţa tuturor celorlalte
principii.
În elaborarea unui proiect de act normativ care să corespundă pe deplin necesităţii de
reglementare, trebuie pornit de la dezideratele sociale prezente şi de perspectivă, precum şi de la
insuficienţele legislaţiei în vigoare.
În acest sens, alin. 4 al art. 6 din Legea nr. 24/2000, republicată, prevede că actele normative
cu impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau
asupra legislaţiei în vigoare sunt elaborate pe baza unor documente de politici publice aprobate de
Parlament sau de Guvern, ale căror tipuri şi structură sunt definite de Guvern.
Ca o garanţie a obţinerii unor reguli de drept necesare, suficiente şi posibile care să contribuie
la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă, art. 7 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, reglementează şi instituţia evaluării preliminare a impactului
noilor reglementări.
Potrivit definiţiei legale cuprinsă în art. 7 alin. (1), evaluarea preliminară a impactului
proiectelor de lege, a propunerilor legislative şi a celorlalte proiecte de acte normative reprezintă un
set de activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare adecvată a iniţiativelor
legislative. Ea presupune identificarea şi analizarea efectelor economice, sociale, de mediu,
legislative şi bugetare pe care le produc reglementările propuse.
Insistând asupra importanţei acestei evaluări, legiuitorul precizează, în alin. 2 al articolului
menţionat, că evaluarea preliminară a impactului proiectelor de acte normative este considerată a fi
modalitatea de fundamentare pentru soluţiile legislative propuse şi trebuie realizată înainte de
adoptarea actelor normative.
Fundamentarea noii reglementări trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului
legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, cât şi evaluarea
impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează.
Evaluarea preliminară a impactului este realizată de iniţiatorul proiectului de act normativ. Cu
toate acestea, în art. 7 alin. 4 se precizează că, în cazul unor proiecte de acte normative complexe,
poate fi realizată, pe baza unui contract de prestări de servicii, de către institute de cercetare
ştiinţifică, universităţi societăţi comerciale sau organizaţii neguvernamentale, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice7.
Având în vedere că în multe cazuri dreptul de iniţiativă legislativă se exercită de către
Guvern, pe de o parte, iar, pe de altă parte, că Guvernul şi organele administraţiei publice de stat
centrale sau locale exercită funcţia executivă şi administrativă, în alin. 5 al art. 7 se prevede că, în
vederea elaborării evaluării preliminare a impactului propunerilor legislative iniţiate de deputaţi şi
senatori, precum şi în cazul celor bazate pe iniţiativa cetăţenilor, membrii Parlamentului pot solicita
Guvernului asigurarea accesului la datele şi informaţiile necesare realizării acesteia.
Deşi, potrivit art. 7 alin. 6, evaluarea preliminară a noilor reglementări nu este obligatorie în
cazul iniţiativelor legislative ale deputaţilor şi senatorilor, precum şi al celor bazate pe iniţiativa
cetăţenilor, prin alin. 31 al art. menţionat, nou introdus prin Legea nr. 29/2011, toate propunerile
legislative, proiectele de legi şi celelalte proiecte de acte normative vor fi însoţite, în mod obligatoriu,
de o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor şi libertăţilor
7

Menţionăm că primele evaluări ale impactului noilor reglementări procedurale contencioase din materia achiziţiilor publice (O.U.G. nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 156 din 12 martie 2009), au relevat următoarele rezultate: reglementările pot
conduce la limitarea dreptului persoanelor de a contesta actele emise în procedurile de achiziţii publice, contractele de
achiziţii publice nu vor mai putea fi încheiate fără verificarea prealabilă de către instanţele sesizate în acest sens şi
contractele ilegale de achiziţii publice vor putea fi menţinute chiar de către instanţele care constată nelegalitatea lor (pentru o
prezentare detaliată a acestor rezultate, a se vedea, Radu Bălaş, Primele evaluări ale impactului noilor reglementări
procedurale contencioase din materia achiziţiilor publice, pe www.hotnews.ro).
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fundamentale ale omului. Anticipând necesitatea unei asemenea dispoziţii legale exprese, într-o
scrisoare adresată Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor, Banca Naţională a
României a susţinut că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor trebuia să realizeze o
evaluare preliminară a impactului noilor reglementari ale O.U.G. nr. 50/20108 privind contractele de
credit pentru consumatori. În argumentarea sa, Banca Centrală a insistat asupra necesităţii realizării
unei evaluări care ar fi stabilit impactul aplicării respectivelor dispoziţii şi ar fi confirmat aplicabilitatea
unor prevederi la categoriile de credit exceptate de directiva transpusă, susţinând că evaluarea
preliminară a impactului noilor reglementări este şi o obligaţie impusă prin normele de tehnică
legislativă. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, nerespectarea de către iniţiator a obligaţiei legale de
derulare a unei evaluări a impactului propunerii legislative, inclusiv asupra creditorilor şi asupra pieţei
creditului, face imposibilă pronunţarea băncii centrale asupra eventualei incidenţe a dispoziţiilor art. 3
alin (2) din Legea 312/20049 privind statutul Băncii Naţionale a României, referitoare la necesitatea
avizării anumitor categorii de acte normative de către banca centrală.
O evaluare preliminară ar fi contribuit la determinarea limitelor în care anumite dispoziţii ale
ordonanţei de urgenţă puteau crea premisele prejudicierii atingerii obiectivului vizat de BNR în
domeniul reglementării activităţii de creditare, respectiv menţinerea stabilităţii financiare.
De asemenea, relevând importanţa analizării impactului noii reglementari asupra pieţei
creditului, banca centrală a susţinut că „simpla acţiune de centralizare de către BNR a datelor
transmise de fiecare bancă, în demersul acestora de a releva autorităţilor impactul agregat asupra
sistemul bancar al aplicării O.U.G. nr. 50/2010, nu poate fi considerată de natura studiului de impact
sau un substitut al acestuia, pe de o parte, dat fiind faptul că BNR nu dispune de competenţă pentru
verificarea veridicităţii datelor în discuţie, aceasta fiind o ă a autorităţii competente pe acest palier –
ANPC, şi, pe de altă parte, dat fiind faptul că o astfel de evaluare trebuie să includă şi alte elemente
decât costurile la entităţile vizate de reglementare”10.
În strânsă corelaţie cu evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări, Legea nr.
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează şi alte obligaţii ce
revin iniţiatorilor proiectelor de acte normative. Astfel, potrivit art. 19 alin. 1 elaborarea proiectelor
de acte normative va fi precedată, în funcţie de importanţa şi complexitatea acestora, de o activitate
de documentare şi analiză ştiinţifică, pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale
care urmează să fie reglementate, a istoricului legislaţiei din acest domeniu, precum şi a unor
reglementări similare din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.
Iniţiatorii proiectelor de acte normative pot solicita, pentru documentarea lor legislativă,
informaţii suplimentare de la Consiliul Legislativ şi alte autorităţi sau instituţii cu atribuţii de
informare în materia respectivă (art. 19 alin. 2).
Alin. 3 al art. 19 prevede că rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de
informaţii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte normative trebuie să fie
incluse în instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de act normativ.
În activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de act normativ se vor
examina practica Curţii Constituţionale în acest domeniu, jurisprudenţa în materie a Curţii Europene
a Drepturilor Omului, practica instanţelor judecătoreşti în aplicarea reglementărilor în vigoare,
precum şi doctrina juridică în materie. Considerăm important a sublinia importanţa atât a practicii
judiciare şi/sau a precedentului judiciar, cât şi a doctrinei juridice în procesul de interpretare şi
aplicare a dreptului, argumentând, în plus, şi prin instituirea acestei obligaţii a iniţiatorilor
proiectelor de acte normative în consultarea celor două surse.
8
O.U.G. nr. 50/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010 şi
aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 288/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30
decembrie 2010, fiind este rezultatul transpunerii în legislaţia românească a Directivei Europene 48/CE/2008.
9
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.
10
A se vedea, în acest sens, www.euroavocatura.ro.
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Pornind de la analiza celor mai importante prevederi legale, achiesăm opiniilor exprimate în
literatura de specialitate, potrivit cărora fundamentarea ştiinţifică a unui proiect de act normativ
trebuie să cuprindă următoarele etape11:
- descrierea detaliată a situaţiilor de fapt ce urmează a fi transformate în situaţii de drept;
- analiza motivaţiilor şi determinărilor care impun reglementarea domeniului respectiv;
- anticiparea efectelor posibile ale viitoarei reglementări legale;
- evaluarea costului social al adoptării şi aplicării respectivei reglementări juridice;
- stabilirea oportunităţii adoptării unui act normativ.
În această cronologie a etapelor, apreciem că evaluarea preliminară a impactului proiectelor
de lege, a propunerilor legislative şi a celorlalte proiecte de acte normative este, în urma analizei
prezentate, una dintre cele mai importante, care fundamentează necesitatea unor noi reglementări.

11

N. Popa, op. cit., p. 173; C. Voicu, op. cit., p. 179.
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CODUL ADMINISTRATIV – O PRIORITATE LEGISLATIVĂ
PENTRU ROMÂNIA!
Dana APOSTOL TOFAN∗
Problema adoptării unui Cod administrativ al României pe care am evocat-o de-a lungul
timpului atât în studii de specialitate, cât şi în manualul nostru universitar, s-a subsumat întotdeauna,
ideii privind actualitatea unui Cod de procedură administrativă. Premisa de la care am pornit, bazată
pe o analiză temeinică a poziţiei înaintaşilor în această materie a fost aceea că, în timp ce, elaborarea
unui Proiect al Codului de procedură administrativă ar constitui un demers legislativ mai uşor de
realizat, posibil, într-un viitor nu prea îndepărtat, dimpotrivă, elaborarea unui Proiect al Codului
administrativ ar necesita un efort legislativ infinit mai amplu, mai dificil, mai consistent, mai
laborios, rezultat al unei cercetări ştiinţifice de mare anvergură1.
De altfel şi teza de doctorat susţinută cu mai bine de un deceniu în urmă s-a finalizat cu o
sinteză a propunerilor formulate şi implicaţiile acestora în reformarea instituţiei contenciosului
administrativ, pe de-o parte dar şi cu o succintă pledoarie în favoarea necesităţii adoptării unui Cod
de procedură administrativă, pe de altă parte2.
Cercetarea ştiinţifică întreprinsă în toate aceste studii mai ample sau mai sintetice a pornit de
regulă, de la o succintă evocare a evoluţiei doctrinei româneşti în această materie, structurată pe cele
trei perioade: interbelică, postbelică şi postdecembristă3.
Astfel, în timp ce doctrina interbelică s-a pronunţat în mod paradoxal, împotriva adoptării
unui Cod administrativ datorită „modificărilor sau a reînnoirilor prea dese şi prea repezi a legilor”4
în materie, doctrina postbelică a susţinut constant necesitatea codificării, deşi practica legiferării s-a
îndepărtat tot mai mult de această idee5.
Am remarcat totodată că, în timp ce doctrina interbelică s-a referit, de regulă, la ideea unui
Cod administrativ, doctrina postbelică a avut în vedere, în primul rând un Cod de procedură
administrativă. Astfel, preocupări pentru stabilirea unor norme unitare de procedură administrativă,
corespunzătoare exigenţelor unei administraţii moderne şi democratice, se întâlnesc în anii ’70, în
toate ţările în care procedura administrativă a făcut parte din reglementările tradiţionale6.
Totuşi, în doctrina postbelică a fost subliniată şi necesitatea elaborării unui Cod administrativ
care ar fi urmat să confere forţă juridică obligatorie procedeelor, metodelor şi tehnicilor de
conducere, organizare şi funcţionare apreciate ca optime, să realizeze o unificare sintetică a
∗
cercetător ştiinţific gr.I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof.dr.,
Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti.
1
D. Apostol Tofan, Câteva reflecţii cu privire la Proiectul Codului de procedură administrativă (partea I), Revista
de drept public, nr. 3, 2005, p. 90-100; D. Apostol Tofan, Câteva reflecţii cu privire la Proiectul Codului de procedură
administrativă (partea II), Revista de drept public, nr. 4, 2005, p. 40-54; D. Apostol Tofan, Necesitatea codificării
procedurii administrative, Studii de drept românesc, nr. 1-2, 2002, p. 93-116; D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol.I,
ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008, p. 71-81 (prelegerea VII intitulată Codificarea dreptului administrativ şi a
procedurii administrative).
2
D. Apostol Tofan, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Editura. All Beck, Bucureşti,
1999, p. 374-382.
3
D. Apostol Tofan, Drept administrativ, op. cit., 2008, p. 71 şi urm.
4
A. Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol.I, ediţia a III-a, Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S.A.,
Bucureşti, 1929, p. 18.
5
A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, ediţia 4, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 148.
6
M. Anghene, Necesitatea codificării normelor de procedură administrativă, Revista română de drept, nr. 11, 1973,
p. 61.
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reglementărilor fundamentale în domeniu, ducând la simplificarea tuturor actelor normative
privitoare la conducerea, organizarea şi funcţionarea organelor administraţiei de stat, să elimine
paralelismele sau contradicţiile din reglementările în domeniu şi să utilizeze o terminologie unitară7.
Dintr-o asemenea perspectivă, Codul administrativ urma să se compună din cinci părţi:
dispoziţii generale (referitoare la conceptul de administraţie de stat şi de organ al administraţiei de
stat); structurile administraţiei de stat (referitoare la principiile generale aplicabile administraţiei de
stat, modalităţile de formare a organelor administraţiei de stat, structurile propriu-zise ale administraţiei centrale şi locale, competenţe şi atribuţii); decizia în administraţia de stat (regulile
elaborării, adoptării şi executării acesteia); controlul în administraţia de stat (de legalitate şi
oportunitate dar şi de eficacitate); funcţia şi funcţionarul public în administraţia de stat (referitoare
la recrutarea, selecţionarea, formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici).
În ce priveşte eficienţa şi utilitatea adoptării unui Cod administrativ, se aprecia că un
asemenea act normativ ar contribui la clarificarea regimului juridic administrativ, permiţând
sistematizarea legislaţiei în domeniul administraţiei de stat.
Aceste aprecieri specifice doctrinei socialiste îşi păstrează pe deplin valabilitatea dacă
înlocuim noţiunea de administraţie de stat cu noţiunea de administraţie publică8.
Doctrina postdecembristă a revenit asupra tezei necesităţii codificării normelor de drept
administrativ, pornind de la premisa că o administraţie publică modernă, civilizată, într-un stat de
drept, democratic şi social ar trebui să fie, înainte de toate, o administraţie publică transparentă,
transparenţă de neconceput în absenţa unor norme clare, pe cât posibil unitare, cunoscute de toată
lumea9.
În acest context a fost emisă ideea codificării pe etape, în sensul că într-o primă etapă să fie
adoptate coduri sau statute pe principalele domenii: organizare, procedură necontencioasă,
contravenţii, funcţie publică etc., iar ulterior să fie adoptat Codul administrativ.
Mai mult decât atât, la începutul primului deceniu al acestui secol, la Sibiu, în cadrul
Centrului Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia publică Locală, cu sprijinul
Academiei Funcţionarilor Publici din Germania a fost constituit un colectiv de specialişti care a
lucrat la tezele unui proiect al Codului de procedură administrativă preluat şi perfecţionat ulterior de
Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” de la Sibiu.
Dificultatea demersului întreprins în materie procedurală consta, pe de-o parte, în lipsa unei
tradiţii privind codificarea în acest domeniu, iar, pe de altă parte, în faptul că, lucrarea trebuia să
debuteze cu definirea unor concepte, principii şi instituţii administrative care şi-ar fi avut locul, în
chip firesc, într-un Cod administrativ (de drept material) cu care să fie corelat cel de procedură
administrativă – a susţinut chiar Şeful colectivului ştiinţific creat în acest scop10.
Pentru aceste consideraţii, ulterior, a fost întocmit şi un anteproiect al Codului administrativ
al României care s-a limitat însă la a reuni actele normative privind instituţiile esenţiale ale dreptului
administrativ. Era vorba despre administraţia prezidenţială, Guvernul României, administraţia
centrală de specialitate şi autorităţile administrative centrale autonome, răspunderea ministerială,
administraţia publică locală, serviciile publice administrative, funcţionarii publici, proprietatea
publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, contenciosul administrativ şi
răspunderea contravenţională.
Totodată, programele de guvernare ale primului deceniu al actualului mileniu au consemnat
toate, într-o manieră sau alta, necesitatea codificării legislaţiei din domeniul administraţiei publice,
atât sub aspectul dreptului material, cât şi sub aspectul dreptului procesual.
7
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Astfel, guvernul învestit la sfârşitul anului 2000 a prevăzut expres necesitatea „elaborării şi
înaintării la Parlament, a proiectelor Codului administrativ, Codului de procedură administrativă şi
Codului electoral, în vederea asigurării unităţii de interpretare şi aplicare, pentru evitarea paralelismelor, a excesului de reglementări şi a modificărilor repetate ale aceluiaşi act normativ.
La rândul său, Guvernul învestit în urma alegerilor generale din toamna anului 2004 şi-a
propus o strategie naţională în domeniul administraţiei publice, axată pe trei obiective: reforma
serviciilor publice de bază şi a utilităţilor publice de interes local; consolidarea procesului de
descentralizare administrativă şi fiscală şi întărirea capacităţii instituţionale a structurilor din
administraţia publică centrală şi locală, obiective ce presupun o legislaţie adecvată, sistematizată şi
unitară.
Şi în programul de guvernare 2009-2012, în contextul prezentării direcţiilor de acţiune la
capitolul 22 consacrat reformei administraţiei publice, este evocată necesitatea creşterii transparenţei
şi eficienţei actelor administrative, procedurile de lucru în administraţie urmând să se
îmbunătăţească prin completarea/restructurarea cadrului legislativ existent cu Codul de proceduri
administrative şi Codul administrativ.
Într-o lucrare recentă ce se constituie într-o valoroasă pledoarie în favoarea interdisciplinarităţii ca modalitate autentică de cercetare şi reformare a administraţiei publice, autorul pornind de
la câteva date statistice privind inflaţia legislativă de după 1990 consideră codificarea, un veritabil
remediu pentru reformarea şi modernizarea administraţiei. Se susţine astfel, cu deplin temei că,
„atât doctrinari, cât şi practicieni din administraţia publică agreează codificarea, sperând într-o
asanare a legislaţiei din diferite domenii şi obţinerea unei igiene juridice, care să genereze apoi o
reducere a câmpului interpretărilor şi implicit, a unei însuşiri abuzive a anumitor norme juridice”11.
Dacă premisele privind necesitatea codificării legislaţiei administrative au fost jalonate,
pornind de la o serie de disfuncţionalităţi, paralelisme, vădite contradicţii între acte normative dar şi
situaţii de vid legislativ, în cele ce urmează vom demonstra concret utilitatea efectivă a unui demers
legislativ de asemenea anvergură.
În expunerea noastră ne vom fundamenta pe cele cinci domenii gândite a fi integrate în
viitorul Cod Administrativ al României, pe care Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei
Publice, structură a Ministerului Administraţiei şi Internelor le-a identificat în cursul proiectului „Un
cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă” desfăşurat în anul 2011.
Este vorba de: administraţia publică centrală, administraţia publică locală, proprietatea publică a
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, personalul din administraţie şi serviciile publice.
În timp ce primele două domenii au în vedere autorităţile administraţiei publice centrale şi
autorităţile administraţiei publice locale, celelalte trei sunt indisolubil legate de acestea şi vor
conţine dispoziţii transversale în raport cu ele, fiind vorba pe de-o parte, de legiferarea personalului
care permite administraţiei publice să fie „pusă în mişcare”, aceasta fiind de neconceput în afara
existenţei factorului uman, iar pe de altă parte, de legiferarea proprietăţii publice şi private
aparţinând statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, „pusă în mişcare” tot prin intermediul
acţiunii primelor două domenii. Legat de reglementarea serviciilor publice, dincolo de caracterul
aparent prea general al domeniului, puţin dezbătut în doctrina românească dar cu mare impact la
nivel european – deşi nu trebuie uitată definiţia tradiţională a administraţiei ca fiind compusă din
totalitatea serviciilor publice – este vorba de o noţiune cu incidenţă la nivelul autorităţilor care
realizează această activitate, atât centrale, cât şi locale.
Analiza pe cele cinci domenii – viitoare părţi ale proiectului Codului administrativ – a condus
la asanarea unei liste iniţiale substanţiale, de acte normative, restrânsă mai apoi la circa 160 de
reglementări şi la conturarea obiectivelor privind fondul şi forma reglementării preconizate, prin
11
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fundamentarea unei viziuni coerente cu privire la natura intervenţiei ulterioare asupra acestora,
concretizată fie într-o codificare totală, fie într-o codificare parţială.
Codificarea sau concentrarea legislaţiei în coduri reprezintă o parte constitutivă a activităţii
de sistematizare a legislaţiei12.
Potrivit art. 18 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative republicată cu modificările şi completările ulterioare, codificarea
reprezintă o activitate desfăşurată în vederea sistematizării şi concentrării legislaţiei, în virtutea
căreia reglementările dintr-un anumit domeniu sau dintr-o ramură de drept, subordonate unor
principii comune sunt reunite într-o structură unitară care poartă denumirea de cod.
În teoria generală a dreptului, codificarea este privită ca o formă superioară de sistematizare,
care presupune cuprinderea într-un cod (act normativ cu forţa juridică de lege) a normelor
aparţinând aceleiaşi ramuri de drept, printr-o bogată activitate a legiuitorului, de prelucrare
complexă a întregului material normativ, de îndepărtare a normelor depăşite, perimate (inclusiv a
obiceiurilor), de completare a lacunelor, de novaţie legislativă, de ordonare logică a materialului
normativ şi de utilizare a unor mijloace moderne de tehnică legislativă.13
Legat de modalitatea efectivă de codificare, pornind de la premisa elaborării unui corp unitar
de texte conţinând pe baza unui plan sistematizat, ansamblul regulilor referitoare la o materie – în
cazul nostru, la administraţia publică – au fost identificate trei posibile soluţii. Astfel, o posibilă
opţiune – cea mai sumară – constă în abordarea de tip „consolidare” prin care se urmăreşte exclusiv,
sistematizarea actelor normative deja existente, soluţionarea deficienţelor de tehnică legislativă, cum
ar fi: paralelismele, contradicţiile, lipsa de corelare între diferite texte legale etc. O a două opţiune –
cea mai laborioasă – constă în abordarea de tip „reformare” prin care se urmăreşte atât
sistematizarea actelor normative şi soluţionarea deficienţelor de tehnică legislativă, cât şi crearea de
noi norme juridice prin care să se realizeze înlăturarea disfuncţionalităţilor identificate în practică.
Cea de-a treia variantă – o cale de mijloc – o reprezintă abordarea „mixtă” prin care se urmăreşte
preponderent sistematizarea actelor normative şi soluţionarea deficienţelor de tehnică legislativă dar
şi soluţionarea anumitor disfuncţionalităţi evidenţiate în practică. Abordarea agreată de către Grupul
de lucru a fost cea mixtă.
Un alt element ce se impune menţionat în acest context constă în conturarea unei imagini cât
mai clare sub aspectul incidenţei aplicării legislaţiei actuale din domeniul administraţiei publice, prin
intermediul unui număr considerabil de întâlniri organizate cu reprezentanţi ai unor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice sau prestatori de servicii publice,
beneficiari direcţi ai viitorului act normativ.
În esenţă, fundamentarea demersului de codificare a legislaţiei în domeniul administraţiei
publice din România a avut la bază demersuri ştiinţifice, rezultatul unui amplu proces de
documentare şi redactare efectivă din partea echipei de asistenţă juridică dar şi a echipei de
implementare a proiectului, de la nivelul structurii coordonatoare din minister.
O primă analiză s-a concretizat într-un extrem de elaborat studiu privind disfuncţionalităţile
generate de reglementările în vigoare din domeniul administraţiei publice româneşti. Un al doilea
material îl constituie documentul-raport privind concluziile rezultate în urma interpretării unor
chestionare privind identificarea disfuncţionalităţilor cadrului legislativ din administraţia publică.
Abordarea din perspectiva dreptului comparat este conferită de o amplă analiză comparativă privind
cadrul normativ în domeniul administraţiei publice la nivelul statelor membre ale Uniunii
Europene, cu accent pe codificare.
Cele trei analize mai sus evocate – înglobând toate, elementele caracteristice unui demers
ştiinţific laborios în domeniul dreptului administrativ – sunt sintetizate într-un document
comprehensiv ce conţine principalele rezultate ale acestora.
12
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Studiul privind disfuncţionalităţile constatate la nivelul cadrului legislativ aplicabil în
domeniul administraţiei publice s-a aflat în principal, la baza, identificării şi dezvoltării unor posibile
alternative de soluţionare a acestora. Astfel, o primă alternativă presupune sistematizarea textelor
legale existente şi implicit, remedierea disfuncţionalităţilor de tehnică legislativă (soluţionarea
necorelărilor, a paralelismelor sesizate, înlăturarea divergenţelor între diversele texte legale), fără
modificări asupra conţinutului normei juridice. O a doua alternativă se fundamentează pe prima, la
care se adaugă propuneri concrete de modificare a prevederilor legale în vigoare, inclusiv de
acoperire a vidului legislativ. În sfârşit, a treia alternativă este identică cu prima, la care se adaugă
propuneri de reformare substanţială a legislaţiei incidente pentru fiecare dintre cele cinci domenii.
Formularea acestora a fost urmată de ierarhizarea lor în cadrul unui studiu de oportunitate
pentru evaluare riscurilor şi beneficiilor fiecăreia dintre alternativele identificate.
Elaborarea propriu-zisă a proiectului Codului administrativ a avut la bază în principal,
promovarea soluţiilor legislative rezultate din procesul de ierarhizare a alternativelor formulate faţă
de disfuncţionalităţile sesizate, analiza riguroasă a tuturor textelor legale în materie putând să
permită în orice moment, identificarea altora. Pe parcursul întregului proces de elaborare efectivă
fiind preconizate diverse întâlniri cu grupul de lucru şi cu grupul ţintă de-a lungul anului au fost
propuse noi remedii cadrului legislativ existent, urmare a identificării şi altor elemente de
inconsecvenţă legislativă.
Redactarea efectivă a proiectului Codului administrativ a pornit de la o propunere de
structură şi a avut ca prim obiectiv stabilirea conceptelor fundamentale pentru întreaga
administraţie publică şi definirea acestora într-un prim capitol, al unui prim titlu consacrat unor
dispoziţii generale. O asemenea ipoteză nu exclude, ci dimpotrivă se pare că atrage necesitatea
stabilirii şi formulării unor definiţii pentru concepte specifice fiecărui domeniu. La prima vedere s-ar
părea că ultimele trei domenii propuse a fi codificate răspund unui asemenea deziderat.
În paralel cu activitatea de elaborare propriu-zisă a proiectului Codului administrativ a fost
elaborat şi un document strategic intitulat „Cartea Albă a sistematizării legislaţiei din domeniul
administraţiei publice”. Totodată, facilitarea implementării soluţiilor legislative propuse prin
intermediul codului, dincolo de caracterul accesibil al acestuia în întregul său, la nivelul tuturor
beneficiarilor este permisă printr-un Ghid întocmit chiar în acest scop.
Şi pentru că o prezentare sintetică dar elocventă a programului derulat pentru elaborarea
proiectului Codului administrativ nu poate face abstracţie de conţinutul efectiv al celor cinci
domenii ce ar trebui să fie reunite într-o singură dar nouă şi substanţială reglementare, în cele ce
urmează vom rezuma succint materiile abordate, sub aspectele lor esenţiale.
Astfel, domeniul administraţiei publice centrale îşi propune să conţină o serie de dispoziţii
privind clarificare unor texte constituţionale referitoare la atribuţiile Preşedintelui României,
ţinându-se cont şi de unele soluţii deja promovate prin decizii ale Curţii Constituţionale, prevederi ce
necesită o mare atenţie în redactare tocmai pentru a nu se adăuga la prevederile Legii fundamentale.
Este probabil cea mai „sensibilă” problemă a Codului, care necesită consensul tuturor celor implicaţi
în procesul de elaborare – dificil de obţinut – pentru a se materializa, ce va presupune fără îndoială,
o decizie politică în momentul adoptării. În schimb s-a conturat un punct de vedere comun între cei
implicaţi în procedura de elaborare a Codului privind utilitatea reglementării mai detaliate a
regimului juridic aplicabil actelor preşedintelui şi clasificării acestora tot aşa cum s-a apreciat că se
impune codificarea în întregime a actualei reglementări privind serviciile din subordinea
Preşedintelui.
Tot în partea consacrată administraţiei publice centrale sunt asimilate dispoziţiile referitoare
la Guvern şi respectiv, la ministere, conţinute în prezent, în Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor cu modificările şi completările ulterioare, cu
eliminarea disfuncţionalităţilor identificate, sistematizarea şi uniformizarea textelor şi completarea
vidului legislativ, acolo unde există. Regimul juridic comun aplicabil autorităţilor administrative
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autonome centrale, prin valorificarea dispoziţiilor similare aflate în legile speciale consacrate
acestora se regăseşte într-un alt titlu în partea consacrată administraţiei publice centrale.
În sfârşit, această primă parte conţine şi un titlu privitor la administraţia de stat în teritoriu
care reglementează pe de-o parte, prefectul, prin asimilarea legii speciale în materie iar pe de altă
parte, serviciile deconcentrate ale ministerelor, sub aspectul dispoziţiilor comune. În perspectiva
unei noi revizuiri constituţionale considerăm necesară delimitarea capitolului consacrat
Administraţiei publice, din titlul al treilea al Constituţiei României, în trei secţiuni, două consacrate
ca şi în prezent, Administraţiei publice centrale de specialitate şi Administraţiei publice locale, iar al
treilea, introdus între cele două consacrat Administraţiei de stat în teritoriu ar urma să conţină două
articole, primul referitor la prefect – prin preluarea conţinutului art. 123 actual iar cel de-al doilea
referitor la serviciile deconcentrate ale ministerelor.
În partea consacrată administraţiei publice locale, după un titlu consacrat organizării
administrativ-teritoriale a României şi un altul ce dezvoltă principiul descentralizării administrative
sunt preluate sistematizat, cu eliminarea paralelismelor, a disfuncţionalităţilor constatate, prevederile
legale actualizate privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale.
Domeniul al treilea legiferat, cu incidenţă directă în primele două, intitulat personalul din
administraţia publică preia constructiv, dispoziţiile Statutului funcţionarilor publici şi a celorlalte
acte normative în materie propunând reunirea sub o unică reglementare a tuturor salariaţilor din
sectorul bugetar, fie funcţionari publici, fie angajaţi contractuali, dar mai ales, stabileşte regimul
juridic aplicabil funcţiilor de demnitate publică de la nivel central şi local, inexistent în prezent.
În titlul al patrulea este reglementată proprietatea publică şi privată a statului sau unităţilor
administrativ-teritoriale, prin asimilarea legislaţiei actuale, în materie, sub aspectul obiectului,
caracterelor, titularilor, modalităţilor de dobândire, de exercitare, de apărare şi de încetare a
acestora. Şi în acest caz este vorba de bunuri cu privire la care autorităţile administraţiei publice
centrale sau locale au drept de dare în administrare, concesiune, închiriere, dare în folosinţă
gratuită sau chiar, înstrăinare, pentru bunurile private. Disfuncţionalităţile identificate vizează
paralelisme, necorelări, contradicţii între textele legale existente sau – după cum am subliniat mai
sus – chiar vid legislativ.
A cincea parte a Codului administrativ îşi propune să reglementeze o materie aparent mai
aridă şi mai abstractă, incidentă în toate celelalte –importantă mai ales, din perspectiva legislaţiei
europene – serviciile publice. Dacă legislaţia sectorială în materie va fi menţinută ca atare, ea va
putea furniza însă, o serie de dispoziţii comune privind înfiinţarea, clasificarea, gestiunea şi
desfiinţarea acestora.
Nu putem încheia această succintă prezentare fără a sublinia faptul că întregul demers
legislativ – după cum se poate constata, extrem de laborios – va rămâne în final, un simplu exerciţiu
de natură teoretică, valoros de altfel, prin preceptele pe care le promovează, în cazul în care nu va fi
adoptat de Parlament, pentru a deveni apoi o veritabilă „biblie” a puterii executive.
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REFLECŢII ASUPRA SISTEMULUI NORMATIV INTERNAŢIONAL
ÎN CONTEXTUL CODIFICĂRII
Dumitra POPESCU∗
Abstract:
The study deals with the signification of the progressive development and the codification of
public international law in the process of formation, evolution and strengthening of the International
normative system, stressing upon the role and mandate of International Law Commission (I.L.C.) in
respect of her’s works upon the progressive evelopment and the codification of public international law.
Also the analysis go on upon the legal means, modality and procedure that should be followed by I.L.C.
and others international competent bodies during their’s codification works, as well as, upon the stages
which have to run through, depending on the type and nature of the instrument which would be adopted,
respectivelly of the hard law or of soft law. As a conclusion the authoress considers that progressive
development and codification – in spite of their’s effects as regards proliferation and fragmentation – they
serve as beneficial factors for the international normative system, revealing the helthy and reflective
power of the maturity of such a system.
Keywords: International normative system, progressive development, codification, International
Law Commission, draft, legal means, modality, procedure, stages, treaty, convention, hard law, soft law,
fragmentation, harmonization, effectivity, strengthening

1. Preliminarii
Evoluţiile care au avut loc, de-a lungul timpului în plan internaţional, atât în ce priveşte
actorii scenei internaţionale, cât şi a relaţiilor şi cooperării dintre aceştia au dus şi la dezvoltarea şi
diversificarea reglementărilor juridice internaţionale. Totodată, un aport important în accelerarea
procesului evolutiv în diverse domenii ale relaţiilor internaţionale a fost marcat de cuceririle ştiinţei
şi tehnicii, de progresele omenirii, fără de care ar fi fost de neconceput navigaţia aeriană, desluşirea
tainelor atomului şi folosirea lui în scopuri paşnice, activităţile spaţiale, ca şi cele din adâncul
mărilor şi oceanelor, precum şi multe alte activităţi.
La rândul lor, acestea reprezintă tot atâtea noi domenii ce deschid un larg câmp de apariţie şi
dezvoltare a normelor de drept internaţional, ştiut fiind că extinderea activităţilor statelor ori şi a
altor subiecte de drept internaţional, ori alte entităţi în zone inaccesibile, până nu demult, reclamă
reglementări de drept internaţional care se adaugă celorlalte reguli generale sau mai puţin generale.
Astfel că, dacă multe secole de-a rândul regulile dreptului internaţional erau de natură morală,
religioasă mai târziu şi reguli juridice, dar evident cutumiare, lipsite de coerenţă şi neconcordanţă,
limitate ca sferă de aplicare, sărace în conţinut şi oarecum incerte, ceea ce reflectă gradul redus de
dezvoltare a societăţii omeneşti pe diferitele etape de evoluţie a acesteia. Cu trecerea timpului,
începând cu secolul al XIX-lea pentru dreptul internaţional s-au deschis noi orizonturi, încep să se
înmulţească conferinţele şi congresele internaţionale, consacrate dezbaterilor asupra unor concepte,
principii şi instituţii de drept internaţional1, au avut loc unele codificări parţiale, s-au creat primele
organizaţii internaţionale, iar după adoptarea Cartei ONU ascensiunea – atât în extinderea, cât şi în
∗
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profunzimea dreptului internaţional este parcă de neoprit, având drept rezultat conturarea sistemului
normativ internaţional.
Treptat creşterea numărului statelor – urmarea procesului de decolonizare – şi a organizaţiilor
internaţionale, intensificarea legăturilor, contactelor, a comunicaţiilor dintre state şi mai mult,
frecventele conferinţe şi congrese mondiale la care au participat nu numai foarte multe state, ci şi
organizaţii internaţionale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile, au impulsionat dezvoltarea şi
universalizarea dreptului internaţional2, practici novatoare care au continuat cu deosebit succes sub
forma conferinţelor mondiale sub egida ONU3 sau cu prilejul unor diferite evenimente, cum ar fi
Summitul Mileniului etc.
Sporirea interesului faţă de multilateralism a avut la bază şi importanţa crescândă acordată
consensului în formarea şi consolidarea regulilor şi principiilor dreptului internaţional general,
deschizând noi perspective operei de codificare, ceea ce a influenţat în mod decisiv constituirea
dreptului internaţional ca un sistem juridic.
2. Importanţa dezvoltării progresive şi a codificării în dreptul internaţional public
După adoptarea Cartei ONU codificarea oficială4 a dreptului internaţional a dobândit noi
dimensiuni, în contextul art. 13 din Cartă, prin care i se conferă Adunării Generale a ONU mandatul
de a iniţia studii şi a face recomandări în scopul „de a încuraja dezvoltarea progresivă a dreptului
internaţional şi codificarea sa”. Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului Adunarea generală a
creat un organ subsidiar specializat, cu caracter permanent, respectiv Comisia de Drept Internaţional
(CDI), atribuindu-i ca funcţie – potrivit art. 15 din Statut – „dezvoltarea progresivă şi codificarea
dreptului internaţional”. Art. 15 din Statut este menit a preciza distincţia dintre aceste două concepte,
prevăzând că, în primul caz s-ar avea în vedere pregătirea unor „proiecte de convenţii asupra unor
subiecte care nu sunt încă reglementate de dreptul internaţional sau asupra cărora dreptul nu este
încă suficient de dezvoltat în practica statelor”, iar codificarea se referă la „formularea mai precisă şi
la sistematizarea unor reguli de drept internaţional în domenii în care există deja o practică statală
constantă, precedente şi opinii doctrinare”.
Prin urmare, codificarea este o operaţiune de conversie a unor reguli cutumiare în corpus-uri
de reguli scrise şi sistematizate, iar dezvoltarea dreptului reprezintă o operaţiune de afirmare şi de
consacrare a unor noi reguli pe baza dreptului deja existent5.
În realitate, claritatea distincţiei este dificil de stabilit între cele două operaţiuni – dezvoltare
progresivă şi codificare6 – deoarece în practică pentru a imprima coerenţă logică unor corpus-uri de
2
Un rol important au avut conferinţele din anii 1960 şi 1970 cu privire la relaţiile diplomatice şi consulare,
conferinţele şefilor de state şi de guvern ai ţărilor nealiniate, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare,
Conferinţa pentru codifiarea dreptului tratatelor, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru mediul înconjurător, Conferinţa pentru
Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Conferinţa diplomatică asupra reafirmării şi dezvoltării dreptului internaţional
aplicabil în caz de conflict armat etc.
3
CDI a fost creată de Adunarea Generală a ONU la 21 noiembrie 1947 prin rez. Nr.147(11), prin care s-a aprobat şi
Statutul acesteia, care a fost modificat prin trei rezoluţii ulterioare şi primele alegeri în Comisie s-au făcut la 3 noiembrie
1948, iar prima sesiune anuală a CDI a avut loc în aprilie 1949.
4
După modul în care se realizează codificarea poate fi şi neoficială, fiind rezultatul cercetărilor unor doctrinari sau a
lucrărilor înfăptuite de către organisme ştiinţifice interne sau internaţionale, cum ar fi Asociaţia de Drept Internaţional (ILA)
ori Institutul de Drept Internaţional (IDI), ambele cuprinzând, între membrii lor doctrinari de înaltă reputaţie şi ambele fiind
create în 1873. Astfel de codificări nu sunt obligatorii pentru state, deşi unele dintre ele au constituit surse de inspiraţie în
cadrul codificărilor oficiale, ca şi în practica statelor şi jurisprudenţa internaţională. În acest sens, sunt de reţinut „Proiectul
Harvard” pentru elaborarea Cartei ONU şi Convenţia privind dreptul tratatelor şi „Regulile de la Helsinki” privind utilizarea
apelor fluviilor internaţionale, pentru lucrările de codificare ale CDI în domeniu (vezi şi Michel Virally, The Sources of
International Law, în Max Sorensen, Manual of Public International Law, Macmillian, London-Toronto, New York, 1968, p.
142; M. Niciu, Drept internaţional public, vol.I, ediţia a II-a, Editura Fundaţiei Chemarea Iaşi, 1995, p. 36.
5
R. Miga-Beşteliu, Drept internaţional. Introducere în drept internaţional public, editia a III-a, Editura All Beck, 2003,
p. 67; Nguyen Quoc Dinh P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8a édition, L.G.D.J., 2009, p. 367.
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reguli consacrate în aceeaşi convenţie se folosesc, de regulă, ambele operaţiuni, iar în cadrul textului
codificat pot coexista regulile cutumiare şi reguli noi, cum este cazul, de exemplu, în convenţii
privind dreptul mării, ca şi dreptul diplomatic şi consular7. Ca atare, dezbaterea asupra celor două
concepte rămâne mai degrabă în domeniul doctrinar8.
În dreptul internaţional codificarea ţine de cultura juridică, de ştiinţa dreptului internaţional şi
evident de buna colaborare şi înţelegere între state, precum şi între state şi organizaţii internaţionale.
Ea este înfăptuită de subiecte ale dreptului internaţional, competente a stabili norme internaţionale
potrivit unor tehnici de codificare, proceduri şi metode specifice şi este obligatorie pentru acestea.
Potrivit art. 15 din Statutul CDI iniţiativa proiectelor referitoare la dezvoltarea progresivă a dreptului
internaţional revine Adunării Generale a ONU, statelor membre ONU ori unor organisme
competente. CDI poate alege domeniile pentru codificare, însă ea trebuie să dea prioritate temelor
ce-i sunt supuse de către Adunarea Generală.
Codificarea prezintă anumite avantaje, ceea ce este de natură a atrage atenţia statelor
contestatare care pot să aleagă între normele ce corespund aspiraţiilor lor şi să le respingă pe cele
care le sunt nefavorabile, după cum tribunalele iau în considerare, din ce în ce mai mult, textele
codificate9. Valoarea textelor codificate este evidenţiată de faptul că acestea tind să remedieze
incertitudinile şi lipsa de precizie, ce planează asupra existenţei şi conţinutului regulilor cutumiare,
precum şi să evite aplicarea paralelă a acestor reguli aceluiaşi domeniu10.
Cu toate acestea, în opinia unor autori11 – cărora ne alăturăm – nu ar trebui să exagerăm nici
asupra avantajelor şi nici a inconvenientelor codificării care, cu adevărat, este în măsură să ofere un
instrument scris cu un conţinut şi sferă de aplicare determinate, având de regulă, obiective bine stabilite
şi tot astfel un termen de intrare în vigoare şi de aplicabilitate limitat ca şi alte avantaje12. În sensul că
nu ar trebui să exagerăm cu asemenea susţineri, poate fi invocată jurisprudenţa CIJ în speţe cum sunt
cea privind platoul continental al Mării Nordului (1969), sau cea referitoare la platoul continental
Tunisia-Libia (1982) care contrazice astfel de concluzii, dovedind că disocierea între regulile
cutumiare şi regulile noi (codificate) se bazează mai mult pe intrarea în vigoare a convenţiilor
codificate. De asemenea, se ţine seama de natura juridică a instrumentului codificat, problema
opozabilităţii internaţionale, a rezervelor sau asentimentul statelor pentru acel instrument juridic.
Codificarea dobândeşte o importanţă mai mare deoarece răspândirea normelor depinde de
confirmarea lor de către practica statală şi de aportul doctrinei, precum şi prin faptul că normele
convenţionale pot deveni reguli cutumiare opozabile tuturor subiectelor de drept13.
3. Tehnici juridice, modalităţi şi proceduri de codificare
Subiectele de drept internaţional competente să stabilească norme internaţionale înfăptuiesc
codificarea conform unor proceduri şi faze succesive care variază în funcţie de modalitatea sau
cadrul de codificare, respectiv conform cadrului diplomatic de tip clasic sau sub auspiciile unei
organizaţii internaţionale, iar ca nivel codificarea poate avea loc fie în plan regional fie universal,
6
Al. Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional contemporan, ediţia a 2-a, revăzută şi
adăugită, Editura All Beck, 2000, p. 130; Ian Brownlie, Principles of Public International Law, fifth edition, Oxford, New
York, 1999, p. 30; Corina Florenţa Popescu, Cutuma în dreptul internaţional public, Editura Universul juridic, Bucureşti,
2012, p. 143.
7
Corina Florenţa Popescu, op. cit., p. 181 şi urm.
8
Nguyen Quoc Dinh şi alţii op. cit. 2009, p. 367; M. Niciu, op. cit., p. 35.
9
În plan regional, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar într-o anumită măsură şi, Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene, ca şi în plan internaţional general Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), Tribunalul Internaţional pentru Dreptul
Mării (T.I.D.M.).
10
D. Popescu, A. Năstase, op. cit., 1997, p. 46.
11
Nguyen Quoc Dinh şi alţii op. cit. 2009, p. 367.
12
D. Popescu, F. Maxim, Drept internaţional public, vol.1, Editura Renissance, Bucureşti, 2011, p. 28-29.
13
Situaţii care pot interveni în legătură cu regulile de interpretare prevăzute în art. 31 şi art. 32 din Convenţia
privind dreptul tratatelor din 1969.
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uneori însă situaţia devine complexă în raport de anumite condiţii şi de complementaritatea
demersului regional şi universal, cum a fost cazul revizuirii dreptului mării în perioada anilor 1970.
Alegerea unei teme în vederea codificării decurge, în principiu, dintr-o decizie a Adunării
Generale, competentă potrivit art. 13 din Carta ONU. Aceasta deseori se orientează după
propunerile organului de specialitate, respectiv CDI, care supraveghează întreaga materie a dreptului
internaţional pentru a selecta teme în vederea codificării, luând în considerare toate proiectele
provenind de la state, organizaţii internaţionale guvernamentale şi nonguvernamentale14.
În raport de considerentele tehnice sau politice pregătirea proiectelor este conferită CDI, care
dovedeşte o mare rigoare ştiinţifică, dar activitatea este lentă, iar în domenii noi sau controversate,
cum sunt dreptul spaţial, dreptul mării, se preferă comitetele guvernamentale. În cadrul celor două
abordări pot interveni şi combinaţii de diferite etape (de pildă pregătirea proiectului de statut al CPI,
al cărui proiect anterior a fost adoptat de CDI în 1994, înainte ca negocierile să înceapă în cadrul a
două comitete interguvernamentale succesive pentru ca în cele din urmă rezultatul să fie marcat de
Conferinţa diplomatică de la Roma din 1998), un proces similar a avut loc în cazul Convenţiei ONU
asupra imunităţilor de jurisdicţie ale statelor şi a bunurilor lor (2004).
În cadrul CDI procedura începe cu desemnarea unor raportori speciali, având ca sarcină
studierea temelor abordate de Comisie – cu ajutorul Secretariatului ONU – ei vor pregăti o serie de
proiecte de articole15, care ulterior sunt examinate şi dezbătute de Comisie, după care aceasta adoptă
„proiecte de articole” (deseori cu comentariile Comisiei), acestea vor fi ulterior examinate şi
dezbătute de conferinţele diplomatice consacrate codificării în domenii cutumiare ale dreptului
internaţional, astfel cum s-a procedat în domeniul dreptului mării (1958), al dreptului diplomatic şi
consular, al tratatelor etc.
Mai recent CDI nu se mai limitează numai la elaborarea unor „proiecte de articole”, ci
pregăteşte adevărate studii academice, ca de exemplu studiul asupra fragmentării dreptului
internaţional şi un număr de 42 de concluzii adoptate de către CDI în 2006 sau „Ghidul de practici”
asupra rezervelor şi declaraţiilor interpretative la tratate16, ca şi Principii directoare asupra actelor
unilaterale ale statelor (2006). O astfel de varietate de forme, în care se prezintă textele elaborate de
CDI, dovedesc o anumită voinţă de reînnoire în gama instrumentelor adoptate de către Comisie,
după cum relevă şi faptul că nu toate subiectele în domeniu ar opta pentru o codificare tradiţională,
de tipul unei convenţii.
Conferinţele speciale create de Adunarea Generală urmează regulile procedurale ale
organelor subsidiare interguvernamentale, ca şi metodele de lucru, creând uneori şi anumite
subcomitete speciale în cazul textelor cu caracter tehnic sau în raport de alte împrejurări concrete,
(realizarea mai uşor a unui compromis, un impas în negocieri etc.).
Deseori, Adunarea Generală fiind sesizată cu un proiect decide să-l reţină, având mai multe
opţiuni. Ea poate atrage atenţia statelor printr-o rezoluţie, până la urmă însă lucrările de codificare
pot să ducă la simple „reguli model” a căror importanţă juridică depinde de comportamentul statelor
(astfel de reguli au servit în 1958 pentru proiectul CDI asupra procedurii arbitrale, în 1980 pentru
14

Adunarea Generală poate decide conferirea pregătirii unui proiect de text unui organ permanent ori unui organ
ad-hoc şi, într-o a doua opţiune, ea poate să aleagă între un organ tehnic, adică CDI sau Comisia ONU pentru Dreptul
Comercial Internaţional, şi unul politic, compus din reprezentanţi ai statelor, cum a fost Comitetul special pentru dreptul
mării (pentru cea de-a treia Conferinţă ONU) sau pentru spaţiul cosmic ca organ permanent Subcomitetul juridic al
Comitetului pentru folosirea în scopuri paşnice a cosmosului.
15
Comisia poate solicita guvernelor să furnizeze acesteia date şi informaţii relevante pentru temele incluse în planul
de lucru (de exemplu pentru dreptul mării a solicitat legislaţia statelor în domeniul dreptului mării şi cu ajutorul Secretariatului ONU s-au alcătuit trei volume conţinând legislaţia naţională în domeniu), ea se poate consulta şi cu instituţii
ştiinţifice şi experţi individuali (art.16, lit.c şi e din Statut). De asemenea, Comisia poate invita guvernele să trimită spre
examinare propriile comentarii asupra proiectelor de articole, cum a procedat mai recent cu proiectul de articole privind
răspunderea statelor.
16
Făcând un pas mai departe, CDI a adoptat acest Ghid cuprinzând linii directoare în domeniu, la cea de-a 63-a
sesiune a CDI, ce a avut loc în 2011 (doc.A/CN. 4/L.779).
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regulile de conciliere în cadru Comisiei ONU pentru Dreptul Comercial Internaţional
(UNCITRAL), în 2003 pentru tipuri de dispoziţii legislative ale UNCITRAL asupra proiectelor de
infrastructură a finanţării private sau în 2006 pentru legea tip revizuită a UNCITRAL în domeniul
arbitrajului comercial internaţional, Adunarea generală a luat notă în 2001 de proiectul de articole al
CDI asupra răspunderii statelor (rez. 56/83), Principiile CDI asupra reparării prejudiciilor cauzate de
daune rezultate din activităţi transfrontaliere periculoase (rez. 61/36), în 2006, a supus atenţiei
guvernelor Principiile directoare aplicabile actelor unilaterale ale statelor şi concluziile asupra
„Fragmentării dreptului internaţional”). Adunarea poate, de asemenea, să adopte astfel de texte,
după amendamente pe bază de rezoluţii, dacă aşa consideră, sub forma unor convenţii, la care statele
sunt invitate să adere – cum a fost de pildă cazul unor convenţii privind dreptul spaţial sau cea
referitoare la misiunile speciale (1969) ori Tratatul privind interzicerea totală a experimentelor
nucleare (1996), a cărui adoptare a fost blocată în Comitetul de Dezarmare (care funcţiona pe baza
consensului), de către India, împiedicând realizarea consensului, a fost supus Adunării generale a
ONU, unde Tratatul a fost adoptat prin votul a 158 de state, 3 împotriva (Butan, India şi Libia) şi 5
abţineri17 şi altele, ceea ce nu s-a întâmplat însă cu proiectul de articole privind răspunderea statelor
care a fost trimis de către CDI, încă din 2001, Adunării Generale, deci de peste 10 ani acesta se află
în portofoliul Adunării generale a ONU, făcând „naveta” între Adunarea Generală şi state).
Alteori, Adunarea Generală în lipsa unei alte soluţii a recurs la alte forme, mai puţin
angajante de consemnare a cutumei, şi anume la rezoluţii solemne, cum este Declaraţia asupra
principiilor privind relaţiile amicale şi cooperarea între state (Rez. 2625, 1970), sau Carta drepturilor
şi îndatoririlor economice ale statelor (Rez. 3281 (XXIX), 1974) 18.
Asemenea cazuri relevă mai mult o afirmare şi dezvoltare progresivă a dreptului
internaţional, decât o codificare. În acest sens, Curtea Internaţională de justiţie în speţa privind
activităţile militare în şi contra Nicaragua (SUA v. Nicaragua) s-a pronunţat în favoarea constatării
unei valori juridice intrinseci a anumitor rezoluţii ale Adunării Generale, care – independent de
principiile prevăzute de Cartă – reprezintă o reafirmare solemnă a acestora, după cum o dovedeşte
Rez. 2625/1970 privind principiile dreptului internaţional.
Deseori, Adunarea Generală decide convocarea unei conferinţe diplomatice cu misiunea de a
adopta textul convenţiei de codificare, prilej cu care statele pot formula şi susţine propriile poziţii în
legătură cu proiectul respectiv.
4. Repere istorice şi actuale ale codificării
Privind retrospectiv se poate constata că pentru o perioadă lungă de timp codificările aveau
caracter regional şi procesul cutumiar era dominant în toate domeniile existente ale dreptului
internaţional. Începutul operei de codificare a dreptului internaţional este marcat de Congresul de la
Viena din 1815 care – prin Actul final – a înfăptuit o codificare oficială parţială a unor norme de
drept internaţional în domeniul diplomatic şi consular şi în domeniul navigaţiei fluviale, proclamând
libertatea de navigaţie pe fluviile internaţionale, mai târziu Congresul de la Paris din 1856 realizează
codificarea parţială a regulilor războiului maritim.
Totuşi prima codificare sub auspicii guvernamentale pe calea tratatului19 a fost înfăptuită de
Conferinţele de la Haga din 1899 şi 1907 care au codificat o serie de reguli de drept internaţional
privind soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale, precum şi reguli ale dreptului umanitar
(reguli privind purtarea războiului). În timpul Societăţii Naţiunilor, nu s-au făcut progrese în acest
domeniu, Conferinţa de codificare de la Haga din 1930, limitându-se la adoptarea unor proiecte de
17

Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2008, p. 88.
Dealtfel, chiar în primii ani ai existenţei sale Adunarea generală a recurs la asemenea forme de exprimare a
cutumei adoptând Declaraţia universală adrepturilor omului (Rez.217 (III), 1948) şi ulterior Declaraţia cu privire la
acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale (Rez.1904 (XVII), 1960 şi altele.
19
Michel Virally, op. cit., p. 141.
18
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codificare referitoare la probleme de cetăţenie, dublă cetăţenie şi apatridie20. După înfiinţarea ONU
lucrările de codificare s-au reluat sub auspiciile ONU, creându-se în baza art. 13 din Cartă, Comisia
de Drept Internaţional, constituită iniţial din 15 membrii, ulterior numărul acestora a crescut
ridicându-se la 34, pe baza unor modificări ale Statutului, ţinând seama de volumul de muncă, dar şi
de sporirea numărului statelor membre ONU. Aceştia participă la lucrările Comisiei ca experţi
independenţi, dar sunt aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 5 ani, ei trebuie să fie aleşi
astfel încât să reprezinte principalele forme de civilizaţie şi sisteme juridice (art. 2 şi 7 din Statutul
CDI), şi de asemenea trebuie să aibă o competenţă recunoscută în dreptul internaţional. Şi pentru că
aşa cum preciza şi un faimos specialist în dreptul internaţional, Michel Virally, „codificarea nu este
o sarcină uşoară” şi trebuie făcută cu multă atenţie21, componenţa CDI, de-a lungul celor aproape 65
de ani a inclus cei mai iluştrii profesori, oameni de ştiinţă în domeniul dreptului internaţional22,
mulţi dintre aceştia fiind foşti sau viitori judecători la Curtea Internaţională de Justiţie (unde
criteriile de alegere şi participare sunt identice).
Contribuţia incomensurabilă a unor astfel de oameni de ştiinţă, cu vaste şi temeinice
cunoştinţe teoretice şi practice şi a altora care au urmat, a stat la baza regândirii şi revizuirii dreptului
internaţional, înfăptuind încet, dar sigur, etapă după etapă dezvoltarea progresivă şi codificarea
acestui drept consolidându-l ca sistem normativ internaţional şi făcându-l să corespundă condiţiilor
contemporane.
Rolul ştiinţei în dezvoltarea progresivă şi codificarea dreptului internaţional sub egida ONU
se reflectă într-o serie de domenii ale acestui drept, dintre care cele mai importante: în dreptul mării,
domeniu în care au fost încheiate patru convenţii la Geneva în 1958, Convenţia asupra mării
teritoriale şi zonei contigue, Convenţia asupra mării libere, cea privind platoul continental şi
Convenţia referitoare la conservarea resurselor biologice în marea liberă; Convenţia relativă la
reducerea cazurilor de apatridie (New-York, 1961); în domeniul diplomatic cele două Convenţii
asupra relaţiilor diplomatice şi consulare (Viena 1961 şi respectiv 1963); Convenţia asupra dreptului
tratatelor (Viena, 1969) şi cea privind reprezentarea statelor în relaţiile lor cu organizaţiile
internaţionale cu caracter universal (Viena, 1975), Convenţia referitoare la prevenirea şi reprimarea
infracţiunilor împotriva persoanelor care se bucură de protecţie internaţională, inclusiv agenţii
diplomatici, (New-York, 1973); Convenţia asupra succesiunii statelor la tratate (Viena, 1978);
Convenţia cu privire la succesiunea statelor la bunuri, arhive şi datoria de stat (Viena, 1983), asupra
dreptului mării (Montego-Bay, 1982) 23, cea asupra tratatelor între state şi organizaţii internaţionale
sau între organizaţii internaţionale (Viena, 1986); Convenţia asupra utilizării cursurilor de ape
internaţionale în alte scopuri decât navigaţia (New-York, 1997); Convenţia referitoare la imunităţile
jurisdicţionale ale statelor şi a bunurilor lor (New-York, 2004) 24, care a fost adoptată, dar nu ca
urmare a unei conferinţe internaţională specială, ci lucrările au fost conduse de un Comitet special25.
Pe lângă astfel de mijloace convenţionale de dezvoltare progresivă şi codificare a dreptului
internaţional care au ca rezultat consolidarea şi creşterea eficienţei sistemului normativ internaţional
pe calea tratatelor cu forţă juridică obligatorie, ce constituie „nucleul dur” (hard-law) al dreptului
20

M.Niciu, op. cit., p. 37.
Michel Virally, op. cit., p. 142.
22
Între astfel de personalităţi ale ştiinţei dreptului internaţional menţionăm: Roberto Ago, Mohammed Bedjaoui,
Boutrs-Boutrs-Ghali, Jan Brownlie, James Brierly, Jorge Castenada, James Crawford, Eduardo Jimenez de Arechaga,
Manfred Lachs, Hersch Lauterpacht, Zhengyu Ni, Paul Reuter, Georges Scelle, Alfred Verdross, Humprey Waldock, M.
Kamil Yasseen.
23
Convenţia de la Montego-Bay, a fost elaborată – fără intervenţia CDI – în cadrul unui Comitet special.
24
CDI a adoptat în 1994 un ante-proiect al Statutului Curţii Penale Internaţionale, iar Convenţia diplomatică ale
cărei lucrări s-au desfăşurat la Roma, sub egida ONU, a adoptat în 1998 Statutul CPI.
25
În alte cazuri, Adunarea Generală a adoptat – cum am menţionat mai sus – „reguli model” în ce priveşte arbitrajul
sau „tratate tip” din care statele sunt invitate să se inspire pentru elaborarea acordurilor bilaterale ori regionale, în probleme
de extrădare şi cooperare judiciară în materie penală, transfer de delincvenţi urmăriţi penal.
21
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internaţional, Adunarea Generală a recurs – cum am arătat mai sus – şi la mijloace neconvenţionale,
respectiv la adoptarea unor rezoluţii sub formă de declaraţii, cum sunt, Declaraţia privind principiile
dreptului internaţional (1970), Carta drepturilor şi îndatoririlor economice ale statelor (1974),
definiţia agresiunii (rez. 3314, 1974) etc., care nu creează, de principiu, prin ele însele norme
juridice obligatorii, ci constituie „soft law”, având totuşi rolul de norme de conduită, precum şi la
alte modalităţi, de tipul studiilor CDI asupra fragmentării dreptului internaţional (2006) şi a
principiilor directoare privind actele unilaterale ale statelor (2006), acestea deşi exercită o influenţă
mai redusă asupra practicii statelor şi relaţiilor dintre ele, nu trebuie subestimate.
În acest context, trebuie să subliniem că lucrările de codificare demarează cu greu şi uneori
finalizarea lor este depăşită de practica internaţională (situaţie cu care s-a confruntat şi Convenţia
din 1982 asupra dreptului mării, fiind „salvată” de Acordul din 1994 referitor la punerea în aplicare
a părţii a XI-a din Convenţie), iar alteori proiectele CDI nu sunt supuse unei conferinţe diplomatice,
de exemplu: „regulile model” privind procedura arbitrală, Codul de crime contra păcii şi securităţii
omenirii, Statutul curierului diplomatic şi transportul diplomatic neînsoţit de curier diplomatic. Una
dintre temele considerată prioritară şi înscrisă pe ordinea de zi a CDI, o temă care ridică dificultăţi
deosebite, este răspunderea statelor pe care Comisia a examinat-o timp de aproape 50 de ani. Aşa
cum menţionam mai sus, această temă este supusă din 2001 atenţiei Adunării Generale a ONU, sub
forma unui proiect de articole, care a fost trimis statelor spre examinare, în continuare existând cel
puţin două opţiuni, fie că Adunarea să-l adopte sub formă de declaraţie printr-o rezoluţie, cum a
procedat în alte cazuri, fie să urmeze calea unei conferinţe diplomatice, în vederea adoptării unei
convenţii, cea de-a doua opţiune fiind probabil mai în măsură să satisfacă cerinţele statelor, acestea
putând să formuleze amendamente26.
5. Scurtă prezentare a unui caz practic: dezvoltare progresivă şi codificare privind
dreptul mării
O analiză sumară asupra celor patru convenţii privind dreptul mării de la Geneva din 1958,
relevă faptul că dintre acestea, în cazul a două convenţii, şi anume cea referitoare la marea teritorială
şi la zona contiguă, precum şi convenţia asupra mării libere se poate afirma că a predominat
codificarea, ceea ce implică, în mod inevitabil, îmbunătăţirea, respectiv formularea mai precisă şi
sistematizarea noţiunilor (cum sunt, noţiunea de mare teritorială, de linii de bază normale, de linii de
bază drepte, de noţiunea de golf, sau noţiunea de zonă contiguă etc., precum şi conceptelor, între
care, cel privind „dreptul de trecere inofensivă”, ca şi regulilor şi principiilor care guvernează
„trecerea inofensivă a navelor”, ca şi marea teritorială în general, în raport de ceea ce exista deja în
practica constantă a statelor, precedente şi opinii doctrinare. Statele nu au reuşit însă să stabilească
lăţimea mării teritoriale, referindu-se în mod nedefinit numai la adiacenţa faţă de coaste27.
Convenţia asupra mării libere subliniind dorinţa de a codifica regulile de drept internaţional
în domeniu recunoaşte că dispoziţiile adoptate sunt în esenţă declarative a principiilor stabilite de
dreptul internaţional. Şi în acest caz s-a procedat la formularea mai precisă, ordonarea şi
sistematizarea noţiunilor, conceptelor şi principiilor de drept internaţional în materie, la care se
adaugă pentru ambele convenţii forma scrisă şi caracterul obligatoriu al acestor instrumente pentru
toate statele care devin părţi.
Dimpotrivă, în legătură cu celelalte două convenţii, şi anume cea asupra platoului continental
şi cea privind conservarea resurselor biologice ale mării libere a predominat din plin „dezvoltarea
progresivă a dreptului internaţional”, deoarece cutuma în ce priveşte platoul continental era în mod
dublu limitată, atât sub aspectul conţinutului, identificând mai mult zona fără apele de deasupra, cât
şi al ariei de răspândire, iar cât priveşte conservarea resurselor preocupările, terminologia şi
26
27

urm.

Felicia Maxim, Dreptul răspunderii statelor pentru fapte internaţional ilicite, Renaissance, Bucureşti, 2011, p. 34-35.
A. Bolintineanu, Marea teritorială, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1960; D. Popescu, A. Năstase, op. cit., p. 197 şi
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resursele erau dificil de identificat, chiar şi convenţia adoptată relevă puţinătatea reglementării,
totuşi are meritul de a extinde aria reglementării la domenii noi. Prin Convenţia asupra platoului
continental s-a creat o nouă instituţie a dreptului internaţional cu conceptele, regimul juridic şi
modalităţi generale şi chiar neadecvate de delimitare a acestuia.
Convenţia de la Montego-Bay din 1982 a marcat o cotitură radicală în dezvoltarea progresivă
şi codificarea dreptului mării, aceasta constituie unul dintre cele mai cuprinzătoare instrumente de
drept internaţional, extinzând sfera reglementării juridice asupra tuturor spaţiilor maritime şi
oceanice.
În cadru acestei convenţii precizăm că pentru spaţiile marine reglementate prin convenţiile de
la Geneva din 1958 – marea teritorială şi zona contiguă, platoul continental, marea liberă, precum şi
strâmtori – predominante sunt elementele de codificare, exceptând unele completări, precizări şi
dezvoltări, între care, stabilirea unor criterii precise pentru delimitarea în exterior a zonelor de
jurisdicţie naţională, formularea mai detaliată şi explicită a noţiunii de platou continental, precizarea
termenilor de „trecere” (pasaj) şi „trecere inofensivă” a navelor străine prin marea teritorială a unui
stat, ca şi enumerarea clară a 12 categorii de activităţi în care navelor respective le este interzisă
angajarea sub sancţiunea decăderii din dreptul de trecere inofensivă28, sau introducerea a două noi
libertăţi cât priveşte marea liberă (libertatea cercetării ştiinţifice şi libertatea de a construi insule
artificiale şi alte instalaţii autorizate de dreptul internaţional), ori că marea liberă va fi folosită în
scopuri paşnice29.
Convenţia din 1982 privind dreptul mării se remarcă însă şi prin contribuţii fundamentale la
dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional al mării şi anume: instituirea unor noi spaţii
(instituţii) maritime – zona economică exclusivă şi zona internaţională a teritoriilor submarine – şi
formularea conceptelor, a principiilor şi normelor noi care să guverneze aceste noi spaţii maritime30;
crearea a două noi organizaţii internaţionale, respectiv Autoritatea Internaţională pentru fundul
mărilor şi oceanelor, ca o organizaţie care se bazează pe reguli şi principii noi şi căreia îi revin
funcţii şi competenţe noi cât priveşte zona şi resursele sale, în raport cu cele ale organizaţiilor
internaţionale existente; Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării, ca instanţă specializată;
extinderea reglementării juridice la probleme noi, cum sunt: protejarea şi conservarea mediului
marin; cercetarea ştiinţifică marină; dezvoltarea şi transferul de tehnologii marine, precum şi
rezolvarea diferendelor.
Prin urmare, cazul analizat ilustrează în mod elocvent cât de dificilă este disocierea celor
două operaţiuni, respectiv „dezvoltarea progresivă” şi „codificarea”, acestea sunt deseori
complementare, schimbarea, dar nu neapărat una „pură” intervine numai atunci când se elaborează
proiecte de convenţii noi sau are loc o revizuire radicală a reglementării anterioare ori se elaborează
vaste capitole noi asupra unor probleme care nu sunt încă reglementate de dreptul internaţional sau
asupra cărora dreptul internaţional nu este suficient de dezvoltat în practica statelor şi a altor
subiecte ale acestui drept.
6. Concluzii
Ca rezultat al lucrărilor laborioase ale C.D.I. – desfăşurate de-a lungul a peste şase decenii şi
a voinţei statelor şi a altor actori ai scenei internaţionale – s-a ajuns la dezvoltarea progresivă a
dreptului internaţional şi la codificarea acestuia, ceea ce a determinat faptul ca tot mai multe
domenii ale relaţiilor internaţionale să cadă sub incidenţa normelor de drept internaţional.
Diversificarea ori dezvoltarea sectorială, proliferarea şi expansiunea dreptului internaţional sunt
28
D. Popescu, F. Maxim, op. cit., 2011, p. 138; Gheorghe Moca, Mircea Duţu, Drept internaţional public, vol.I,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 364.
29
Gh. Moca, M. Duţu, op. cit., 2008, p. 353-354, 383 şi urm.
30
Laura-Magdalena Trocan, Regimul juridic al teritoriilor submarine, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008, p. 70-74,
89 şi urm..
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inerente procesului continuu de diversificare şi extindere a relaţiilor dintre state, precum şi dintre
state şi alte subiecte de drept internaţional, la care se adaugă şi extinderea activităţii acestora în
domenii, medii şi spaţii noi: spaţiul extraatmosferic, energie, mediu, resurse, proliferarea armelor de
distrugere în masă, terorism şi altele31. Cu alte cuvinte, procesul evolutiv al relaţiilor şi mediului
internaţional atrag, inevitabil, după sine şi evoluţii în procesul de consolidare a sistemului normativ
internaţional asigurând astfel adaptarea dreptului internaţional la necesităţile societăţii internaţionale
contemporane.
Dezvoltarea progresivă şi codificarea dreptului internaţional în tot mai multe domenii mai
generale sau mai specializate, la nivel internaţional general, dar şi la nivel regional sau subregional,
crearea unor regimuri speciale (self-contained regimes), (de exemplu, dreptul mării, dreptul fluvial,
în domeniul economic, comercial, financiar etc.) sunt de natură a duce la reînnoirea, revitalizarea
dreptului internaţional, dar şi la consolidarea şi creşterea eficienţei acestui drept. Toate aceste
evoluţii au făcut ca dreptul internaţional de-a lungul timpului – şi în special după adoptarea Cartei
ONU – să se formeze ca un sistem normativ internaţional32 alcătuit din reguli şi principii (norme),
care nu sunt create şi nici grupate la întâmplare, ci ele apar ca rezultat al necesităţilor societăţii
internaţionale şi au ca obiectiv reglementarea relaţiilor internaţionale, la nivel internaţional general,
dar şi la alte niveluri şi evident în diferite domenii de activitate. Între regulile şi principiile dreptului
internaţional se stabilesc, de obicei, relaţii de intercondiţionare şi armonizare, constituind un
ansamblu de norme bazat pe unitate şi coerenţă, în cadrul unei ierarhii consacrată în Carta ONU33 şi,
de regulă, respectă în practica convenţională a statelor.
Ca atare, considerăm că teoriile care pun în discuţie soarta dreptului internaţional34, invocând
lipsa de credibilitate, efectivitate sau dificultăţi de adaptabilitate, ori pericolul care ar ameninţa
unitatea şi rolul armonizator al dreptului internaţional, ca urmare a fragmentării, regionalizării,
sectorializării sale sau a altor astfel de factori, nu au nici un temei viabil şi nici sorţi de izbândă.
În opinia noastră, fragmentarea trebuie percepută ca un fenomen ce ţine de sănătatea şi
puterea de reflectivitate a maturităţii dreptului internaţional, iar diversitatea şi pluralismul nu trebuie
să fie clasificate ca ameninţări la adresa dreptului internaţional, ci mai degrabă ca efecte inerente ale
dezvoltării progresive şi ale unei codificări necesară determinate de natura dinamică, intrinsecă a
dreptului internaţional în epoca contemporană şi în perspectivă.
Nu aş putea să cred decât că generaţiile de oameni de ştiinţă care s-au succedat la conducerea
şi înfăptuirea – cu profesionalism, pricepere şi dăruire şi conform rigorilor ştiinţei – atât a operei de
dezvoltare progresivă, cât şi a celei de „codificare” au servit cu credinţă virtuţile sacre ale dreptului
internaţional public.

31
D. Popescu, Consolidarea unităţii dreptului internaţional public şi rolul său în asigurarea armonizării
reglementărilor, în vol. Particularităţi ale fenomenologiei sociale şi politice în lumea contemporană, Simpozion
Internaţional, Târgovişte, 5-6 iunie, 2009, Editura Hamangiu, 2009, p. 243.
32
Felicia Maxim, op. cit., p. 207.
33
Carta ONU în art. 103 prevede că „În caz de conflict între obligaţiile Membrilor Naţiunilor Unite decurgând din
prezenta Cartă şi obligaţiile lor decurgând din orice alt acord internaţional vor prevala obligaţiile decurgând din prezenta
Cartă”.
34
Conclusions of the Work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Dificulties Arising from
the Diversification and Expansion of International Law (doc. A/61/10, para.251), 2006; vezi şi D. Popescu, op. cit., 2009,
p. 247 şi urm.
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CODIFICAREA ŞI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA
DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
Ion M. ANGHEL∗
Abstract:
In this study, the author focused all his attention as well as a rigorous approach and analysed,
taking one by one, various aspects of the topic under consideration, namely: the concept of international
law codification and historical evolution of this act; the main actors which are taking part in this serious,
complicated and responsible work, the most visible, impressive, and meritotious role belonging to the
International Law Commission; the dimensions of the contemporary law codificated and at the same time
the unsatisfactory manner this fundamental function was consecrated in the United Nation Charter;
finally, the deep and tremendous impacts of the codification on the present international law (that is the
writen provisions – the treaty as a result of the codification became the most important, approprite and
credible source of the international law; consequently there is now a notable development and
improvement of the international rules of law, strengthening the legal order in the international
community; the revigoration and revolutionist tendency of the codified international law, as a result of
taking into consideration the society evolution; the reduction of the scope of international customary law
lost the well known priority, while the codified law replaced it and became the general principles of
international law; this huge and excellent work of codification is now building up a new and more clear –
reliable rules of law). Concluding, he presented some few aspects (including of himself), of the
contribution of the Roumanian lawers to this useful and remarcable work of codification for the benefit of
humanity.

1. Prolegomene
- Termenul de „codificare” este în mod frecvent, folosit în lumea juriştilor, inclusiv a celor
din dreptul internaţional şi aş pune, mai ales aici, unde pare să se fi încetăţenit, mai mult decât
oriunde1.
În sensul ei larg, codificarea2 constă într-o conversiunea sistematică a regulilor cutumiare,
într-un corp de reguli scrise;3 reprezintă mai mult decât o simplă transpunere a cutumei, într-un text
de tratat. Codificarea este concepută atât ca instrument de constatare a regulilor de drept existente,
cât şi unul de reformare (modificare) a dreptului pozitiv, de dezvoltare a lui; ea se realizează, sub
forma unor convenţii colective, care sunt ratificate de stat şi deschise spre aderare, statelor terţe4.
Codificarea a mai fost definită, într-un fel în care i s-au dat două sensuri distincte: ca proces de
transformare, în statute sau în convenţii, a dreptului cutumiar şi a regulilor rezultând din deciziile
tribunalelor cu mici modificări sau fără ele, dar şi ca proces de asigurare, pe cale convenţiilor
generale, a acordurilor între state pe anumite probleme, aceste convenţii bazându-se pe dreptul
internaţional existent (atât cel cutumiar, cât şi cel convenţional), dar modificat spre a armoniza
vederile în conflict şi a face acordul posibil. Grosso modo, ea apare ca o legiferare la scară
mondială, procesul fiind, desigur, adaptat contextului (raporturi dintre state).
∗

Prof.dr., Ambasador (r).
A se vedea Georg Schwarzenberger, A Manual of International Law, fifth ed., London, 1997, p. 99, p. 102, p.
267-268, p. 382-385, p. 611-612.
2
Termenul cod (de la codex din latină) semnifică un ansamblu de reguli care guvernează o materie determinată.
3
Ch. Rousseau, Droit international public, 3ème éd., Dalloz, 1965, p. 84; Ch. de Visscher, La codification du droit
international, Rec. des Cours, 1925, p. 329-455.
4
L. Delbez, Les principes généraux du droit international public, troisième éd., 1964, p. 59.
1
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Codificarea din dreptul internaţional, în ciuda aparenţelor induse de termen şi de esenţa
acestuia (sistematizarea), diferă de codificarea din dreptul intern (prima are ca scop să pună capăt
incertitudinii, cea de a doua urmăreşte scopuri politice şi are în vedere consolidarea structurii de stat;
ele diferă ca obiect; codificarea dreptului internaţional se face prin modificarea unor reguli convenite
între state, în vreme ce codificarea dreptului intern este operă legislativă efectuată pe cale
autoritară)5.
În doctrină, se susţine că ar fi vorba de o codificare a dreptului internaţional, şi în cazul în
care se face unificarea sau armonizarea dreptului, inclusiv a dreptului internaţional privat
(Convenţiile de la Haga privind dreptul internaţional privat); de asemenea, în cazul publicării de
culegeri (digests) despre practica internaţională (o practică răspândită în SUA).
- Codificarea se realizează pe calea convenţiilor adoptate de către state – singurele creatoare
de drept, în conferinţele internaţionale de codificare ori în mod ocazional, în cadrul Adunării
Generale a O.N.U. sau în alte foruri similare – cum sunt instituţiile specializate ale O.N.U.; dar în
afară de această cale a codificării interguvernamentale, codificarea se mai poate face şi prin rezoluţii
şi declaraţii ale Adunării Generale (Convenţia privind misiunile speciale) sau ale Consiliului de
Securitate.
Rolul oricărei organizaţii internaţionale, de regulă, este ca, în cadrul cooperării preconizate
potrivit obiectivelor sale, să adopte reguli după care statele membre să se conducă şi să se comporte
în domeniul de relaţii reglementat, adică ele să contribuie la procesul de legiferare în domeniul
respectiv (law making). Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul O.N.U.; mai mult chiar, efectul
codificării produce asemenea rezonanţă şi autoritate, încât unele dintre aceste reguli ale O.N.U. sunt
valabile, şi pentru statele care nu participă la Organizaţie; acesta este cazul art. 2 (§ 6) din Cartă,
unde se stipulează că „L’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des
Nations Unies agissent conformément à ces Principes dans la mesure nécessaire au maintien de la
paix et de la sécurité internationale.” Aşa se explică, cât de însemnate sunt, covârşitoare aş spune,
rolul jucat şi contribuţia adusă de O.N.U. şi de instituţiile sale specializate; ele dau tonul – iniţiază şi
desfăşoară propriu-zis întreaga acţiune de legiferare la nivel mondial, constituind un summum în
domeniu; prin O.N.U. şi instituţiile sale specializate, s-a ajuns la crearea unui corp de reglementări
care tind să acopere ansamblul relaţiilor interstatale, să constituie, ele singure, dreptul internaţional.
- Din timpurile îndepărtate ale istoriei, au fost înregistrate preocupări pentru codificarea
regulilor dreptului internaţional şi încercări în acest sens, de vreme ce claritatea unei norme de drept
(conţinutul şi întinderea dar şi sancţiunea în cazul încălcării ei) şi absenţa oricărei îndoieli asupra
acesteia, sunt esenţiale pentru fixarea conduitei statelor şi a consecinţelor încălcării ei; cu atât mai
mult, în relaţiile dintre state suverane şi egale în drepturi; la aceasta, mai adăugăm şi oportunitatea
pe care o oferă un asemenea prilej – codificarea, pentru a revedea şi ajusta, în acord cu evoluţiile
care au avut loc, o reglementare care în mod firesc, nu poate să nu devină vetustă, trebuind astfel, a
fi modificată şi adusă la zi (completată ori înlocuită); juriştii – mari specialişti ai vremii, instituţii şi
asociaţii de studii, inclusiv Societatea Naţiunilor s-au aplecat asupra problemei şi au produs
documente în acest sens6.
- În studiile întreprinse asupra istoricului codificării, în evoluţia acesteia, se disting trei faze
(cea din secolul al XIX-lea, din secolul al XX-lea până în 1939 şi cea din secolul XX începând din
1945).
• În cadrul Ligii Naţiunilor, au fost discutate: proiectul de Tratat privind asistenţa mutuală
(care nu a fost însă adoptat); Protocolul de la Geneva privind soluţionarea paşnică a diferendelor
5
Shabtai Rosenne, Codification of international law, Encyclopedia of Public International Law, vol. One, North –
Holland, 1992, p. 633.
6
Exemplificând, menţionăm proiectul de Cod al lui Bluntschli (1868), cel al lui Phillimore şi cel al lui Strupp,
Institutul de drept internaţional (ses. de la Cambridge – 1895); Institutul american de drept internaţional (1925), Convenţia
de la Havana din 1928 privind agenţii diplomatici ş.a.
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internaţionale (care a fost adoptat, dar nu a întrunit numărul necesar de ratificări), din care unele
prevederi au fost preluate în Carta O.N.U.; Actul General din 1928 pentru soluţionarea paşnică a
diferendelor internaţionale, care avea ca obiect să suplimenteze Pactul Briand-Kellogg; Convenţia
privind mijloacele de prevenire a războiului (deşi nu a fost perfectată, unele dintre prevederile ei au
fost preluate în Carta O.N.U.). Adunarea Societăţii Naţiunilor decisese, printr-o rezoluţie din 1924,
„să accentueze contribuţia Societăţii Naţiunilor la codificarea progresivă a dreptului internaţional” şi
crease un comitet de experţi care avea de întocmit o listă provizorie a domeniilor din dreptul
internaţional care să facă obiectul codificării.
Încercările au avut un caracter fragmentar şi empiric; chiar dacă rezultatele au fost modeste,
nu se poate ignora ori subestima utilitatea lor. Astfel, în 1930, a avut loc la Haga, o Conferinţă de
codificare, la care au participat 47 de state. Conferinţa urma să codifice responsabilitatea statelor,
apele teritoriale şi cetăţenia. Nu s-a putut conveni asupra primelor două, iar în privinţa ultimei, au
fost semnate două convenţii (referitor la conflictul de legi şi dubla cetăţenie şi apatridia). Astfel,
acţiunea s-a soldat cu un semieşec; dar activităţi ample şi cu rezultate edificatoare, aveau să apară
abia după intrarea în scenă a O.N.U.7
2. Factorii care participă la realizarea operei de codificare a dreptului internaţional8
La acţiunea de codificare a dreptului internaţional, este angajată întreaga comunitate
internaţională; mai întâi de toate, statele suverane sunt cele care au rolul de autor – pentru că ele sunt
cele care decid declanşarea procesului (aprobând iniţierea, controlând şi participând la procesul
întregului circuit şi însuşindu-şi reglementarea prin ratificarea convenţiei de codificare), dar tot ele
sunt şi destinatarii – adresându-li-se ori beneficiind de reglementările codificate; alături de ele,
O.N.U. şi organele sale conduc desfăşurarea întregii acţiuni; dar dintre toate acestea, se detaşează, în
mod evident, Comisia de Drept Internaţional – laboratorul în care se discută – ca într-un centru de
cercetare, şi se formulează texte ce vor deveni acte normative, pe baza cărora se determină conduita
statelor şi a instituţiilor internaţionale, deci după care se conduce omenirea.
• O.N.U. se află la geneza codificării dreptului internaţional şi constituie în prezent, resortul
principal, dirijorul acestei complexe activităţi. Rolul Organizaţiei şi acţiunile desfăşurate de ea şi de
către organele pentru organizarea şi desfăşurarea codificării, au rămas decisive, încât nu se poate
imagina această acţiune în afara ei. De la început până la sfârşit – iniţierea şi asigurarea aplicării
regulilor codificate (viaţa tratatelor), înseamnă că problema de codificat se pune pe agenda C.D.I.;
începe studierea ei, prin numirea unui specialist ca Raportor special; acesta elaborează raportul şi
proiectul de convenţie (de regulă, o suită de rapoarte, de proiecte, în funcţie de studiul efectuat şi
discuţiile care au loc în Comisie), care sunt supuse dezbaterilor în Comisia a VI-a şi despre care
Adunarea Generală este informată, pentru că Raportul anual al C.D.I., este examinat în fiecare din
sesiunile anuale ale acesteia; pe baza observaţiilor primite din partea statelor şi a discuţiilor care au
loc în Comisia a VI-a, de definitivează apoi, în C.D.I., proiectul de convenţie; propunerea pentru
convocarea unei conferinţe diplomatice făcute de către C.D.I. este supusă aprobării Adunării
Generale; aceasta decide, aprobând organizarea conferinţei respective; cu privire la locul şi perioada
ţinerii conferinţei, se pune de acord cu statul gazdă (afară dacă nu se organizează la sediul O.N.U.);
de asemenea, în privinţa statelor invitate la conferinţă; lucrările conferinţei se desfăşoară pe baza
regulamentului propus de O.N.U. şi aprobat de statele participante; discuţiile în conferinţă au ca text
de bază, proiectul prezentat de C.D.I., iar Raportorul special (cel care a elaborat proiectul în
Comisie) este şi expert O.N.U. la conferinţă; problema statutului participanţilor la conferinţă
(privilegiile şi imunităţile lor) se rezolvă printr-un acord, care se încheie între O.N.U. şi statul gazdă;
7

Pentru o privire istorică, v. Ch. Rousseau, Droit international public, 3ème éd., 1965; International Law – A
Treatise by L. Oppenheim, vol. I, Peace, eight ed., p. 57-70; Ph. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, 2e éd.,
Genève, 1964, p. 33-27
8
E. Mc. Whinney, Les Nations Unies et la formation du droit, Pedone/UNESCO, p. 110 şi urm.
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textul documentului adoptat la conferinţă poate fi semnat, de cele mai multe ori, la sediul O.N.U.;
tot Organizaţia este şi depozitarul convenţiei (exercitând funcţiile de depozitar – primeşte
instrumentele de ratificare, aderare; le notifică celorlalte state; constată intrarea în vigoare a
convenţiei ş.a.m.d.). Într-un cuvânt, O.N.U. are grijă de convenirea documentului, de la început şi pe
toată durata lui de existenţă. Acest rol fără egal pe care îl are O.N.U., asigură şi autoritate actului
prin care se face codificarea şi dă greutate din punctul de vedere al valorii ei juridice, adică eficienţa
de care are nevoie orice normă juridică. Ca centru al codificării, O.N.U. constituie şi principalul
factor de dezvoltare şi de stabilitate a ordinii juridice internaţionale.
• După discuţii considerabile în cadrul Comisiei a VI-a a Adunării generale din 21 noiembrie
1947, a fost înfiinţată Comisia de Drept Internaţional, fiind adoptat statutul acesteia9.
Conturul C.D.I. este asemănător cu acela al unui centru de cercetare a dreptului sau a unui
consiliu legislativ dintr-un stat, dar la o dimensiune globală; o activitate extrem de delicată şi de
mare răspundere.
Comisia de Drept Internaţional este alcătuită din 21 de membri – cu o competenţă
recunoscută în dreptul internaţional10, care sunt aleşi în funcţie pentru 5 ani şi pot fi realeşi; participă
în calitate lor personală, la fel ca şi judecătorii de la C.I.J. şi nu răspund în faţa guvernelor lor. Sunt
aleşi de Adunarea Generală, de pe lista candidaţilor nominalizaţi de membri O.N.U.; Comisia îşi
desfăşoară activitatea în sediul O.N.U. în New York sau în alte capitale europene şi este asistată de
Secretarul General care îi pune la dispoziţie personalul şi necesare pentru folosinţa sa.
În art. 15 din Statut, în care sunt stabilite funcţiile Comisiei de Drept Internaţional, se face
distincţie între „dezvoltarea” şi „codificarea” dreptului internaţional, în următorii termeni: expresia
„progressive development of international law” is used for convenience as meaning the preparation
of draft conventions on subjects which have not yet been regulated by international law or in regard
to which the law has not been yet sufficiently developed in the practice of States. Similarly, the
expression „codification of international law” is used to convenience as meaning the more precise
formulation and interpretation of rules of international law in fields where has already been
extensive states practice, precedent and doctrine”.
Notăm faptul că, deşi se face această distincţie între codificare (sistematizare) şi dezvoltarea
progresivă a dreptului internaţional, în nici o convenţie de codificare adoptată până acum, nu a fost
vorba de o simplă constatare şi armonizare a regulilor de drept existent; cele două componente –
codificarea ca formă de sistematizare şi de dezvoltare progresivă, s-au îngemănat astfel că, nu avem
codificare a dreptului, fără o dezvoltare a lui progresivă.
Comisia de Drept Internaţional şi-a dedicat cea mai mare parte din timp problemei codificării
anumitor ramuri ale dreptului internaţional. La prima sa sesiune din 1949, a fost întocmită o listă de
subiecte considerate a fi potrivite pentru codificare: recunoaşterea statelor şi a guvernelor,
răspunderea statelor, succesiunea de state şi guverne, imunităţile de jurisdicţie ale statului şi
proprietăţii lui, jurisdicţia cu privire la crimele comise în afara teritoriului naţional, regimul mării
libere, regimul teritorial al apelor; cetăţenia, inclusiv apatridia, tratamentul străinilor, dreptul de azil,
dreptul tratatelor, relaţiile diplomatice, relaţiile consulare ş.a.. Adunarea Generală a cerut Comisiei
de Drept Internaţional să studieze şi alte probleme, precum şi mijloacele de aplicare a dreptului
internaţional cutumiar, definiţia agresiunii, instituirea unui tribunal internaţional ş.a. Această listă a
fost astfel, mereu completată pe parcurs.
Aşa cum se statuează în cel mai important document al zilelor noastre – Carta O.N.U.,
Adunarea Generală iniţiază studii şi face recomandări pentru dezvoltarea progresivă a dreptului
internaţional şi codificarea lui. Potrivit Statutului Comisiei de Drept Internaţional (art. 15),
9

Ref. Comisia de Drept Internaţional, a se vedea Georg Schwarzenberger, op. cit., p. 382 şi urm.
Printre somităţile în materie de drept internaţional contemporan cu noi, care şi-au adus contribuţia la codificarea
dreptului internaţional, este cazul să-i menţionăm pe: H. Lauterpacht, Fitzmaurice, H. Waldock, J. Zourek, Milan Bartos,
Robert Ago, Paul Reuter ş.a.
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„dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional” înseamnă „pregătirea de proiecte pe problemele
care nu au fost încă reglementate de dreptul internaţional sau în legătură cu care dreptul nu este
suficient de dezvoltat în practica statelor”, iar „codificarea dreptului internaţional” reprezintă „o mai
precisă formulare şi sistematizare a regulilor dreptului internaţional în domeniile în care există deja
o practică extensivă a statelor, precedente şi doctrină”. Dacă codificarea se referă în mod esenţial la
lex lata, în schimb dezvoltarea progresivă, are în vedere propuneri de lege ferenda11. Din chiar
formularea acestei prevederi, rezultă că este vorba de două obiective distincte, legate însă între ele,
deoarece nici o codificare nu se poate face, decât în contextul evoluţiei dreptului şi deci, în direcţia
dezvoltării lui (pentru că nu se sistematizează reguli vetuste care nu-şi mai justifică prezenţa, decât
într-un studiu documentar, iar pentru studierea şi dezvoltarea progresivă a dreptului, nu există altă
cale mai potrivită decât codificarea). Codificarea, ca şi dezvoltarea progresivă a dreptului, nu se
poate concepe decât în acest cadru, una alături de alta, fiind intrinsecă una alteia; o dezvoltare
progresivă înseamnă şi stabilirea, precum şi ordonarea regulilor existente, dar sistematizarea lor
constituie o premisă pentru progresul care se aşteaptă de la codificare; dar dacă, la rândul ei,
codificarea s-ar reduce la aşezarea în ordine a regulilor, fără o evaluare a lor şi o verificare, o
armonizare chiar, în raport de evoluţiile care s-au produs, nu-şi mai are nici un rost.
3. Dimensiunile codificării dreptului internaţional
Codificarea dreptului internaţional, la realizarea căreia participă O.N.U., constituie în mod
evident, o acţiune care a luat proporţiile unei activităţi fără precedent în istorie, prin anvergura sa,
precum şi datorită cadrului în care are loc, prin aria domeniilor care sunt abordate şi realizate
reglementările codificate şi prin valoarea ştiinţifică a studiilor care sunt întreprinse; prin larga
participare a statelor la aceasta, prin autoritatea promotorilor acţiunii, valoarea normelor adoptate
şi contribuţia la consolidarea ordinii juridice internaţionale, inclusiv asigurarea păcii şi securităţii
internaţionale şi a condiţiilor favorabile de care cooperarea are nevoie. Extinderea domeniilor
codificate tinde la crearea unui corpus de reguli stabil, de durată şi cu autoritate, adică are loc o
dezvoltare a dreptului internaţional, pentru asigurarea respectării regulilor, conferind eficienţă,
dreptului internaţional.
4. Reflectarea codificării în Carta O.N.U.
Activitatea de formulare a regulilor de drept internaţional – codificarea dreptului
internaţional, nu ocupă totuşi, în Carta O.N.U., locul cuvenit care îi revine, ţinând seama de rolul pe
care îl are Organizaţia şi organele sale – Adunarea Generală şi Comisia de Drept Internaţional12.
Printre sarcinile cele mai importante – personal, aş spune esenţiale – care revin O.N.U., se
numără şi aceea de a codifica dreptul internaţional; în art. 13 din Cartă, unde se află menţionate
atribuţiile Adunării Generale, se arată: „L’Assemblée Générale provoque des études et fait des
recommandations en vue de: … encourager le développement progressif du droit international et sa
codification”.
Codificarea nu ocupă, cu toate acestea, în Cartă, locul care îi revine ei, potrivit importanţei pe
care o are această competenţă care reprezintă unul dintre principalele procese de creare a dreptului
internaţional, iar prin propagarea şi influenţa acestuia, impactul la nivel naţional, asupra legislaţiei
interne. Dacă examinăm Carta O.N.U. – art. 1 şi 2 referitoare la „scopuri şi principii”, vom constata
că această activitate nu este menţionată in nomine, ci se poate deduce doar prin reflex; există o
referire indirectă (prin ricoşeu) în art. 1 în sensul că, pentru menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, se vor folosi mijloacele paşnice „conformément aux principes de la justice et du droit
international” [alin. (1)] şi că se va încuraja respectarea drepturilor omului omului [„en encourageant
le respect des droits de l’homme” – alin. (3)], iar în art. 2, este menţionat principiul pacta sunt
11
12

Shabtai Rosenne, op. cit., p. 632-633.
Referitor la rolul Adunării generale O.N.U., vezi Georg Schwarzenberger, op. cit., p. 292 şi urm.
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servanda („doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées”); cu alte cuvinte,
legiferarea care se desfăşoară prin acţiunile O.N.U., nu se plasează în trunchiul de bază al activităţii
O.N.U. şi rezultă prin implicaţie. Nici în doctrină, instituţia codificării dreptului internaţional nu are
o soartă mai fericită. Această viziune se datorează – în opinia noastră – autorilor Cartei O.N.U., care
păreau obsedaţi de problema securităţii – ceea ce în sine nu era greşit, dar omiteau ceea ce era şi
rămâne esenţial. Acceptând ideea că obiectivele fundamentale şi scopul final ale O.N.U. sunt
constituite din asigurarea păcii şi securităţii internaţionale, precum şi din cooperarea internaţională,
rămânem la opinia noastră – faptul că legiferarea la nivel internaţional este esenţială şi că se află
deasupra acestora. Nu numai că stabilirea regulilor care se aplică în relaţiile dintre stat constituie ea
însăşi o formă a cooperării, dar orice activitate, orice conduită este adaptată la ceea ce prevăd
regulile de drept internaţional; o acţiune poate fi calificată ca fiind o punere în pericol a securităţii,
numai în raport cu normele dreptului internaţional, iar reacţia împotriva ei, se va determina tot în
funcţie de aceasta; şi cooperarea dintre state se realizează în cadrul ordinii juridice, la baza oricărei
conduite stând principiile fundamentale ale dreptului internaţional. Dreptul internaţional este cel
care identifică şi defineşte competenţele instituţiilor internaţionale în calitatea lor de comisii şi
instanţe; în acelaşi timp, regula de drept este un instrument al organizaţiei, folositor în efortul de a
asigura soluţionarea paşnică a diferendelor prin proceduri legale13. Tot ceea ce se întâmplă în
comunitatea internaţională, este orânduit conform regulilor juridice internaţionale; legitimitatea,
precum şi admisibilitatea oricărei acţiuni se determină, în funcţie de normele juridice internaţionale
şi de aceea, constatăm că locul oferit activităţii de dezvoltare a regulilor internaţionale este reflectat
în mod necorespunzător, rolul codificării nefiind unul oarecare (printre altele). Dacă evaluăm
întreaga activitate a O.N.U., vom observa că elaborarea normelor de drept internaţional constituie
activitatea notabilă şi perenă, în vreme ce unele sunt doar episodice şi chiar dacă sunt dintre cele
grave, ele rămân, totuşi, vremelnice.
Că activităţii de codificare nu i se acordă locul cuvenit în ansamblul general al O.N.U.,
rezultă şi din observaţia unor specialişti în materie, în sensul că O.N.U. nu a fost preocupată prea
mult, de dezvoltarea dreptului internaţional; deşi era necesară o revizuire substanţială a întregului
ansamblu al dreptului internaţional, nu puţine au fost statele care au manifestat indiferenţă faţă de
aşa-zisele probleme juridice14.
5. Impactul codificării asupra dreptului internaţional
- Codificarea a devenit modalitate predilectă de creare şi confirmare a regulilor dreptului
internaţional, de normativizare la nivel internaţional; ea are un rol esenţial în condiţiile de astăzi,
constituind un imperativ şi nu o opţiune; ea marchează o acţiune de o stringentă actualitate şi nu una
de perspectivă; un impact care determină evoluţia dreptului internaţional şi-i asigură, în ultimă
analiză, existenţa. Dacă ţinem seama de numărul mare de state şi de organizaţii internaţionale în
continuă creştere, această comunitate internaţională (universitas civitatis) nu poate subzista fără un
corp de reguli după care să funcţioneze.
Ca izvor de drept, întrucât acordul la care au ajuns statele prin convenţia de codificare, se
concretizează într-un document formulat în termeni precişi (cu definiţii), fără ambiguitatea şi cu
rigoarea specifică acestuia, tratatul reprezintă cea mai bună cale de a şti exact şi în modul cel mai
precis, în ce constă reglementarea în discuţie (ce conţinut şi întindere are, cum se aplică, care sunt
sancţiunile ş.a.); un tratat înseamnă consimţământul pe care părţile l-au exprimat în mod efectiv, şi
nu în deducţii ori simple alegaţiuni, aşa cum le gândeşte unul sau altul; înseamnă regulă obligatorie
formulată fără ambiguitate şi întrucât consecinţele angajamentului asumat pot fi uneori dramatice,
este de o importanţă capitală, să se stabilească existenţa acestuia, precum şi limitele îndatoririlor.
13
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Stephen S. Goodspeed, The nature and functions of international organization, New York, 1959, p. 23.
Stephen S. Goodspeed, op. cit., p. 24.
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Tratatul (convenţia de codificare) reprezintă instrumentul ideal spre a se şti care sunt regulile de
drept internaţional, în raport de care se judecă orice conduită.
Are loc prin codificare, o perfecţionare a dreptului internaţional, deoarece regulile acestuia
capătă valenţele care sunt strict necesare, pentru reglementarea conduitei – claritate şi certitudine cu
privire la sensul prevederii, coerenţă cu ansamblul regulilor dreptului internaţional, concordanţă cu
realităţile sociale, valoare juridică şi eficienţă; se dezvoltă în mod progresiv, în sensul evoluţiei
societăţii şi al nevoii de a se reflecta în normele sale, cerinţele societăţii.
Codificarea aduce după ea certitudine în ceea ce priveşte existenţa ca atare a normelor de
drept internaţional, a întinderii şi conţinutului lor; o regulă formulată lapidar oferă calea adecvată
pentru găsirea de soluţii în problemele cele mai întortochiate; ordinea şi claritatea în gândire
formulată, ca regulă de conduită reprezintă atuul cel mai important într-o zonă aşa de complexă şi
încărcată de potenţiale riscuri, ca societatea internaţională.
- Are loc o dezvoltare şi perfecţionare a reglementărilor internaţionale.
Convenţiile de codificare nu sunt simple culegeri de reguli cutumiare – obiceiuri îndelung
respectate, soluţii din practica bilaterală a statelor ş.a., care să fi fost înscrise într-o formă
sistematizată spre a putea fi cunoscute mai uşor, ci o veritabilă modalitate de unificare şi
revitalizare a regulilor cutumiare existente, o eliminare a paralelismelor şi a neconcordanţelor, prin
armonizarea lor, dar mai ales o dezvoltare a acestora, prin reformularea şi completarea lor; din acest
punct de vedere, are loc un veritabil proces de dezvoltare progresivă a reglementărilor juridice.
Spre exemplu, în cazul Convenţiei cu privire la relaţiile diplomatice, întreaga economie a acesteia a
fost structurată, prin punerea la baza întregii reglementări, a conceptului de misiune diplomatică,
privilegiile şi imunităţile au fost extinse şi sunt acordate direct agenţilor diplomatici (şi nu ca efect al
acordării lor ambasadorilor) fiind eliminate controversele doctrinare cu privire la întinderea unor
imunităţi; dreptul statului acreditar de a împiedica mărirea excesivă a efectivului misiunii
diplomatice străine a asigurat un echilibru între interesele statului acreditant şi ale statului acreditar;
unele reguli de curtoazie au devenit regulă de drept etc. De asemenea, în cazul Convenţiei privind
relaţiile consulare (1963), când au fost confirmate o serie de reguli deja formate în practică,
făcându-le de aplicaţie generală, dar printr-o sistematizare a ceea ce exista, cu un echilibru stabilit
între interesele care există în domeniul relaţiilor consulare; au fost statuate principii noi (înscrierea
de noi funcţii ale oficiilor consulare – efectuarea de acte diplomatice de către acestea ş.a.), acordarea
de privilegii şi imunităţi oficiilor consulare (inviolabilitatea sediului), imunităţi şi privilegii ale
personalului consular ş.a.. La fel, şi în cazul misiunilor speciale unde au fost formulate reguli
asemănătoare, dar cu adaptări, ale celor din cazul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare15.
Aceleaşi dezvoltări s-au produs şi prin codificarea dreptului tratatelor16. Dacă luăm cazul Convenţiei
O.N.U. privind dreptul mării, găsim consacrarea unor instituţii juridice noi, ca patrimoniul comun al
umanităţii, Zona, tribunalul maritim ş.a., care au constituit o dezvoltare a regulilor în domeniu17.
Aceste convenţii de codificare nu sunt documente constatatoare (declaratory) ale dreptului
cutumiar existent la data codificării, ci instrumente creatoare de reguli, prin revizuirea şi
reformularea celor vechi spre a fi perfecţionate şi potenţate, prin completarea de noi reguli; noul
ansamblu are caracterul unui ansamblu de reguli instituite cu valoare juridică reconfirmată.
Orice codificare înseamnă punerea în ordine a regulilor existente şi dezvoltarea în continuare
a acestora, prin formularea de noi reguli; constituie calea cea mai potrivită de promovare a dreptului
internaţional.
15

Ion M. Anghel, Dreptul diplomatic şi consular, ediţie revizuită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, vol. I, p.
31-34, şi 423 şi urm., vol. II, p. 698 – 706.
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Roberto Ago, Droit des traités à la lumière de la Convention de Vienne, R.C.A.D.I., 1971, III, p. 301 şi urm; Ion
M. Anghel, Dreptul tratatelor, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 101 – 149.
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Dumitru Mazilu, Contribuţia diplomaţiei române la elaborarea reglementărilor în domeniul maritim, în Pagini
din diplomaţia României, vol. III, Editura Junimea, Iaşi, 2011, p. 431 şi urm.
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Evaluând-o, codificarea vine în întâmpinarea unei necesităţi internaţionale bine definite, iar
rezultatele obţinute până acum, sunt impresionante, mai ales după 1945. Dimensiunea acestora nu
poate fi măsurată numai după numărul de conferinţe ţinute, al documentelor adoptate şi a
ratificărilor obţinute, ci trebuie să avem în vedere generalizarea acestor reguli la nivelul întregii
comunităţi internaţionale, iar prin aceasta, aportul lor la instaurarea ordinii juridice internaţionale; pe
de altă parte, prin formularea normelor juridice, perfecţionarea şi aplicarea acestora, codificarea
creează contextul potrivit şi oferă o bază solidă pentru ca statele să se afle în situaţia ca, aliniindu-se
la reglementările adoptate, să promoveze normele dreptului internaţional, iar rolul şi contribuţia
instituţiilor internaţionale din domeniu să crească şi mai mult în acest proces; reprezintă, de
asemenea, un cadru pentru contribuţia instituţiilor jurisdicţionale internaţionale (C.I.J. ş.a.);
codificarea tinde să reducă tensiunile şi să dea speranţe.
- Codificarea are drept rezultat nu numai o revigorare, ci şi o revoluţionare a dreptului
internaţional, prin modificarea, dacă nu răsturnarea raportului care exista în trecut, între dreptul
internaţional convenţional şi dreptul internaţional cutumiar.
Acordul statelor suverane stă la baza dreptului internaţional, dată fiind consensualitatea lui;
dar exact acest lucru se întâmplă, în cazul convenţiilor de codificare, când textul lor este convenit
între state, într-un cadru anumit de solemnitate, apoi însuşit (prin semnare şi ratificare) – ceea ce îi
dă autenticitate şi greutate; în substanţă şi ca efect, acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul dreptului
cutumiar – acordul statelor, dar acest consimţământ fiind presupus, dedus din ceva, rămâne implicit
şi nu este expres, specific, spre a se înlătura incertitudinea. Dreptul internaţional tinde să fie înscris
în texte şi nu mai rezultă, din ceea ce este de natură contestabilă. Din acest punct de vedere, dreptul
creat prin opera de codificare – tratatul, apare ca un ius scriptum în sensul în care era cunoscut în
dreptul roman (derivă din voinţa categoric exprimată – explicită a legiuitorului). Regulile dreptului
internaţional, stabilite în cadrul codificării actuale, reprezintă altceva, de altă calitate, ca metodă de
realizare, dar şi ca rezultat şi autoritate (şi legalitate); ele au la bază, într-adevăr, voinţa statelor.
Dacă nu cu mult în urmă, normele dreptului internaţional erau stabilite (impuse) de câte un conclav
select al marilor puteri ori de către puterile învingătoare (inclusiv în cazul Cartei O.N.U.), procesul
de codificare a dreptului are acum alţi parametri. Desfăşurat în conformitate cu principiile
fundamentale (Carta O.N.U.), în special ale egalităţii suverane, în condiţiile abţinerii de la
ameninţarea sau folosirea forţei şi cu reglementarea pe cale paşnică a diferendelor internaţionale,
îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor, în urma lichidării colonialismului şi a democratizării
vieţii internaţionale18, toate statele lumii, sub îndrumarea şi cu sprijinul O.N.U., participă la
formularea normelor de drept; statele suverane sunt cele care îşi dau acordul cu luarea în considerare
şi a poziţiei structurilor internaţionale (organizaţii internaţionale, instituţii jurisdicţionale ş.a.), în
conferinţele cu participare universală. Acest acord în mod expres şi autentic dat, asigură
universalitate reglementării şi constituie garanţia respectării normelor dreptului internaţional.
Legitimitatea conferită astfel, stă la baza unui stat de drept la nivelul comunităţii internaţionale; iar
dreptul internaţional devine prin forţa şi responsabilitatea angajată de către state, ceea ce trebuie să
fie o altă calitate, un fenomen.
- Are loc o restrângere a domeniului în care se mai aplică dreptul internaţional cutumiar, a
rolului pe care îl mai ocupă în ansamblul dreptului internaţional. Demitizarea cutumei, a ceea ce este
confuz, aleatoriu şi nesigur, dacă nu chiar arbitrar, reprezintă o necesitate, varianta optimă şi
constituie un progres al dreptului internaţional.
Cutuma internaţională („cutuma internaţională ca probă a unei practici general acceptată ca
fiind dreptul” – expresie din Statutul C.I.J.) prezintă, desigur, unele avantaje reale care ţin de
supleţea şi de deductibilitatea ei; prezintă însă, în general, defectul de a fi imprecisă şi puţin
18

Referitor la caracterizarea dreptului internaţional contemporan, a se vedea Mohamed Bedjaomi, în Droit
international (bilan et perspectives), tom I, Editura Pedone, Paris, 1991, p. 1 – 17.
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cunoscută; de aceea, este de dorit ca asemenea reguli cutumiare să fie consemnate şi ordonate
într-un corp de reguli scrise (codificate).
Sfera dreptului internaţional cutumiar se comprimă continuu, pe măsură ce codificarea
progresează, acoperă zone tot mai largi de reglementări – eliminându-l pe acesta ori instaurându-se
de la început, iar cutuma, la rândul ei, urmează să se formeze pe baza dreptului scris (codificat),
având loc un proces invers în această evoluţie spre un sistem unificat.
În limitele sale de valabilitate (sfera reglementată), convenţia de codificare înlocuieşte
dreptul cutumiar preexistent; acesta nu este abrogat direct şi imediat, ci înlăturat de la aplicare
deocamdată (pentru că este general sau şi mai exact, o alternativă, şi va continua să se aplice în
totalitate celorlalte state care nu sunt părţi la convenţia de codificare sau pe aspectele nereglementate
pentru statele părţi la convenţia de codificare); cutuma, care constituie regulile generale de drept
(este drept, difuză, dar eternă), ea însăşi, va evolua în baza evoluţiei care are loc şi ca urmare a
codificării (pentru că practica formată pe baza convenţiilor de codificare devine regulă generală de
drept).
- Noţiunea de drept internaţional general (ca drept cutumiar) a dovedit, într-adevăr, o
vitalitate remarcabilă şi de aceea, dreptul internaţional cutumiar nu poate fi înlocuit în totalitatea sa
şi nici nu se poate ajunge la excluderea lui19. Acest lucru rezultă din preambulul convenţiilor de
codificare de la Viena (Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice – 1961 şi Convenţia cu privire
la relaţiile consulare – 1963), din textul: „Afirmând că regulile dreptului internaţional cutumiar
trebuie să continue a guverna materiile care nu au fost reglementate în mod expres de dispoziţiile
prezentei Convenţii”.
Remarcăm, însă, o evoluţie în formularea raportului dintre dreptul convenţional şi dreptul
cutumiar. Dacă în Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, nu mai subzistă cerinţa ca
respectiva convenţie să fi reglementat „în mod expres” o problemă, pentru ca să se aplice
prevederile ei, în Convenţia O.N.U. asupra dreptului mării, formularea este sensibil diferită, pentru
că, mai întâi, ecuaţia se stabileşte printr-o referire la „regulile şi principiile dreptului internaţional
general” şi nu la dreptul cutumiar; în al doilea rând, nu a mai fost reluată cerinţa ca reglementarea să
fi fost expresă în convenţia de codificare – ceea ce ni se pare mult mai corect, deoarece nu se pot
contrapune elemente inegale ca valoare juridică; unei reglementări organice adoptate recent
printr-un act expres şi explicit de către state, nu i se opune ceva care este latent, inform, nişte practici
confuze şi discutabile care pot fi invocate; ar fi un nonsens, ca reglementarea din convenţie să fie
neutralizată de asemenea elemente nesigure cât priveşte existenţa şi valoarea lor, când statele au
decis altfel.
- Cât priveşte delimitarea dintre sferele de reglementare convenţională şi cea cutumiară, în
domeniul care a fost codificat, observăm că potrivit textului citat mai sus, rămâne în sfera dreptului
cutumiar ceea ce nu a fost în mod expres reglementat prin convenţia de codificare. Formula este
clară şi soluţia tranşantă; în opinia noastră, rămâne însă deficitară, deoarece porneşte de la o premisă
depăşită când, cutuma era considerată un izvor de prim rang şi constituia regulă generală de drept; în
acest caz, cutuma constituia dreptul comun (rezidual), iar din această cauză, era normal ca dreptul
convenţional să apară ca excepţie şi ca atare, norma convenţională să fie de strictă interpretare; dar
menţionăm că reglementarea din convenţia de codificare în sensul că trebuie să fie în mod expres
prevăzută, duce la o comprimare a sferei convenţionale, menţinând în continuare întâietatea
cutumei, deşi în evoluţia care s-a produs, primordial a devenit acum tratatul ca izvor al dreptului
internaţional – pentru că sediul materiei nu se mai regăseşte în practică, acea zonă confuză şi
contradictorie a unor reguli formate, se zice, în decursul timpului, devenită acum anacronică, ci în
reglementările convenite de state prin acordul lor expres şi direct exprimat.
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Atunci când avem o reglementare in terminis sau care poate fi dedusă din ansamblul
reglementării (iure – deci sediul materiei), nu ne putem îndepărta de la sensul general al acesteia şi
accepta ca reglementare, o regulă de natură cutumiară – antică şi nesigură, care ar distona cu ceea
ce s-a convenit prin convenţii de codificare – acestea constituind, în mod neîndoielnic, voinţa
statelor şi nu ceea ce se ştie din amintiri.
Delimitarea dintre regulile care au fost codificate şi cele de natură cutumiară, spre a stabili
sferele în care operează una sau alta, nu este uşor de făcut; dacă luăm cazul Convenţiei privind
dreptul tratatelor, vom constata că există în aceasta, prevederi codificatoare, prevederi compatibile
şi prevederi incompatibile20; este, deci, o operaţiune complexă de stabilit ceea ce mai concordă din
cutumă, cu regulile codificate.
- Cu toată amploarea pe care a luat-o codificarea, dreptul internaţional cutumiar – considerat
în trecut, a fi un izvor rezultând direct din norma primară (consuetudo est servando), continuă şi în
prezent, a guverna ceea ce nu a fost codificat; sfera de importanţă a acestuia s-a redus însă, numai la
ceea ce nu a fost reglementat prin convenţia de codificare sau, şi mai precis, cu privire la
principalele probleme care nu sunt în mod expres, reglementate prin convenţia de codificare.
Prevederea tranşează, cât se poate de clar, raportul dintre dreptul convenţional şi dreptul cutumiar,
prin reducerea rolului acestuia din urmă. Dacă tratatul internaţional constituie una dintre sursele
fundamentale ale dreptului internaţional, cutuma şi-a pierdut din importanţa sa ca izvor al dreptului
internaţional. Motivarea acestei soluţii apare de la sine, pentru că, printr-un text clar al tratatului,
formulat în mod coerent şi confirmat recent, fără ambiguităţi, se consacră acordul expres (şi nu
dedus) al statelor cu privire la regulile reglementând materia respectivă.
- Pentru a se evita unul dintre neajunsurile cutumei (confuzia şi nesiguranţa), s-a mers şi mai
departe, în cadrul codificării, impunând cerinţa ca acordul de voinţă pentru ca să constituie tratat, el
trebuie să fie constatat într-un document scris; astfel, prin expresia „tratat”, se înţelege un acord
internaţional încheiat în scris (Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, 1969) – ceea ce
înseamnă că un acord de voinţă care nu este consemnat în scris, nu cade sub incidenţa regulilor
codificate şi rămâne a fi guvernat de regulile cutumiare.
- Dreptul comun încetează de a-l mai constitui dreptul internaţional cutumiar; dreptul
codificat devine dreptul comun în materie.
Ca urmare a participării masive, practic a tuturor statelor existente chiar, la unele convenţii
(cele din domeniul dreptului umanitar, al relaţiilor diplomatice şi al celor consulare, al dreptului
tratatelor), în vreme ce cutumei internaţionale existente i s-a redus sfera de aplicare, iar cutuma ce se
va crea, va coincide cu însăşi regulile codificate (dreptul convenţional creat), rolul acestora s-a
inversat, pentru că regulile codificate – tratatele, constituie însăşi regulile generale de drept în
materie; are loc un proces de dublă reconversiune a regulilor (cutumă – drept convenţional şi apoi
drept codificat – reguli generale de drept).
Acest set de reguli, verificate (reevaluate), sistematizate şi corelate, aduse la zi (dezvoltate
progresiv) – trecute prin purgatoriul exigenţelor tehnice şi sociale, sunt reconfirmate şi validate din
nou, la nivelul întregii comunităţi internaţionale; remaniate, îmbogăţite – dezvoltate şi prin această
confirmare şi revitalizare, ele capătă vigoarea şi forţa juridică a unor norme noi, constituind regulile
de drept în vigoare (lex lata). În cazul în care nu există reguli, jurisprudenţă şi practică a statelor în
materie, are loc un proces de instituire a regulilor care în lipsa cutumei, constituie reguli generale de
drept.
Examinând cazul convenţiilor (din 1961 şi 1963), afirmăm că, prin codificare, dreptul
diplomatic este ridicat la un alt nivel, decât ceea ce exista anterior, conferindu-i-se noi valenţe şi
dimensiuni (ca sferă şi ca forţă juridică); atunci când toate regulile cu privire la problemele
importante previzibile sunt reglementate prin convenţia de codificare – reformulate şi aduse la zi,
20
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dar şi confirmate în mod solemn, de către state prin ratificarea documentului ori alinierea la el, nu
mai poate exista nici un fel de îndoieli, unde trebuie să căutăm reglementarea; este evident, că rolul
dreptului cutumiar s-a redus substanţial, el servind doar ca soluţie extremă, când nu putem deduce
reglementarea necesară din convenţie. În toate cazurile, va trebui să pornim de la convenţia de
codificare şi să vedem, dacă există în convenţie, reglementare pentru problema în discuţie fie
reţinând şi preluând regula cutumiară, fie excluzând-o; dacă nu a fost preluată în convenţie, regula
cutumiară este omisă sau ignorată, înseamnă că nu a mai fost însuşită de state; dar orice problemă
trebuie să fie rezolvată, ţinând seama de ansamblul reglementărilor şi în primul rând, de ceea ce s-a
codificat.
În caz de contradicţie între dreptul convenţional (din convenţia de codificare) şi dreptul
cutumiar, prioritatea revine tratatului, dar nu în virtutea regulii că particularul trece înaintea
generalului (in toto iure genus per speciem derogatur), ci pentru că statele au decis care să fie locul
a ceea ce ele au codificat – sediul materiei.
În ecuaţia dreptul convenţional – dreptul cutumiar, elementul principal, de bază, îl reprezintă
convenţia de codificare, aceasta reprezintă regula de drept comun în materie, constituind voinţa
statelor în mod expres exprimată. Ca atare, dreptul codificat nu poate fi considerat o derogare de la
regulă, ci regula însăşi, iar normele cutumiare au devenit un adiacent la acesta; reglementările din
convenţia de codificare constituind o regulă generală de drept (ca urmare a acceptării ei, în unele
cazuri, a zdrobitoarei majorităţi a statelor), are autoritate şi faţă de statul care nu este parte la ea,
întrucât exprimă principii şi reguli generale ale dreptului internaţional general.
Dacă reglementarea se regăseşte în convenţia de codificare şi soluţiile va trebui să le căutăm
în această ordine, adică în dreptul scris – tratatul, şi nu în sursa care are o poziţie adiacentă,
subsidiară, la care se va recurge în mod extrem; aceasta nu mai poate constitui regula generală de
drept, pentru că acum statele au decis astfel şi anume, să fie aplicată norma convenită şi nu ceva
despre care nu se ştie precis că ar exista şi doar se presupune; n-ar mai exista raţiunea de a codifica,
dacă ceea ce s-a convenit, ar fi supus unei condiţionări care să-i reducă valoarea.
Întrucât dreptul codificat devine regulă generală de drept – dreptul comun în materia
codificată, nu se mai pune o problemă de preeminenţă în termenii de ius generalis (cutuma), când
aceasta avea preeminenţa şi ius specialis (tratatul).
• Mai mult, dacă în baza unei reglementări exprese prin convenţia de codificare, trebuie să
apelăm la regulile cutumiare, vom reţine dintre acestea, pe cele care se situează pe linia, sensul şi
limitele normelor codificate, cele care se armonizează cu ceea ce este codificat; acestea joacă rolul
de evitare ulterioară al admiterii sau respingerii, de filtru în alegerea şi reţinerea soluţiilor oferite de
cutumă21.
- Odată cu extinderea şi generalizarea dreptului convenţional, promovat pe calea codificării, a
dominaţiei dreptului pozitiv – tratatul, diferitele doctrine susţinute în trecut pentru explicarea şi
fundamentarea dreptului internaţional22, devin istorie; prin codificare, normele dreptului
internaţional sunt stabilite acum de către state, prin acordul lor exprimat în mod indubitabil, în
convenţiile de codificare.
Dacă statele suverane sunt acum autenticii creatori ai dreptului internaţional, pe calea
conferinţelor diplomatice de plenipotenţiari, având ca obiect adoptarea de reguli într-un anumit
domeniu, cu participare universală la acestea, iar actele adoptate sunt apoi ratificate de către ele, nu
mai subzistă nici un fel de dubiu, cât priveşte fundamentarea – raţiunea şi valoarea normelor
dreptului internaţional; fiind explicite aceste reglementări în ceea ce priveşte temeiul lor (cine le
adoptă şi în ce scop), recursul la diverse teorii, supoziţii, speculaţii şi subtilităţi de gândire nu îşi mai
are raţiune.
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Tendinţa de generalizare treptată a dreptului pozitiv conduce în timp la eliminarea oricăror
ambiguităţi, iar discuţiile din doctrină, având la bază diverse filozofii, precum cele despre natura
dreptului internaţional, nu mai au niciun sens (decât scolastic). Procesul de codificare, constând în
convenirea regulilor de drept internaţional între statele suverane, în baza consimţământului lor
exprimat în mod explicit prin convenţia de codificare, tranşează disputele despre problema din ce îşi
trag regulile pozitive, validitatea lor şi de ce statele trebuie să-şi conformeze conduita, acestor reguli;
simplificând lucrurile, statele convin regulile de conduită, se angajează prin actele lor de voinţă.
Recursul la conceptul de drept natural – ius naturale, un drept etern, neschimbat şi independent
(potrivit căruia ansamblul de norme ale dreptului internaţional sunt independente de voinţa statelor, dar
li se impune), fundamentarea dreptului internaţional pe doctrinele voluntariste (inspirate din filozofia
lui Spinoza şi Hegel – dreptul internaţional îşi are fundamentul în voinţa statului) – în forma
pozitivismului absolut (ca reacţie contra exceselor şcolii de drept al naturii şi a ginţilor, a idealismului),
a voluntarismului unilateral (hegelian) şi voluntarismul plurilateral (dreptul internaţional este fondat
pe voinţa colectivă a statelor – Triepel) sau pe doctrinele obiectiviste (obiectivismul sociologic –
Duguit, Scelle ş.a.; rolul bazat pe necesitate – pacta sunt servanda – Kelsen, Guggenheim ş.a.;
obiectivismul moral sau metafizic – St. Augustin, Grotius, Gentilis ş.a., toate acestea nu mai prezintă
nici o utilitate în fundamentarea dreptului internaţional actual.
6. Contribuţii ale României la codificarea dreptului internaţional
- În mod tradiţional, România s-a aflat printre promotorii dreptului internaţional, inclusiv a
codificării acestuia – ea fiind vital interesată, în menţinerea ordinii juridice internaţionale, iar iluştri
jurişti şi diplomaţi români – Nicolae Titulescu şi Vespasian Pella, au făcut operă de pionierat în
acest domeniu. Dacă Nicolae Titulescu, ca preşedinte al Adunării Ligii Naţiunilor (în două rânduri),
a coordonat codificarea făcută de aceasta, iar la data de 11 martie 1930, a fost numit şeful Delegaţiei
române care a participat la Conferinţa pentru codificarea dreptului internaţional (Haga), 23 Vespasian
Pella, la rândul lui, prin iniţiativa sa pentru unificarea dreptului penal, ca artizan al organizării unei
justiţii penale internaţionale, precursor al tezei cu privire la răspunderea statelor („La criminalité
collective des Etats et le droit pénal de l’avenir”), pentru documentele prezentate în calitate de
raportor în problema agresiunii („războiul de agresiune este o crimă”), ca şi pentru reprimarea
terorismului, ca participant la Conferinţa de la Washington (1925) care avea pe ordinea de zi
codificarea dreptului internaţional – idei prezentate la Societatea Naţiunilor ori în scrierile sale
(„Principiile fundamentale ale unui cod represiv al Naţiunilor”), a intrat în istoria dreptului, ca
deschizător de drumuri; gândirea şi ideile lui înaintate au căpătat expresie în ceea ce avea să se
înfăptuiască odată cu înfiinţarea O.N.U.
- În ultima jumătate de secol, România a fost reprezentată la acţiunile de codificare, prin
delegaţi trimişi din ţară sau prin colegii noştri aflaţi în post la misiunile diplomatice din ţările în care
au avut loc conferinţele pentru codificarea dreptului internaţional; în unele cazuri, trimişii din ţară au
fost jurişti din M.A.E., iar în alte cazuri, au fost jurişti din alte instituţii. În fazele de pregătire a
conferinţelor, România a fost reprezentată în Comisia de Drept Internaţional, a înaintat observaţii şi
propuneri şi a luat parte la dezbaterile din Adunarea generală, oferind date despre experienţa sa în
materia ce se discuta.
Cu scuzele de rigoare pentru cei omişi, aş menţiona, inter alia, următoarele nume ale celor
care au reprezentat România la conferinţele de codificare: Edwin Glaser, Ion Diaconu, Dumitru
Mazilu, Gheorghe Săulescu, Ioan Voicu, Iftene Pop, Aurel Cristescu, Aurel Preda, Ion Edu,
subsemnatul şi alţi colegi din M.A.E., precum şi pe Victor Duculescu, Alexandru Bolintineanu ş.a.;
uneori, ca şef al delegaţiei, a fost numit ambasadorul acreditat în ţara respectivă. Ţara noastră a
deţinut în câteva rânduri funcţia de vicepreşedinte al conferinţei de codificare.
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• Potrivit documentelor de care dispun, s-a participat, în mod practic, la discutarea şi
adoptarea tuturor acestor convenţii de codificare, amintindu-le pe următoarele: Convenţia privind
relaţiile diplomatice (1961), Convenţia privind relaţiile consulare (1963), Convenţia privind
misiunile speciale (1969), Convenţia privind reprezentarea statelor la organizaţiile internaţionale
(1975), Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, Convenţia privind dreptul mării,
Convenţia privind succesiunea statelor la tratate (1978), Convenţia privind succesiunea statelor la
bunuri, arhive şi datorii (1983), Imunitatea de jurisdicţie a statelor, Folosirea cursurilor de apă în
alte scopuri decât pentru navigaţie ş.a..
România este parte la majoritatea acestor convenţii de codificare, ratificându-le pe cele mai
multe dintre ele; cu ocazia adoptării şi ratificării lor, a formulat declaraţii (ref. principiul
universalităţii participării la conferinţele internaţionale şi tratatele internaţionale, clauza colonială)
sau rezerve (cu privire la jurisdicţia obligatorie a C.I.J.).
• Din lipsa unei informări cu elemente mai specifice, nu ne-am putea angaja într-o prezentare
mai concretă a acestor participări, iar menţiunile vor fi exemplificative (exempli gratia). Am regăsit
însă, în documentele conferinţelor de codificare pe care le-am răsfoit, amendamente prezentate de
România (la Convenţia privind dreptul tratatelor, Convenţia privind relaţiile diplomatice şi cea
privind relaţiile consulare), intervenţii ale conaţionalilor noştri (Aurel Preda, Victor Duculescu,
Gheorghe Săulescu ş.a.). În unele reuniuni, reprezentanţii români s-au numărat printre cei mai activi
participanţi, prin amendamentele prezentate şi intervenţiile făcute în cadrul dezbaterilor.
• Personal, am participat la codificarea dreptului diplomatic (1961) – la pregătirea ei, a
dreptului consular (1963) şi a dreptului tratatelor între state şi organizaţiile internaţionale sau între
organizaţiile internaţionale între ele (1986); la aceasta din urmă, am participat în calitate de
membru al delegaţiei Consiliului O.N.U. pentru Namibia (dar neoficial, am asigurat şi reprezentarea
României, prin intervenţii în plenară).
Fiind unul dintre membrii Delegaţiei române participante la Conferinţa de la Viena din 1963
pentru codificarea dreptului consular, mă voi referi pe scurt la acest caz. Delegaţia a fost formată din
6 persoane (jurişti din M.A.E. şi personal consular) şi a contat, prin amendamentele, propunerile şi
intervenţiile sale, printre cele mai active24. Lucrările s-au desfăşurat în cele două Comisii (în prima
Comisie, au fost examinate problemele privind relaţiile consulare şi clauzele finale ale Convenţiei,
iar în Comisia a II-a, cele legate de statut (privilegiile şi imunităţile consulare), apoi în Plenară (votul
final). Împreună cu Ion Diaconu, am asigurat participarea în Comisa a II-a, unde discuţiile au fost
îndârjite (referitor la inviolabilitatea localurilor oficiilor consulare au fost prezentate peste 20 de
amendamente, iar discuţiile crâncene au durat o săptămână); am făcut mai multe intervenţii.
Şeful Delegaţiei române a fost unul dintre vicepreşedinţii Conferinţei; România a avut câteva
amendamente care au devenit text de Convenţie, printre care amendamentul comun la art. 5 b) (ref.
funcţiile consulare), prin care s-a inclus prevederea cu privire la promovarea relaţiilor amicale
(acelaşi amendament s-a făcut în 1961 cu privire la relaţiile diplomatice). Amendamentul făcut de
mine (A/CONF.25/C2/L207) se referea la scutirea de la obligaţia de prestaţii personale – aceasta
fiind extinsă la toţi membri oficiului consular, şi a fost adoptat după mai multe peripeţii (ca art. 51).
Propuneri şi zeci de intervenţii am făcut în Plenară şi în Comisia a II-a, cu privire la inviolabilitatea
localurilor consulare (câteva luări de cuvânt) şi a arhivelor; imunitatea de jurisdicţie şi
inviolabilitatea personală a funcţionarului consular, statutul curierului consular, scutiri fiscale,
comunicarea consulului cu cetăţenii proprii, libertatea de mişcare, obligaţiile statului de reşedinţă
ş.a.25; în Plenară, am avut discuţii aprinse pe probleme de procedură (am propus votul paragraf cu
paragraf). Fiind activi în dezbateri, am fost contactaţi de delegaţiile altor ţări pentru a le sprijini şi
conlucra cu ele.
24

Codificarea dreptului consular, Justiţia Nouă, nr. 5/1964, p. 49 şi urm.
Conférence de Nations Unies sur les relations consulaires, Documents officiels¸ vol. I, Nations Unies, p. 28, 40,
44-45, 58, 306, 315, 333, 341, 375, 376, 377, 390, 396, 403, 451 ş.a.
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CODIFICAREA DREPTULUI ÎN EUROPA
Mădălina VIZITEU∗*
Abstract:
Encoding law in Europe began with the codification of Roman law made by Gregorius,
Hermogeniasus, Theodosiu II and Justinian. Justinian's compilation behind the Roman-Germanic law and
Catholic law acted as a catalyst.
Romano-Germanic Empire and the Catholic Church were the unifying factors that overlapped
local legal system fragmentation. Certain areas of Europe, Scandinavians and Iceland had its own
characteristics.
Napoleonic codification was based on existing customs collections in France. And German law
known period in writing custom collections (Saxenspigel; Swabenspiegel). German historical school of
law has ruled against codification of law, especially because he could not accept a codification of the
French model in Germany.
Finally, French law and the Germans were the basis for civil law and have contributed to national
legal systems of many countries on other continents.
Cuvinte cheie: codificare, codificare napoleonianã, cutumã, sisteme de drept, ordine juridică

Cea mai importantă operă de sistematizare a fost făcută de Justinian, însă aceasta nu a fost
prima şi singura încercare de sistematizare. Despre încercările anterioare de sistematizare,
întreprinse de Pompei şi Caesar, Mario Losano a afirmat că acestea au fost falimentare, şi că modul
de a concepe sistematic era străin spiritului originar al dreptului roman. Că „nu este întâmplător că,
opera de codificare a dreptului roman s-a realizat în Bizanţul lui Justinian: dreptul congestum al
romanilor, de-a lungul a unsprezece secole, devine digestum de la cultura greacă. În epoca clasică,
odată cu dezvoltarea comerţului şi receptarea culturii greceşti, lumea concretă latină a fost pusă în
contact cu „abstracţiile greceşti rafinate ale gramaticii, ale logicii şi ale geometriei”1.
Sistematizarea iustiniană a fost precedată de:
– Codul gregorian, elaborat de Gregorius, profesor de drept la Beirut, între anii 291-294 d.
Hr., cuprinde constituţiunile imperiale date din vremea împăratului Hadrian, până în anul 291 d. Hr.;
– Codul hermogenian, realizat în anul 295 d. Hr. de Hermogeniasus, de asemenea profesor la
Facultatea de drept din Beirut, este o continuare a Codului gregorian;
– Codul theodosian, făcut din ordinul împăratului Theodosiu al II-lea în anul 438 d. Hr.,
cuprinde constituţiunile imperiale de la Constantin cel Mare până la Theodosiu al II-lea, şi este
alcătuit din 18 cărţi împărţite pe titluri, iar titlurile pe constituţiuni2.
Legislaţia lui Justinian, numită şi compliaţia lui Justinian, a fost realizată în timpul vieţii
acestuia, trei lucrări (Codex, Digeste, Institute), între anii 528-538 d. Hr., iar cea de-a patra
(Novelae), după moartea acestuia.
Codul (Codex) a avut două ediţii. Sarcina ordonării dreptului roman i-a fost încredinţată
ministrului Treborian (questor sacri palati) care a fost ajutat de zece specialişti, printre care şi
profesorul Teofil de la Constantinopol şi profesorul Leontius de le Beirut. Prima ediţie nu a ajuns să
∗
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fie cunoscută. În schimb, cea de-a doua ediţie (Codex repetitiae praelectionis), care a ajuns în
vremurile noastre, cuprinde constituţiunile în vigoare din timpul lui Hadrian, până în anul 534 d. Hr.,
atât de drept public, cât şi de drept privat. Sistematizarea a fost făcută pe cărţi, părţi, titluri,
constituţiuni, paragrafe. Anumite constituţiuni au fost modificate deoarece nu mai corespundeau
realităţilor sociale ale momentului realizării Codului.
Digesta (Digestele), aşa cum am arătat, era o lucrare cu caracter enciclopedic. Digestele,
lucrarea realizată de Trebonian şi comisia de 15 specialişti, pe care a alcătuit-o dintre avocaţii şi
profesorii de drept de la Constantinopole şi Beirut, cuprindea fragmente din lucrările jurisconsulţilor
clasici, care însă au fost adaptate.
Alcătuirea lucrării a fost stabilită chiar de Justinian prin 3 constituţiuni imperiale care au fost
aşezate ca prefaţă la Digesta.
Pentru că lucrările jurisconsulţilor conţineau soluţii diferite şi controversate, Justinian a dat
50 de constituţiuni imperiale (quinqagintas decisione) prin care a soluţionat controversele şi a adus
la zi instituţiile depăşite. Au fost folosite două mii de lucrări ale jurisconsulţilor şi a rezultat o lucrare
de 50 de cărţi, împărţite în titluri, fragmente şi paragrafe.
Fiecare fragment are la început o inscriptio, în care este menţionat numele autorului.
Fragmentele au o ordonare pe criterii ţinând de materie şi sursă. Au fost stabilite patru categorii de
lucrări după criteriul operei şi autorilor3. Fiecare categorie de lucrări a fost pusă la dispoziţia unei
subcomisii, din cele trei subcomisii4 constituite pentru realizarea lucrărilor care erau conduse de
Teofil, Constantin şi Doroteu.
Prima comisie a ordonat materialul din libri ad Sabinum şi din Digestele lui Salvius Iulianus,
numite masa sabiniană.
Cea de-a doua comisie a prelucrat comentariile la edictele pretorilor, masa edictală.
Cea de-a treia comisie a selectat masa papiniană, precum şi fragmentele din cea de-a patra
categorie, din care a rezultat partea numită apendix.
În această ordine au fost aşezate în fiecare titlu, titlurile fiind alcătuite pe materii.
Digesta lui Justinian a fost publicată şi în anul 1870, sub îngrijirea lui Th. Momsen, apoi în
anul 1931 de către P. Bonfante5.
Citările din Digesta se fac prin indicarea după titlul său a cărţii (cincizeci la număr), titlului,
fragmentului şi paragrafului. Ex.; Digesta 3.2.3.2.
Digesta a mai purtat şi numele de Pandekte, şi de aici numele de pandektişti dat juriştilor, în
special germani, care s-au ocupat cu aplicarea dreptului roman în secolul al XIX-lea6.
Digesta a intrat în vigoare la 30 decembrie 533 d. Hr. şi odată cu ea şi institutele.
Institutele lui Justinian este o operă didactică, dar avea forţă obligatorie. Lucrarea este
alcătuită din patru cărţi, împărţite, la rândul lor, în titluri şi acestea în paragrafe. La Institutele lui
Justinian au lucrat Trebonian, Teofil şi Doroteu7.
Novelae constituie o aducere la zi a compilaţiei iustiniene. Cuprinde constituţiunile date de
Justinian, după anul apariţiei celorlalte trei lucrări, anul 534 d. Hr., până în anul 565 d. Hr. (nouă
constituţiuni imperiale). Lucrarea a fost realizată de particulari, după moartea lui Justinian.
Compilaţia justinianiană nu a redat întocmai fragmentele selectate ci, în mod voluntar, a fost
modificată în vederea aplicării în practică. Aceste modificări sunt cunoscute sub numele de
interpolaţiuni.
3
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Modificări involuntare au fost aduse textelor compilaţiei lui Justinian şi cu ocazia
transcrierilor. Lucrările care au stat la baza selecţiei au fost consultate de practicieni care au făcut
însemnări în text şi care au fost preluate la copiere. Acestea au fost numite glose. Şi unele şi altele au
fost identificate prin comparare cu jurisprudenţa din care au fost extrase fragmentele cuprinse în
opera legislativă a lui Justinian, atunci când acestea au mai existat.
Termenul de glosatori este legat de Şcoala de jurişti, care a luat fiinţă în secolul al XII-lea la
Bologna, ale căror comentarii în limba greacă la opera legislativă justiniană au fost numite glose.8
La originea Şcolii de la Bologna stă studiul integral al Digestelor realizat de către Innerio, care a trăit
la Bologna în secolul al XII-lea.
Compilaţia justiniană a fost tipărită prima dată în anul 1489, iar, în secolul al XVI-lea a fost
numită Corpus juris civilis (Culegere de drept civil).
Glosele bologneze aufost sistematizate în Glosa lui Accursio (1181-1263) cunoscută şi ca
Glossa perpetua sau Glossa Glossarum ori Magna Glossa, căreia i s-a recunoscut o forţă juridică
egală cu aceea a textului iustinian.
Imperiul bizantin, care nu mai era Imperiul Roman, a îndeplinit o misiune istorică de
relevanţă universală: a conservat cultura clasică şi a extins-o, sub forme mai acceptabile, noilor
realităţi, atât la popoarele slave, cât şi la civilizaţia islamică, sub loviturile căreia s-a prăbuşit.
Relevanţa culturală a Bizanţului este şi mai grăitoare în domeniul juridic, dacă se raportează la cea a
Imperiului de Apus, unde compilaţiile juridice romano-barbare tindeau să nu se întrepătrundă, în
timp ce alternanţele juridice ale Imperiului Oriental s-au configurat grandios.
În spaţiul fostului Imperiu Roman de Apus, printre elementele de drept, leges barbarorum,
ale popoarelor care au reuşit să-i provoace căderea, o componentă importantă a fost cea a drepturilor
germanice, leges barbarorum. Popoarele germanice au adus în Europa Occidentală o pluralitate, o
multitudine de reguli, diferite de la un popor la altul. Ele aveau, însă, şi caracteristici comune prin
care se diferenţiau de dreptul roman. Losano le-a rezumat la patru astfel de caracteristici comune:
1. natura autonomă a dreptului care nu era edictat nici de vreun rege, nici de un Dumnezeu
(în sensul de zeitate supremă – n.n.), şi care se năştea consuetudinar (obişnuielnic) din
comportamentul popular; aici îşi are bazele legenda politică a libertăţii germanilor;
2. dreptul nu era scris, se transmitea de către „pronunţătorii dreptului” (Gesetzessprecher, cfr.
I, 4b), folosind formule uşor de memorat;
3. mai multe familii (trib, Sippe) alcătuiau o comunitate care stăpânea în comun terenurile,
pădurile, apele; familia era sub autoritatea paternă, pe bază ierarhică;
4. la origini, dar şi mai târziu, la baza familiei sta legătura de sânge pe linie maternă (cf.
Tacit). Acest element al sângelui, ca factor unificator (s.n.) a dobândit valoare legendară în
determinarea specificităţii germanice, şi, apoi, a degenerat în tragedie.9
Invaziile barbare, prezentate mai sus, au durat, în sens restrâns, între anii 375 d. Hr., când a
avut loc invazia hunilor, şi 568 d. Hr., anul încercuirii longobarzilor în Italia. Fiecare populaţie
migratoare a avut propria evoluţie în formele statale şi nu s-a putut realiza o entitate germanică10.
În această perioadă, cele mai importante codificări au fost:
– Edictum Theodorici, dat de regele vizigot Theodoric II, la Narbo, în a doua jumătate a
secolului al V-lea.
– Codex Euricianus, document scris, promulgat de regele Euric în ajurul anului 475 d. Hr.
Din acesta, ca document scris, s-a păstrat un fragment. Codul a continuat să fie aplicat chiar şi după
cucerirea musulmană, în drepturile locale (fueros în Spania, forais în Portugalia) care au renăscut
odată cu Reconquista (recucerirea) 11;
8
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– Lex Romana Visigothorum, numit şi Breviarum Alarici, promulgat de regele Alaric II în
Provenţa12.
– Liber papiensis, Cartea din Pavia, aparţinând longobarzilor, a alcătuit un drept propriu al
acestora. Mai târziu a fost sistematizat într-un manual care a luat numele de Lombarda şi care a
constituit baza învăţământului juridic la Universitatea din Pavia. Metoda de analiză a acelui text a
trecut mai târziu la Bologna şi la Şcoala glosatorilor.
– Lex Romana Burgundiorum, promulgată de regele Gundobad, în regatul Burgundiei, în
jurul anului 500 d. Hr.13 În Imperiul Bizantin, deşi Iustinian interzisese expres redactarea de
comentarii interpretative la Digesta (în Deo auctore, par. 12, Tanta, par. 21), acestea au cunoscut o
perioadă de înflorire. Ele erau atât private, cât şi oficiale, emanate chiar de împăraţi pentru a
completa opera lui Iustinian. Egloga Isaurica a fost publicată în anul 740 d. Hr. de Leon Isaurico şi
îşi avea sursele în cărţile compilaţiei lui Iustinian, dar şi în novelele împăraţilor care i-au urmat.
Pentru că era tributară ereziei iconoclastice, după înfrângerea acestei erezii, în anul 879 d. Hr.,
împăratul Basilio I a înlocuit-o cu Pròchiro, un manual practic inspirat direct din Institutele lui
Iustinian. Acestea au fost amplu folosite în Serbia, Bulgaria şi în Rusia.
Al treilea manual oficial a fost Epanagoge, o ediţie revăzută a lui Pròchiro.
Dreptul roman a fost în continuare adaptat la realitatea bizantină, punctul culminant fiind
atins de compilarea Basilicalelor, alcătuit din 60 de cărţi. Era scrisă în limba greacă, iar
sistematizarea s-a făcut prin adunarea argumentelor într-un singur punct, în timp ce Corpus Juris
trata acelaşi obiect în diferite locuri14.
Revenind pe continentul european, este de remarcat că, deşi caracteristica dreptului germanic
era oralitatea, cu timpul, a pierdut această caracteristică, devenind drept scris în anii în care triburile
germanice au fost consolidate în state. În dreptul format, elementele romane şi germanice s-au
amestecat nu numai în privinţa normelor, ci şi în formularea lingvistică. Chiar dacă aceste scrieri
erau în latina vulgară, nu întotdeauna erau înţelese de destinatarii normelor, fapt pentru care în ele
apăreau incizii în mallobergo, adică în cuvinte simple, pentru a le face de înţeles conţinutul. Spre
exemplu, în cazul de furto porcorum, acesta era explicat aşa: „Si quis porcellum lactantem fureverit
adprobatum, mallobergo «chramnechiltium hoc cxx dinarios qui faciunt solidos III culpabilis
indicetur»” (Lex salica emendata, tit. 2) 15. Acestea se numeau leges sau pacta şi lor li s-au adăugat
culegerile de legi numite Spigel, sau Oglinzi, creând un vast corpus de norme germanice care
convieţuiau cu normele romaniste, conform particularităţilor juridice din fiecare stat. Pe teritoriul
german, după receptarea dreptului roman, normele de origine germanică erau în vigoare, alături de
cele romaniste. Normele germanice constituiau dreptul special, iar cele romaniste alcătuiau dreptul
comun. După acest criteriu, şi cei care cercetau normele în cauză s-au numit germanişti sau
romanişti.
În Franţa, cum am arătat mai sus, nu a existat o evoluţie uniformă. În partea sa meridională au
fost reluate cazurile juridice italiene, iar dreptul roman se afla alături de consuetudini. În partea
nordică predomina dreptul consuetudinar introdus de normanzi. Aici au fost realizate marile
cutumiere: Coutumes du Beauvoiss, Grand Coutumier de France, Somme Rurale. În aceste
cutumiere dreptul consuetudinar prevala asupra celui roman16.
M.G. Losano a apreciat că realizarea culegerii scrise a consuetudinilor este o mărturie a
importanţei lor crescânde. În acelaşi timp a marcat deschiderea drumului declinului consuetudinii în
raport cu legea de care ar fi putut fi foarte uşor absorbită şi că în Europa dreptul a rămas în esenţă
12
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consuetudinar, din timpul Romei clasice până în perioada absolutismului. Dreptul scris a deschis
drumul codificărilor din perioada iluministă care a culminat cu elaborarea Codului civil francez din
anul 1804. în perioada secolului al XIX-lea, dreptul consuetudinar a cunoscut doar două momente
de revenire, dar fără urmări de durată. Acestea s-au produs în cadrul Şcolii istorice a dreptului şi în
Şcoala dreptului liber. Franţa Nord-Occidentală a trecut de la dreptul consuetudinar la dreptul Marii
Britanii şi a contribuit la formarea common-law.
Reconstruirea compilaţiei lui Iustinian într-o formă sistemică definitivă, produsă în cadrul
civilizaţiei bizantine a asigurat persistenţa dreptului roman până în secolul XX.
În spaţiul european, Imperiul Romano-Germanic şi biserica catolică au constituit factori
unificatori care se suprapuneau ordinii juridice fragmentare locale. Deasupra statutelor oraşelor, a
obiceiurilor locale şi feudale şi chiar a legilor fiecărui monarh, se situau dreptul bisericii şi dreptul
imperial. Ele alcătuiau baza juridică comună tuturor şi alcătuiau jus communae17.
În anul 1075 a avut loc separarea bisericii de Imperiu. Dreptul trebuia să răspundă unei
societăţi caracterizată de mercantilism (comercialitate). Dreptul lui Iustinian oferea posibilitatea
respingerii pretenţiilor bisericii. A fost contextul reluării studiului dreptului roman18.
La Bologna a luat fiinţă o şcoală de jurişti (curent doctrinar nu instituţie organizată
administrativ) care a revigorat dreptul lui Iustinian. Exponentul cel mai de seamă al acelei şcoli a
fost Irnerio care a reuşit, în secolul al XII-lea, să dea ştiinţei dreptului statului statutul de ştiinţă
autonomă.
Juriştii şcolii de la Bologna, pentru că studiau dreptul bizantin, care cuprindea şi glosele,
acestea având sensul de comentarii, au fost numiţi glosatori.
Lucrarea de vârf a perioadei glosatorilor a fost Glosa lui Accursio (cca 1181-1263),
cunoscută şi ca Glossa ordinaria sau Glossa perpetua, sau Glossa Glossarum sau Magna Glossa, care
a rezumat şi unificat lucrările şcolii bologneze de până atunci.
Prin Flossa lui Accursio, dreptul roman a fost receptat în celelalte sate europene. A fost la
baza sistemului dreptului vremii până la codificările din secolul al XVIII-lea19.
Decretaliile papei Grigore al IX-lea, despre care s-a arătat mai sus, ulterioare decretului lui
Graţian, au reprezentat pentru canonişti ceea ce a însemnat pentru civilişti compilaţia lui Iustinian.
Glosele redactate de şcoala canonică de la Bologna au creat dreptul canonic care, deşi a primit unele
modificări, este în vigoare până astăzi20.
Pe lângă dreptul privat, de origine romanistă, a început să se constituie un corp autonom de
norme comerciale, a cărei valabilitate s-a păstrat până în zilele noastre. Benvenuto Stracca
(1509-1578) a publicat, în anul 1553, Tractatus de marcatura et mercatore, care, alături de alte
opere ale Şcolii italiene, s-au răspândit în întreaga Europă. Corporaţiile au formulat statute proprii,
iar comercianţii şi-au format practici proprii devenite uzuri şi uzanţe.
Din iniţiativa lui Frederic cel Mare, în Prusia s-a realizat un cod general numit Allgemaines
Landrecht (A.L.R.) cuprinzând peste 17.000 de paragrafe care priveau nu numai dreptul privat, ci şi
probleme de drept constituţional, administrativ, canonic şi chiar penal. Acesta a fost opera unui jurist
practician, pe nume Karl Gotlieb Svarez. Acest cod a fost criticat pentru că „spiritul său este cel al
statului poliţist”21.
Sub influenţa juriştilor umanişti s-a realizat Usus Modernus Pandectarum.
Marea înflorire a dreptului german s-a produs în secolul al XIX-lea sub influenţa Şcolii
istorice, curent juridic căruia i-au aparţinut mari jurişti ca Friederic Karl von Savigny, Einhorn,
Pufendorf, Dernburg (dreptul pandectelor). Curentul „pandectist” se consideră că a fost iniţiat de
17
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lucrările lui Savigny, în special de lucrarea Sistemul dreptului roman actual (System des Heutigen
Römischer Rechts) dar şi Pandekten a lui Dernburg, precum şi de Manualul de drept al Pandectelor
(Lehrbuch des PandektenRechts).
Un alt curent a fost cel al „dreptului privat german”. Otto Gierke a fost unul dintre promotorii
acestui curent, acesta fiind cunoscut prin lucrarea sa Deutsche Privatrecht22.
În Rusia, cea care avea să se proclame „a treia Romă”, M.G. Losano23 a distins cinci perioade
de formare a sistemului de drept, până la dreptul sovietic.
Prima perioadă a fost aceea a principatelor independente (988 d. Hr.-1327) în care textul cel
mai important a fost Ruskaia Pravda (dreptul rusesc). Era o culegere de practici judiciare cu caracter
privat. De-a lungul timpului, ea a circulat în mai bine de o sută de variante, începând cu cea mai
scurtă de numai 25 de articole şi ajungând la o variantă de 159 de articole. Au fost primite influenţe
germanice, dar, mai ales, din dreptul bizantin (Egloga Isaurica lui Leon şi Prokiro al lui Basilio I.
Dreptului laic i s-a adăugat şi dreptul canonic bizantin. Nomocanoanele traduse în limba slavă au
fost adunate în Kormskaia Kniga (cartea ghid).
A doua perioadă a fost cea a dominaţiei mongole (1237-1480). În această perioadă
nomocanoanele s-au îndepărtat de modelul bizantin, iar metropolele ruseşti, deseori de origine
greacă, au adoptat reguli noi de origine greacă sau bulgară, deciziile preoţilor ruşi intrând în corpul
nomocanoanelor. În dreptul laic a fost apărată tradiţia naţională, iar noile redactări ale culegerii
Ruskaia Pravda nu s-au schimbat substanţial faţă de modelele sale mai vechi. În anul 1480
principele Ivan al III-lea (cel Mare) i-a învins pe mongoli şi i-a împins la graniţa asiatică a Rusiei,
iar capitala a fost mutată de la Kiev la Moscova. În anul 1497 Rusia s-a eliberat definitiv de
dominaţia mongolă.
A treia perioadă este cea a începuturilor statului moscovit (1480-1689). Ivan al III-lea, în anul
1497, a pus în aplicare o compliaţie legislativă Sudebnik (sud = tribunal, sudia = judecată), care avea
numai 68 de articole. A fost revizuită în 1550 de Ivan al IV-lea (cel Groaznic), ajungând la câteva
sute de articole. A fost revizuit şi dreptul canonic, în anul 1551, printr-o nouă compilaţie intitulată
stoglav (sto = sută şi glav = capitol). Ivan cel Groaznic a unificat puterea spirituală cu cea laică în
persoana sa şi s-a numit „ţar”. Din 1613 până în 1917 (la Marea Revoluţie Socialistă din
Octombrie), Rusia a fost condusă de dinastia romanovilor.
A patra perioadă, cea a imperiului autocratic, a durat între 1689 şi 1906 şi s-a caracterizat
printr-o foarte mare expansiune, începută în timpul lui Petru cel Mare, despre care se spune că a şi
lăsat un testament politic privind expansiunea Rusiei (Testamentul lui Petru cel Mare). În 1711 s-a
instituit Senatul, ca organ suprem administrativ şi judiciar. Dreptul a cunoscut o perioadă de declin
şi, la fel, şi învăţământul juridic unde predau profesori străini, rupţi de realităţile Rusiei. În 1833, în
timpul împăratului Nicolai I, Speranskii a publicat Culegerea legilor din Imperiul Rus, care conţinea
peste 30.000 de legi, organizate în cincizeci de volume. Tot Speranskii a elaborat un nou Corpus, de
60.000 de articole, în cincisprezece volume, intrat în vigoare în 1835 care abrogă toate normele
anterioare anului 1832 şi le înlocuia cu cele ale Corpusului legilor imperiului rus.
Aceasta a fost numai o reformă a izvoarelor, nu şi a conţinutului dreptului rus.
Cea de-a cincea perioadă (1906-1917) a fost cea a monarhiei constituţionale şi are ca
moment de pornire intrarea în vigoare a Constituţiei adoptate în anul 1906.
În Peninsula Scandinavă şi în Islanda evoluţia dreptului a prezentat caracteristici proprii, iar
dreptul care a luat fiinţă, anticipăm, prezenta elemente atât din sistemul de drept romano-germanic,
cât şi din cel de common-law. Suedia, Danemarca, Norvegia, Islanda şi Finlanda au fost, în multe
perioade, unite între ele. Din 1387 până în 1814 Norvegia a fost unită cu Danemarca. În 1389,
Suedia a fost cucerită de regii danezi, iar stăpânirea daneză a durat până în 1448 când şi-a proclamat
22
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independenţa. Din 1261 până în 1918, Islanda a fost provincie norvegiană, când s-a constituit în stat
independent şi suveran, aflat într-o uniune reală cu Danemarca, până în anul 1944. Finlanda a fost
cucerită în secolul al XIII-lea de suedezi şi a fost sub această dominaţie până în anul 1808 când a
fost alipită Rusiei ţariste până în anul 1918. Între 1814 şi 1905 Norvegia a fost într-o uniune reală cu
Suedia.
În acest condiţii istorico-politice s-au conturat două grupuri de legislaţii: una
danezo-norvegiană şi una suedezo-finlandeză.
S-a afirmat că acest sistem de drept din Peninsula Scandinavă a fost unul autonom. „Dreptul
roman – scriau Arminjon, Nodle şi Wölf – a pătruns în sistemele scandinave tardiv şi indirect, când
tribunalele lor au avut acces la principiile şi concepţiile născute din dreptul roman, pentru a astupa
lacunele drepturilor lor naţionale”24.
Din legislaţia statelor scandinave, de dinaintea codificărilor franceză şi germană, sunt
cunoscute următoarele opere legislative:
– Codul danez din 1683 (Danske Lov);
– Codul norvegian din 1687 (Norke Lov), o copie aproape fidelă a Codului danez, ele fiind
adoptate în timpul aceluiaşi rege, Cristian al V-lea;
– Codul suedez din 1734 (Sveriges Rokes Alruanna Lag). Acesta, deşi are la bază vechile
legiuiri şi cutume suedeze, reflectă, sub numeroase aspecte, principiile dreptului roman. Nu a fost
rezultatul unei directivări oficiale, ci al formării juriştilor suedezi în universităţile germane care au
cunoscut „Heutigen Römischer Recht”;
– în Finlanda, din 1734 s-a adoptat Codul general suedez25.
Sistemul juridic francez nu a luat naştere pe teren gol. Codurile lui Napoleon s-au bazat pe
cutumele şi culegerile de cutume existente în spaţiul care a devenit Franţa de mai târziu. Până la
codificările napoleoniene, a cunoscut două perioade de evoluţie:
– perioada numită „ancien droit” (dreptul vechi, ţinând de la năvălirile barbare şi
destrămarea Imperiului Roman, până în anul Revoluţiei franceze – 1789, când s-a instituit adunarea
constituantă;
– cea de-a doua perioadă, numită de „drept intermediar”, a ţinut până la adoptarea Codului
civil francez;
– cea de-a treia perioadă, cea începută în timpul Imperiului francez, este considerată a se
întinde până în zilele noastre.
1. În perioada lui „ancien droit”, în spaţiul ocupat de franci, au existat două forme de drept.
Nu le denumim „sisteme”, pentru că, apreciem că nu întruneau condiţiile pentru această calificare
filosofică. Ele formau partea dreptului nescris – „terrae consuetudinariae”, în sud-vestul Franţei de
mai târziu – şi partea în care se aplicau instituţiile de drept roman – „pays de droit ècrit”26. Era o
distincţie generică şi aproximativă pentru că, în general, dreptul roman era recunoscut de cutumele
importante (cele din Auvergnem Bourbonnais, Flandra) ca drept comun, iar altora le era conferit un
rol supletiv, atunci când nu aveau norme în toate materiile (cutumele din Franche-Comté, Melun,
Orleans, Tours). Alte cutume, cum erau cele din Berry sau Nivernais, aveau reguli inspirate din
dreptul roman27.
În secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, au fost realizate marile culegeri de cutume, numite
„cutumiere”, cunoscutele „Marele cutumier al Normandiei”, „foartea vechea cutumă din Bretania”
(La très ancienne cutume de Bretagne). Regele Charles al VII-lea, prin ordonanţa Montil-les Tours,
a obligat la redactarea cutumelor (în anul 1454). Întinderea acestor cutumiere era diferită. Cutuma
din Paris avea 362 de articole, iar cea din Orleans avea 492 de articole28.
24
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Perioada dreptului vechi nu poate fi redusă simplist la exclusivitatea cutumei. Suveranii, sub
forma edictelor, declaraţiilor, scrisorilor, patentelor, numite toate, generic, ordonanţe, stabileau noi
reguli de drept. Activitatea lor legiuitoare nu era însă una necenzurată. Voluntarismului lor îi era
opusă cenzura parlamentelor din feude care puteau refuza înregistrarea lor, făcându-le inaplicabile.
Unele dintre „ordonanţe”, cum au fost cea de la Versailles asupra comerţului (1673) şi cea de la
Fontainbleu asupra marinei (1681) au avut un caracter complet şi sistematic şi au stat la baza
codificărilor din secolul al XIX-lea (Codul de comerţ din 1807). Şi Codul civil din 1804 a preluat
din unele ordonanţe din secolul al XVIII-lea (Ordonanţele Daguesseau).
2. În perioada de „drept intermediar”, al cărei început a fost marcat de Revoluţia franceză din
1789, evoluţia dreptului a fost caracterizată de existenţa unei legislaţii nou create, edictată de
organele revoluţionare. Este perioada unui drept creat şi nu recunoscut. A luat fiinţă prin
transformarea Statelor generale, o Adunare Constituantă. Actele normative adoptate au marcat
trecerea de la feudalism, la capitalism. Intervenţia lor a vizat domeniile proprietăţii, familiei şi
comercial. A fost autorizat împrumutul cu dobândă, s-a organizat publicitatea ipotecară, a fost
suprimată inegalitatea dintre moştenitori, eliminând regula primogeniturii, s-a stabilit reprezentarea
succesorală, au fost acordate drepturi copiilor născuţi în afara căsătoriei ş.a.
3. Perioada începută în timpul lui Napoleon, odată cu adoptarea Codului civil, poate fi
definită prin existenţa dreptului scris şi a marilor codificări. După adoptarea codului, jurisprudenţa a
contribuit la evoluţia dreptului. Această contribuţie s-a produs în condiţiile în care, doctrina a
promovat metoda ştiinţifică de interpretare care a folosit jurisprudenţa în aflarea şi afirmarea
conţinutului adevărat al normei juridice29 şi, mai apoi, la conturarea unor ramuri de drept.
Adoptarea Codului civil francez a fost iniţiată de Napoleon la numai zece ani de la
declanşarea revoluţiei, în timpul Consulatului, pe când Napoleon era deja prim-consul (12 august
1799) prin Hotărârea din 24 Thermidor, anul al VIII-lea al Revoluţiei30.
Napoleon a jucat un rol însemnat în procesul de elaborare a Codului civil francez, participând
constant la lucrările de elaborare ale comisiei constituite în acest scop şi ai cărei membri erau Fr.
Tronchet, preşedintele Tribunalului de Casaţie, F. Bigot de Preameneu, comisarul guvernului pe
lângă Tribunalul de Casaţie, J. Portalis, comisar general pe lângă Consiliul prizelor maritime,
Jacques de Maleville, membru al Tribunalului de Casaţie, în calitate de secretar, şi consulul Jacques
de Combacérès, care a fost desemnat să conducă această comisie.31
Adoptarea Codului civil nu a fost obţinută cu uşurinţă de Napoleon, corpurile legiuitoare
respingând iniţial primul capitol. Napoleon a retras întregul proiect şi l-a supus dezbaterii, abia după
ce a obţinut o reducere a numărului tribunilor. Adoptarea a avut loc sub forma a 36 de legi, în
perioada 1803-1804, legi care au fost reunite într-un singur cod, la data de 21 martie 1804 (30
Ventose, anul XII) 32.
Napoleon a fost conştient de importanţa adoptării Codului civil, care a lăsat în umbră geniul
său militar şi victoriile în războaie, pentru care sunt luări de poziţie în sensul situării în categoria
marilor criminali împotriva umanităţii. Aflat pe insula Sfânta Elena, a afirmat: „Gloria mea nu este
aceea de a fi câştigat patruzeci de bătălii. Ceea ce nimeni nu va stinge, ceea ce va trăi etern, este
Codul meu civil, sunt procesele-verbale ale Consiliului de Stat”33.
Analizând din punct de vedere sistemic Codul civil al lui Napoleon, în structura sa, este
diferit de structura aleasă de codurile germane, acestea din urmă fiind împărţite într-o parte generală,
unde au fost prevăzute principiile reglementării raporturilor civile, şi mai multe părţi speciale, care,
29
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la rândul lor, erau împărţite în partea generală şi partea specială. Asupra acestui aspect vom reveni în
următoarea secţiune care este afectată dreptului german.
Codul civil francez este împărţit în trei cărţi, iar acestea în titluri. Cele trei cărţi sunt:
1. Despre persoane;
2. Bunurile şi diferitele modificări ale proprietăţii;
3. Diferite moduri de dobândire a proprietăţii.
Contribuţia dreptului francez la formarea dreptului continental nu s-a limitat la Codul civil.
Alte două însemnate contribuţii au fost Codul de procedură civilă şi Codul comercial.
Codul francez de procedură civilă, votat de Parlament la datele de 14 şi 15 aprilie 1806 şi
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1807, a fost elaborat tot din iniţiativa lui Napoleon şi a avut la bază o
ordonanţă regală din 1667.
Codul comercial francez a început să fie pregătit în anul 1801 şi a fost adoptat abia în 1806.
Deşi nici dreptul roman, nici dreptul canonic nu reglementau aspecte privind comerţul, codul
comercial francez nu a fost cel care să fi marcat începuturile reglementărilor comerciale. Instituţii de
drept comercial (norme, reglementări) au apărut încă din evul mediu în oraşele-cetăţi italiene, dar şi
în statele hanseatice (nordice) sub forma statutelor acordate comercianţilor (secolul al XVI-lea).
Corporaţiile au adoptat statute proprii. Comercianţii au urmat reguli proprii care, cu timpul, s-au
articulat în uzuri şi uzanţe. La începuturi, judecătorii care soluţionau cauzele comerciale proveneau
de la corporaţii. Dreptul civil şi dreptul comercial avea surse diferite, obiect diferit şi tribunale
diferite.34 Normele de drept ale comerţului erau norme de natură derogatorie de la dreptul comun.
Caracterul deschis, mobil al comerţului a făcut ca reglementările comerciale să aibă o aplicabilitate
care nu ţinea de teritoriile naţionale, ceea ce i-a imprimat o natură juridică internaţională.
În Franţa, Codul comercial a fost precedat de unele ordonanţe, care erau culegeri de cutume,
cum a fost Ordonanţa de la Versailles din 1673, al cărei autor a fost un comerciant pe nume Savary,
precum şi al Ordonanţei de la Fontainbleu, din 1781.
Ca structură, Codul comercial francez a fost împărţit în patru cărţi:
– Despre comerţ în general, care cuprinde dispoziţii referitoare la comercianţi, societăţi,
burse, agenţi de schimb, curieri, comisionari, vânzarea comercială, scrisoarea de creanţă şi biletul la
ordin.
– Cartea a doua priveşte dreptul maritim;
– Cartea a treia este despre faliment şi bancrută;
– Cartea a patra reglementează jurisdicţia comercială35.
Dacă despre Codul civil francez s-a spus că a fost un element de progres, că a marcat trecerea
la relaţiile de tip capitalist, Codul comercial francez a fost criticat pentru că s-a născut desuet, dată
fiind copierea în cadrul său a amintitelor ordonanţe. Pentru modernizarea lui au fost necesare
numeroase modificări legislative, făcute mai ales în secolul al XX-lea. În 1965 s-a constituit chiar un
„Consiliu consultativ al legislaţiei comerciale”.
Şi Codul civil francez, de-a lungul timpului, a primit foarte multe schimbări, fără însă să-şi
piardă actualitatea şi vigoarea. Au existat şi încercări de modificare a lui, care nu s-au finalizat, cum
a fost cazul proiectului franco-italian al obligaţiilor din 1926. Revizuirea lui substanţială s-a produs
începând cu anul 1964. între 1964 şi 1978 au fost adoptate nouă legi care au vizat domenii esenţiale.
În 1964 s-a adoptat legislaţia de reformare a tutelei; în 1965 – legislaţia de reformare a regimurilor
matrimoniale; în 1968 – protecţia incapabililor; în 1970 a fost reformat dreptul reglementând
rudenia; în 1972 – reforma filiaţiei; în 1975 – reforma divorţului; în 1977 – reforma absenţei; în
1978 – reforma indiviziunii ş.a. În afara problemelor ţinând de dreptul familiei, reformarea Codului
civil s-a mai produs şi în următoarele domenii: modalităţile vânzării imobiliare (1967 şi 1971),
34
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diferite operaţii de construcţii, a clauzei penale (1975), răspunderii constructorului (1978),
societăţilor civile (1983).
Despre evoluţia sau revoluţia Codului civil francez s-a spus că a fost o reînnoire aproape
completă a relaţiilor de familie care, însă, s-a produs în interiorul codului şi nu în afara lui, dreptul
francez neafirmând existenţa unei ramuri distincte de dreptul familiei36. V.D. Zlătescu îl citează pe
G. Cornu37 care vedea în aceste reforme o reînnoire substanţială a dreptului civil francez, nu doar
pentru că instituţiile familiale au fost remodelate pe principii noi, ci şi pentru că ansamblul pe care
l-au format face să apară un sistem de reguli şi tendinţe care vor duce la revizuirea şi altor părţi din
dreptul civil şi că aceste reforme au făcut o „revoluţie paşnică a dreptului contemporan”.
Începând cu secolul al XIX-lea, o preocupare centrală a ordinilor juridice naţionale a fost
codificarea. În Germania dezbaterile pe această temă au fost foarte aprinse. Şcoala istorică a
dreptului din Germania s-a pronunţat împotriva codificării, în primul rând, pentru că nu putea să
accepte o codificare de tip francez. În Germania dominantă era reacţiunea, iar Codul civil francez
era rezultatul Revoluţiei franceze de la 1789.
Codul civil german a fost adoptat abia în anul 1900 şi, până la urmă, era inspirat tot după cel
francez.
Şi dreptul german, aşa cum am arătat, a cunoscut perioada redactării cutumelor în culegerile
numite „oglinzi” (Saxenspiegel şi Swabenspiegel – secolul al XIII-lea). În 1794, Frederic cel Mare a
pornit un proces de codificare pe care însă nu a apucat să-l vadă finalizat. Codificarea dorită de
Frederic cel Mare nu avea în vedere doar dreptul privat, ci şi pe cel constituţional. Lucrarea
întreprinsă numită Allgemeines Landrecht (A.L.R.) era opera unui jurist practician, Karl Gotlieb
Svarez şi număra peste 17.000 de paragrafe.
Despre această codificare, opinia doctrinară este că era opera unei epoci care dispărea, în
timp ce codul civil francez marca debutul unei noi perioade istorice.
O anume codificare existase şi înaintea acestui moment prin preluarea de Sfântul Imperiu
Romano-Germanic a compilaţiei lui Iustinian, care era o remarcabilă operă de codificare, sub
numele de „drept imperial” (kaiserrecht). Ba mai mult, în Codul lui Iustinian au fost inserate unele
din legile împăraţilor Frederic I şi Frederic al II-lea.
În organizarea politică şi de stat a Imperiului german s-au produs schimbări care au dat
naştere mai multor state. Fărâmiţarea statală nu a dus şi la disoluţia dreptului privat.
Şcolii istorice a dreptului i se opunea Şcoala dreptului natural care era adepta codificării.
Justus Thibaud, care aparţinea Şcolii dreptului natural, în anul 1814 a publicat cartea „Despre
necesitatea unui drept civil comun german”38.
Savigny, aparţinând Şcolii istorice, în lucrarea sa „Despre vocaţia timpurilor noastre pentru
legiferare şi jurisprudenţă”, a respins ideile lui Thibaud, susţinând că epoca are vocaţie pentru
doctrina juridică dar nu are pentru codificare39.
În 1849, a fost adoptat un Cod comercial unificat pentru toate statele germane şi s-a hotărât
elaborarea unui cod al obligaţiilor.
În 1873, s-a adoptat propunerea formulată de Miquel şi Lasker de elaborare a unui cod civil.
Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch – B.G.B.), care avea 2385 de articole, şi care a intrat
în vigoare, la 1 ianuarie 1900. Cea mai mare parte a reglementărilor conţinute era de origine romană,
respectând şi ordinea pe materii a pandektiştilor40.
În ceea ce priveşte structurarea sistemului Codului civil german, i s-a imputat modul de
redactare respectiv, tehnica trimiterilor de la un text la altul, care au ajuns până la trimiteri de gradul
patru.
36

Idem, p. 46.
G. Cornu, Droit civil, I, Introduction, les personnes, les biens, Ed. Monterestien, Paris, 1980, p.
38
V.D. Zlătescu, Geografie juridică, op. cit., p. 84.
39
Idem, p. 84.
40
Idem, p. 84-86.
37

Drept public

363

Ca particularităţi ale Codului civil german, au fost puse în evidenţă următoarele:
– existenţa unei cazuistici abstracte. Codul german a evitat formulările generale, regulile cu
un conţinut larg;
– existenţa unei părţi generice a codului şi a unor părţi generale ale celorlalte patru părţi
speciale. Existenţa dispoziţiilor generale vine în contradicţie cu cazuistica abstractă. Însă, dispoziţiile
generale au avut rolul unor supape. Ele cuprind principii generale, la a căror aplicare judecătorul
poate recurge, fără să mai existe alte texte de lege. Fritz Sturm41 aprecia că, aceste clauze permit să
se regleze situaţii de fapt pe care legiuitorul nu le-a putut prevedea dar care îi conferă un mijloc
eficace de a adapta dreptul, noilor necesităţi;
– limbajul folosit, termenii utilizaţi care au un sens neschimbat;
– absenţa formalismului sau caracterul mai redus, în raport cu dreptul francez;
– puterea cvasidiscreţională acordată judecătorului care, în cazul insuficienţelor sau lacunelor
legislative putea să reconstruiască, să recompună din textele izolate de lege, principiile generale pe
care se sprijină aceasta şi apoi, printr-o coborâre de la general, la particular, să deducă din aceste
principii răspunsul la cauză. Problema limitării acestei puteri a judecătorului s-a pus abia după
elaborarea Codului civil german42.
„Şcoala dreptului liber”, prin exponenţii ei de frunte ca Fuchr sau Kantorowicz, era în
favoarea libertăţii judecătorului, în timp ce adepţii ştiinţei juridice constructive a conceptelor îl
obligă pe judecător să nu iasă din spiritul, dacă nu chiar, din litera codului.
Şcoala de la Tubingen, numită şi ştiinţa juridică a intereselor, a înlocuit Şcoala jurisprudenţei
conceptuale şi s-a pronunţat pentru punerea în balanţă a intereselor din proces şi aprecierea de către
judecător a acestora, ca şi cum ar fi legiuitor. Judecătorul trebuia să vadă ce interese ocrotea
legiuitorul şi să le promoveze, la rândul său43.
După cel de-al doilea război mondial, deşi Germania a fost divizată, Codul civil (B.G.B.) a
continuat să se aplice în ambele Germanii. În Republica Democrată Germană, în 1976, a fost
înlocuit cu un cod civil. Codul civil (B.G.B.), ca şi cel francez, a fost modificat în repetate rânduri.
„Cu toate aceste modificări, aprecia Fritz Sturm, codul civil german a păstrat caracteristicile
originale. El continuă să poarte amprentele timpului său. Fruct al şcolii pandekstiste şi al
conceptualismului juridic german din secolul al XIX-lea, el duce abstracţia la extrem şi se exprimă
într-un limbaj, în acelaşi timp riguros şi de neînţeles pentru profan”44.
Codul comercial german (Allgemeine Deutches Handelsgesetzbuch – A.D.H.) a fost adoptat
înaintea celui civil, în anul 1861. Doctrina germană s-a pronunţat împotriva includerii lui în Codul
civil. După adoptarea Codului civil, codul comercial a fost supus unei opere de revizuire, pentru a fi
pus de acord cu Codul civil. Codul comercial însă a influenţat Codul civil care a preluat o serie de
reguli care au fost stabilite mai înainte, cum au fost regulile privitoare la încheierea şi respectarea
contractelor, dobândirea de bună-credinţă.
Codul comercial are următoarea structurare:
- vol. I – despre comercianţi, registrele comerciale, înscrierea şi radierea firmelor ş.a. privind
comercianţii:
- volumul al II-lea – despre societăţile comerciale;
- volumul al III-lea – despre contractele comerciale;
- volumul al III-lea – despre comerţul maritim.
În anul 1892, în Codul comercial german a fost introdusă societatea cu răspundere limitată
(GmbH) care a fost preluată apoi şi în alte state: Portugalia (1901), Polonia (1923), Austria (1906),
Bulgaria (1924), Franţa (1925), Turcia (1926), Ungaria (1930).
Societatea pe acţiuni a fost introdusă în codul comercial german, în anul 1965.
41
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CONSIDERAŢII PRIVIND INFLUENŢA CULTURII JURIDICE
ASUPRA CODIFICĂRII ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1864-2009
Claudiu Ramon D. BUTCULESCU*
Abstract:
The influence of legal culture over legal codifications has many areas of interest inthe field of
legal scholarly research, especially from the perspective of reciprocal interactions between the two. Legal
culture has been classified in the specialized literature as internal legal culture, meaning the legal culture
of law specialists and external legal culture, founded on the perception of the general public about law.
This paper addresses how the internal and external legal culture relates to the development of law
codification in Romania and also how legal cultures have influenced the legal thinking that was the
backbone of legislative codification.
Keywords: legal culture, codification, legal system, natural law, legal positivism

Cultura juridică reprezintă un concept care nu are în prezent o definiţie riguroasă. Cultura în
general a fost definită de Edward Burnett Tylor, care o confunda cu civilizaţia, considerând-o un
ansamblu care cuprinde cunoaştere, credinţe, artă, morală, drept, obiceiuri, precum şi orice alte
capacităţi şi comportamente dobândite de om în calitatea sa de membru al societăţii1. Jean Jacques
Rousseau avea punea în discuţie raporturile dintre cultură şi virtute, arătând intercondiţionările
dintre acestea2.
Pe lângă definiţiile şi conceptele indicate mai sus, de-a lungul timpului, alţi reputaţi
specialişti în domeniul sociologiei juridice au încercat să găsească explicaţii cu privire la noţiunea de
cultură juridică, începând cu ideile enunţate de Lawrence Friedman, care alătura noţiunii de „cultură
juridică” atribute ideatice, continuând cu teoria lui Roger Cotterrell privind „ideologia juridică”,
precum şi cu ideile enunţate de alţi specialişti – Penissi, Blankenburg etc.
În opinia reputatului specialist Volkmar Gessner3, cultura reprezintă o formă de răspunsuri
dezvoltate ca răspuns la diferiţi stimuli. Cu alte cuvinte, definiţia expusă de Gessner se prezintă ca o
relaţie de tip stimul – reacţie:

S

R

O altă caracteristică prezentată este cea de element cultivat, nu înnăscut. Totodată, cultura
poate avea o formă comună, dar şi o formă instituţionalizată, în baza căreia instituţiile sociale sunt
organizate. De asemenea, sunt amintite o serie de indici care să evidenţieze comparativ diferenţele
culturilor naţionale. Dintre aceştia, Gessner pune accent pe utilizarea conceptului „timp”. În acest
sens, el arată că, spre exemplu cultura mediteraneană şi latino-americană urmează o abordare
poli-cronică, în care multiple evenimente au loc, fără a urma o ordine precisă şi fără o prioritate
*
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anume. În sens contrar, culturile nordice conceptualizează timpul în mod linear şi segmentat. În
aceeaşi lucrare mai sunt abordate şi relaţiile dintre cultura juridică şi integrarea europeană, dintre
cultura juridică şi relaţiile comerciale internaţionale, precum şi dintre cultura juridică şi profesiile
juridice4. În cadrul analizei relaţiilor dintre cultura juridică şi integrarea europeană sunt evidenţiate
diferenţele între sistemele common-law şi civil law, precum şi între procedura formală (judiciară) şi
cea informală (realizată prin conciliere şi alte metode de soluţionare alternativă a litigiilor). În cadrul
raporturilor dintre cultura juridică şi relaţiile de comerţ internaţional este evidenţiată bogăţia
culturală care există în cadrul raporturilor comerciale internaţionale. Ordinea normativă internaţional
a dezvoltat de-a lungul timpului o practică comercială, concretizată în numeroase uzanţe şi cutume,
dintre care majoritatea au fost codificate.
Studierea unui asemenea subiect necesită o abordare în primul rând sistemică (holistică),
completată cu abordări epistemologice şi axiologice.
Din punct de vedere epistemologic, pare interesantă clasificarea făcută de Lawrence
Friedman cu privire la cultura internă şi cultura externă. Fără a insista asupra acestei clasificări, pe
care am menţionat-o în extenso în alte capitole ale acestei lucrări, este necesar să reamintim că prin
cultură juridică internă, cunoscutul filosof al dreptului înţelege ansamblul cunoştinţelor cu privire la
drept, însuşite la nivel profesional, de către cei ce exercită profesii juridice, în timp ce cultura
juridică externă desemnează ansamblul percepţiilor oamenilor obişnuiţi cu privire la drept. În
ambele situaţii, dreptul este perceput ca obiect al gândirii, având atât însuşiri esenţiale, cât şi însuşiri
derivate. Însuşirile esenţiale sunt cele pe care dreptul le manifestă în mod real, în timp ce însuşirile
derivate sunt cele pe care i le atribuie membrii societăţii. În cazul culturii juridice externe, diferenţa
dintre însuşirile esenţiale şi cele derivate este deseori pregnantă. La nivelul oamenilor de rând,
predomină mai degrabă conceptul de „dreptate”, care nu se suprapune întotdeauna realităţilor
juridice. Pentru a explica cele arătate mai sus, vom prezenta trei exemple pe care le considerăm
edificatoare: cazul prescripţiei extinctive, cazul moştenitorilor legali şi cazul căsătoriei. În prima
situaţie, putem lua următorul exemplu: o persoană (A) împrumută de la altă persoană (B) o sumă de
bani, iar la scadenţă refuză restituirea banilor. Din punct de vedere al culturii juridice externe,
datoria continuă să subziste până la stingerea ei prin plată. Din punctul de vedere al culturii juridice
interne, orice specialist al dreptului cunoaşte faptul că obligaţia de plată are caracter perfect doar
pentru o anumită perioadă de timp, după care degenerează într-o obligaţie naturală, care nu mai
poate fi executată silit. În această situaţie, obligaţia continuă să subziste, dar împrumutătorul nu mai
poate utiliza forţa coercitivă a statului pentru a obliga datornicul să restituie datoria. Din punctul de
vedere al culturii juridice externe, această situaţie apare ca o formă de îmbogăţire fără temei a
datornicului, în timp ce din punct de vedere legal, prescripţia este un mijloc prin care este sancţionat
creditorul nediligent. În a doua situaţie, este necesar să avem în vedere următorul exemplu: o
persoană, care are o avere însemnată decedează, iar cel mai apropiat moştenitor este un văr de gradul
al doilea (rudă de gradul VI). Din punctul de vedere al culturii juridice externe, averea persoanei
decedate se cuvine membrilor familiei sale. Din punct de vedere legal însă, normele juridice
obligatorii referitoare la succesiuni prescriu ca în cazul lipsei de moştenitori legali până la gradul al
IV-lea sau de moştenitori testamentari, succesiunea este declarată vacantă şi revine statului român.
În cazul celui de-al treilea exemplu, putem observa că în dreptul românesc, căsătoria este un
act-condiţie, care permite părţilor să îşi exprime consimţământul cu privire la încheierea căsătoriei,
fără a putea însă să modifice în vreun fel efectele căsătoriei. Aceste efecte se produc în virtutea legii.
În toate cele trei cazuri prezentate, există diferenţe semnificative între modul de percepţie a dreptului
din perspectiva culturii juridice externe şi modul de percepere din perspectiva culturii juridice
interne. Exemplele nu au fost întâmplător alese. Fiecare dintre aceste cazuri constituie şi un exemplu
al influenţei sociale asupra dreptului. În perioada interbelică, fiecare dintre situaţiile juridice
4
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prezentate erau reglementate în mod diferit. În esenţă, modificările generate în cadrul societăţii au
determinat la rândul lor modificări esenţiale în sistemul dreptului şi implicit la nivelul culturii
juridice. În cazul culturii juridice interne, lucrurile sunt mai simple, în sensul că între calităţile
esenţiale şi cele derivate există o diferenţă mai mică, deşi în acest caz există o altă problemă, şi
anume apariţia unei întregi game semiotice care diferă în spaţiu şi timp, chiar şi în cadrul aceleiaşi
culturi juridice naţionale. Spre exemplu, practica judiciară diferă de la o instanţă la alta în cadrul
sistemului judiciar românesc. Unele discrepanţe sunt remediate prin instituţia recursului în interesul
legii, dar în continuare rămân extrem de multe diferenţe în interpretarea legii. Astfel şi la nivelul
culturii juridice interne, există diferenţe de percepţie referitor la însuşirile derivate ale noţiunii de
drept. De altfel, aşa cum s-a arătat şi în literatura de specialitate, dreptul reprezintă forme de
reprezentare simbolică5.
Totodată, şi alţi autori au pus în discuţie abordări epistemologice, considerând că, deşi
asemenea abordări sunt puţin utilizate, ele au caracter concludent asupra definirea relaţiilor privind
dominarea instituţională economică, socială sau politică6.
Potrivit altor opinii, dreptul comparat este o componentă indispensabilă a culturii juridice7.
Potrivit aceluiaşi autor, unul dintre scopurile principale ale dreptului comparat este de a clasifica
sisteme juridice, culturi juridice şi tradiţii juridice.
Pe lângă aprecierea culturilor juridice din perspectivă juridică comparativă, pentru a putea
înţelege pe deplin mecanismele prin care s-au format diferitele culturi juridice, va trebui să avem în
vedere şi perspective sociologice, antropologice şi nu în ultimul rând, psihologice.
Din punct de vedere sociologic, cultura juridică prezintă importanţă din cel puţin două
perspective. În primul rând, în cadrul sociologiei comparative a dreptului, cultura juridică are un rol
important. În acelaşi timp, cultura juridică poate fi abordată şi în cadrul sociologiei generale. În
contextul sociologiei comparative a dreptului, studiul culturii juridice se prezintă ca un corolar al
cercetării structurale şi formale a sistemelor juridice. Din punctul de vedere al sociologiei generale,
cultura juridică trebuie studiată, mai ales prin prisma rolului său asupra activităţii în cadrul societăţii
umane. Cultura juridică este o componentă importantă a vieţii sociale, iar modul său de evoluţie este
puternic influenţat de evoluţia societăţii umane. Din perspectivă antropologică, cultura juridică este
interesantă prin studiul influenţei sale asupra conduitei membrilor societăţii. În final, din punct de
vedere psihologic, evoluţia culturii juridice prezintă interes prin modul în care membrii comunităţii
interacţionează între ei, participând în acest sens la formarea şi modificarea culturilor juridice.
Relaţiile dintre cultura juridică şi mediul comercial internaţional conturează modul în care sistemul
culturii juridice şi cel al dreptului comerţului internaţional interacţionează şi se influenţează unul pe
celălalt. În materia relaţiilor dintre cultura juridică şi profesiile juridice, este evidenţiat rolul
avocaţilor în dezvoltarea practicii internaţionale, precum şi existenţa unor societăţi avocaţiale
specializate în acest sens. Trebuie menţionat faptul că, în cadrul societăţii contemporane, poate fi
constatată o disoluţie din ce în ce mai pronunţată a autorităţii statale, în domeniul soluţionării
cazurilor penale. În acest sens, următorul exemplu este edificator. Totodată, este prezentată etica
profesională ca o componentă esenţială în orice cultură juridică, precum şi limitările pe care practica
profesională le cunoaşte la nivel european şi la nivel internaţional.
Modalităţile prin care culturile juridice au apărut şi s-au dezvoltat reprezintă tot atâtea puncte
de interes pentru lucrarea de faţă.
5
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În accepţiunea sa comună, dată de Friedman, cultura juridică are rolul unui actor important în
cadrul societăţii umane, rol care poate fi atât determinat, cât şi determinant.
În acest caz, analiza comparativă a culturilor juridice trebuie să nu piardă din vedere şi
influenţa factorilor de configurare a dreptului, care au o influenţă hotărâtoare şi asupra formării
ideilor, valorilor, atitudinilor, credinţelor şi aşteptărilor cu privire la sistemul juridic.
De asemenea, o scurtă privire analitică din punct de vedere istoric nu poate fi ignorată, având
în vedere că, pentru a putea înţelege fenomenele generate de evoluţia culturilor juridice, este
necesară cunoaşterea originilor şi a cauzelor care le-au influenţat apariţia şi existenţa.
În acest sens, înţelegerea modului de evoluţie a sistemului juridic este absolut necesară. În
acest sens, cunoaşterea prezentului, pentru a putea estima în mod prospectiv modul de evoluţie al
dreptului şi implicit al culturilor juridice. Desigur că în contemporaneitate, istoricul dreptului găseşte
o piedică faţă de viziunea tradiţională. Totuşi, această piedică nu este absolut insurmontabilă.
Oricum, pentru a putea beneficia de o orientarea prospectivă reală, abordarea sistemică este absolut
necesară8.
Şi în cazul pluralismului juridic, conceput de sociologul japonez al dreptului Masaji,
perspective de felul celor arătate mai sus sunt necesare, dar ele trebuie completate cu analize ale
diferitelor instituţii juridice, analize specifice mai mult dreptului comparat.
În cadrul majorităţii sistemelor de drept, cultura juridică este de regulă fundamentată pe
etnocentrism juridic, situaţie care este pe cale să se schimbe radical. Astfel, nici cele mai puternice
state nu-şi mai pot permite astăzi să privească lumea înconjurătoare doar prin prisma propriei
culturi, măsurând toate celelalte valenţe culturale ale sistemelor juridice străine potrivit propriului
sistem de valori.
Izolarea juridică însă nu este posibilă în contextul contemporan al culturilor juridice la nivel
internaţional. Cu toate acestea, după cum arăta un distins cercetător al sociologiei juridice,
naţionalismul în general este bazat pe ideea că orice fond cultural, lingvistic sau etnic are dreptul la
propria sa autonomie şi libertate, la propriul său spaţiu şi la propria sferă de dezvoltare9.
Cu atât mai mult, din perspectiva antropologiei juridice, apare ca deosebit de importantă
renunţarea la viziunea unilaterală amintită mai sus, în vederea analizării structurii complexelor
culturale existente la nivel regional, european, etc.
Cultura juridică a exercitat o influenţă deosebit de puternică şi asupra legislaţiei româneşti,
inclusiv asupra codificărilor realizate în România.
Influenţa culturii juridice se manifestă în principal pe două direcţii, respectiv cea a
mimetismului juridic, care a fost determinat de influenţa unor culturi juridice externe şi cea a
influenţei culturii juridice româneşti. Spre exemplu, Codul civil 1864 a fost inspirat în mod
semnificativ de către codul civil francez, intrat în vigoare la 1804. Influenţa codificării franceze se
observă nu numai la nivelul normelor de drept codificate, ci chiar şi la nivelul limbajului folosit.
Spre exemplu, art. 468 C. civ. 1864 menţiona „lapinii” ţinuţi pe lângă casă drept imobile prin
destinaţie. Este în acest caz evidentă influenţa limbii franceze, având în vedere că „lapin” înseamnă
iepure în limba franceză, iar în cazul menţionat era vorba despre iepurii de casă. Alte instituţii
juridice proveneau din vechiul drept românesc şi nu au putut fi desfiinţate direct. În acest sens,
locaţiunile ereditare reglementate de art. 1415 C. civ. (embaticurile) urmau să-şi continue existenţa,
fără a se putea înfiinţa altele noi. Totodată, un exemplu al influenţei culturii juridice externe asupra
codificării din 1864 o reprezintă reglementarea izvoarelor de drept. Cutuma este reglementată în
Codul civil 1864 cu multă parcimonie şi o regăsim doar în câteva texte din întregul cod. Astfel, art.
529 şi 532 C. civ. 1864 fac referire la obiceiul locului, în unele cazuri privind uzufructului. Art. 600
8
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menţionează „obiceiul obştesc” drept criteriu de stabilire a înălţimii unui gard despărţitor. Totodată,
art. 970 C. civ. 1864 reglementează ca izvor al convenţiilor obiceiul, iar părţile erau obligate nu
numai la ceea ce prevedeau expres clauzele convenţiilor, ci şi la ceea ce obiceiul sau echitatea
impuneau, în raport de natura obligaţiei.
În Codul civil actual, perspectiva s-a schimbat în mod semnificativ, deoarece uzanţele au
devenit izvor de drept general al dreptului civil. Acestea cuprind, potrivit art. 1, alin. (6) C. civ.,
uzurile profesionale şi cutuma sunt considerate uzanţe. Aceste uzanţe constituie un vector important
în configurarea raporturilor juridice în materie civilă, iar prin natura lor, ele vor fi supuse
întotdeauna influenţei culturilor juridice. Codul civil actual reglementează cu titlu special, uzanţele
ca izvor de drept în mai mult de treizeci de articole, mai ales în materie de convenţii. Obiceiul este la
rândul său reglementat în câteva ipostaze, cum ar fi art. 603 C. civ. sau art. 613 C. civ., care fac
trimitere expresă la obiceiul locului. Totodată, echitatea şi regulile de conduită constituie izvoare
speciale ale dreptului civil. Astfel, art. 1349 C. civ. reglementează rolul de izvor al regulilor de
conduită, iar art. 1272 reglementează echitatea ca izvor special al dreptului civil.
Prin reglementarea unor asemenea izvoare de drept civil, în mod indirect s-a accentuat rolul
culturii juridice, interne şi externe asupra sistemului dreptului. Astfel, sistemele echităţii şi regulilor
de conduită interacţionează în mod constant cu sistemul culturii juridice.
Regulile de convieţuire socială sau regulile de bună cuviinţă sunt reguli ipotetice,
condiţionate şi implicit convenţionale. Ele cuprind o sumă de precepte care permit individului să
trăiască în societate, în mod pozitiv, fără a influenţa în mod negativ viaţa comunităţii. Obiceiurile
sau cutumele, aşa cum sunt cunoscute în lumea juridică constituie un sistem aparte în viaţa socială.
Cutuma are la bază o anumită uzanţă, care presupune o practică îndelungată şi continuă. În
momentul în care uzanţele dobândesc atributul aparenţei obligativităţii, ele devin obiceiuri în sens
juridic. Obiceiul este fără îndoială cel mai timpuriu izvor de drept şi probabil al doilea sistem
normativ apărut în societate, după regulile de conduită socială.
În legislaţia penală, de asemenea pot fi recunoscute influenţe ale culturii juridice. Spre
exemplu, în Codul penal din 1865 se realizează o diviziune tripartită a faptelor antisociale, respectiv
crime, delicte şi contravenţii, diviziune păstrată ulterior şi de Codul penal din 1937 (Codul penal
Carol al II-lea), care însă introducea şi unele măsuri noi, impuse de necesităţile timpului: măsurile de
siguranţă, măsurile educative, etc. Un alt aspect relevant este legat de includerea pericolului social
ca trăsătură esenţială a infracţiunii. Astfel, în legislaţia penală circumscrisă ultimei jumătăţi a sec.
XIX, pentru existenţa infracţiunii erau necesare următoarele condiţii: a) existenţa unei fapte sau a
unei abstenţiuni; b) acţiunea sau inacţiunea să fie săvârşită cu vinovăţie; c) acţiunea sau inacţiunea
să fie prevăzută şi sancţionată de legea penală10. Pericolul social nu a fost inclus ca trăsătură a
infracţiunii nici în Codul penal Carol al II-lea. De abia în 1969, pericolul social a fost legiferat, ca
urmare a influenţei gândirii juridice de provenienţă estică, ceea a determinat o configurare diferită a
structurii infracţiunii. În proiectul Noului Cod penal, această trăsătură esenţială a infracţiunii nu a
mai fost reţinută.
Modul în care cultura juridică influenţează sistemul dreptului şi implicit codificările realizate
în cadrul acestui sistem este în mod semnificativ influenţat de natura ramurii de drept analizate.
Teoria generală a dreptului arată că dreptul este format din două componente fundamentale: una
dinamică şi una statică. Cu toate acestea, în funcţie de ramura de drept studiată, aceste componente
nu au valoare egală, iar unul dintre factorii semnificativi de influenţă în determinarea proporţiei
celor două componente este cultura juridică. Astfel, dacă dreptul privat, are la bază principii
imuabile, fondate pe principiile subrogaţiei şi echilibrului universal, dreptul public, şi în principiu
dreptul pedepselor, este un drept de apărare, care s-a născut odată cu primii oameni, a evoluat odată
cu societatea şi îşi va înceta existenţa când ultimul om va fi încetat a mai exista. Astfel, codificările
în materie penal, fiscală, administrativă vor fi întotdeauna supuse principiilor pozitivismului juridic,
iar codificările în materie civilă vor conţine şi importante proiecţii ale dreptului natural.
10

Ioan Tanoviceanu, Curs de Drept penal, vol. I, Editura Socec, Bucureşti, 1912, p. 164-165.
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IDEALUL CODIFICĂRII ÎN GÂNDIREA JURIDICĂ
DIN ROMÂNIA INTERBELICĂ (1919-1939)
Gheorghe BONCIU∗
Abstract:
This study aims to examine the issue of legislative codification in Romania interwar (1919-1939)
and the contribution of juridical thinking to the elaboration process of the unifying laws to encompass all
its habitants in the same legislative and institutional Romanian system. Looking over time this process it
can be seen the engaging in the battle of ideas of the Romanian juridical elite and thereby resulting in
works of incontestable scientific and technical value that illustrate the Romanian juridical thinking and its
adaptation spirit to the demands of modern times, this being not only a work of scientific creation, but
and a national one.
Key words: national state, legislative unifying, codification, ideal, doctrine, tradition, modernity

1. Consideraţii introductive
Unirea în 1918 a Transilvaniei, Bucovinei şi Basarabiei cu România, provincii româneşti care
au evoluat în sisteme politico-administrative diferite, a avut importante consecinţe, ridicând pe o
treaptă superioară comunitatea de viaţă economică, politică şi spirituală, în cadrul naţional creat, dar
şi sarcina foarte dificilă şi complexă a articulării şi armonizării vieţii noului stat. Acest lucru
reclama, firesc, o etapă tranzitorie, necesară unificării şi codificării legislative, care, cu puţine
excepţii, a cuprins un interval de timp destul de mare, întrucât, urmare evoluţiei politice separate,
provinciile unite cu România aveau legi şi instituţii specifice, la construcţia cărora românii nu
fuseseră chemaţi să participe, ele fiind străine de spiritul, mentalitatea şi aspiraţiile româneşti1.
Consolidarea unităţii politice reclama unificarea şi codificarea legislaţiei printr-o contopire
firească şi evolutivă, nu pripită şi insuficient pregătită. Unificarea legislativă şi instituţională avea
menirea, pe de o parte de a elimina particularităţile administrative, instituţionale regionale, iar pe de
altă parte de a crea instrumentele de reconstrucţie economică a ţării, de modernizare a structurilor
economice, politice şi culturale.
Ţara întregită avea nevoie de o legislaţie de bază nouă, modernă (coduri), potrivit condiţiilor
schimbate şi în acelaşi timp favorabile, pentru dezvoltarea sa naţională şi, totodată în acord cu
progresele realizate de ştiinţa juridică românească şi mondială şi cu legislaţiile mai noi în aceste
domenii ale multor ţări europene occidentale.
Din punct de vedere operaţional, statul român, ca şi celelalte state europene avea la îndemână
două modalităţi de realizare a unificării legislative: extinderea legislaţiei României asupra celorlalte
provincii (abordarea dură); menţinerea în vigoare a reglementărilor existente pentru o anumită
perioadă de timp, urmând ca unificarea să se realizeze de la sine printr-o sinteză originală, care să
valorifice cât mai mult posibil toate tradiţiile istorice viabile şi să degaje o sinteză nouă adaptată
noului stat (abordarea delicată) 2.
∗
Conf. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti; judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Vâlcea.
1
Ioan Ceterchi (coord.), Istoria dreptului românesc, vol. II, Partea a II-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1987,
p. 269; Gh. Iacob, Luminiţa Iacob, Modernitate-europenism. România de la Cuza vodă la Carol al II-lea, vol. I, Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1995, p. 269 şi urm.
2
A. R. Ionaşcu, Problema unificării legislaţiei civile în cugetarea juridică românească 1919-1941, în „Pandectele
Române”, (în continuare PR) nr. 21, 1942, IV, p. 172-179; Lucian Borcia, Unificarea codurilor, în „Societatea de mâine”,
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În România unificarea legislativă s-a realizat atât prin extinderea legilor din „Vechiul Regat”
pe tot cuprinsul ţării întregite, cât şi prin punerea de acord a legislaţiei existente cu Constituţia în
scopul ajustării şi adaptării vechilor instituţii juridice la noile condiţii, dar şi al creării unor noi
infrastructuri legislative care să răspundă necesităţilor de progres şi dezvoltare3.
Urmărirea în timp a procesului de unificare şi codificare legislativă relevă faptul că în
practica vieţii constituţionale a României „s-a produs o împletire a principiilor şi a modalităţilor de
înfăptuire a unificării”4. Menţinerea pe anumite perioade a unor reglementări specifice doar unor
provincii s-a interferat cu o extindere tacită sau expresă a unor legi din „Vechiul Regat”, cu
promulgarea legilor şi codurilor de unificare, fără a se putea face o periodizare distinctă între aceste
înfăptuiri5.
Totuşi, în funcţie de principiile stabilite şi de amploarea acţiunii de unificare şi codificare se
pot circumscrie două etape ale acestui proces: una până la Constituţia din 1923 şi o a doua, după
promulgarea legii fundamentale a statului român.
Contextul interbelic a stat sub semnul permanent al desăvârşirii unui ideal politic, prin unire,
în sfârşit, împlinit, iar procesul de unificare şi codificare legislativă a acoperit întreaga perioadă, cu
prelungire şi în cea următoare, s-a efectuat în etape, întâmpinând dificultăţi obiective care nu pot fi
ignorate6. Ştiinţa juridică a înregistrat după realizarea statului naţional unitar român un real progres,
iar idealul codificării trebuia să asigure unitatea legislativă dintre vechea Românie şi provinciile
supuse până atunci unor legislaţii şi sisteme de drept diferite7.
2. Necesitatea unificării codurilor
România avea, după primul război mondial, aspectul unui mozaic juridic, pe teritoriul ţării
reîntregite fiind în vigoare nu mai puţin de 13 coduri. Odată cu sancţionarea actelor de Unire din
1918 de către autorităţile de la Bucureşti, asupra întregului teritoriu se extindea în mod tacit
Constituţia României din 1866, iar prin Decretele-lege din 9 aprilie 19188, 11/14 decembrie 19189 şi
18/31 decembrie 191810 cu privire la organizarea Basarabiei, Transilvaniei şi Bucovinei în cadrul
statului român s-au menţinut în vigoare, temporar, în Basarabia legile ruseşti, în Bucovina cele
austriece şi în Transilvania dreptul maghiar şi Codul civil austriac11. Prin aceleaşi acte armata,
politica externă, financiară, mijloacele de comunicaţie, vămile au trecut sub autoritatea nemijlocită a
guvernului, marcând începutul procesului de conducere unitară a ţării.
După actul politic al Unirii din 1918, încheierea procesului de formare a statului naţional
unitar român a fost marcată de promulgarea noii Constituţii, votată de Adunarea deputaţilor la 26
martie 1923 şi de Senat la 27 martie 1923, fiind promulgată prin decret regal la 28 martie 192312.
Cluj, Anul IV, nr. 10-11, 13 şi 20 martie 1927, p. 133-141. Cf. Ioan Ceterchi (coord.), Istoria dreptului românesc, vol. II,
Partea a II-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1987, p. 271-272.
3
Gheorghe Bonciu, Istoria dreptului românesc, Editura Ars Academica, Bucureşti, 2009, p. 315-321.
4
Gheorghe Iancu, Unificarea legislativă. Sistemul administrativ al României (1919-1939), în volumul „Dezvoltare
şi modernizare în România interbelică 1919-1939”. Culegere de studii, Universitatea din Cluj-Napoca, coord. Vasile Puşcaş
şi Vasile Vesa, Bucureşti, Editura Politică, 1988, Bucureşti, p. 39-67.
5
Camil Negrea, Evoluţia legislaţiei Transilvaniei de la 1918 până astăzi, Sibiu, 1943, p. 27.
6
A se vedea: Angela Banciu, Istoria constituţională a României. Deziderate naţionale şi realităţi sociale, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 135; Hans Christian Maver, Parlamentarismul în România 1930-1940, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2004, p. 32-33; Gheorghe Bonciu, op. cit., p. 324-328, ş.a.
7
Ioan Ceterchi (coord.), Istoria dreptului românesc, vol. II, Partea a II-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1987, p.
436-443.
8
M. Of. nr. 8 din 10 aprilie 1918 pentru Basarabia.
9
M. Of. nr. 212 din 13 decembrie 1918 pentru Transilvania.
10
M. Of. nr. 217 din 19 decembrie 1918 pentru Bucovina.
11
G. P. Docan, Interdependenţa legilor provinciale şi de unificare, în PR, nr. 22, 1943, IV, p. 8.
12
M. Of., nr. 282 din 29 martie 1923. Pentru Constituţia din 1923 a se vedea: Angela Banciu, Rolul Constituţiei din
1923 în consolidarea unităţii naţionale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988; C. Hamangiu, Din opera
legislativă a Ministerului de Justiţie. Proiecte şi anteproiecte de legi, cu o expunere de motive, Bucureşti, Imprimeria
Naţională, 1932.
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Până la 1918, provinciile unite cu ţara s-au dezvoltat în cadrul unor norme, practici şi sisteme
juridice diferite, impuse de dominaţia străină şi care se deosebeau ca spirit şi principii de cele din
România. Toate aceste moşteniri, rămase sau provenite din etape istorice anterioare, din tradiţii şi
concepţii politice şi ideologice diferite, cu o seamă de diferenţe de mentalitate, trebuiau să-şi
găsească o fuziune intimă în legislaţia de unificare, valabilă pentru întregul popor român13.
Urmărind îndeplinirea acestui important obiectiv, Constituţia din 1923 preciza în art. 137 că
„se vor revizui toate codicele şi legile existente în diferitele părţi ale statului român spre a se pune în
armonie cu Constituţiunea de faţă şi asigura unitatea legislativă” Din acest punct de vedere,
Constituţia reprezenta nucleul principal în jurul căruia trebuia să se desăvârşească unificarea
legislativă a României Mari, întrucât unificarea legilor unui stat, în special a legilor civile şi penale
reprezintă o condiţie esenţială a dezvoltării economico-sociale şi politice unitare, fiind „simbolul
juridic cel mai expresiv al unităţii noastre naţionale”14.
Constituţia prevedea, pe de o parte, revizuirea legislaţiei în diferitele provincii pentru a se
armoniza cu legea fundamentală (art. 137) 15 şi pe de altă parte, pentru a asigura o rigoare ştiinţifică
tehnicilor de unificare prevedea (art. 76) înfiinţarea Consiliului Legislativ16. Elaborarea legilor de
unificare a început înainte de Constituţia din 1923 şi s-a intensificat considerabil după martie 1923,
când s-au elaborat un număr impresionant de legi unificatoare atât în domeniul dreptului public, cât
şi în cel privat17.
Procesul de elaborare a noilor coduri generale s-a prelungit mai mult decât se sperase în
1918. La 1 ianuarie 1937 au intrat în vigoare Codul penal şi Codul de procedură penală, iar la 20
mai 1937 Codul justiţiei militare care conţineau numeroase înnoiri faţă de codurile aflate în vigoare
până în acel moment. Abia în 1943 s-a încheiat procesul unificării legislative prin extinderea şi în
Transilvania a legilor civile şi comerciale din vechea Românie, deşi repunerea în vigoare a codurilor
româneşti în nord-vestul Transilvaniei, ruptă prin Dictatul de la Viena, s-a făcut la 31 martie 1945.
Cu toate lucrările pregătitoare, cu elaborarea proiectelor, cu promulgarea în anii 1938, 1939 a
codurilor civil, comercial şi de procedură civilă acestea nu s-au pus în aplicare18.
3. Idealul codificării legislative între tradiţie şi modernitate
După realizarea statului naţional unitar român (1918), ştiinţa juridică a înregistrat un real
progres, iar idealul codificării trebuia să asigure unitatea legislativă dintre vechea Românie şi
provinciile supuse până atunci unor legislaţii şi sisteme de drept diferite. Opera de elaborare a
codurilor unificatoare a generat în perioada 1919-1939 o multitudine şi o varietate de luări de poziţie
în parlament, în reviste cu profil economic, politic şi juridic, în Consiliul legislativ (din 1926) în
presa cotidiană, în şedinţele Secţiei istorice a Academiei române, în congrese pe profesii, în cărţi şi
coduri antrenând o pleiadă strălucită de jurişti19.
13

Angela Banciu, op. cit., p. 89.
Traian Pop, Proiectul de Cod penal, în „Parlamentul românesc”, nr. 121-123, 12 iulie 1933, p. 27; Cf. C.
Hamangiu, Unificarea legislativă a României, proiect de lege şi expunere de motive, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1931,
p. 8.
15
C. C. Angelescu, Unificarea legislativă faţă de articolul 137 din Constituţie, în „Revista de drept public”, (în
continuare RDP) nr. 5-8/1934, p. 246-254.
16
Alexandru Costin, Consiliul legislativ, în „Enciclopedia României”, vol. I, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938,
p. 265-268.
17
O. Sachelarie, V. Al. Georgescu, Unirea din 1918 şi problema unificării legislative, în „Studii. Revista de istorie”,
21, 1968, nr. 6, p. 1195; Cosmin Dariescu, Unificarea şi modernizarea dreptului privat în România Mare (1918-1938), în
vol. „Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană”. Comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică a
Institutului de Cercetări Juridice, 2010, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2011, p. 219-231.
18
Ibidem, p. 1198.
19
Victor Hillard, Unificarea legislativă, în „Revista Fundaţiilor Regale” anul I, nr. 2, februarie 1934, p. 397-404;
Andrei Rădulescu, Cultura juridică românească, în PR, nr. 1-3, 1942, p. 147; Emil Puşcariu, Unificarea legislativă, în
„Gând românesc”, Cluj, Aul I, nr. 2, iunie 1933, p. 84-90; Idem, Principiile unificării legislative, în „Gând românesc”, Anul
II, nr. 6, iunie 1934, p. 351-357 şi nr. 7-8, iulie-august 1934, p. 430-445; Nicolae Lucian Boltuş, Unificarea legislativă a
României întregite, în PR, 1931, IV, p. 182-184.
14
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Idealul unificării şi codificării legislative răspundea unei necesităţi sociale şi reprezenta în
acelaşi timp o notă definitorie a maturizării societăţii româneşti în vederea cuprinderii tuturor
locuitorilor ţării în cadrul aceluiaşi sistem legislativ-instituţional de factură românească20.
Elita juridică românească participă la acest proces, chiar dacă teoretizate şi conceptualizate
mai târziu, coordonarea şi sistematizarea legislaţiei au fost semnalate juridic mai întâi ca atribuţii ale
unor organe înfiinţate, între altele, pentru a pregăti proiectele de acte normative, valorificând un
material legislativ disparat, cutume, punându-le de acord cu norma de bază, în scopul elaborării unor
legi unificatoare, sistematizate. Coordonarea şi sistematizarea legislaţiei sunt două activităţi tehnice,
inseparabile una de alta şi împreună indispensabile legiuitorului în activitatea de codificare21.
Constituţia din 1923 şi legile elaborate în temeiul ei au reuşit să conserve multe din tradiţiile
şi particularităţile fiecărei zone a ţării, creând sentimentul regăsirii în tot, dar şi în parte în noul
aşezământ statal al României întregite22.
Astfel, proiectul de Cod penal unificat depus în parlament în anul 1928 ţinea seama de toate
progresele ştiinţei penale şi era în armonie cu dezideratele Congresului de drept penal ţinut la
Bruxelles în 1926 şi ale conferinţelor internaţionale de la Varşovia şi Roma în vederea unei unificări
cât mai largi posibile a dreptului penal23.
La rândul său, Consiliul Legislativ, Secţia I de drept public, a adresat în 1931 un apel tuturor
intelectualilor români, istorici, sociologi, jurisconsulţi, literaţi sau scriitori care „cunoscând pe de o
parte trecutul, iar pe de altă parte firea prezentă a poporului nostru, îşi dau seama de
comandamentele penale care ar trebui legiferate în viitor”. Aceştia erau rugaţi să comunice măsurile
represive pe care le cunoşteau din trecut şi pe care le considerau potrivite cu firea şi obiceiurile
poporului român24.
Integrarea tuturor românilor într-un stat, ale cărui graniţe geografice se identificau cu hotarele
sale etnice impunea, pe planul dreptului, unitatea legislativă care să consolideze unitatea naţională şi
să garanteze egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii. Întârzierea unificării legislative a prelungit
insecuritatea vieţii juridice şi a scos în evidenţă diversitatea legislaţiei din teritoriile româneşti. De
asemenea, problema unificării a pus în lumină amplele dezbateri în privinţa metodei legislative, şi
anume extinderea asupra întregii ţări a unei anumite legislaţii aplicate şi verificate într-o parte a ţării
sau elaborarea unei legi noi pentru toată ţara25.
Dar pentru ca „unificarea legislativă” să păstreze mai departe concepţia şi instituţiile juridice
româneşti s-a hotărât conform tuturor opiniilor din ţara întregită, ca baza acestei mari opere
legislative să rămână codurile „Vechiului Regat”, în care să se introducă instituţii juridice noi,
necesare şi utile din alte coduri noi, moderne sau din legislaţiile provinciilor alipite.
20

Filozofic, omul este singura fiinţă făuritoare de ideal, iar „rădăcina elaborării idealului se află într-o tensiune
contradictorie dintre două stări umane bine definite: sentimentul dramatic al existenţei şi năzuinţa către desăvârşire a
umanităţii”. A se vedea: M. Diaconu, Conceptul de ideal în filosofia românească interbelică, Editura Eminescu, Bucureşti,
1998, p. 13. Cf. N. Giulea, Idealul naţional, în „Societatea de mâine”, Cluj, 1925, p. 707; D. D. Roşca, Mitul utilului, în
„Gând românesc”, Cluj, 1933; „Afirmarea cea mai înaltă a naturii omeneşti este în cugetare: metafizica, iar în acţiune
idealul”. E. Speranţia, Factorul ideal, Oradea, Tip. Beres Carol, 1929, p. 25.
21
A se vedea: Csaba Varga, Codification et recodification. Idees, tendences, modeles et resultats contemporains, în
„Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia”, nr. 2/2008, p. 5-26.
22
Iulian Peter, Contribuţia provinciilor la formarea dreptului public românesc, în „Enciclopedia României”, vol. I,
Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938, p. 201-202.
23
A se vedea: S. Popescu, T. Prelipceanu, Contribuţia de seamă a unor jurişti de marcă, consilieri temporari ai
Consiliului Legislativ interbelic, la unificarea Codului penal şi a celui de procedură penală, în „Buletin de informare
legislativă” (în continuare BIL), nr. 2/2007, p. 57.
24
Ibidem, p. 59.
25
V. Hillard, Contribuţii critice la elaborarea Codului civil unificat, în PR, 1934, IV, p. 145. Camil Negrea, op. cit.,
p. 27; A. Rădulescu, Unificarea legislativă, Bucureşti, 1927, p. 9-12; Valeriu Pop, Le code penal et de procedure penale
unifiee, în „Bulletin de la Societe de legislation comparee roumaine” (în continuare BSLCR), 1936, p. IX.
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Cu privire la spiritul unificării, codificării şi revizuirii s-au conturat trei tendinţe. Mai întâi s-a
insistat asupra necesităţii de a se da un caracter cât mai original românesc noilor coduri, atât printr-o
mai largă inspiraţie a legiuitorului din obiceiurile populare în care se oglindeşte „geniul propriu al
poporului român”26, cât şi punând într-o mai mare măsură la contribuţie „geniul şi spiritul
românesc” în lucrările de unificare27. O a doua tendinţă a fost afirmarea necesităţii unei armonizări a
diferitelor mentalităţi juridice existente în cuprinsul ţării, fără ca prin aceasta să se părăsească
spiritul mentalităţii juridice din „Vechiul Regat”28. A treia tendinţă afirmată a fost de a se ţine seama
„şi de ultimele date ale ştiinţei dreptului”29, pentru ca astfel unificarea să însemne totodată şi o
modernizare a codurilor şi un real progres juridic.
Ştiinţa juridică era chemată să restabilească echilibrul social, adaptând dreptul noilor
conjuncturi sociale, înlăturând astfel antiteza între vechile principii de drept şi noua structură
socială30, întrucât România Mare reclama o nouă armătură juridică. Unificarea legislativă prin
codificare era considerată o necesitate31, iar codificarea era cerută de motive de ordin social, politic
şi tehnic32.
4. Juriştii români şi necesitatea unificării/codificării legislative
În domeniul ştiinţelor juridice, România a beneficiat în perioada interbelică de aportul unor
personalităţi sclipitoare, minţi luminate ce s-au format în capitalele occidentale, la Paris, Roma ori
Berlin, care au determinat progresul constant al dreptului românesc până în preajma celui de-al
doilea război mondial, democratizarea continuă a instituţiilor ţării noastre până la nivelul
standardelor lumii civilizate.
Dialogul continuu între juriştii români s-a realizat în parlament, în paginile revistelor de
specialitate, în presa cotidiană, în şedinţe ale secţiei istorice a Academiei Române, în congrese pe
profesii sau în cadrul unor congrese şi conferinţe internaţionale cu o tematică destinată evoluţiei
legislaţiei europene, în cărţi şi coduri de drept constituţional33. Astfel, în martie 1923, I. G. Duca, G.
Mârzescu, Matei Balş cu un grup de jurişti au pus bazele Societăţii române de legislaţie comparată,
care a fost prima societate străină afiliată la Societatea de legislaţie comparată din Franţa34.
Juriştii noştri, din toate provinciile ţării, au considerat unificarea/codificarea legislativă,
aproape fără excepţie, ca una capitală, fiind partizani înfocaţi ai unificării. Numai izolat fostul
preşedinte al Uniunii avocaţilor D. Dobrescu şi fostul preşedinte al secţiunii a II-a a Consiliului
Legislativ, jurisconsultul transilvănean Şt. Laday s-au pronunţat în sens contrar, primul pentru o
26

I. Peretz, În marginea codului civil, în „Curierul Judiciar”, (în continuare CJ), 1922, p. 273.
Al. Otetelişanu, Studiu critic asupra proiectului de lege intitulat codul obligaţiilor şi contractelor, Bucureşti,
1931, p. 17.
28
V. Roman, Asupra unificării legislative, în CJ, 1928, p. 194 şi 197; I. L. Georgescu, Asupra Anteproiectului
Codului de comerţ, în PR, 1931, IV, p. 196-200.
29
Al. Otetelişanu, Studiu critic, p. 13; Gh. Buzdugan, Discurs inaugural al anului judecătoresc 1926, în CJ, 1926,
p. 42; Al. Gane, Problema unificării legislative, în CJ, 1931, p. 482; N. Vrăbiescu, Unificare prin revizuire, dar nu
extindere, în CJ, 1931, p. 533; M. Eliescu, Câteva cuvinte despre proiectul codului civil, în volumul „Zece ani de activitate”,
publicat de Consiliul Legislativ, Bucureşti, 1936, p. 168.
30
Marco I. Barasch, 60 de ani de Cod civil. Câteva reflecţii în preajma reformei legislative, în PR, 1926, IV, p. 9.
31
Ştefan Popovici, Uniformizarea legislaţiei din interiorul circumscripţiilor instanţelor de fond în Basarabia Mică
(judeţele Cahul şi Ismail), în PR, 1927, IV, 52-54;
32
Paul I. Demetrescu, Unificarea legislaţiei comerciale, în PR, 1927, IV, p. 97-102.
33
A. R. Ionaşcu, op. cit., p. 148, 150; A. Rădulescu, op. cit., p. 15.
34
Înfiinţată încă din secolul al XIX-lea, cu publicaţia „Bulletin de la Societe de l’egislation comparee roumaine”, an.
1, 1925. Îşi propunea să studieze legislaţia din diferite ţări şi să contribuie la îmbunătăţirea şi perfecţionarea unor ramuri ale
legislaţiei. După Primul război mondial s-a înfiinţat Uniunea legislativă între naţiunile aliate şi asociate, care, de asemenea,
urmărea cunoaşterea mai aprofundată a legislaţiei din diferitele ţări, a principiilor de înfăptuire a unificării, a realizărilor în
acest plan. Cf. A. Rădulescu, op. cit., p. 15; Henri Capitant, Les essais d’unification internationale du droit prive, în BSLCR,
1936, număr festiv, p. 36-52; M. C. Vasiliu, Le probleme de l’unification du droit dans les Balkans, în BSLCR, 1936,
p. 433-443.
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unificare lentă cu păstrarea până atunci a pluralităţii legislative35, iar secundul din punct de vedere
teoretic considera că „un drept civil neunificat este mai bun decât un drept civil unificat” sau că „un
drept civil cutumiar este totdeauna mai bun decât un drept civil codificat”36.
Unificarea codurilor era nu numai o necesitate de ordin juridic, dar şi o adevărată operă de
consolidare naţională, întrucât unitatea politică impunea în mod imperios, în ordinea juridică,
unificarea legislaţiei care era un mijloc perfect de întărire a unităţii naţionale. Legile trebuie să unească
şi nu să despartă pe cetăţenii aceluiaşi stat, fiind de actualitate afirmaţia lui Portalis că „oamenii care
depind de aceeaşi suveranitate, fără a fi dominaţi de aceleaşi legi, sunt în mod necesar străini unii faţă
de alţii”37. Sub aspect politic, principiul suveranităţii impunea ca şi legea să fie unitară şi generală,
întrucât „lipsa de unitate a legislaţiei duce în mod fatal la lipsa de unitate a statului”38.
Mai mult, diversitatea legislativă scădea încrederea în justiţie39, întrucât ceea ce era just într-o
regiune putea fi injust în altă regiune, crea conflictele de legi interprovinciale40, menţinea
inegalitatea în faţa legilor şi îngreuna viaţa juridică41.
5. Metoda unificării/codificării legislative
Dacă în ceea ce priveşte necesitatea unificării legislative, toţi oamenii noştri de drept au fost de
acord, în ce priveşte metoda unificării ei s-au împărţit de la început în două tabere. Unii în frunte cu
Andrei Rădulescu, C. Hamangiu, C. M. Sipsom, I. Ionescu-Dolj, V. Erbiceanu P. Vasilescu, G.
Alexianu ş.a., au optat pentru metoda extinderii codurilor din vechea Românie în celelalte provincii42.
Alţii în frunte cu A. Otetelişanu, Al. Gane Şt. Laday, M. Eliescu, D. Dobrescu ş.a., au fost împotriva
metodei extinderii, propunând metoda întocmirii codurilor de unificare prin revizuirea temeinică şi
generală a codurilor în vigoare, luând drept bază a lucrărilor codurile din „Vechiul Regat”43.
Metoda unificării a constituit obiect de controversă între juriştii noştri în primii ani după
unire44, apoi în anii 1926-192845, 1930-193146, 193347 şi după această dată în legătură cu publicarea
35

D. Dobrescu, Pericolul unificării legislative, în CJ, 1924, p. 161 şi 1 ianuarie 1928, CJ, 1928, p. 1.
Şt. Laday, Problema unificării legislative, în CJ, 1928, p. 81.
37
Citat după A. R. Ionaşcu, op. cit., p. 147.
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H. Capitant, L’introduction en Alsace et en Lorraine de la legislation civile francaise, în BSLCR, 1934, p. 168.
39
C. Negrea, Evoluţia legislaţiei în Transilvania de la 1918 până astăzi, Sibiu, 1943.
40
G. P. Docan, Interdependenţa legilor provinciale şi de unificare, în PR, 1943, 22, IV, p. 1-27.
41
I. Ionescu-Dolj, Problema unificării legislaţiei, în CJ, 1919, 25; P. Vasilescu, Unificarea legislativă, în CJ, 1926,
673; A. Rădulescu, op. cit.; Avizele instanţelor judiciare şi ale barourilor în problema unificării legislaţiei, în volumul Din
opera legislativă a Ministerului Justiţiei, Bucureşti, 1932, p. 535 şi urm.
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A. R. Ionaşcu, op. cit., p. 151-151.
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Ibidem, p. 152-153. Cf. Salvator Brădeanu, Ştefan Laday, în „Din gândirea politico-juridică din România”,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 375-391.
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I. Ionescu-Dolj, op. cit.; Al. Otetelişanu, Tehnica legislativă externă şi internă în raport cu unificarea legislativă,
Bucureşti, 1919; Problema unificării legislative, în CJ, 1922, p. 546; Unitatea conştiinţei naţionale prin întărirea ideii de
drept, Bucureşti, 1922; C. M. Sipsom, Centralizare legislativă sau unificare de legislaţie, în CJ, 1921, 705; V. G. Beldie,
Câteva păreri în chestia unificării legislative, în CJ, 1920, p. 340; V. Erbiceanu, Problema unificării legislaţiilor din
România, în CJ, 1921129; Necesitatea introducerii codului civil român din Basarabia, în D, 1921, p. 161. ş.a.
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G. Buzdugan, Discurs inaugural al anului judecătoresc 1926, în CJ, 1926, p. 33; A. Rădulescu, Şaizeci de ani de
cod civil, Bucureşti, 1926; Unificarea legislativă, Bucureşti, 1927; A. Ştefănescu, Mai întâi unificarea şi apoi modificare
legislativă, în CJ, 1927, p. 194; L. Borcia, Unificarea codurilor, în CJ, 1927, p. 129; C. Hamangiu, În preajma viitorului cod
civil, în PR, 1928, p. V-XIX; D. Dobrescu, Reforma şi unificarea legislativă, în CJ, 1926 p. 321; Unificare teroristă şi
unificare ştiinţifică, în CJ, 1928, p. 65; Şt. Laday, Problerma unificării legislative, în CJ, 1928, p. 81; V. Roman, Asupra
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C. Panaitescu, Ardealul şi unificarea legislaţiei, în CJ, 1930, p. 547; Al. Otetelişanu, Studiu critic asupra
proiectului de lege intitulat codul obligaţiilor şi contractelor, Bucureşti, 1931; Al. Gane, Problema unificării legislative
(scrisoare adresată lui C. Naumescu, preşedintele Uniunii Avocaţilor din România) în CJ, 1931, p. 481; C. Naumescu,
Problema unificării legislative (răspuns la scrisoarea lui Al. Gane cu opiniile avocaţilor Al. Dragomir, C. Rădulescu şi V.
Roman expuse în congresul avocaţilor din 1931 ţinut la Iaşi) în CJ, 1931, p. 549; N. Vrăbiescu, Unificare prin revizuire, dar
nu extindere, în CJ, 1931, p. 529; A. Morariu, Unificarea legislativă, Cernăuţi, 1931 ş.a.
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G. Alexianu, Unificarea legislativă, în „Pandectele săptămânale” (în continuare PS), 1933, p. 377; E. Petit,
Unificarea legislativă?, în CJ, 1933, p. 373; Al. Angelescu, Avant-projet de code civil roumain, în Bul. Leg. Comp. Roum.,
1933, p. 141; E. Puşcariu, Principiile unificării legislative, Cluj, 1934 ş.a.
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şi depunerea în Parlament de către ministrul de justiţie M. Popovici a proiectului de cod civil – titlul
preliminar şi primele două cărţi privitoare la persoane şi familie – întocmit de Consiliul Legislativ48.
Imediat după unire, congresul jurisconsulţilor ardeleni întrunit la Sibiu în zilele de 1-2
februarie 1919 a adoptat o rezoluţie prin care respingea teza extinderii, cerând elaborarea „unui cod
propriu românesc”49. Această teză a fost îmbrăţişată de Al. Otetelişanu, C. Nacu, P. Poruţiu, V. G.
Beldie, C. Crăciunescu, C. Chisăliţă, I. Peretz ş.a. Într-o conferinţă ţinută în 1919 şi apoi într-un
studiu publicat în 1922 Al. Otetelişanu propunea înfiinţarea unui Consiliu Legislativ permanent care
să întocmească noile coduri de unificare, întrucât „o unificare cu sila, decretată şi nu rezultată din
voinţa unanimă a tuturor românilor ar fi fost un act absurd, care ar fi produs indignarea tuturor”50.
Interesante discuţii s-au purtat în anii 1926-1928 între principalii reprezentanţi ai celor două
curente declanşate de discursul de început de an judecătoresc din 1926 al prim-preşedintelui Curţii
de Casaţie, Gh. Buzdugan care constata că „apare tot mai mult necesitatea imperioasă a unei
revizuiri generale a codurilor, pentru a se înzestra ţara reîntregită în graniţele ei etnice, cu o legislaţie
unică şi uniformă”51. În concepţia sa codul civil din „Vechiul Regat” trebuia luat ca punct de plecare
a acestei vaste lucrări, propunând drept model pentru aceste modificări codul civil elveţian.
A. Rădulescu, la 2 iunie 1927, într-o comunicare ţinută la Academia Română, considera că
„mijlocul cel mai potrivit pentru unificare este introducerea legislaţiei din vechiul regat în noile
teritorii”, întrucât „chiar cu defecte o legislaţie uniformă va fi o binefacere pentru neam”52, iar C.
Hamangiu, arăta în 1928 că „dacă s-a făcut greşeala ca în momentul proclamării unirii să nu se fi
întins legislaţia vechiului regat în întreg cuprinsul noului stat, acum unificarea nu se mai poate face
decât printr-o punere la punct a tuturor legiuirilor existente în vechiul regat”53.
Necesitatea urgentă a unificării legislative şi tergiversarea revizuirii codurilor l-au determinat
pe C. Hamangiu – fondatorul Pandectelor române – să ajungă la concluzia rezolvării separate a
celor două probleme: mai întâi unificarea şi apoi revizuire.
În acelaşi an 1928, concomitent cu studiul lui C. Hamangiu şi cu discursul lui Gh. Buzdugan,
apare în primul număr din Curierul judiciar un articol semnat de D. Dobrescu care a dat naştere unei
vii polemici. Fostul preşedinte al Uniunii avocaţilor se ridica împotriva spiritului juridic latin al
codului civil din vechea Românie pe care îl considera formalist, individualist, abstract, autoritar şi
burghez, nefiind posibilă extinderea acestuia în provinciile unite la 1918 cu Ţara54.
Depunerea la Parlament în 1930 de către ministrul justiţiei Gr. Iunian a proiectului de cod al
obligaţiilor şi publicarea în 1931 a proiectului ministrului de justiţie C. Hamangiu privitor la
extinderea codurilor din „Vechiul Regat” în noile provincii au generat noi polemici. Proiectul
ministrului de justiţie, C. Hamangiu, deşi privit cu simpatie de înalta magistratură55 şi de unii
jurişti56 a fost criticat vehement de reprezentanţii Consiliului Legislativ şi de cei ai barourilor57, iar
Congresul avocaţilor ţinut la Iaşi în septembrie 1931 în moţiunea adoptată preciza „că baza unificării
trebuie să fie legislaţia din vechiul regat”, dar se adăuga că proiectul de extindere al ministrului de
justiţie „nu poate deveni lege”.
48
G. Alexianu, Unificarea legislativă, în PS, 1936, p. 211; E. Petit, Iarăşi unificarea, în PS, 1935, p. 113; V.
Hillard, Contribuţii critice la elaborarea codului civil unificat, în PR, 1934, IV, p. 167 şi urm. ş.a.
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I. Ionescu-Dolj, op. cit., p. 25.
50
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Al. Gane, Problema unificării legislative în CJ, 1931, p. 481; N. Vrăbiescu, Unificare prin revizuire, dar nu
extindere, în CJ, 1931, p. 529; A. Morariu, Unificarea legislativă, Cernăuţi, 1931; I. C. Filitti, Pentru unificarea legislativă,
în volumul Din opera legislativă a Ministerului Justiţiei, p. 571.
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Proiectul de cod civil întocmit de Consiliul Legislativ – titlul preliminar şi primele două
cărţi despre persoane şi familie – depus la Parlament în 1933 a generat polemici aprinse. Astfel,
într-o serie de articole publicate în Curierul judiciar din 1933, sub titlul „Înstrăinarea codurilor” şi
semnate cu pseudonimul Judex se înfăţişa un „tablou comparativ al textelor proiectului
Consiliului Legislativ şi al textelor codului german şi a proiectului maghiar”, spre a se ajunge la
concluzia înstrăinării şi mai cu seamă a maghiarizării viitorului cod civil, concluzie adoptată atât
de E. Petit, consilier la Curtea de Casaţie, cât şi de G. Alexianu, profesor de drept public la
Universitatea din Cernăuţi58.
Acest punct de vederea fost combătut de E. Puşcariu, consilier la Curtea de apel Cluj, care
susţinea că atunci când instituţii juridice „din dreptul pozitiv al unei provincii alipite sunt superioare
celor din vechiul regat şi sunt adaptabile nevoilor speciale ale poporului nostru, nu va trebui să
ezităm a le accepta”. În ce priveşte metoda unificării se pronunţa hotărât pentru metoda revizuirii,
căci „sistemul unificării prin extindere este de la început condamnat de defectul său capital, pe care
îl au toate sistemele moniste sau unilaterale, acela de a privi o problemă dintr-un singur punct de
vedere, în specie, de a lua în consideraţie numai interesele juridice ale vechiului regat, făcând
abstracţie deci de justele revendicări sau deziderate ale celorlalte provincii”59.
Metoda extinderii a fost îmbrăţişată mai mult de reprezentanţii magistraturii60, în timp de
metoda revizuirii mai mult de reprezentanţii barourilor61 şi de cei ai Consiliului Legislativ62.
Profesorii facultăţilor de drept s-au împărţit între cele două curente, cu excepţia celor de la
Universitatea din Cluj şi de la Facultatea de Drept din Oradea care, în mod unanim şi constant, au
susţinut teza unificării printr-o largă şi temeinică revizuire63.
Constituţiile din 1923 şi 1938 au înscris în dispoziţiile lor tranzitorii, principiul revizuirii
codurilor şi legilor în vigoare „în vederea unificării legislaţiei”, dispunându-se menţinerea aplicării
acestor coduri şi legi până în momentul unificării64. Ori, ideea de revizuire exclude ab initio
posibilitatea de a extinde de plano codurile din vechiul regat în restul ţării65.
Cu toate acestea toţi juriştii noştri au recunoscut că unificarea trebuia să se facă luând drept
bază a lucrărilor codurile din vechiul regat, în special în materie civilă. De asemenea, aproape toţi
juriştii noştri au recunoscut că o revizuire a codurilor din vechiul regat era necesară. De altfel,
aceasta şi explică faptul că mulţi dintre partizanii metodei extinderii nu vedeau în aceasta decât o
58
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nu extindere, în CJ, 1931, p. 529; V. Hillard, Contribuţii critice la elaborarea codului civil unificat, în PR, 1934, IV, p. 145.
62
Al. Gane, Problema unificării legislative, în CJ, 1931, p. 481; Şt. Laday, Problema unificării legislative, în CJ,
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soluţie provizorie, impusă de urgenţa naţională şi politică a unificării, admiţând că ulterior unificarea
va trebui să fie urmată de o revizuire a codurilor66.
Deosebirile de păreri s-au afirmat mai accentuat în ceea ce priveşte întinderea şi importanţa
operei de revizuire. În timp ce unii se mulţumeau cu o revizuire parţială, pentru introducerea câtorva
din instituţiile dreptului transilvănean socotite superioare67, alţii reclamau, din contră, o revizuire
generală şi temeinică68. De asemenea, unii socoteau că cele două probleme, unificare şi revizuire,
pot fi scindate şi rezolvate succesiv în timp69, alţii susţineau că ambele chestiuni nu pot fi soluţionate
decât concomitent pe considerent că ar produce perturbări mai grave chiar decât întârzierea
unificării70.
6. Concluzii
În perioada analizată unificarea şi codificarea legislativă nu s-au limitat numai la dezbateri
teoretice, fără a se face încercări de unificare, sau fără a se realiza ceva concret în acest domeniu.
Dimpotrivă s-au făcut însemnate progrese, atât prin întocmirea de anteproiecte de coduri
unificatoare, prin realizarea unificării în anumite materii sau în anumite provincii, cât şi prin
pregătirea temeinică a noului Cod civil.
Pentru unificarea dreptului public s-a procedat la extinderea în provinciile alipite, de plin
drept, a legilor din vechiul Regat, precum şi elaborarea şi intrarea în vigoare a unui nou Cod penal şi
de procedură penală, în timp ce pentru unificarea dreptului privat s-a optat pentru elaborarea de noi
coduri, a căror punere în aplicare a fost amânată sine die, ca în final să se realizeze tot prin
extinderea legislaţiei româneşti în provinciile unite, cu menţinerea unor dispoziţii legislative locale
până la elaborarea unor noi coduri71.
O caracterizare, în linii mari, a acestor coduri, de importanţă deosebită, scoate în evidenţă
faptul că din colaborarea Consiliului Legislativ cu membrii din înalta magistratură, din corpul
didactic universitar şi din barouri, urmată de revizuirea efectuată prin unele Comisii speciale
compuse în majoritate din membrii Curţii de Casaţie au rezultat lucrări de o incontestabilă valoare
tehnico-ştiinţifică, lucrări care ilustrează gândirea juridică românească şi spiritul de adaptare la
exigenţele vremurilor moderne.
Codificarea din perioada 1919-1939 este prima codificare integral românească, fiind nu
numai o operă de creaţie ştiinţifică, dar şi una naţională, expresie a „dramei şi măreţiei ideii de drept
la români”72.
Marea operă de codificare întreprinsă a căutat să ţină seama de realităţile româneşti, de
structurile economice, politice, culturale, religioase, de mentalitatea poporului român, de evoluţia lui
pe calea parlamentarismului, căutându-se conturarea unei fizionomii proprii a sistemului de drept.
Modele au fost, dar nu s-au mai urmat în manierea introducerii Constituţiei din 1866 şi a
principalelor coduri din aceeaşi epocă.

66
În acest sens: P. Vasilescu, Unificarea legislativă, în CJ, 1926, p. 673; A. Ştefănescu, Mai întâi unificarea şi apoi
modificare legislativă, în CJ, 1927, p. 194; C. Xeni, Problema unificării legislative, în CJ, 1928, p. 33; C. Hamangiu,
Unificarea legislativă, în CJ, 1931, p. 418 şi 468; A. Rădulescu, Unificarea legislativă, Bucureşti, 1927; G. Alexianu, Pentru
unificarea legislativă în volumul Din opera legislativă a Ministerului Justiţiei, 1933, p. 575.
67
V. în special: I. Ionescu-Dolj, Problema unificării legislaţiei, în CJ, 1919, p. 25; C. Hamangiu, Unificarea
legislativă, în CJ, 1931, nr. jubiliar, p. 5; A. Rădulescu, Unificarea legislativă, Bucureşti, 1927.
68
În acest sens toţi partizanii revizuirii generale (v. supra nota 63).
69
În special: C. Hamangiu, C. Xeni, P. Vasilescu ş.a.
70
V. în special: N. Vrăbiescu, op. cit., în CJ, 1931, p. 534-535; Al. Gane, op. cit., în CJ, 1931, p. 482; Şt. Laday, op.
cit., în CJ, 1928, p. 83-84.
71
A. Rădulescu, Cultura juridică românească, în PR, nr. 1-3, 1942, p. 147.
72
Lia-Maria Andreiţă, Tradiţii ale gândirii politico-juridice româneşti, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti,
1998, p. 265.
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PRINCIPIUL ACCESIBILITĂŢII ŞI ECONOMIEI DE MIJLOACE
ÎN ELABORAREA NORMATIVĂ
Mihai BĂDESCU∗
Abstract:
The increasing social development, the rapidity of social phenomena, requires multiple and more
complex tasks for the legislative bodies in developing the needed normative acts for the social life
regulation.
Also, the legislative activity involves a strong knowledge from the law-making actors of technical
procedures, tips and tricks and practical ways of normative construction.
The process of normative acts drafting – which must aim at the law embodiment of rationality and
normality – requires compliance with some principles, including the accessibility principle and means
economy.
The normative act accessibility concerned the legal and philosophical thought since 200 years ago.
Unlike previous time realities – when the law rules were understood only by those initiated in the field –
in the early IX century, when the right was based more on regulations, has been settled that the legal
norms elaboration should be easily understood by its recipients.
The compliance of the accessibility principle and means economy in legislative drafting is
conditioned by the choice of regulation's external shape, the choice of legal regulation methods, as well as
the choice of conceptualization processes and norm language.
Keywords: judicial norm, normative act, judicial regulation, norm conceptualization, judicial
norm language, normative elaboration

În sistemul romano-germanic, actul juridic normativ este principalul izvor de drept. El este
rezultatul activităţii constructive desfăşurate de către organele specializate, îndrituite cu competenţe
în această materie1.
În demersul lor complex, de elaborare a preceptelor normative, organele legiuitoare
(legislative) trebuie să se conformeze anumitor reguli şi tehnici de elaborare, astfel încât, rezultatul
activităţilor să se concretizeze în acte normative judicios elaborate care să producă efectele juridice
dorite de către acestea.
Elaborarea actelor normative este un proces de mare complexitate, în care trebuie luaţi în
calcul factorii politici, economici, morali, sociali, istorici, naţionali şi internaţionali, conştiinţa
juridică şi tendinţele de evoluţie ale societăţii, specificitatea normativităţii juridice etc.
Acest proces, care trebuie să tindă – aşa cum afirma Mircea Djuvara – la întruchiparea
raţionalităţii şi normalităţii dreptului, reclamă respectarea unor principii precum: principiul
fundamentării ştiinţifice a activităţii de elaborare a actelor normative, principiul asigurării unui
raport firesc între dinamica şi statica dreptului, principiul corelării sistemului actelor normative,
principiul accesibilităţii şi economiei de mijloace în elaborarea actelor normative.
În studiul de faţă, ne vom apleca atenţia îndeosebi asupra principiului accesibilităţii în
elaborarea actelor juridice normative.
Accesibilitatea actului normativ a preocupat gândirea juridică încă de acum 200 de ani.
Contrar situaţiilor din epocile anterioare – când normele de drept nu puteau fi înţelese decât de
∗
1

Prof.dr., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.
Mihai Bădescu, Teoria generală a dreptului, Editura Sitech, Craiova, 2009, p. 194.
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iniţiaţii în materie – la începutul secolului al XIX-lea, când dreptul se întemeia mai mult pe lege, s-a
pus problema elaborării normelor juridice pe înţelesul destinatarilor săi.
În lucrarea sa monumentală, „De l'Esprit des lois”2, apărută în anul 1748, Montesquieu, în
capitolele intitulate „Despre modul în care se elaborează legile” şi „Chestiuni care trebuie
observate la întocmirea legilor”, enumeră o serie de reguli care şi-au păstrat pe deplin actualitatea:
• legiuitorul trebuie să dea dovadă de spirit de moderaţie; binele politic, ca şi binele obişnuit
se află întotdeauna între două limite;
• cei care dispun de cunoştinţe destul de vaste pentru a putea crea legi pentru poporul lor sau
pentru un altul, trebuie să acorde o anumită atenţie şi modului de a le alcătui;
• stilul legilor trebuie să fie concis (ca de pildă, legile celor Douăsprezece Table, un model de
concizie);
• stilul legilor trebuie să fie simplu: exprimarea firească este întotdeauna mai bine înţeleasă
decât cea căutată, prea elaborată;
• este foarte important ca termenii legilor să trezească, la toţi oamenii, aceleaşi idei;
• atunci când o lege trebuie să stabilească vreo sancţiune, este de dorit să se evite, pe cât este
cu putinţă, de a o exprima în bani. Nenumăratele cauze schimbă valoarea monedei şi sub aceeaşi
denumire nu mai găsim acelaşi lucru;
• atunci când într-o lege ideile au fost bine precizate, nu trebuie să se folosească după aceea,
expresii vagi;
• legile nu trebuie să fie subtile, ele sunt făcute pentru oameni cu înţelegere medie; ele nu
sunt expresia artei logicii, ci a judecăţii simple a unui tată de familie;
• atunci când într-o lege, excepţiile, limitările, derogările nu sunt necesare, este mai bine ca
acestea să nu se facă deloc. Astfel de dispoziţii duc la apariţia unor noi prevederi de acelaşi fel;
• o lege nu trebuie modificată fără un motiv întemeiat;
• după cum legile inutile slăbesc pe cele necesare, cele care pot fi eludate şubrezesc legislaţia;
• trebuie avut grijă ca legile să fie astfel concepute încât ele să nu vină în contradicţie cu
natura lucrurilor;
• rareori este nevoie să se interzică o faptă care nu este rea, sub pretextul unei perfecţiuni
imaginare;
• legile trebuie să aibă o anumită puritate; menite să pedepsească răutatea oamenilor, trebuie
să fie ele însele lipsite cu totul de răutate.
Alţi autori3 susţin că legea nu-şi va îndeplini scopul decât dacă este precisă, clară sau – aşa
cum spune Summer Maine – dacă îndeplineşte trei condiţii: să fie clară, elegantă şi precisă.
Actele normative sunt impersonale, ceea ce înseamnă că se adresează tuturor destinatarilor
săi indiferent de nivelul lor intelectual şi, în consecinţă, de posibilităţile diferite de receptare a
mesajului normativ.
Legiuitorul – care, potrivit lui Ihering, trebuie să gândească (profund) ca un filosof şi să se
exprime (clar) ca un ţăran – este obligat să folosească în construcţia normativă un limbaj clar,
concis, pe înţelesul tuturor, astfel încât să evite pe cât posibil confuziile, controversele, reacţiile
sociale negative, eludarea legii, datorate unui text normativ formulat în dispreţul acestei reguli (a
accesibilităţii).
Nu trebuie uitat faptul că înşişi cei tentaţi să eludeze norma juridică vor încerca să
exploateze eventualele deficienţe, lacune, inadvertenţe, neclarităţi, „înţelesul ascuns al normei
2
Charles-Louis de Secondat de Montesquieu, De l'Esprit des lois, Libraire de Firmin Didot Frères, Paris, 1856,
p. 489-493.
3
Alexandru Văllimărescu, Tratat de enciclopedia dreptului, Editura Al.T. Doicescu, Bucureşti, 1932, p. 323-324.

380

Ştiinţe şi codificare în România

juridice”4, toate acestea datorate nu voinţei legiuitorului, care nu poate fi decât una univocă, cât
datorită limbajului folosit.
Respectarea principiului accesibilităţii şi economiei de mijloace în elaborarea normativă este
condiţionată de:
a) alegerea formei exterioare a reglementării;
b) alegerea modalităţii reglementării juridice;
c) alegerea procedeelor de conceptualizare şi a limbajului normei.
a) Alegerea formei exterioare a reglementării presupune determinarea categoriei juridice a
actului normativ ce se elaborează în funcţie de importanţa relaţiilor sociale reglementate, de
interesele legalmente protejate şi de autoritatea care reglementează.
Astfel, de exemplu, dacă relaţiile ce urmează a căpăta formă juridică privesc statul român,
drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, ori cele referitoare la organizarea
celor trei puteri ale statului, actul normativ va fi unul constituţional (Constituţia şi legea
constituţională – de modificare a Constituţiei), iar autoritatea legiuitoare va fi întruchipată de
Adunarea Constituantă; dacă relaţiile ce urmează a fi reglementate fac parte din ceea ce se cheamă
„domeniul legii” (organice sau ordinare), este obligatoriu ca ele să dobândească reglementare
juridică prin lege adoptată de către Parlament şi nu prin alt act normativ.
Potrivit acestei logici procedurale se poate explica şi elaborarea actelor normative ale
autorităţii executive, de interes general sau local: hotărârile şi ordonanţele Guvernului, ordinele şi
instrucţiunile miniştrilor, hotărârile şi deciziile consiliilor judeţene şi locale, dispoziţiile primarilor.
b) Alegerea modalităţii de reglementare se referă la opţiunea legiuitorului în legătură cu un
anumit mod de impunere a conduitei prescrise subiectelor de drept (a dispoziţiei normei juridice).
Acest mod de impunere depinde de specificul relaţiilor sociale, de caracteristicile subiectelor
participante la aceste relaţii, de natura intereselor ce urmează a fi satisfăcute şi de semnificaţia
valorică a reglementărilor5. În demersul său legislativ, legiuitorul poate exprima normele juridice în
mod lapidar sau detaliat, rigid sau flexibil, esenţializat sau nuanţat. Spre exemplu, în domeniul
apărării ordinii sociale, legiuitorul foloseşte, de regulă, norme imperative (prohibitive); în materia
civilă, norme permisive.
c) Alegerea procedeelor de conceptualizare şi a limbajului normei priveşte:
c1) construcţia normei – cuprinderea în normă a elementelor structurale;
c2) stilul şi limbajul juridic6.
c1) Norma juridică va fi astfel construită, încât elementele sale de organizare internă (ipoteză,
dispoziţie, sancţiune) să reprezinte o înşiruire logică de elemente componente: este logic ca mai întâi
legiuitorul să precizeze condiţiile, situaţiile, împrejurările în care urmează să se aplice o conduită
uniformă, o conduită tip – este vorba aici de ipoteză; tot logic (normal, firesc) este ca apoi, în
condiţiile date, legiuitorul să-ţi ceară un anumit comportament (onerativ, prohibitiv sau permisiv) –
dispoziţia, ca în final, urmare a comportamentului avut în dispreţul (cu încălcarea) dispoziţiei, să se
aplice sancţiunea – ce urmăreşte pedepsirea celui ce s-a făcut vinovat de încălcarea dispoziţiei
normei juridice.
4
„Se vorbeşte adeseori – susţin Gh. Mihai şi R. Motica – de înţelesul ascuns al normei juridice; nici vorbă de aşa
ceva. Legiuitorul nu este criptograf, nu elaborează teze ezoterice, pentru simplul motiv că are nevoie de adeziunea
destinatarilor la scopurile ei juridice. Norma juridică e fixată într-un text scris şi acesta poate fi abscons, dincolo de faptul
că e prinsă în limbaj profesional – cel juridic.” (Gheorghe C. Mihai, Radu I. Motica, Fundamentele dreptului. Teoria şi
filosofia dreptului, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 144).
5
Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 234.
6
Ibidem.
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De bună seamă, nu toate normele juridice au o asemenea structură trihotomică.
Unor norme juridice le pot lipsi fie ipoteza, fie sancţiunea. În toate situaţiile însă, este de
dorit, pentru o corectă înţelegere şi ulterior, respectare a textului normativ, ca normele juridice să fie
construite în directă relaţie cu necesitatea exprimării realităţii sociale, în conformitate cu aceasta.
c2) Stilul şi limbajul juridic
Procesul de redactare a actului normativ este o parte componentă a procesului de creare a
dreptului. În cadrul acestui proces, operaţiunea de elaborare a actului normativ este consecutivă
demersului de stabilire a conceptelor juridice şi, mai ales, a regulilor de drept. În această fază este
necesar a fi găsite cuvântul şi formularea adecvată, care să facă posibilă exprimarea regulilor de
drept. „Cuvântul şi formula de combinare a cuvintelor formează instrumentele necesare pentru
comunicarea noţiunilor, normelor şi raţionamentelor juridice”7.
Există un limbaj specific dreptului, un mod special de exprimare a gândirii şi a realităţii
juridice, care se abate de la vorbirea curentă şi care împrumută elemente exterioare acesteia? – se
întreabă, în mod just, J.L. Bergel8. Şi tot el dă un răspuns pozitiv acestei întrebări: există un
asemenea limbaj specific care pune în evidenţă existenţa unei terminologii juridice, a unui vocabular
juridic, precum şi a altor instrumente care fac posibilă exprimarea şi comunicarea normei de drept9.
Terminologia juridică defineşte ansamblul cuvintelor tehnice întrebuinţate pentru a se realiza
o riguroasă şi corectă exprimare a conceptelor juridice; fiecare concept trebuie să fie reflectat
printr-un termen adecvat. În virtutea terminologiei juridice şi a semanticii10 juridice, un cuvânt
utilizat în domeniul juridic are întotdeauna o anumită semnificaţie. Ca regulă, cuvintele utilizate de
terminologia juridică sunt preluate din vocabularul comun, însă, prin încărcarea lor cu o semnificaţie
juridică se diferenţiază de sensul comun şi devin elemente de sine stătătoare ale terminologiei
juridice. Naşterea terminologiei juridice este astfel, rezultatul unui proces de modificare a sensului
comun al cuvintelor printr-o reconversie semantică juridică11.
Principalele forme de manifestare a terminologiei juridice, rezidă în12:
• apariţia de noi termeni – de regulă împrumutaţi sau calchiaţi – pentru a desemna instituţii
juridice recent introduse în legislaţia românească, termeni precum: Avocatul Poporului, ONG
(organizaţie non-guvernamentală), crimă organizată, acord stand by, ordonanţă, ordonanţă de
urgenţă, contract de leasing, asigurare de malpraxis etc.;
• introducerea în legislaţia românească a unor termeni sau sintagme, cu referire exclusiv la
legislaţia străină: contract de know-how, inamovibilitate etc.;
• lărgirea sensului unor termeni juridici consemnaţi în dicţionare de specialitate. De
exemplu, termenul piraterie, restrâns iniţial la pirateria aeriană şi maritimă, şi-a extins sfera de
aplicabilitate în domeniul informaticii şi al audio-vizualului;
• restrângerea sensului, de exemplu, în cazul formulei restitutio in integrum, utilizată în
prezent, pentru a desemna cu precădere, repunerea în posesie a persoanelor deposedate în mod
abuziv.
Abordarea interdisciplinară a limbajului juridic a dus la conturarea a două noi domenii de
cercetare: lingvistica juridică şi semiotica juridică.
7
Pe larg, a se vedea, François Geny, Science et technique en droit privé positif, Première Partie, Recueil Sirey,
Paris, 1922.
8
Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, 3e édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 222.
9
Ibidem, p. 223 (cit. de Ioan Vida, Legistica formală (Introducere în tehnica şi procedura legislativă), ediţia a III-a,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 76).
10
Potrivit DEX, semantic = ramură a lingvisticii care se ocupă cu studierea sensurilor cuvintelor şi a evoluţiei
acestor sensuri.
11
Ioan Vida, op. cit., p. 76.
12
A se vedea, pe larg, Mihai Grigore, Tehnica normativă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 173 şi urm.
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Lingvistica juridică sau jurilingvistica13 – iniţiată în spaţiul francofon de Gérard Cornu,
Jean-Claude Gémar şi Louis Jolicoeur – îşi atribuie ca obiect de studiu, limbajul juridic sub cele
două aspecte care îl definesc: terminologia juridică şi discursul juridic.
Preocupat de acest nou domeniu de cercetare, Barbu Berceanu apreciază că această disciplină
are ca obiect „activitatea lingvistică în domeniul dreptului, având în vedere cuvintele cu
semnificaţie juridică, specifice vieţii juridice”14, fiind precis delimitată de „activitatea dreptului în
domeniul lingvistic, drept care atribuie cuvintelor o valoare juridică independent de domeniul în
care se aplică”. În sfera de preocupări a lingvisticii juridice ar intra, aşadar, studierea terminologiei
juridice – „atât cea folosită de public, cât şi cea de utilitate mai restrânsă, a specialiştilor şi
practicienilor dreptului […] în vederea alegerii termenilor cei mai economici şi mai adecvaţi (ca
apartenenţă semantică şi ca posibilităţi flexionare) şi a găsirii celei mai ştiinţifice definiţii”,
lingvisticii juridice revenindu-i şi sarcina elaborării dicţionarelor juridice15.
În lucrările sale, François Terré16 aduce în discuţie lingvistica juridică, semiologia juridică şi
semantica juridică, ca noi domenii de cercetare ştiinţifică juridică. În context, se arată că dezvoltarea
lingvisticii juridice s-a orientat, în mod firesc, spre reflecţiile legate de semantică, semantica fiind o
parte a lingvisticii care are în aria de preocupare, vocabularul şi semnificaţia cuvintelor. Ea
reprezintă un studiu istoric al sensului cuvintelor, privit în variaţiile sale17.
Pentru Ferdinand de Saussure, considerat fondator al semiologiei, aceasta reprezintă o parte a
psihologiei sociale, ea fiind „o ştiinţă care studiază viaţa semnelor în cadrul vieţii sociale”; el
defineşte semnul doar prin două entităţi: semnificantul şi semnificatul18.
Apariţia semiologiei juridice este determinată de cercetarea rolului semnului în viaţa juridică.
În doctrină se arată că semiotica juridică constă în studiul raporturilor dintre drept, logică şi limbaj19.
Vocabularul juridic reprezintă fondul principal de cuvinte al unei limbi care este utilizat în
domeniul juridic. În cadrul acestuia pot fi distinse trei componente principale:
• termenii juridici (proprii) – în care caz, cuvintele au valoare tehnică juridică prin ele însele
(de ex.: tutelă, curatelă, contract etc.);
• cuvinte şi noţiuni provenite din limbajul curent (cum ar fi naştere, moarte, filiaţie) şi care au
căpătat sens juridic prin urmările pe care le pot avea în materie de drept (începutul sau încetarea
personalităţii, deschiderea unei succesiuni etc.);
• cuvinte provenite din alte discipline ştiinţifice (economie politică, medicină, morală, ştiinţe
exacte etc.), cuvinte precum: investiţie, opinie publică, planificare, stupefiante, morbiditate etc.20.
Vocabularul juridic îndeplineşte funcţia de a răspunde unor exigenţe legate de calitatea
normei juridice şi de comunicarea acesteia sub aspectul asigurării calităţii normei juridice, aceasta,
în calitatea ei de regulă de conduită, asigurată în realizarea sa prin coerciţia statală, pentru a-şi atinge
scopul trebuie să aibă anumite trăsături esenţiale, în rândul cărora intră unitatea, ordinea, precizia şi
claritatea. De aceea, norma juridică trebuie exprimată în cuvinte clare şi precise, cu un sens bine
determinat21.
13
Termenul jurilingvistică (fr., jurilinguistique) a fost creat după modelul unor termeni precum: etnolingvistică,
psiholingvistică, sociolingvistică (vezi, Gérard Cornu, Linguistique juridique, 3-ème édition, Montchrestien, Paris, 2005,
p. 13).
14
Barbu Berceanu, Dreptul şi limba. Ştiinţa dreptului şi lingvistica. Succinte consideraţii teoretice şi aplicative, în
S.C.J., nr. 3/1981, p. 247-266.
15
Ibidem.
16
François Terré, Introduction générale au droit, 6-ème édition, Dalloz, Paris, 2003.
17
Ibidem, p. 367.
18
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistiquie générale, Payot, Paris, 1995, p. 52 (cit. de Mihai Grigore, op. cit.,
p. 172).
19
Georges Kalinowski, Introduction à la logique juridique. Eléments de sémiotique juridique, logique des normes et
logique juridique, R. Pichon et R. Durand – Auzias, Paris, 1965, p. 35.
20
Jean-Louis Bergel, op. cit., p. 224.
21
Ioan Vida, op. cit., p. 77 şi urm.
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Dacă norma juridică va fi exprimată în cuvinte echivoce, insuficient definite sau neclare, ea ar
deveni incertă; legiuitorul care a creat-o nu poate avea garanţia că toţi cei cărora li se adresează vor
înţelege acelaşi lucru; mai mult, cei care o aplică vor fi tentaţi să-i confere sensuri proprii, ceea ce o
va îndepărta de voinţa, chiar şi imperfectă a legiuitorului22. Altfel spus, atunci când se redactează
norma juridică este necesar ca vocabularul juridic să fie utilizat astfel încât faptele ce urmează a fi
reglementate juridic să fie traduse în limbaj juridic pentru a se putea apoi căuta soluţia juridică
aplicabilă unei stări de fapt şi invers23.
Stilul actului normativ reprezintă totalitatea artificiilor şi modalităţilor care stau la baza
elaborării (redactării) actelor normative. În literatura de specialitate se vorbeşte de un stil legislativ,
prin care se înţelege „ansamblul de caracteristici ale formei textelor legislative … acesta nu este
identic peste tot. Stilul din Europa continentală dă expresie mai mult principiilor şi caută claritatea,
conciziunea şi simplitatea …”24.
Prof. V.D. Zlătescu consideră că „nu există un singur stil legislativ, general valabil, ci că
există de fapt, o pluralitate de stiluri. Vom întâlni astfel, un stil specific dreptului civil, comercial,
internaţional privat – cu anumite particularităţi în actele normative care privesc relaţii de muncă şi
de protecţie socială, un alt stil în dreptul penal, şi în fine, altul în dreptul administrativ”25.
Într-o altă opinie26 este important ca stilul să fie legat de operă, înţelegând prin aceasta că
stilul este propriu actului normativ, fie că el se numeşte lege, ordonanţă ori hotărâre a Guvernului.
Această idee este susţinută şi de faptul că arareori legiuitorul recurge la acte normative pure,
specifice unei singure ramuri de drept. În cele mai multe cazuri, în acelaşi act normativ vom regăsi
norme specifice mai multor ramuri de drept, ceea ce desigur, nu duce la ştergerea deosebirilor fireşti
dintre acestea.
În opinia lui I. Mrejeru, stilul concis – strâns legat de principiul economiei de mijloace –
„presupune nu numai exprimări în puţine cuvinte, ci şi evitarea anumitor idei sau reluarea lor în
noi variante prin care să se adauge ceva ce nu este semnificativ”27.
Stilul concis, pe lângă evitarea enunţurilor redundante, presupune utilizarea termenilor cu
grad mare de abstractizare pentru a se acoperi printr-un număr cât mai redus de cuvinte o arie cât
mai largă de fenomene ce urmează să cadă sub incidenţa viitoarei reglementări juridice.
Concizia constă în optimizarea informaţiei necesare pentru a exprima intenţia normativă.
Textul normativ trebuie să cuprindă întreaga informaţie necesară, dar nu mai multă informaţie decât
este necesar. „Regula de aur – arată S. Popescu şi V. Ţăndăreanu – este să se plaseze maximum de
încărcătură normativă pe un suport gol, să se spună în cât mai puţine cuvinte cât mai mult
posibil”28.Concizia textului presupune nu numai exprimări în puţine cuvinte, ci şi evitarea repetării
anumitor idei sau reluarea lor în noi variante prin care să se adauge ceva nesemnificativ.
Sobrietatea – ca trăsătură a actului normativ – poate fi definită ca o „eleganţă reţinută,
neostentativă a limbajului; evitarea unor preţiozităţi, fără a cădea într-o locvacitate inconsistentă,
fără substanţă şi semnificaţie ….”29.
Sobrietatea stilului normativ îndeamnă la ocolirea unor expresii şi cuvinte nepotrivite ca
sonoritate, a unor expresii argotice, chiar dacă ele au fost deja acceptate în limbajul comun.
22

Ibidem.
Jean-Louis Bergel, op. cit., p. 225.
24
Joseph Voyame, Méthodes et techniques législatives, Institut de hautes études en administration publique,
Lausanne, 1991, p. 87-88.
25
Victor Dan Zlătescu, Introducere în legistica formală. Tehnica legislativă, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996,
p. 66.
26
Ioan Vida, op. cit., p. 78.
27
Ilarie Mrejeru, Tehnica legislativă, Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p. 102.
28
Sorin Popescu, Victoria Ţăndăreanu, Probleme actuale ale tehnicii legislative, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2003, p. 106.
29
Ibidem.
23
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Eliminarea din construcţia frazelor a epitetelor, comparaţiilor, personificărilor, hiperbolelor şi
metaforelor tot de sobrietatea stilului normativ ţine.
Aceste mijloace de exprimare artistică îşi au rostul în operele literare şi nu fac obiectul
stilului normativ. Cuvintele se exprimă în sensul lor propriu, pe cât posibil în varianta cea mai
răspândită.
Claritatea şi precizia stilului normativ se realizează prin utilizarea adecvată a cuvintelor în
raport cu semnificaţia lor obişnuită şi, mai ales, în modul de aranjare a acestora în propoziţii şi fraze,
cu respectarea strictă a regulilor gramaticale30.
Claritatea nu depinde numai de modalitatea în care un mesaj este emis, dar şi de capacitatea
destinatarului de a-l primi. Claritatea este o chestiune care se pune cu mare acuitate în ceea ce
priveşte mesajul legislativ, deoarece cel care-l emite nu este sigur de cooperarea destinatarilor31. Cei
cărora li se adresează vor exploata toate slăbiciunile textului pentru a se sustrage de la normele
impuse şi vor căuta să interpreteze drepturile normate într-o manieră excesivă, extinzându-le. Pentru
acest motiv, cei care elaborează actele normative le revăd de câteva ori şi le trec prin mai multe filtre
pentru a preciza mai exact gândirea şi pentru a evita ca ea să fie deformată32.
Precizia textului normativ presupune ca acesta să fie lămuritor, să nu se creeze dubii în
activitatea de aplicare. O proastă organizare a legii poate fi o sursă de ambiguitate şi poate să
împiedice o bună înţelegere33.
Stilul normativ este legat indisolubil şi de forma prescriptivă sau prescriptiv-dispozitivă a
redactării textelor normative. Normelor juridice, prin natura lor de reguli de conduită, le este străin
stilul descriptiv, narativ, care să cuprindă un şir de enunţuri menite să descrie sau să explice un
anumit fapt sau fenomen social. Ele cer să se precizeze că, în anumite împrejurări, persoana este
datoare să aibă o anumită conduită, altfel, în caz contrar urmează să i se aplice o sancţiune34.
Textul normativ trebuie să fie coerent. Toate frazele unui act normativ sunt unite între ele
prin legături multiple şi uneori greu de descifrat. Interpretarea sistematică porneşte de la ideea că
textele au o coerenţă internă şi externă, iar legistica formală vizează optimizarea acestei coerenţe.
Fiecare frază trebuie să fie concepută în raport cu alte fraze ale unui text normativ (coerenţă internă),
dar şi în raport cu conceptele şi noţiunile aparţinând ansamblului ordinii juridice35.
Coerenţa unui text se realizează în funcţie de o serie de factori cum ar fi corelarea materială a
soluţiilor alese pentru a rezolva o problemă, modalitatea în care gândirea normativă se traduce în
texte juridice, organizarea logică a textului normativ etc.36.
În prezent, numeroşi factori contribuie la diminuarea coerenţei textelor. Printre aceştia
amintim:
• pregătirea în grabă a textelor, din cauza necesităţii de a răspunde rapid problemelor presante
ridicate de societate;
• înmulţirea numărului actelor normative;
• suprapunerea textelor normative emanând de la entităţi juridice diferite (de ex.: un tratat
care cuprinde norme din dreptul european şi care se suprapune dreptului naţional);
• situaţia determinată de faptul că dreptul împrumută noţiuni din alte domenii (ştiinţă,
economie, psihiatrie, cultură) ori că în dreptul naţional se introduc în mod abrupt concepte şi
instituţii juridice provenite dintr-un alt sistem de drept, fără a se face adaptările şi corecturile ce se
impun37.
30

Ioan Vida, op. cit., p. 79.
Sorin Popescu, Victoria Ţăndăreanu, op. cit., p. 107.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Ioan Vida, op. cit., p. 79.
35
Sorin Popescu, Victoria Ţăndăreanu, op. cit., p. 107.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
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O altă caracteristică a stilului normativ este legată de modul de utilizare a termenilor în
redactarea textelor normative. Regula de bază ce trebuie respectată în acest demers o constituie
utilizarea limbajului comun, a termenilor uzuali din limbajul cotidian38. Pe bună dreptate, Emil
Nicolcioiu, observă că norma juridică nu are un singur destinatar, pe specialistul în drept, ci pe toţi
cei ce sunt ţinuţi să o respecte39.
Pe cale de consecinţă, limbajul juridic folosit trebuie să fie simplu şi precis. Dar norma nu
trebuie să fie sec – dispozitivă, ci să dezvăluie motivaţia ei socială, raţiunea legiuitorului. A adăuga,
bineînţeles cu măsură, unele explicaţii la termenul de specialitate, înseamnă o utilă amplificare a
textului, pentru a-l face mai inteligibil. „Astăzi – scrie E. Nicolcioiu – norma juridică nu mai
priveşte o viaţă relativ simplă, pe care normele dreptului roman o puteau reglementa fără a fi
necesare explicaţii. În prezent, în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice, care influenţează conţinutul
normei juridice, dar şi stilul ei, legea nu poate să nu folosească termeni tehnici, al căror înţeles
trebuie să-l determine precis, să-l definească în mod ştiinţific”40.
Regula – potrivit căreia se impune utilizarea unui limbaj comun – nu poate fi însă, peste tot,
respectată. Drept urmare, legiuitorul, în lipsa unor alte mijloace de exprimare, recurge la
terminologia juridică, la neologisme ori la termeni de specialitate.
Utilizarea terminologiei juridice este utilă legiuitorului pentru asigurarea unităţii
terminologice a actului normativ şi pentru a da conceptelor şi normelor juridice o formă cât mai
fidelă. Astfel, în redactarea actelor normative termenii juridici consacraţi nu pot fi înlocuiţi de
cuvinte apropiate ca sens din limbajul comun41.
În ultima perioadă, tot mai des, legiuitorul este obligat să recurgă la neologisme, multe dintre
acestea împrumutate, în special, din limba engleză. Ca regulă generală, utilizarea neologismelor nu
este de dorit, întrucât afectează în mod profund înţelegerea sensului şi semnificaţia textului
normativ, cu consecinţe grave asupra respectării dispoziţiilor sale42.
Transpunerea textelor legislative dintr-o limbă în alta pune probleme teoretice şi practice
deosebit de complexe, întrucât presupune din partea traducătorului specializat („jurilingvist”) o
abordare comparativă interdisciplinară – juridică şi lingvistică – a celor două sisteme legislative.
Traducerea poate fi realizată „în litera legii” (rămânând fidelă textului din limba – sursă şi
implicit, intenţia legiuitorului) sau „în spiritul legii” (în funcţie de destinatar şi de contextul
social-cultural în care va fi receptată) 43.
Date fiind dificultăţile şi „riscurile” traducerii, în decursul ultimului deceniu s-au
experimentat noi modalităţi de redactare legislativă, considerate mai adecvate în statele cu caracter
federal şi mai multe limbi naţionale (Elveţia, Canada):
• redactarea bilingvă – elaborarea a două versiuni consecutive, urmată de revizuirea făcută
de o autoritate unică;
• redactarea paralelă – cele două versiuni ale proiectului legislativ sunt concepute simultan,
dar separat în cele două limbi;
38
Potrivit lui Ihering – cunoscut jurist german al sfârşitului de secol XIX, „legiuitorul trebuie să gândească precum
un filosof şi să se exprime ca un ţăran”.
39
Emil Nicolcioiu, Consideraţii pe marginea ştiinţei legiferării şi tehnicii legislative, în R.R.D., nr. 6/1972, p. 41 şi
urm.
40
Ibidem.
41
Spre exemplu, acolo unde trebuie să utilizăm termeni precum persoană fizică, persoană juridică, contract, gaj,
ipotecă, nulitate, contravenţie, nu vom recurge la alţi termeni, deoarece s-ar produce o dublare a noţiunilor utilizate în
conţinutul dreptului, cu efecte negative asupra respectării, interpretării şi aplicării corecte a normelor juridice (Ioan Vida, op.
cit., p. 80).
42
Legea nr. 24/2000, republicată interzice – în art. 36 alin. (2) – folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de
largă răspândire în limba română. Cu toate acestea „în cazurile în care se impune folosirea unor termeni şi expresii străine,
se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba română.”
43
Jean-Louis Sourioux, Pierre Lerat, Le langage du droit, Presses Universitaires de France, Paris, 1975, p. 336 (cit.
de Mihai Grigore, op. cit., p. 184).
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• coredactarea44 – redactare monolingvă a proiectului legislativ, realizată de doi jurişti în
cele două limbi, urmată de controlul reciproc al celor două versiuni şi de verificarea finală făcută de
către o comisie de jurişti şi lingvişti reprezentând ambele limbi45.
O altă cerinţă a stilului normativ o constituie asigurarea unităţii terminologice a textelor
redactate. În consecinţă, într-un act normativ utilizarea unei noţiuni sau a unui anumit termen trebuie
realizată unitar de la un capăt la altul al textului elaborat. Pentru a se da satisfacţie unei astfel de
exigenţe, în cuprinsul unui act normativ, un termen nu poate fi înlocuit cu altul, chiar dacă acesta
este sinonimul primului. Utilizarea unor termeni diferiţi pentru exprimarea uneia şi aceleiaşi noţiuni
duce la confuzii, la ambiguităţi şi echivocuri care se opun determinării sensului unic al reglementării
juridice.
În cazul utilizării unor termeni specifici se poate recurge la abrevieri ale unor denumiri sau
termeni, dar numai după ce, la prima utilizare a acestora, a fost explicat conţinutul abrevierii46.
Când legiuitorul este obligat să utilizeze în cuprinsul unei legi noţiuni sau termeni care nu fac
parte din limbajul curent sau cărora le conferă un alt sens decât cel consacrat, el este dator să
definească aceşti termeni şi să precizeze înţelesul în care ei sunt utilizaţi în cuprinsul actului
normativ47.
În lucrările de specialitate principiul accesibilităţii este analizat împreună cu un altul:
principiul economiei de mijloace în elaborarea normativă.
Fără a intra în detalii – asupra cărora ne putem exprima într-un alt context – cerinţa
economiei de mijloace poate fi înglobată următoarelor două principale reguli: evitarea repetiţiilor şi
evitarea contradicţiilor.
De asemenea, vom reţine mai multe procedee de tehnică legislativă ce dau expresie
economiei de mijloace în elaborarea normativă: definiţia, trimiterea, asimilarea, prezumţiile,
ficţiunile, cuantificarea, enumerarea, tehnica „alterării conceptelor” şi clasificarea48.

44
Utilizată cu succes în Canada (încă din 1978), adoptată ulterior în Elveţia şi Belgia, coredactarea este considerată
astăzi cea mai avantajoasă soluţie din perspectiva nevoii de armonizare a legislaţiei naţionale la nivel european (comunitar),
fiind deja aplicată în domeniul unor directive comunitare (de exemplu, în materie contractuală).
45
Ibidem.
46
Ioan Vida, op. cit., p. 81.
47
Ibidem.
48
A se vedea, pe larg, Mihai Bădescu, Teoria actului juridic, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
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CODIFICAREA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC
– EVOLUŢIE ŞI EFECTE –
Felicia MAXIM∗
Abstract:
The expression “codification of international law” is used for convenience as meaning the more
precise formulation and systematization of rules of international law in fields where there already has
been extensive state practice, precedent and doctrine. Also, the expression “codification of international
law” are closely related to the term “progressive development” as meaning the preparation of draft
conventions on subjects which have not yet been regulated by international law or in regard to which the
law has not yet been sufficiently developed in the practice of states. According to article 13 paragraph 1
of the UN Charter, the General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the
purpose of promoting international co-operation in the political field and encouraging the progressive
development of international law and its codification. Thus, on 21 November 1947, the General
Assembly adopted resolution 174 (II) establishing the International Law Commission and approving its
Statute. Article 1, paragraph 1, of the Statute of the International Law Commission provides that the
“Commission shall have for its object the promotion of the progressive development of international law
and its codification”.
Key words: The Hague Peace Conferences, League of Nations Codification Conference, United
Nations Charter, General Assembly, codification of international law, progressive development,
International Law Commission

1. Consideraţii introductive
Abordarea problemei codificării în dreptul internaţional necesită mai întâi clarificarea
termenului de codificare şi, implicit, a termenului de dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional.
Codificarea în dreptul internaţional reprezintă un proces important şi complex prin care se
urmăreşte precizarea şi sistematizarea normelor juridice în vigoare, dar şi înlăturarea regulilor
învechite, lămurirea normelor neclare şi rezolvarea divergenţelor dintre acestea în vederea stabilirii
unei cooperări eficiente între subiectele dreptului internaţional. Prin urmare, scopul principal al
codificării este realizarea unui cadru convenţional care să ofere stabilitate, claritate şi precizie
normelor juridice aplicabile. Din cele prezentate, rezultă că procesul codificării nu poate fi redus
doar la declararea normelor juridice existente fără că acestea să fie supuse unei atente analize în
urma căreia să se stabilească dacă acestea mai corespund sau nu realităţii vieţii internaţionale.
Conform definiţiei evocate în Dicţionarul de drept internaţional public elaborat sub coordonarea dr.
Ionel Cloşcă, codificarea reprezintă „gruparea şi sistematizarea normelor privind o anumită
materie a dreptului, în scopul asigurării unităţii acestor norme, a precizării conţinutului lor şi
înlăturării eventualelor contradicţii dintre ele”. Totuşi, autorul completează definiţia iniţială,
arătând că obiectivele codificării pot fi completate incluzându-se şi crearea de norme noi, obiectiv
care, în mod normal, ar fi inclus în noţiunea de dezvoltare progresivă a dreptului internaţional.
Observăm că avem două noţiuni, două procese de sine stătătoare, şi anume codificarea şi
dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional. De aceea, Comisia de Drept Internaţional a O.N.U.
∗
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a definit separat cei doi termeni şi a stabilit proceduri diferite. Astfel, expresia „codificarea dreptului
internaţional" este utilizată pentru a desemna formularea mai precisă şi sistematizarea normelor de
drept internaţional în domeniile în care există deja o practică a statelor, precedente şi o doctrină
bogată, iar dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional este utilizată în sensul pregătirii
proiectelor de convenţii cu privire la subiecte care nu au fost încă reglementate de dreptul
internaţional sau cu privire la care dreptul nu a fost încă suficient de dezvoltat în practica statelor. Se
poate susţine însă, şi practica statelor a demonstrat acest lucru, că procesul de codificare nu-şi
realizează pe deplin scopul dacă nu se au în vedere toate variantele, şi anume stabilirea normelor,
sistematizarea acestora, abrogarea celor necorespunzătoare, modificarea celor vechi, dar şi crearea
unora noi. În consecinţă, codificarea presupune în mod imperativ şi dezvoltarea progresivă a
dreptului internaţional, nefiind posibilă realizarea unei codificări eficiente, dacă nu urmărim şi
dezvoltarea progresivă. Acest aspect este demonstrat şi de practica statelor, care în momentul
elaborării unor convenţii, a avut permanent în vedere, atât procesul de grupare a normelor în
vigoare, revizuirea acestora, dar şi elaborarea unor norme noi necesare contextului istoric respectiv.
Spre exemplu, în cazul Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961 privind relaţiile diplomatice,
codificarea nu s-a redus doar la o simplă consacrare a unor norme deja existente, ci s-au luat în
considerare şi noile realităţi care se manifestau în viaţa diplomatică internaţională.1 În acelaşi sens,
poate fi evocată şi Convenţia asupra dreptului tratatelor de la Viena din 1969 ce constituie expresia
„codificării şi dezvoltării progresive” a dreptului internaţional, aceasta fiind considerată instrumentul
prin care s-au codificat regulile cutumiare existente, dar şi mijlocul prin care s-a realizat adoptarea
unor norme noi în materie, corespunzătoare evoluţiilor înregistrate în societatea internaţională.
Totodată, se susţine că dreptul mării a fost înnoit şi dezvoltat prin Convenţia din 1982 parcurgând o
perioadă de aşezare şi consolidare a normelor şi instituţiilor sale pentru a face faţă noilor provocări
determinate de cerinţele sporite ale statelor şi relaţiilor dintre ele2.
2. Evoluţia codificării în dreptul internaţional
Amploarea relaţiilor internaţionale şi diversitatea acestora au determinat gânditorii şi
publiciştii timpurilor trecute să-şi centreze atenţia asupra necesităţii sistematizării dreptului
internaţional. Principalele direcţii au scos în evidenţă tendinţa de a ordona normele dreptului
internaţional într-un cod, ceea ce s-a dovedit a fi imposibil de realizat, codificarea totală a dreptului
internaţional fiind un obiectiv nerealizabil3.
În lucrările sale „Principles of International Law” (1786-1789) şi „Introduction to an
International Code” (1827), juristul şi filozoful englez Jeremy Bentham promova conceptul de
codificare în sens larg, definindu-l ca un proces ce cuprinde atât consacrarea dreptului în vigoare, cât
şi elaborarea unor norme noi. Prezentarea evoluţiei codificării în dreptul internaţional nu poate fi
completă, dacă nu se menţionează şi alte contribuţii, în principal private, cum ar fi: „Declaraţia
dreptului ginţilor” elaborată de abatele Henri Gregoire (1796); lucrarea propusă de John Bluntschli
intitulată „Dreptul internaţional modern al statelor civilizate, sub formă de cod” (1868); proiectul de
cod de drept internaţional întocmit de David Dudley Field (1872); codificarea propusă de Duplessix
în anul 1906, precum şi codul propus de J. Internoscia în 19104. Contribuţiile oamenilor de ştiinţă au
fost completate de activităţile desfăşurate în cadrul Institutului de Drept Internaţional (1873),
Asociaţiei de Drept Internaţional (1873), precum şi în cadrul Institutului American de Drept
Internaţional (1912).
1
Ion M.Anghel, Dreptul diplomatic şi consular, vol.I, ediţia a-II-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2002, p. 31.
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D.Popescu, M.Popescu, Dreptul mării.Tratate şi convenţii internaţionale, Editura Artprint, Bucureşti, 2000, p. 34.
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Codificările neoficiale, efectuate de societăţile ştiinţifice internaţionale şi de oamenii de
ştiinţă, au fost completate de codificările oficiale realizate de către state prin intermediul
conferinţelor internaţionale şi organizaţiilor internaţionale. Începuturile dezvoltării dreptului
internaţional, având la bază eforturile statelor, se identifică în perioada 1814-1815 când are loc
Congresul de la Viena. Activitatea desfăşurată de statele participante şi-a pus amprenta şi asupra
codificării dreptului internaţional prin adoptarea următoarelor documente: „Declaraţia cu privire la
desfiinţarea comerţului cu negri”, Regulamentul cu privire la rangurile reprezentanţilor diplomatici”,
Actul final al Conferinţei de la Viena în care se proclamau reguli privind navigaţia pe fluviile
internaţionale.
Unul dintre momentele importante ale codificării dreptului internaţional poate fi considerat
Congresul de la Paris din 1856, pe parcursul căruia s-au adoptat o serie de dispoziţii, memorabilă
fiind Declaraţia de la Paris prin care se stabileau, pentru prima dată, reguli privind războiul maritim
acceptate de către toate statele. Ulterior, Conferinţa de la Geneva din 1864 constituie prilejul
adoptării unei importante codificări în materia legilor şi obiceiurilor războiului. În perioada
1864-1914 au avut loc peste 100 de conferinţe şi congrese internaţionale care au avut ca obiectiv,
într-o măsura mai mare sau mai mică, codificarea dreptului internaţional, rezultând un număr de
peste 250 de instrumente internaţionale5.
Deşi fiecare dintre conferinţele internaţionale organizate au reprezentat un punct de reper
pentru codificarea în diferite domenii ale dreptului internaţional, menţionăm dintre acestea
Conferinţele de la Haga din anii 1899 şi 1907 care au dat un impuls considerabil codificării dreptului
internaţional. Conferinţa de la Haga din 1899 a fost convocată din iniţiativa Rusiei în vederea
reglementării regulilor de purtare a războiului şi a modalităţilor de aplanare pe cale paşnică a
conflictelor internaţionale. Reuniunea internaţională din 1899, la care au participat 26 se state, s-a
finalizat cu adoptarea a trei convenţii, trei declaraţii, un act final, o rezoluţie şi şase recomandări.
Cele trei convenţii au ca obiective reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale, aplicarea la
războiul maritim a dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva din 1864, precum şi legile şi obiceiurile
războiului6. Conferinţa de la Haga din 1907 a fost convocată cu scopul de a continua opera de
codificare începută în anul 1899, activitatea desfăşurată concretizându-se în adoptarea a 14 convenţii
ce cuprindeau reglementări privind folosirea forţei armate în relaţiile internaţionale, limitarea
folosirii forţei pentru recuperarea creanţelor contractuale, precum şi dispoziţii privind războiul
terestru şi naval7. În perioada care a urmat au fost încheiate peste 700 de tratate multilaterale, unele
dintre acestea devenind obligatorii pentru state, altele contribuind la experienţa statelor în problema
codificării dreptului internaţional. Conferinţele din domeniul poştal, naval, cele care au avut ca scop
principal unificarea dreptului internaţional privat, reglementările în sfera comunicaţiilor, navigaţia
aeriană şi alte reprezintă rodul unui efort susţinut al statelor în vederea codificării dreptului
internaţional.
Deşi în actul de constituire a Ligii Naţiunilor nu existau dispoziţii concrete privind
codificarea, organizaţia a acordat o atenţie deosebită procesului menţionat. Astfel, aproximativ 120
de instrumente internaţionale au fost încheiate sub auspiciile Ligii între 1920 şi 1939. În categoria
instrumentelor adoptate au fost incluse convenţii, acorduri, aranjamente, protocoale, acte, declaraţii,
prin care s-a promovat codificarea progresivă în multe domenii ale relaţiilor internaţionale. La 22
septembrie 1924, Adunarea Ligii a adoptat rezoluţia prin care s-a constituit Comitetul de experţi a
cărui principală atribuţie era codificarea progresivă a dreptului internaţional. În baza rezoluţiei
adoptate şi după consultarea reprezentanţilor statelor s-a hotărât convocarea unei conferinţe
5
United Nations Documents on the Development and Codification of International Law, Supplement to American
Journal of International Law, Volume 41, No. 4, Octomber, 1947, p. 39.
6
Adrian Năstase, Documente fundamentale ale dreptului internaţional şi ale relaţiilor internaţionale, 1b, Regia
Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1997, p. 810.
7
Ionel Cloşcă, Dicţionar de drept internaţional public, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 68.
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diplomatice în care să se codifice aspecte privind cetăţenia, apele teritoriale, răspunderea statelor
pentru daunele cauzate pe teritoriul lor persoanei sau bunurilor străinilor. Conferinţa nu a avut
succesul dorit ţinând cont de criza economică declanşată în perioada respectivă şi care a făcut ca
statele să-şi piardă încrederea în instituţiile existente în plan internaţional8.
Spre deosebire de iniţiativele anterioare care nu au înregistrat progrese notabile, activitatea de
codificare şi dezvoltare progresivă a dreptului internaţional desfăşurată sub egida O.N.U. a avut ca
rezultat adoptarea de convenţii în diverse domenii ale dreptului internaţional, la care au devenit părţi
un număr considerabil de state. Conform art. 13 din Carta O.N.U. par. 1 lit. a), „Adunarea Generală
va iniţia studii şi va face recomandări în scopul de a promova cooperarea internaţională în domeniul
politic şi de a încuraja dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional şi codificarea lui...”. Având în
vedere dispoziţia menţionată, Adunarea Generală O.N.U. a adoptat rezoluţia 174 din 21 noiembrie
1947 prin care a înfiinţat Comisia de drept internaţional. În articolul 1, alineatul 1, din Statutul
Comisiei de Drept Internaţional se prevede „Comisia are ca obiectiv promovarea dezvoltării
progresive a dreptului internaţional şi codificarea lui”. Conform articolului 1, alineatul 2 din Statut,
Comisia are în vedere, în primul rând, problemele specifice dreptului internaţional public, însă nu
sunt excluse cele aparţinând dreptului internaţional privat. Din activitatea acesteia de peste 60 de
ani, s-a observat că nu a intervenit în domeniul dreptului internaţional privat decât în mod
accidental. Totodată, în cadrul O.N.U. a fost creată Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul
Comerţului Internaţional. Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comerţului Internaţional
(CNUDCI) a fost stabilită de către Adunarea Generală în 1966 (Rezoluţia 2205 (XXI) din 17
decembrie 1966). La stabilirea Comisiei, Adunarea Generală a recunoscut faptul că discrepanţele
dintre legislaţiile naţionale care reglementează comerţul internaţional au creat obstacole în calea
comerţului, considerând Comisia mijlocul prin care Organizaţia Naţiunilor Unite ar putea juca un rol
mai activ în reducerea sau eliminarea acestor obstacole. Alături de structurile evocate mai pot fi
indicate şi alte organisme din cadrul O.N.U. care influenţează, într-o măsură mai mare sau mai mică,
procesul de codificare a regulilor dreptului internaţional, cum ar fi:Comitetul al treilea al Adunării
Generale O.N.U. sau Comitetul pentru probleme sociale umanitare şi culturale, Comitetul al şaselea
al Adunării Generale sau Comitetul pentru probleme juridice, Comitetul privind utilizarea paşnică a
spaţiului cosmic etc. De-a lungul timpului, comitetelor având caracter permanent li s-au adăugat
comitetele sau comisiile având caracter ad-hoc înfiinţate în vederea elucidării problemelor dintr-un
anumit domeniu al dreptului internaţional. Proiectele astfel elaborate sunt supuse analizei Adunării
Generale sau discuţiilor desfăşurate în cadrul conferinţelor internaţionale ale reprezentanţilor statelor
convocate de O.N.U. în vederea definitivării proiectului, stabilirii formei pe care trebuie să o
îmbrace şi adoptării dispoziţiilor consacrate.
3. Organe implicate în activitatea de codificare
3.1. Comisia de Drept Internaţional a O.N.U. (CDI)
Contestată la începutul activităţii din cauza modului de selectare a subiectelor9, Comisia de
Drept Internaţional şi-a dovedit eficacitatea în timp prin elaborarea unui număr impresionant de
proiecte ce au constituit baza convenţiilor adoptate de către state în cele mai importante domenii ale
dreptului internaţional. Dintre convenţiile adoptate în urma lucrărilor Comisiei putem da ca
exemplu: Convenţia de la Viena asupra relaţiilor diplomatice (18 aprilie 1961); Convenţia de la
Viena asupra relaţiilor consulare (24 aprilie 1963); Convenţia de la Viena asupra dreptului tratatelor
(23 mai 1969); Convenţia de la Viena asupra succesiunii statelor în domeniul tratatelor (8 aprilie
1983); Convenţia referitoare la folosirea căilor de apă internaţionale în alte scopuri decât navigaţia
8
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(21 mai 1997) etc.10. O altă parte a proiectelor de articole, deşi nu au fost adoptate sub formă de
convenţii, constituie puncte de reper importante în dreptul internaţional. În prezent, unele dintre
proiecte se află în centrul dezbaterilor reprezentanţilor statelor în vederea stabilirii formei finale.
Astfel, în anul 2010, Adunarea Generală O.N.U. a stabilit că tema privind răspunderea statelor
pentru fapte internaţional ilicite va constitui obiectul discuţiilor celei de-a 68-a sesiuni11. Aceeaşi
hotărâre s-a luat şi cu privire la proiectul de articole privind „Prevenirea prejudiciilor transfrontiere
rezultate din activităţi periculoase” şi proiectul de articole referitor la „Principiile privind atribuirea
pierderilor în cazul daunelor transfrontiere rezultate din activităţi periculoase”12.
Conform Statutului, Comisia este alcătuită din 34 de membri, desemnaţi dintre persoanele
recunoscute ca având competenţă recunoscută în dreptului internaţional. Persoanele care urmează să
fie desemnate trebuie să posede, în mod individual, competenţele solicitate şi să reprezinte
principalele sisteme de drept din lume. Membrii Comisiei trebuie să fie desemnaţi avându-se în
vedere recunoaşterea lor atât în doctrina dreptului internaţional, cât şi privind experienţa practică în
domeniu. Persoanele propuse pot face parte din diverse segmente ale comunităţii juridice
internaţionale, cum ar fi mediul academic, persoane aparţinând corpului diplomatic, din cadrul
ministerelor sau din structurile organizaţiilor internaţionale. Desemnarea membrilor din categoria
persoanelor care lucrează în domeniile menţionate arată că munca Comisiei este strâns legată de
realităţile vieţii internaţionale. În ceea ce priveşte modul de desemnare, la început s-a recomandat
păstrarea unei similitudini între Curtea Internaţională de Justiţie şi Comisie cu privire la metoda de
alegere. Adunarea Generală a respins sugestia unui sistem de alegeri desfăşurat în comun de către
Adunarea Generală şi Consiliul de Securitate, deoarece Comisia a fost considerată un organ special,
înfiinţat conform art. 13 din Carta O.N.U.. În schimb, Adunarea Generală a decis că persoanele care
urmează să facă parte din Comisie trebuie să fie numite exclusiv de către guvernele statelor membre
ale O.N.U. şi că alegerile ar trebui să fie un atribut al acesteia. Astfel, candidaţii vor fi aleşi de
Adunarea Generală O.N.U. dintr-o listă de candidaţi propuşi de guvernele statelor membre O.N.U.
Conform art. 4 din Statutul C.D.I. fiecare stat poate propune cel mult patru candidaţi, dintre care doi
pot fi cetăţeni ai statului respectiv şi doi ai altui stat. Totuşi, oricare doi dintre membrii Comisiei nu
vor fi cetăţeni ai aceluiaşi stat, iar în caz de dublă cetăţenie se va ţine cont de cetăţenia statului în
care persoana îşi exercită în mod curent drepturile civile şi politice. Secretariatul întocmeşte o listă
în ordine alfabetică a candidaţilor pe care o trimite Adunării Generale în vederea desfăşurării
alegerilor. Vor fi consideraţi aleşi candidaţii care obţin numărul maxim de voturi şi nu mai puţin de
majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi care au votat efectiv. În cazul în care există mai
mulţi cetăţeni ai unui stat care au obţinut voturile necesare în vederea desemnării, va fi ales cel care
a obţinut numărul mai mare de voturi. Dacă cetăţenii aparţinând aceluiaşi stat au obţinut număr de
voturi egal, va fi ales cel mai vârstnic. Membrii Comisiei sunt aleşi pentru o perioadă de 5 ani,
reglementându-se posibilitatea de a fi realeşi13. Alegerea membrilor actualei Comisii pentru un
mandat de cinci ani (1 ianuarie 2012-31 decembrie 2016) a avut loc, prin vot secret, la cea de şaizeci
şi şasea sesiune a Adunării Generale, în data de 17 noiembrie 201114.
La începutul fiecărei sesiuni, Comisia alege din rândul membrilor săi preşedintele,
vicepreşedinţii, preşedintele Comisiei de redactare şi raportorul pentru acea sesiune. Preşedintele
prezidează şedinţele plenare, Biroul şi Biroul lărgit.
Referitor la funcţiile Comisiei, în articolul 15 din Statut, se face distincţie între dezvoltarea
progresivă în sensul de "pregătire a proiectelor de convenţii cu privire la subiecte care nu au fost
încă reglementate de dreptul internaţional sau cu privire la care legea nu a fost încă suficient de
10
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dezvoltată în practică de state "şi codificarea în sensul de" formularea mai precisă şi de sistematizare
a normelor de drept internaţional în domeniile în care există deja o practică a statelor extinsă,
precedente şi doctrină". Deşi cele două procedee sunt reglementate în două articole distincte din
Statut, Comisia a arătat faptul că distincţiile stabilite s-au dovedit a fi nefuncţionale şi ar putea fi
eliminate în caz de revizuire a statutului. În practică, activitatea Comisiei privind un anumit subiect,
implică de obicei aspecte ale dezvoltării progresive, precum şi codificarea dreptului internaţional,
echilibrul între cele două variind în funcţie de subiect.
Decizia Comisiei, de a stabili un subiect ca obiect al codificării şi dezvoltării progresive a
dreptului internaţional, este luată avându-se în vedere întregul domeniu al dreptului internaţional,
dar şi cererile formulate de către Adunarea Generală, acestea din urmă având prioritate. În unele
cazuri, introducerea unui subiect pe ordinea de zi a fost precedată de munca preliminară efectuată de
un subcomitet sau grup de lucru stabilit în acest scop. Comisia a identificat trei etape, în general,
prezente în considerarea unui subiect pe ordinea de zi: o primă etapă preliminară, dedicată
organizării muncii şi colectării materialelor relevante şi precedentelor, o a doua etapă, în care
Comisia procedează la o primă lectură a articolelor proiectului prezentat de către Raportorul Special,
şi a treia etapă şi ultima, consacrat celei de-a doua lecturi a proiectului de articole provizoriu adoptat.
Desfăşurarea activităţii de către Comisie se va face conform dispoziţiilor articolelor 16 şi 17 din
Statut, în ceea ce priveşte dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional şi, respectiv, articolelor
art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 din Statut, în ceea ce priveşte codificarea dreptului internaţional. În
elaborarea proiectelor de articole se va ţine cont de toate aspectele relevante identificate în doctrina
de specialitate, practica statelor şi deciziile instanţelor internaţionale jurisdicţionale şi arbitrale. În
activitatea Comisiei, rolul de raportor special este esenţial. Deşi, conform art. 16 lit. a din Statut se
prevede numirea unui raportor special în cazul dezvoltării progresive, din practica Comisiei a
rezultat tendinţa de a numi un raportor special acolo unde este cazul fără a ţine cont că este vorba de
codificare sau de dezvoltare progresivă. Funcţia de Raportor Special este deţinută până când
Comisia şi-a încheiat activitatea privind subiectul în cauză, în afară de cazul în care persoana
respectivă nu mai are calitatea de membru al Comisiei. Raportorii contribuie la îndeplinirea eficientă
a funcţiilor Comisiei, redactând rapoarte cu privire la subiect, contribuind la activitatea Comitetului
de redactare şi elaborând proiecte de articole însoţite de comentarii.
Deşi bogată şi valoroasă, activitatea Comisiei nu este întotdeauna apreciată. Unul dintre
motivele care ar putea fi invocate se referă la perioada de timp necesară elaborării proiectelor de
articole. În majoritatea cazurilor, problemele stabilite ca subiect al codificării şi dezvoltării
progresive a dreptului internaţional sunt supuse analizei o lungă perioadă de timp, astfel încât în cele
din urmă sunt criticate pentru că nu corespund realităţii vieţii internaţionale. Aşa s-a întâmplat, de
exemplu, în cazul finalizării proiectului de articole privind răspunderea statelor pentru fapte
internaţional ilicite. Adoptarea proiectului evocat după aproape 50 de ani de dezbateri a determinat
unii autori de drept internaţional să afirme că acesta este rezultatul concepţiilor clasice din dreptul
internaţional, nefiind reflecţia societăţii internaţionale contemporane. În general, articolele tind să
aibă o perspectivă orientată mai mult spre trecut decât spre viitor15. În altă ordine de idei, perioada
de timp îndelungată necesară elaborării se poate datora şi numărului mare de state care trebuie să
analizeze proiectele şi să le supună comentariilor. Este greu de realizat un acord de voinţă între un
număr mare de state şi în domenii de interes major în relaţiile internaţionale.
3.2. Comisia Naţiunilor Unite pentru drept comercial internaţional(CNUDCI)
Comisia Naţiunilor Unite pentru drept comercial internaţional (CNUDCI) a fost creată de
Adunarea Generală O.N.U. prin Rezoluţia 2205 (XXI) din 17 decembrie 1966. CNUDCI joacă un
rol important în armonizarea progresivă şi modernizarea dreptului comercial internaţional prin
15
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pregătirea, promovarea utilizării şi adoptarea de instrumente legislative şi non-legislative într-un
număr de domenii cheie ale dreptului comercial. Aceste instrumente sunt negociate printr-un proces
care implică o varietate de participanţi, inclusiv statele membre ale CNUDCI, care reprezintă
diferite tradiţii juridice şi niveluri de dezvoltare economică; state care nu sunt membre, organizaţii
interguvernamentale şi neguvernamentale. Astfel, aceste texte sunt larg acceptate ca oferind soluţii
adecvate pentru diferitele tradiţii juridice şi pentru ţări în stadii diferite de dezvoltare economică.
Conform pct. 8 din Rezoluţia Adunării Generale nr. 2205 (XXI) din 1966, Comisia are ca
obiectiv principal iniţierea de demersuri şi desfăşurarea de activităţi concrete pentru armonizarea şi
unificarea progresivă a dreptului comerţului internaţional16, prin:
(a) coordonarea activităţii organizaţiilor active în acest domeniu şi încurajarea
cooperării dintre ele;
(b) promovarea participării la convenţiile internaţionale existente, şi acceptarea modelelor
existente şi a legilor uniforme;
(c) pregătirea sau promovarea adoptării de noi convenţii internaţionale, modele, legi uniforme
şi acceptarea regulilor, uzanţelor, obiceiurilor şi practicilor în domeniul comerţului internaţional în
colaborare cu organizaţiile implicate în acest domeniu de activitate;
(d) promovarea căilor şi mijloacelor de a asigura o interpretare uniformă şi
o aplicare corespunzătoare a convenţiilor internaţionale şi legilor uniforme în domeniul dreptului
comerţului internaţional;
(e) colectarea şi diseminarea de informaţii privind legislaţia naţională şi evoluţiile juridice,
inclusiv jurisprudenţa, în domeniul dreptului comerţului internaţional;
(f) stabilirea şi menţinerea unei colaborări strânse între CNUDCI şi Conferinţa O.N.U. pentru
Comerţ şi Dezvoltare;
(g) menţinerea legăturii cu alte organe ale O.N.U. şi agenţiile specializateîn comerţ
internaţional;
(h) adoptarea de acţiuni pe care le consideră utile în vederea îndeplinirii funcţiilor sale.
Membrii sunt selectaţi din rândul statelor membre ale O.N.U.
Iniţial CNUDCI a cuprins 29 de state membre, apoi, în anul 1973, a fost extinsă de
Adunarea Generală a O.N.U. la 36 de state, iar în anul 2005 la 60 state, urmărindu-se în stabilirea
componenţei reprezentarea geografică proporţională şi echitabilă a diferitelor zone ale lumii.
Comisia se întruneşte în sesiuni ordinare anuale, care se organizează în mod alternativ la sediul
ONU de la New York şi Centrul Internaţional de la Viena. Statele ONU care nu sunt membre ale
Comisiei sunt invitate să participe în calitate de observatori, alături de organizaţii interguvernamentale şi neguvernamentale interesate17.
4. Efectele codificării
Se afirmă că în dreptul internaţional, a codifica înseamnă a declara conţinutul dreptului
cutumiar existent18. Afirmaţia evocată a determinat o serie de discuţii privind consecinţele
procesului analizat. Astfel, o parte dintre autorii de drept internaţional susţin că prin codificare
norma cutumiară nu se transformă în normă convenţională19, iar o altă parte a doctrinei susţine teza
opusă, conform căreia normele cutumiare devin, prin codificare, norme juridice convenţionale20.
Din practica statelor şi soluţiile instanţelor internaţionale rezultă tendinţa de a considera cutuma un
16

p. 226.

Mircea N. Costin, Dicţionar de drept internaţional al afacerilor, vol.I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996,

17
The UNCITRAL Guide Basic facts about the United Nations Commission on International Trade Law, UNITED
NATIONS, Vienna, 2007, p. 4
18
Valentin Constantin, Drept internaţional public, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2004, p. 110.
19
Idem, p. 111.
20
Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, op. cit., p. 54.
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izvor de sine stătător al dreptului internaţional, aşa cum a fost întotdeauna, care nu se transformă în
normă convenţională prin codificare. Prin urmare, există posibilitatea să avem, privitor la un
domeniu al dreptului internaţional, atât reguli formate pe cale cutumiară, cât şi norme stabilite pe
cale convenţională. În consecinţă, tratatele şi cutumele privind aceeaşi materie pot avea o existenţă
paralelă, teză susţinută şi de practica Curţii Internaţionale de Justiţie (C.I.J.), care în cazul privind
Platoul Continental al Mării Nordului din 1969 a analizat problema invocată. În cazul existenţei
paralele trebuie să se aibă în vedere situaţia în care normele privesc aceeaşi materie şi au un conţinut
identic, tratatul reflectând prin dispoziţiile sale cutuma, dar şi cazul în care normele privind aceeaşi
materie nu au acelaşi conţinut. Referitor la situaţiile prezentate, Curtea a stabilit că încorporarea
normei cutumiare într-un tratat nu constituie un motiv pentru a înlătura de la aplicare regula formată
pe cale cutumiară. Cu atât mai mult existenţa paralelă este posibilă în cazul în care regulile stabilite
în tratat nu au acelaşi conţinut cu cele stabilite pe cale cutumiară21. În acest sens, pot fi evocate
dispoziţiile Convenţiei de la Viena asupra dreptului tratatelor din 1969. Din preambul Convenţiei
asupra dreptului tratatelor încheiate între state rezultă că regulile dreptului internaţional cutumiar vor
continua să cârmuiască aspectele nereglementate de prevederile acesteia. În altă ordine de idei, din
practica internaţională a rezultat că pentru statele care nu sunt părţi la convenţie se pot aplica regulile
consacrate pe cale cutumiară, înscrierea lor în convenţie neafectând aplicarea lor, fiind formate în
afara convenţiei şi fiind rezultatul practicii statelor. În acest sens s-a pronunţat C.J.I. în Hotărârea din
26 noiembrie 1984 asupra competenţei în cazul activităţilor militare şi paramilitare în şi contra
Nicaragua22. Prin urmare, între statele părţi la tratat se aplică dispoziţiile stabilite pe cale
convenţională, reguli ce sunt inopozabile faţă de un stat terţ. Pe de altă parte, o normă convenţională
se poate transforma în normă cutumiară pentru statele care nu sunt părţi la convenţie, aspect
reglementat în art. 38 din Convenţie, dar consacrat şi în practica C.I.J de exemplu prin Hotărârea din
13 decembrie 1999 asupra disputei teritoriale dintre Botswana şi Namibia privind insula
Kasikili/Sedudu23. În mai 1996 cele două state au sesizat C.I.J. asupra disputei teritoriale privind
insula Kasikili/Sedudu. Părţile solicitau Curţii să determine pe baza Tratatului încheiat, în 1890,
între Germania şi Anglia şi conform regulilor şi principiilor dreptului internaţional frontiera dintre
ele ţinând cont de existenţa insulei invocate şi determinând totodată statutul acesteia. În vederea
interpretării tratatului din 1890 s-a invocat art. 38 al Convenţiei de la Viena din 1969, deşi statele
implicate în diferend nu erau părţi, dar solicitau aplicarea prevederii susţinând formarea unei norme
pe cale cutumiară24.
În concluzie, codificarea în dreptul internaţional determină apariţia unor regimuri juridice
diferite, aplicabile între state în funcţie de sursa care reglementează raporturile dintre ele.
Exprimarea consimţământului faţă de un tratat sau acceptarea aplicării unei norme formată pe cale
cutumiară, presupune respectarea de către state a conţinutului acestora, precum şi asigurarea
aplicării corespunzătoare în ordinea juridică internă.
Referitor la statul român, reamintim dispoziţiile relevante din legislaţia internă. Conform art.
11 din Constituţia României, statul român se obligă să îndeplinească cu bună-credinţă obligaţiile ce-i
revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern. În
cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare
Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.
21
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Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public, Curs universitar, vol.I, Editura All Beck, Bucureşti, 2005,
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Case concerning military and paramilitarz activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
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Kasikili este denumirea dată insulei de Namibia, iar Sedudu denumirea dată de Botswana, a se vedea International
Court oj Justice, Case concerning Kasikili/Sedudu island, Judgment of 13 december 1999.
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Mark Eugen Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, BRILL, 2009, p. 111.
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Articolul 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului prevede că
dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care
România este parte. Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările
internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai
favorabile.
Conform art. 2 pct. 2 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, tratatele se încheie cu
respectarea principiilor fundamentale şi a celorlalte norme imperative ale dreptului internaţional, a
dreptului Uniunii Europene, a normelor cutumiare internaţionale, a Constituţiei României şi în
conformitate cu prevederile legii indicate25.
Concluzii
Codificarea şi dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional conferă claritate, precizie şi
stabilitate normelor aplicabile în dreptul internaţional. Deşi sunt prezentate ca două procese cu
existenţă de sine stătătoare, practica a demonstrat interdependenţa dintre acestea, codificarea
presupunând cu necesitate şi dezvoltarea progresivă. Este adevărat şi evoluţia codificării a
demonstrat, că drumul parcurs este greoi şi de lungă durată, finalizarea proiectelor de codificare şi
stabilirea formei lor finale obţinându-se cu dificultate în funcţie de momentul realizării acordului
statelor participante.

25

La 11 februarie 2004 a intrat în vigoare Legea nr. 590/2003 privind tratatele fiind publicată în Monitorul Oficial
nr. 23 din 12 ianuarie 2004.
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RAPORTUL DINTRE REGLEMENTĂRILE CONSTITUŢIONALE
ŞI REGLEMENTĂRILE NOULUI COD CIVIL ÎN MATERIA
DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR PERSOANEI
Nicolae PAVEL∗
Abstract:
The scientific demarche has Relationship between constitutional rules and regulations of the new
civil code in matters of natural and legal person as object of study.
The following aspects are analyzed scientifically in the content of the scientific demarche: I.
Preliminary explanations. I.1. Identification of constitutional rules on rights and freedoms of person; I.2.
Identification of new civil code rules on rights and freedoms of person.; II. The approach selected aspects
of constitutional doctrine of equality of rights in Romanian.
Key words: constitutional rules, regulations of the new civil code, natural person, legal person

I. Precizări prealabile
I.1. Identificarea reglementărilor constituţionale în materia drepturilor şi libertăţilor
persoanei
Din analiza sistematică a conţinutului normativ al Constituţiei României1, republicată, rezultă
că drepturile şi libertăţile fundamentale sunt reglementate în cuprinsul Titlului II, din Constituţie,
intitulat Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
Titularii acestor drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale sunt nominalizaţi de art. 15 alin.
(1) din Constituţie care stabileşte că: cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate
prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
Principiul universalităţii proclamat de art. 15 alin. (1) din Constituţie se referă la drepturile,
libertăţile şi obligaţiile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi fără a stabili o diferenţă de
reglementare.
După opinia noastră, textul constituţional în discuţie are în vedere aplicarea directă a
dispoziţiilor constituţionale fără ecranul legii, iar prin exprimarea constituţională alte legi este
cuprins şi codul civil.
Universalitatea ca principiu de bază al instituţiei drepturilor şi libertăţile fundamentale ale
cetăţenilor, este completată printr-un alt principiu, şi anume egalitatea în drepturi. Egalitatea în
drepturi este prin ea însăşi o egalitate de şanse pe care Constituţia o acordă tuturor cetăţenilor.
Acesta este şi sensul alin. (1) din art. 16, care garantează egalitatea în faţa legii şi autorităţilor
publice fără privilegii şi fără discriminări2.
Un loc aparte, în cadrul studiului de faţă, trebuie acordat dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din
Constituţia României, republicată, intitulat Unitatea poporului român şi egalitatea între cetăţeni,
care proclamă principiul potrivit căruia România este patria comună şi indivizibilă a tuturor
cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, naţionalitatea, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex,
de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
∗
Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Certări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Conf.
dr., Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti.
1
Constituţia României, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
2
Coordonatori, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia Românie, Comentariu pe articole, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2008, p. 151.
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După opinia noastră, cele 10 criterii enunţate mai sus reprezintă discriminări interzise de
Constituţia României, republicată, care constituie fundamentul egalităţii stricte între cetăţeni, care nu
admite nici o diferenţă de tratament pe criteriile menţionate mai sus, şi, care în mod obligatoriu vor
fi nominalizate în noul Cod civil.
Având în vedere dispoziţiile art. 20 din legea fundamentală, ne propunem să analizăm succint
valorificarea de către Constituţia României, republicată, a criteriilor de nediscriminare înscrise în
principalele documente internaţionale din domeniul drepturilor omului, respectiv Declaraţia
universală a drepturilor omului, art. 2 alin. (1), Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi
politice, art. 2 alin. (1), Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale,
art. 2 alin. (2), Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 14.
Examinând textele art. 2 alin. (1) al Declaraţiei universale a drepturilor omului, ale art. 2 alin. (1) din
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, precum şi ale art. 2 alin. (2) din Pactul
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, constatăm identitatea criteriilor
de nediscriminare înscrise în aceste documente internaţionale.
Făcând o corelaţie între criteriile de nediscriminare înscrise în art. 4 alin. (2), coroborat cu art.
16 alin. (1) din Constituţia României şi criteriile de nediscriminare înscrise în documentele
internaţionale din domeniul drepturilor omului, menţionate mai sus şi la care România este parte,
constatăm următoarele3:
a) Constituţia României a receptat în mod direct următoarele criterii: rasă, sex, limbă, religie,
origine socială, avere.
b) Criteriul culoare nu a fost reţinut în mod distinct deoarece criteriul rasă implică şi criteriul
culoare aşa cum rezultă şi din definiţia dată discriminării rasiale de Convenţia internaţională
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, la care România a aderat în 1970.
c) Criteriul opinie politică sau orice altă opinie nu a fost receptat sub forma redactării
acestuia în documentele internaţionale din domeniul drepturilor omului menţionate mai sus, ci a fost
reţinut sub forma criteriului general de opinie, care cuprinde şi sensurile sintagmelor de mai sus.
d) Criteriul origine naţională nu a fost reţinut în mod distinct de Constituţie. În acest sens, se
impun unele explicaţii. Sintagma origine naţională se referă la apartenenţa, în trecut, a unei
persoane la o naţiune-stat. Această legătură dintre cetăţean şi un stat-naţiune se materializează prin
cetăţenie.
O persoană fizică aflată pe teritoriul României şi care nu are cetăţenia română poate avea
statutul juridic de străin sau apatrid. Străinii şi apatrizii care locuiesc pe teritoriul României potrivit
art. 18 alin. (1) din Constituţie se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor.
În cazul în care străinul este cetăţean al unui Stat parte la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi care a recunoscut competenţa Curţii în materie,
poate urma procedura legală în România invocând în temeiul art. 11 alin. (2) din Constituţie
dispoziţiile Convenţiei.
e) Criteriul naştere nu a fost înscris în mod distinct în Constituţia României. Acesta a fost
receptat într-un mod original de Constituţie prin înscrierea în art. 44 alin. (3) a egalităţii în faţa legii
a copiilor din căsătorie şi a copiilor din afara căsătoriei. Această dispoziţie constituţională
reprezintă un veritabil criteriu de nediscriminare, deoarece nu admite existenţa unui drept la
diferenţă.
f) Criteriul orice altă situaţie, de asemenea, nu a fost înscris în mod distinct în cuprinsul art. 4
alin. 2 din Constituţie. Acesta a fost receptat în art. 16 alin. (1) prin garantarea egalităţii fără
privilegii şi fără discriminări. Considerăm că receptarea acestui criteriu în Constituţia României sub
forma fără privilegii şi fără discriminări are o exprimare mai clară şi reprezintă mai bine conţinutul
complex al acestui criteriu.
3
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g) Unul din criteriile de nediscriminare înscris în art. 4 alin. (2) din Constituţie şi care nu se
regăseşte printre criteriile înscrise în documentele internaţionale menţionate mai sus este
apartenenţa politică.
Deşi acest criteriu s-ar regăsi în conţinutul criteriului constituţional de nediscriminare bazat
pe opinie care cuprinde şi opiniile politice, considerăm că înscrierea acestui criteriu în mod distinct
în Constituţie a avut la bază condiţiile sociale, economice, politice în care a fost elaborată
Constituţia României din 1991, respectiv a trecerii de la partidul unic la pluralismul politic.
h) Alte două criterii de nediscriminare înscrise în art. 4 alin. (2) din Constituţie şi care nu se
regăsesc printre criteriile înscrise în documentele internaţionale menţionate sunt naţionalitate şi
origine etnică. Înscrierea în Constituţia României din 1991 a acestor criterii are o istorie aparte.
Loby-ul minorităţilor naţionale din Adunarea Constituantă a susţinut înscrierea acestora în
Constituţie, motivând menţinerea unei continuităţi de reglementare prevăzute în Constituţiile
române din anii 1948, 1952 şi 19654.
Din analiza criteriilor de nediscriminare prezentate mai sus, reţinem că în Constituţia
României, republicată, au fost receptate toate standardele de nediscriminare înscrise în principalele
instrumente internaţionale din domeniul drepturilor omului.
Având în vedere că pe teritoriul României se află, în afară de cetăţeni şi alte categorii de
persoane fizice, respectiv străinii şi apatrizii, textul constituţional al art. 18 alin. (1) a valorificat
această realitate şi a stabilit că: cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de
protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi.
După opinia noastră, textul constituţional în discuţie are în vedere aplicarea directă a
garanţiilor constituţionale fără ecranul legii, iar prin exprimarea constituţională alte legi sunt
cuprinse şi garanţiile codului civil, fără a stabili o diferenţă de reglementare între cele două categorii
de garanţii.
Pentru studiul de faţă, prezintă interes analiza raportului dintre dreptul intern şi dreptul
internaţional în materia drepturilor omului.
Reguli generale privind raporturile dintre dreptul internaţional şi dreptul intern sunt cuprinse
în conţinutul normativ al art. 11 alin. (2) din Constituţia României, care stabileşte regula potrivit
căreia tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
Consecinţă a concepţiei dualiste pusă în aplicare prin această normă constituţională,
interpretarea şi aplicarea tratatelor internaţionale în dreptul român urmează aceleaşi reguli ca şi
toate celelalte norme juridice care îşi au izvorul în actele normative interne5.
Derogatoriu de la regulile generale privind raporturile dintre dreptul intern şi dreptul
internaţional public stabilite de art. 11. alin. (2) din Constituţia României, dispoziţiile art. 20
stabileşte două reguli constituţionale referitoare la raporturile dintre dreptul intern şi dreptul
internaţional în materia drepturile omului.
Prima regulă stabileşte că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile
cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte, iar a doua stabileşte că dacă
există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la
care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia
cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.
Referitor la modificarea textului constituţional al art. 20 alin. (2) urmare a revizuirii
Constituţiei României în anul 2003, revizuire în urma căreia a fost introdusă excepţia cazului în care
Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile de la prioritatea reglementărilor în
materie, reţinem opinia formulată în continuare.
4
5
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Dat fiind dinamica posibilă în domeniul drepturilor omului, unde evoluţiile nu sunt doar
rapide, ci şi spectaculoase, prin aplicarea acestei priorităţi în mod automat exista oricând riscul de
a se ajunge la pervertirea finalităţii reglementării6.
Tot pentru studiul de faţă, ne propunem să precizăm şi să motivăm sensul noţiunii de
persoană în domeniul dreptului constituţional, al dreptului civil, precum şi al celorlalte ramuri de
drept.
În vederea stabilirii sensului noţiunii de persoană, vom reda opiniile Curţii Europene a
Drepturilor Omului cu privire la punerea în aplicare şi interpretarea dispoziţiilor art. 2 din
Convenţia Europeana a Drepturilor Omului privind dreptul la viaţă. Referitor la aplicarea şi
interpretarea dispoziţiilor art. 2 din Convenţie, Curtea a statuat următoarele: „Art. 2 protejează
dreptul oricărei persoane la viaţă. Cuvântul „viaţă” înseamnă aici viaţa umană: conceptul nu
acoperă nici dreptul animalelor la viaţă, nici dreptul persoanelor juridice la existenţă. Animalele
nefiind persoane, ele nu sunt incluse în conceptul de „orice persoană” şi nu sunt din această cauză
în nici un fel protejate de Convenţie. Persoanele juridice, aşa cum sunt societăţile, sunt persoane şi
pot să se prevaleze de anumite dispoziţii ale Convenţiei cum ar fi de exemplu, în ceea ce priveşte
dreptul de proprietate şi dreptul la un proces echitabil atunci când se soluţionează litigii privind
drepturile şi obligaţiile civile ale acestora. Dreptul la libertatea de exprimare poate fi invocat de
companiile de media şi de editorii de jurnale, etc., dreptul la libertatea de asociere de către asociaţi
şi dreptul la libertatea de religie de către asociaţii religioşi. Dar nici una dintre aceste entităţi nu
are „viaţă” în sensul art. 2.”7.
După opinia noastră, pentru studiul de faţă, persoanele fizice se bucură de toate drepturile şi
libertăţile fundamentale garantate de Convenţie, de Constituţia României, republicată şi de noul Cod
civil.
În aceeaşi opinie, persoanele juridice deşi nu sunt nominalizate expressis verbis se bucură
numai de drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Convenţie şi de Constituţia României,
republicată, care le sunt specifice, precum şi de drepturile şi libertăţile persoanei juridice garantate
de noul Cod civil.
Mai mult, tot după opinia noastră, această interpretare dată de Curte are caracter obligatoriu
pentru stabilirea drepturilor specifice persoanelor juridice de către Codul civil în materie.
Ne fundamentăm această opinie pe jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care în deciziile sale
a ţinut să sublinieze caracterul obligatoriu al interpretărilor Curţii europene a drepturilor omului, în
cele mai multe dintre soluţiile în care şi-a sprijinit argumentaţia pe dispoziţiile Convenţiei. Ţinând
cont de acest fapt, instanţa românească de contencios constituţional nu a întârziat să reconsidere
propria sa jurisprudenţă atunci când a constatat existenţa unor neconcordanţe între aceasta şi soluţiile
Curţii de la Strasbourg. Dovadă a acestui fapt o constituie şi Decizia nr. 145/20008, prin care Curtea
a statuat, în urma analizării practicii Curţii europene a drepturilor omului, că dispoziţiile art. 174
alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, care interziceau dreptul inculpatului de a fi reprezentat
la judecarea cauzei atunci când nu se poate prezenta în instanţă, nu constituiau o garanţie, ci,
dimpotrivă, o restrângere nejustificată a dreptului său la apărare. Aceasta a dus la modificarea
soluţiei pronunţate anterior cu privire la constituţionalitatea acestui text de lege.
A doua derogare de la regulile generale privind raporturile dintre dreptul intern şi dreptul
internaţional public consacrate de art. 11. alin. (2) din Constituţia României, a fost stabilită în urma
6

Ibidem, p. 173. În continuare se mai precizează: tocmai de aceea constituantul derivat a impus principiul lex
mitior, precizând că prioritatea de aplicare a reglementării internaţionale este valabilă numai dacă legile interne sau
Constituţia României nu cuprind prevederi mai favorabile în materia protecţiei drepturilor omului.
7
Korff, Douwe, Un guide sur la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
Précis sur les droits de l’homme, no 8. Strasbourg: Direction générale des droits de l’homme. Conseil de l’Europe, 2007,
p. 8-9.
8
Decizia Curţii Constituţionale nr. 145/2000, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din
20 octombrie 2000.
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revizuirii Constituţiei României în anul 2003, prin introducerea noului art. 148 alin. (2) şi alin. (3)
din Constituţia României, care consacră două reguli constituţionale privind raporturile dintre dreptul
intern şi dreptul Uniunii Europene.
Prima regulă instituită de dispoziţiile art. 148 alin. (2) stabileşte: ca urmare a aderării,
prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări
comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu
respectarea prevederilor actului de aderare, iar a doua instituită de art. 148 alin. (2) stabileşte că
prevederile alin, (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire
a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
Din compararea dispoziţiilor constituţionale ale art. 20 alin. (2) şi art. 148 alin. (2), rezultă că
cele două derogări sunt analoge.
După opinia noastră, derogarea potrivit căreia, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii
Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de
dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare, se aplică şi
dreptului civil.
În materia drepturilor fundamentale, un document european de referinţă îl reprezintă Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, având aceeaşi valoare juridică cu cea a Tratatelor, şi,
în temeiul art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată reţinem pentru studiul de faţă,
următoarele reguli privind aplicarea acesteia în Uniunea Europeană, în Statele membre ale Uniunii
Europene, inclusiv în România9:
- Carta are aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor.
- Carta se aplică acţiunilor tuturor instituţiilor şi organismelor UE.
- Carta se aplică statelor membre doar atunci când acestea pun în aplicare dreptul UE. Nu
se aplică în situaţiile în care dreptul UE nu este implicat şi nu extinde competenţele Uniunii astfel
cum sunt stabilite în tratate.
- Atunci când carta nu se aplică, drepturile fundamentale continuă să fie garantate la nivel
naţional conform sistemelor constituţionale naţionale. Statele membre au norme extinse privind
drepturile fundamentale la nivel naţional, respectarea acestora fiind garantată de instanţele
naţionale.
- Având în vedere cele de mai sus, carta nu se aplică şi nu este obligatorie şi, potrivit art. 148
alin. (2) din Constituţia României, republicată, dispoziţiile Cartei nu au prioritate faţă de dreptul
intern.
- De asemene, trebuie menţionat că Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană
nu cuprinde nici o dispoziţie referitoare la aplicarea dreptului comunitar.
I.2. Identificarea reglementărilor noului cod civil în materia drepturilor şi libertăţilor
persoanei
Din analiza sistematică a conţinutului normativ al noului Cod civil10 rezultă că drepturilor şi
libertăţilor persoanei, sunt reglementate în cuprinsul Cartei I – Despre persoane, art. 25-257.
Pentru studiul de faţă, reţinem următoarele reglementări din noul Cod civil:
a) art. 4, din cuprinsul Titlului Preliminar – Despre legea civilă, intitulat Aplicarea prioritară
a tratatelor internaţionale privind drepturile omului, stabileşte următoarele principii generale:
(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile
persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte.
9
Nicolae Pavel, The right to good administration, Proceedings of the 2nd International Conference on Law and
Social Order Constantza, March 2-3, 2012, Addleton Academic Pubblishers, New York, United States of America, Volume
3, 2012, p. 80-81.
10
Republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, a intrat în vigoarea la data de 1
octombrie 2011.
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(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările internaţionale,
cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.
b) art. 5 din cuprinsul Titlului Preliminar – Despre legea civilă, intitulat Aplicarea prioritară
a dreptului Uniunii Europene, stabileşte următorul principiu general: În materiile reglementate de
prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de
calitatea sau statutul părţilor.
c) art. 27 din cuprinsul Titlului I – Dispoziţii generale, al Cartei I – Despre persoane, intitulat
Cetăţenii străini şi apatrizii, consacră următoarele două principii generale:
(1) Cetăţenii străini şi apatrizii sunt asimilaţi, în condiţiile legii, cu cetăţenii români, în ceea
ce priveşte drepturile şi libertăţile lor civile.
(2) Asimilarea se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice străine.
d) art. 30 din cuprinsul Titlului I – Dispoziţii generale, al Cartei I – Despre persoane, intitulat
Egalitatea în faţa legii civile, consacră următorul principiu general: rasa, culoarea, naţionalitatea,
originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale,
apartenenţa politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată, averea, originea
socială, gradul de cultură, precum şi orice altă situaţie similară nu au nicio influenţă asupra
capacităţii civile.
II. Aspecte selective privind abordarea egalităţii în drepturi în doctrina constituţională
românească
Urmare a studiului bibliografic efectuat constatăm că abordarea egalităţii în drepturi fost o
preocupare permanentă a constituţionaliştilor români de la intrarea în vigoare a primei Constituţii a
României din anul 1866 şi până astăzi. Pentru studiul de faţă vom analiza selectiv şi succint aceste
abordări.
1.a. Profesorul Constantin Stere referindu-se la textele constituţionale privind drepturile
românilor din conţinutul normativ al Constituţiei române din 1866, clasifică drepturile individuale în
două categorii: egalitatea juridică şi libertăţile individuale11.
După opinia autorului, drepturile individuale privesc atât interesele materiale ale individului,
cât şi interesele morale ale acestuia. Autorul pune în evidenţă principiul de egalitate juridică, care
este un drept tot atât de însemnat din punctul de vedere al intereselor materiale, cât şi din punctul
de vedere al intereselor materiale12.
Afirmând că egalitatea perfectă între indivizi este o utopie, că natura nu cunoaşte egalitatea,
că oamenii nu se nasc de la natură egali, precizează egalitatea juridică, recunoaşte tuturor
membrilor statului să lupte în viaţa socială pentru interese materiale, fără a fi îngrădiţi de
inegalităţi13.
Autorul susţine că este incontestabil, că egalitatea juridică în faţa legii, egalitatea de
capacitate de drept, nu poate şterge nici inegalităţile naturale şi nici inegalităţile de ordine socială14.
De asemenea, autorul menţionează că gradul de civilizaţie, măsura de propăşire a unui stat,
se poate măsura după gradul de egalitate juridică, după gradul de egalitate de drepturi care există
într-un stat15.
Constituţia noastră, precizează autorul, recunoaşte principiul de egalitatea în drepturi în
Titlul II, cu foarte multă energie16.
11

Constantin Stere, Drept constituţional, stenografiat de A. Anastasiu, Universitatea din Iaşi, 1910, p. 452.
Ibidem, p. 452.
13
Ibidem, p. 454.
14
Ibidem, p. 457.
15
Ibidem, 460-461.
16
Ibidem, p. 458.
12
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Din opiniile autorului privind egalitatea juridică reţinem următoarele aspecte: autorul
consideră egalitatea juridică ca o componentă a drepturilor individului, probabil având în vedere
aşezarea egalităţii înaintea legii a tuturor românilor în cuprinsul Titlului II al Constituţiei intitulat
Despre drepturile românilor.
După opinia noastră, egalitatea juridică, este un principiu constituţional, aceasta nu poate fi
considerată un drept individual, dar poate fi considerată cel mult un drept subiectiv sau un drept
obiectiv, o garanţie suplimentară pentru exercitarea drepturilor individuale sau o componentă a
egalităţii în faţa legii.
1.b. Profesorul Constantin Dissescu, pentru teoretizarea egalităţii se referă la dispoziţiile în
materie cuprinse în Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris din anul 1858 şi la Constituţia
română din 1866. Autorul abordează egalitatea prin raportare la diversitatea care există în natură. În
natura care ne înconjoară, vedem că totul pare contrariu egalităţii, omul nu vede în preajma sa
decât diversitatea, chiar în semenii noştri17.
În viziunea autorului prin egalitatea în fapt ar putea să se înţeleagă că oamenii sunt toţi egali
de fapt, adică toţi se găsesc în aceleaşi condiţii, ceea nu este adevărat. Pentru a obţine egalitatea de
fapt, va trebui să fie distrusă cu totul egalitatea de drept18.
Pentru teoretizarea egalităţii de drept autorul pleacă de la următoarea premisă: Privind
oamenii în varietatea lor, o să recunoaştem că pe cât la prima vedere ei se diferenţiază unii de alţii,
pe atât o să găsim ceva comun care-i aseamănă. Acest ceva este facultatea naturală cu care se
naşte omul, de a se conserva şi perfecţiona. Această egalitate se numeşte egalitate de drept, prin
care înţelegem numai egalitatea în libertate, adică dreptul tuturor de a se conserva, perfecţiona şi
de a invoca protecţia legilor. Acest drept îl putem numi o egalitate pasivă adică egala posesiune a
tuturor drepturilor civile şi private19.
Referitor la suveranitate, autorul precizează că suveranitatea este naţională, aşa cum se
înţelege astăzi sub cuadrupla sa formă: 1) egalitatea înaintea legii; 2) egalitatea înaintea justiţiei;
3) egalitatea în ce priveşte dăjdiile; 4) egalităţile la admisibilitatea în funcţiuni20.
Din opiniile exprimate de autor, reţinem următoarele aspecte: autorul abordează egalitatea
prin raportare la diversitatea care există în natură, teoretizează egalitatea de drept respingând
egalitatea de fapt, consideră că suveranitatea naţională subsumează patru componente ale egalităţii.
După opinia noastră, autorul introduce pentru prima dată în doctrina constituţională
antebelică, trei componente ale egalităţii, respectiv: egalitatea înaintea justiţiei, egalitatea în ce
priveşte dăjdiile şi egalităţile la admisibilitatea în funcţiuni.
1.c. Profesorul Paul Negulescu pentru formularea principiului egalităţii, a avut ca referinţă
Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului din anul 1789, Constituţia Franţei din anul 1791,
17
Constantin Dissescu, Dreptul constituţional, Editura librăriei SOCEC & Co, Societate anonimă, Bucureşti, 1915,
p. 447. Autorul mai precizează: Ceea ce ne impresionează mai mult nu este asemănarea, identitatea, ci tocmai varietatea
fizică şi morală, punctele care ne diferenţiază. Varietatea pe care o vedem în natură nu este rezultatul unei neprevederi, ci
dimpotrivă, ea alcătuieşte ceea ce numim armonia universală.
18
Ibidem, p. 449-450. În continuare autorul mai precizează: Nivelarea tuturor în ordinea fizică prin Patul lui
Procust e o halucinaţiune atroce, iar a dori să realizezi egalitatea morală şi intelectuală, să uniformizezi inteligenţele,
voinţele şi sentimentele, ar fi să sugrumi libertatea, căci neputând ridica pe cei inferiori la nivelul celor de sus, ar trebui să
iei mersul contrariu, să împiedici manifestarea oricărei forţe şi inteligenţe superioare.
19
Ibidem, p. 449. În continuare autorul mai precizează: Autorul explică de ce termenului egalitate i-au fost
adăugate cuvintele de drept. Răspunsul dat de autor este pentru ca să evităm confuzia ca s-ar putea naşte în spirite, şi care
ne-ar duce la consecinţe eronate, prezentându-ne lumea cu totul în alte condiţii. Dacă am zice că facultatea de a se conserva
şi perfecţiona ce există în fiecare om, ne conduce pur şi simplu la egalitate, iar nu la egalitate de drept, am putea înţelege că
oamenii sunt toţi egali de fapt, adică toţi se găsesc în aceleaşi condiţii, ceea ce nu este adevărat
20
Ibidem, p. 452.
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dispoziţiile în materie cuprinse în conţinutul normativ al Constituţiei române de la 1866 şi al
Constituţiei României din anul 1923.
În opinia autorului, principiul egalităţii, subsumează triada: egalitatea reală, recunoaşterea
dreptului de a fi egal pentru acte egale, inegal pentru acte inegale21.
Având în vedere principiul enunţat mai sus, autorul mai precizează că: adevărata egalitate
stă, prin urmare în proporţionalitate, care admite o egalitate fundamentală de drepturi, dar care
implică raporturi variabile şi calităţi inegale22.
Principiul acesta al egalităţii stă la baza dreptului public şi a dreptului privat. De asemenea
autorul menţionează că art. 8 alin. (2) din Constituţia României din anul 1923 proclamă principiul
egalităţii înaintea legii23.
Din opiniile exprimate de autor, reţinem următoarele aspecte: autorul stabileşte că principiul
egalităţii are în compunerea sa trei componente, adevărata egalitate stă în proporţionalitate,
principiul egalităţii stă la baza dreptului public şi a dreptului privat şi Constituţia României din 1923
proclamă principiul egalităţii în faţa legii.
După opinia noastră, autorul introduce pentru prima dată în doctrina constituţională
românească principiul constituţional al proporţionalităţii în materia egalităţii în drepturi prin care
respinge uniformitatea propusă de diferite doctrine care existau în perioada de creaţie a acestuia,
principiu admis astăzi de jurisprudenţa Curţilor Constituţionale şi chiar de doctrină.
1.d. După cel de al doilea război mondial şi după instaurarea regimurilor totalitare în spaţiul
Europei de Est, inclusiv în România, şi, în special după adoptarea Declaraţiei universale a
drepturilor omului, precum şi a celor două Pacte, numeroase Constituţii ale statelor s-au inspirat din
modelul acestora încorporându-i dispoziţiile, ceea ce a condus la creşterea în complexitate a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Din perioada regimurilor totalitare în România, reţinem pentru studiul de faţă, noţiunea de
egalitate în drepturi propusă de profesorul Nistor Prisca. Autorul, are ca reper al noţiunii de egalitate
în drepturi, conţinutul normativ al art. 17 din Constituţia Republicii Socialiste România din anul
1965, republicată.
Înainte de a pune în discuţie noţiunea de egalitate în drepturi stabilită de autor, trebuie să
reţinem clasificarea drepturilor fundamentale propusă de autor. În cadrul acestei clasificări autorul,
stabileşte că egalitatea în drepturi este un drept fundamental al cetăţenilor24.
Având ca punct de reper acest considerent, autorul precizează că prin egalitate în drepturi se
înţelege dreptul cetăţeanului de a avea şi exercita în mod egal, toate drepturile prevăzute în
Constituţie sau în alte legi, dreptul să participe în egală măsură la viaţa politică, economică,
socială şi culturală, fără nici un fel de discriminare, precum şi dreptul de a fi tratat, atât de
organele statului, cât şi de către ceilalţi cetăţeni, în condiţii egale25.
Dintre opiniile autorului, reţinem că egalitatea în drepturi este un drept fundamental.
După opinia noastră, egalitatea în drepturi nu poate fi considerată un drept fundamental, dar
poate fi considerată cel mult un drept subiectiv sau un drept obiectiv, o garanţie suplimentară pentru
exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor sau o componentă a egalităţii în faţa legii.
1.e. După Revoluţia din decembrie 1989, a fost adoptată Constituţia României din anul 1991,
revizuită în anul 2003, şi, republicată. Având ca referinţă conţinutul normativ al Constituţiei
21

Paul Negulescu, Curs de drept constituţional român, Editat de Alex. Th. Doicescu, Bucureşti, 1927, p. 58.
Autorul mai menţionează că aceasta este o egalitate teoretică.
22
Ibidem, p. 58.
23
Ibidem, p. 516.
24
Nistor Prisca, Drept constituţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 242.
25
Ibidem, p. 243,
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României din anul 1991, profesorul Tudor Drăganu, subliniază importanţa egalităţii în drepturi ca
garanţie constituţională26.
În primul rând, egalitatea, aşa cum este definită de Constituţie, nu constituie o garanţie
limitată la drepturile şi libertăţile fundamentale cetăţeneşti, ci ea se referă la toate drepturile
subiective şi obligaţiile, fie ele prevăzute de Constituţie, fie de legi şi alte acte normative. Este ceea
ce Constituţia din 1991 a desemnat prin noţiunea de „universalitate” a drepturilor şi obligaţiilor
cetăţeneşti27.
În al doilea rând, egalitatea include toate domeniile în care persoana în care persoana îşi
poate desfăşura activitatea, indiferent dacă ele interesează viaţa economică, politică, juridică,
socială sau culturală. În toate aceste domenii, nici prin legi sau alte acte normative, nici prin actele
de aplicare a normelor juridice, nu se poate face vreo discriminare între cetăţeni, care trebuie, în
condiţii identice, trataţi în mod identic28.
Din opiniile autorului, reţinem următoarele aspecte: egalitatea în drepturi este o garanţie
constituţională, ea include toate domeniile în care persoana îşi desfăşoară activitatea domenii în care
nu se poate face o discriminate între cetăţeni potrivit art. 4 alin. (2) din Constituţie.
În opinia noastră, egalitatea în drepturi poate fi considerată o garanţie constituţională.
1.f. Pentru studiul de faţă reţinem definiţia profesorilor Ioan Muraru şi Elena Simina
Tănăsescu, dată egalităţii în drepturi, care reprezintă principiul constituţional potrivit căruia,
cetăţeni fără deosebire de rasă, naţionalitatea, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de
opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială, se pot folosi, în mod egal, de toate
drepturile prevăzute în Constituţie şi legi, pot participa în egală măsură la viaţa politică,
economică, socială şi culturală, fără privilegii şi fără discriminări, sunt trataţi în mod egal atât de
către autorităţile publice, cât şi de către ceilalţi cetăţeni. Acest principiu este consacrat prin art. 16
alin. (1) şi (3), precum şi prin art. 4 alin. (2) din Constituţie29.
În opinia noastră, definiţia propusă de autori este cea mai complexă şi completă definiţie.
1.g.1. Pentru studiul de faţă, reţinem definiţia autorului studiului, dată egalităţii în drepturi a
cetăţenilor abordată din perspectiva valorilor juridice: egalitatea ca fiind componentă a dimensiunii
umane, valoare constituţională românească şi europeană, precum şi valoare universală garantată
consacrată de Constituţia României şi de documentele universale şi europene în materie, care
garantează cetăţenilor români folosinţa şi exercitarea în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor,
libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale prevăzute în Constituţie şi în alte legi, în domeniile politic,
economic, social, cultural sau în orice alt domeniu, fără privilegii şi fără discriminări, fiind trataţi
în mod egal în faţa legii, a autorităţilor publice şi de către ceilalţi cetăţeni, şi care subsumează
patru determinări de relativitate: prima determinare de relativitate se referă la abordarea evoluţiei
în timp a egalităţii, a doua determinare de relativitate se referă la abordarea contextului
economico-social, politic şi cultural al unei societăţi organizate statal, a treia determinare de
relativitate se referă diversitatea de abordări a problematicii egalităţii explicabilă prin
eterogenitatea comunităţii internaţionale, iar a patra determinare de relativitate se referă la lipsa
de sincronism între reglementările la nivel universal sau regional şi cele la nivel statal sau
naţional30.
26
Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat elementar, vol. I., Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2000, p. 185.
27
Ibidem, p. 185.
28
Ibidem, p. 185-186.
29
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia 14, Volumul I., Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 160-161.
30
Nicolae Pavel, Definirea conceptului de egalitate şi nediscriminare din perspectiva teoriei valorilor juridice,
Revista Studii de Drept Românesc/Romanien Law Studies Review, Anul 19 (52), Nr. 3 – 4, iulie – decembrie, 2007, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 285.
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1g.2. Pentru studiul de faţă, reţinem definiţia autorului studiului, dată nediscriminării,
abordată din perspectiva valorilor juridice: nediscriminarea ca fiind componentă a dimensiunii
umane, valoare constituţională românească şi europeană, precum şi valoare universală garantată
consacrată de Constituţia României şi de documentele universale şi europene în materie, care
garantează cetăţenilor români interzicerea oricărei deosebiri, excluderi, restrângeri sau preferinţe
fondate în special pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă
politică, avere ori origine socială sau orice altă situaţie, care au ca scop sau efect de a distruge sau
compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea, în condiţii de egalitate a drepturilor,
libertăţilor sau îndatoririlor fundamentale prevăzute în Constituţie şi legi, în domeniile politic,
economic, social, juridic şi cultural sau în orice alt domeniu, şi care subsumează patru determinări
de relativitate: prima determinare de relativitate se referă la abordarea evoluţiei în timp a
nediscriminării, a doua determinare de relativitate se referă la abordarea contextului
economico-social, politic şi cultural al unei societăţi organizate statal, a treia determinare de
relativitate se referă diversitatea de abordări a problematicii nediscriminării explicabilă prin
eterogenitatea comunităţii internaţionale, iar a patra determinare de relativitate se referă la lipsa
de sincronism între reglementările la nivel universal sau regional şi cele la nivel statal sau
naţional31.

31

Ibidem, p. 288-289.
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EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR DREPTURILOR OMULUI.
PERSPECTIVA CODIFICĂRII
Corina Florenţa POPESCU∗
Abstract:
Human rights are universal and egalitarian in their concept. Human beings cannot be treated on
unequal terms in the application of human rights norms. These human rights can be in the form of shared
norms of actual human moralities, as justified moral norms or natural rights. They can also be in the form
of legal rights either in the local legal system or in the international law. In spite of the development of
human rights concept over ages through historical phases, there are no precise or specific norms to
suggest what constitute human rights and what do not.
Key words: human rights; implementation; democracy; development

1. Preliminarii
Elemente de drept internaţional al drepturilor omului se cunosc din antichitate1. Ele s-au
dezvoltat şi completat în epocile următoare ale dezvoltării omenirii. Această ramură de drept s-a
închegat odată cu constituirea statelor moderne din Europa, în secolul al XVI-lea, şi a dezvoltării
relaţiilor dintre ele, cristalizându-se pe deplin în secolul al XIX-lea.
Conceptul de drepturi ale omului a reprezentat o sinteză a tot ceea ce gândirea umană a avut
mai bun, ridicând pe trepte mai înalte principiile umaniste, reluând elemente din gândirea religioasă
şi din năzuinţele generale de libertate care se făcuseră cunoscute cu atâta vigoare în secolele XVII şi
XVIII2.
Se remarcă dezvoltări progresive ale cadrului juridic în sensul promovării respectului faţă de
valorile drepturilor omului, modificarea şi completarea proiectelor de lege trimise Parlamentului, dar
şi schimbarea legislaţiei deja existente. Este de subliniat că literatura consacrată problematicii
drepturilor omului este prezentă atât în dreptul naţional, cât şi în cel internaţional3.
Dreptul la pace al statelor şi popoarelor, implicit al omului, ca drept de generaţia a treia este
un drept fundamental şi imperativ, de la acesta neadmiţându-se nici o derogare4. Statele au fost de
acord cu exemplele susţinute de Comisia de Drept Internaţional (C.D.I.) în cadrul lucrărilor sale,
vizându-se normele ce interzic sclavia şi comerţul cu sclavi, genocidul, discriminarea rasială şi
∗

Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Certări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
Asist.dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti.
1
Protecţia fiinţei umane, exprimată în cel mai larg sens prin sintagma drepturile omului, a constituit obiect al unor
concepţii în opera unor mari filosofi şi jurişti ai vremii cum ar fi Platon, Aristotel, Confucius, Ulpian.Trecerea timpului a
amplificat aceste idei, fie prin intermediul concepţiilor religioase despre om, fie prin cel al concepţiilor filozofice; F.Sudre,
Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, 2006, p. 33.
2
Iniţial, drepturile omului s-au afirmat în domeniul civil şi politic, ulterior în plan economic şi social, aceste etape
fiind înregistrate în doctrină ca prime generalităţi ale drepturilor omului, între care există o interdependenţă evidentă (vezi: S.
Scăunaş, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, p. 11).
3
A.Năstase, Drepturile omului – religie a secolului XX, Editura Monitorul Oficial al României şi Institutul Roman
Pentru Drepturile Omului, Bucuresti, 1992, p. 15; I.Muraru, E.S.Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Drept
constituţional şi instituţii politice, ediţia 12, vol.I, Editura AllBeck, Bucureşti, p. 33.
4
D.Popescu, R.Paşoi, Protecţia internaţională a drepturilor omului, în Studii de Drept Românesc, nr. 3-4, 2003, p.
282; A.Burian O.Bălan şi al., Drept internaţional public, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Elena-V.I. S.R.L.,
Chişinău, 2009., p. 234-240.
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apartheidul, iar aceste aspecte au făcut, totodată, obiectul reglementărilor internaţionale, statele
ratificând convenţiile şi tratatele fără nici o excepţie5.
Problematica drepturilor omului constituie una din temele dominante ale vieţii politice,
ocupând un rol proeminent în dezbaterile opiniei publice, în cadrul multor organizaţii şi reuniuni
internaţionale6. Importanţa principiului privind respectarea drepturilor omului a fost confirmată de
multe ori în care se făcea referire la protecţia naţionalilor unui stat7.
1.1. Evoluţii istorice şi actuale
Abolirea sclaviei şi a comerţului cu sclavi prin Declaraţia adoptată la Congresul de la Viena
din 1815, protecţia minorităţilor creştine din Imperiul Otoman, prin Tratatul de la Paris din 1856 sau
Convenţia de la Geneva din 1864 pentru ameliorarea soartei militarilor răniţi sunt primele
instrumente juridice în materia drepturilor omului.
Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat în anul 1978 Declaraţia privind pacea în lume, care
proclamă că toate naţiunile şi fiinţele umane, fără deosebire de rasă, convingeri, limbă sau sex, au
dreptul inerent de a trăi în pace. Totodată, cere statelor să colaboreze şi subliniază importanţa
cunoaşterii dreptului internaţional de către toţi oamenii, ca mijloc de educare al acestora în spiritul
păcii. Dreptul internaţional actual are un profund caracter umanitar8. În perioada postbelică, normele
şi instituţiile dreptului internaţional public referitoare la indivizi/persoane au cunoscut o dezvoltare
deosebită9. În special s-au dezvoltat normele sale referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale
ale omului, eliminarea diferitelor discriminări din practica statelor, garantarea drepturilor diferitelor
minorităţi, precum şi cele privind condamnarea colonialismului, terorismului, genocidului, luării de
ostateci10.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului(C.E.D.O.), care funcţionează pe lângă Consiliul
European, cu sediul la Strasbourg, are drept scop examinarea şi soluţionarea plângerilor individuale
privind drepturile sau libertăţile ce se pretind a fi încălcate la nivelul forurilor naţionale11. Funcţia
acestei instituţii este deosebit de importantă, aceasta reprezentând mecanismul internaţional
protector al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Faptul că a fost constituită din 1998 o Curte
Europeană a Drepturilor Omului unică şi permanentă oferă garanţii pentru orice persoană că
drepturile şi libertăţile sale sunt ocrotite, în ultimă instanţă, la nivelul unei forme internaţionale care
se bucură de o autoritate europeană12.
Pornind de la principiile înscrise în Cartea Naţiunilor Unite, Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat în 1948 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care proclamă că toate fiinţele umane
se nasc libere şi egale în drepturi13. Prin principiile sale preluate în convenţii internaţionale şi larga
5
F.Maxim, Dreptul răspunderii statelor pentru fapte internaţional ilicite, Editura Renaissance, Bucureşti,
2011.p. 146.
6
A.E.Chiriţă, Drepturile omului-o problemă mereu actuală, în Caiete de drept internaţional, 2006, nr. 2, Reşiţa,
p. 69.
7
F.Maxim, op. cit., 2011, p. 190
8
L.Louis, The Age of Rights, Columbia University Press, New York, 1990, p. 38.
9
J.Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, London, 2003, p. 17.
10
Idem, p. 6.
11
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a fost elaborată în cadrul Consiliului
Europei fiind deschisă pentru semnare la Roma pe data de 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 1953, fiind
urmată de 14 protocoale adiţionale. Pe lângă drepturile şi libertăţile civile, Convenţia a prevăzut şi o serie de obligaţii
asumate de statele contractante; A se vedea B.Selejan Guţan, L.M.Crăciunean, op. cit., 2008, p. 118.
12
Curtea Europeană a Drepturilor Omului este singurul organ judiciar autentic, creat de Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; se compune dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor membre ale
Consiliului Europei, fiecare stat membru având un singur judecător la Curte (vezi: M.Udroiu, O.Predescu, Protecţia
europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Ed.C.H.Beck, 2008, Bucureşti, p. 5).
13
Declaraţia Universală a fost concretizată în 1966, în cele două pacte cu privire la drepturile omului, constituind
baza a numeroase convenţii ulterioare, regionale sau universale.
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consacrare în legislaţia internă a statelor, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a devenit un
document de valoare juridică generală14.
Actul Final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa adoptat la Helsinki în
1975 de statele europene, S.U.A. şi Canada, proclamă respectarea drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale, ca unul din cele 10 principii cu valoarea de jus cogens, ce reprezintă principii
imperative pentru relaţiile dintre toate statele. În cadrul lucrărilor C.D.I. nu s-a putut ajunge la un
consens în privinţa enumerării unor categorii de norme de acest tip, iar majoritatea autorilor de drept
internaţional s-au referit la criterii legate de importanţa valorilor ocrotite de norme15.
De asemenea, Carta de la Paris pentru o nouă Europă16 a reafirmat că drepturile şi libertăţile
fundamentale sunt inerente fiinţelor umane şi se impun a fi garantate prin lege, protecţia şi
promovarea lor fiind o îndatorire a guvernelor, iar înfăptuirea reprezintă: baza libertăţii, dreptăţii şi a
păcii.
Trebuie să menţionăm că în dreptul umanitar îşi are aplicabilitatea clauza conform căreia
dacă un stat denunţă una din convenţiile umanitare, el rămâne obligat să le îndeplinească pe baza
principiilor dreptului internaţional, aşa cum ele rezultă din obiceiurile stabilite între naţiunile
civilizate, din legile umanitare şi din cerinţele conştiinţei publice17. Nici un stat nu trebuie să
încurajeze săvârşirea de violări grave, a normelor imperative de drept internaţional general,
dimpotrivă trebuie să depună eforturi pentru a remedia situaţia, fără a da ajutor, a acorda asistenţă
sau fără a sprijini situaţia creată18. Un stat care ajută statele vinovate, le sprijină sau le acordă
asistenţă, va fi considerat vinovat şi va răspunde19.
2. Analiza reglementărilor internaţionale în domeniu şi în raport de stadiul dezvoltării
progresive şi al codificării: perspective
Carta Naţiunilor Unite20 pe care este fundamentată întreaga ordine juridică internaţională face
anumite referiri la drepturile omului în Preambul, cât şi în cadrul a şase articole din conţinutul ei.
Astfel, în partea a doua din Preambul este reafirmată credinţa în drepturile fundamentale ale omului,
în demnitatea şi valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor, precum
şi a naţiunilor mari şi mici. Tot aici este exprimată şi hotărârea popoarelor Naţiunilor Unite de a
favoriza progresul social şi instaurarea unor condiţii de a trăi într-o mai mare libertate21.
Dacă potrivit art. 1 para. 2 din Cartă, unul din scopurile Naţiunilor Unite este să dezvolte
relaţii prieteneşti între naţiuni întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi a
popoarelor şi pe dreptul de a dispune de ele însele, în para. 3 al aceluiaşi articol se stipulează în mod
expres conţinutul celui de-al doilea scop, şi anume realizarea unei cooperări internaţionale în
rezolvarea unor probleme internaţionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar,
promovând sau încurajând respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi,
fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.
14
Un merit de seamă în acest domeniu îi revine O.N.U. şi alături de acesta, Consiliului Europei; ceea ce a contribuit
la creşterea prestigiului Consiliului Europei îl constituie elaborarea Convenţiei europene a drepturilor omului.
15
F.Maxim, op. cit., 2011, p. 146.
16
Carta de la Paris pentru o nouă Europă a fost adoptată la 21 noiembrie 1990.
17
A se vedea art. 63 din Convenţia de la Geneva pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate
în campanie din1949; art. 62 din Convenţia de la Geneva pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor
forţelor armate pe mare din 1949; art. 158 din Convenţia de la Geneva privind protecţia persoanelor civile în timp de război
din 1949.
18
F.Maxim, op. cit., 2011, p. 150.
19
Idem.
20
Carta Naţiunilor Unite a fost semnată la San Francisco la 26 iunie 1945, la încheierea Conferinţei Naţiunilor Unite
pentru Organizaţia Internaţionala şi a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945. Statutul C.I.J. face parte integrată din Cartă.
21
M.N.Shaw, International law, sixth edition, Editura Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 276;
N.Purdă, Protecţia drepturilor omului. Mecanisme interne şi internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 77.

Drept public

409

Trebuie subliniat faptul că adoptarea Cartei O.N.U. a avut loc după sfârşitul celui de-al doilea
război mondial. În domeniu nu existau practic instrumente juridice internaţionale care să prevadă o
protecţie a individului. Precizăm faptul că în Cartă nu se explică în mod expres ce se înţelege prin
sintagma „drepturile fundamentale ale omului” şi nici ce presupune această protecţie la nivel
internaţional. Care sunt aceste drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului? Singura menţiune în
acest sens, pe care o regăsim, constă în faptul că respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale se aplică tuturor fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie. Şi totuşi, în caz de
încălcare a acestor drepturi şi libertăţi ce sancţiuni se vor aplica? Acest prim instrument juridic care
face referire expresă la protecţia drepturilor omului nu prevede vreo sancţiune pentru cei care
încalcă dispoziţiile şi cu atât mai mult este greu de stabilit ce anume ar putea fi încălcat, căci nu este
explicat obiectul acestor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.
Din aceste afirmaţii rezultă în mod clar că evoluţia drepturilor omului, a conceptului şi a
dezvoltării fiecărui drept şi libertăţi fundamentale a individului s-a produs mai mult pe cale
cutumiară.
La o citire mai atentă a dispoziţiilor Cartei observăm că art. 13 din subliniază în mod clar
calea conturării conceptelor în materie pe cale cutumiară, care odată cu trecerea timpului, vor fi
codificate prin cele două Pacte. Conform acestui articol, Adunarea Generală a O.N.U. va iniţia studii
şi va face recomandări în scopul de a sprijini înfăptuirea drepturilor omului şi a libertăţilor lui
fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie. Identificăm în acest sens,
ideea de practică urmată de un număr semnificativ de state, căci toate statele părţi se obligă să
respecte aceste norme. Generalitatea practicii în domeniul drepturilor omului este evidentă, căci
subiectul pasiv al acestui raport juridic este nedeterminat, fiind folosită sintagma „pentru toţi”.
Adunarea Generală este organul principal al O.N.U. în care sunt reprezentate toate statele
membre. Alături de Adunarea Generală, Consiliul Economic şi Social are funcţii şi puteri pentru
asigurarea îndeplinirii sarcinilor de ordin economic şi social care revin O.N.U., de a face sau
determina studii, rapoarte şi recomandări asupra problemelor internaţionale în domeniile economic
şi social, cum ar fi condiţia femeii sau prevenirea crimei la nivel internaţional22. Totodată, aceste
două organisme pot face recomandări în vederea asigurării respectului efectiv al drepturilor omului
şi al libertăţilor fundamentale pentru toţi. Care este forţa acestor recomandări? Trebuie subliniat
faptul că aceste recomandări nu au forţă juridică, ci sunt emise cu titlu informativ, reprezentând
punctul de vedere al O.N.U., iar statele decid aplicarea acestora în planul relaţiilor internaţionale.
Soft law-ul cuprinde şi proiectele de convenţii pregătite de către Consiliul Economic şi Social.
Dacă ne referim numai la rezoluţiile Adunării Generale a O.N.U., putem constata în primul
rând că aceste rezoluţii se subîmpart în mai multe categorii, cum ar fi deciziile, adoptate în temeiul
art. 17 al Cartei O.N.U. în domeniile bugetar şi financiar23; recomandările sunt adoptate în baza art.
10 al Cartei O.N.U., sunt acte fără caracter obligatoriu, dar ele pot deveni, prin practica statelor,
surse materiale ale unor norme cutumiare şi declaraţiile au ca obiect, de regulă, principii ale
dreptului internaţional, în diverse domenii. Cu privire la aceste din urmă rezoluţii, în doctrină24 a
fost exprimată opinia că, în măsura în care ele exprimă o opinio juris communis, aceste rezoluţii pot
deveni reflectarea unei norme de drept cutumiar internaţional în domeniul respectiv.
Un fenomen nou în legătură cu formarea cutumei rezidă în participarea organizaţiilor
internaţionale la acest proces de formare a cutumei. Rezoluţiile trebuie să conţină o formulare
abstractă şi generală sau să fie întărite de o serie de alte rezoluţii convergente care să formuleze
22

M.N.Shaw, op. cit., 2008, p. 1206.
Deciziile sunt obligatorii pentru statele membre, încălcarea lor putând duce la suspendarea sau la excluderea din
organizaţie.
24
D.Popescu, A.Năstase, Drept internaţional public, ediţie revăzută şi adaugită, Casa de editură şi presă Şansa,
Bucureşti, 1997, p. 145.
23
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aceeaşi regulă25. Pe lângă acestea este indispensabilă existenţa unei practici care să confirme şi să
întărească aceste rezoluţii, ceea ce permite atestarea existenţei regulii cutumiare26.
Dincolo de caracterul de soft law al unor rezoluţii şi al altor acte ale organizaţiilor
internaţionale, este important de subliniat şi faptul că ele constituie de multe ori etape în formarea
unor norme obligatorii de drept internaţional, fie prin consacrarea lor de către tratatele internaţionale
adoptate ulterior, fie prin formarea unor cutume internaţionale27.
Pornind de la obligaţia asumată de statele părţi, respectiv întreprinderea de acţiuni în comun
şi separat în colaborare cu Organizaţia pentru realizarea scopurilor enunţate în art. 55, acţiunile ce au
urmat după intrarea în vigoare a Cartei s-au dezvoltat pe bază de practică îndelungată şi considerată
de state ca având forţă obligatorie28.
Alte două articole se referă la drepturile omului în teritoriile sub tutelă şi teritoriile
neautonome29.
Din analiza dispoziţiilor Cartei30 referitoare la drepturile omului rezultă că sunt folosite
formulări vagi ale expresiilor utilizate, precum respectarea drepturilor omului, respectarea universală
şi efectivă, încurajarea respectării31.
Un alt aspect care relevă o lacună constă în faptul că nu se precizează mecanismele de punere
în aplicare a normelor privind protecţiei drepturilor omului. Totuşi, nu trebuie minimalizată
importanţa proclamării ca obiectiv respectare şi promovarea drepturilor omului.
Astfel, Comisia pregătitoare a Cartei O.N.U., a recomandat Consiliului Economic şi Social să
creeze, în baza art. 68 din Cartă, o comisie pentru promovarea drepturilor omului32.
Adunarea Generală a O.N.U. a examinat în 1946 un proiect de declaraţie asupra libertăţilor şi
drepturilor fundamentale ale omului, pe care l-a trimis Consiliului Economic şi Social pentru a fi
examinat de Comisia Drepturilor Omului cu ocazia elaborării unei declaraţii internaţionale în
materie. La începutul anului 1946, cu ocazia primei ei sesiuni, Comisia a însărcinat biroul să
redacteze un proiect de declaraţie a drepturilor omului. Ulterior, în acest scop a fost creat un comitet
oficial de redactare. Comisia a hotărât să dea denumirea de „Carta Internaţională a Drepturilor
Omului” unei declaraţii a drepturilor omului şi unei convenţii asupra drepturilor omului însoţită de
măsuri de aplicare33.
Această formulă a condus la proclamarea, de către Adunarea Generală a O.N.U., prin
Rezoluţia 217 A III din 10 decembrie 1948, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. După
adoptarea Declaraţiei, care a fost primul dintr-un set de documente de acest gen adoptat în sistemul
Naţiunilor Unite, a enunţat un ansamblu de standarde internaţionale în domeniul drepturilor omului,
25
Ca exemplu de rezoluţii ale Adunării Generale a O.N.U. care au impulsionat formarea unor reguli cutumiare de
drept internaţional sunt următoarele: Declaratia universala a drepturilor omului [Rezoluţia 217 (III), 1948]; Declaratia cu
privire la acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale [Rezoluţia 15144 (XV), 19601;]; Declaraţia privind
suveranitatea permanentă asupra resurselor naturale [Rezoluţia 1803 (XVII), 1962]; Declaratia relativă la eliminarea
tuturor formelor de discriminare rasială [Rezoluţia 1904 (VIII), 1963]; Carta drepturilor şi îndatoririlor economice ale
statelor [Rezoluţia 3281 (XXIX), 1974].
26
M.D.Evans, International law, second edition, Oxford University Press, 2006, p. 137.
27
R.Miga-Beşteliu, Drept internaţional public, ediţia 2, vol.I, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010, p. 71.
28
Conform art. 55 din Cartă, în scopul de a crea condiţiile de stabilitate şi bunăstare necesare unor relaţii paşnice şi
prieteneşti între naţiuni, O.N.U. va promova: a. ridicarea nivelului de trai, deplina folosire a forţei de muncă şi condiţii de
progres şi dezvoltare economică şi socială; b. rezolvarea problemelor internaţionale în domeniile economic, social, al sănătăţii şi
al altor probleme conexe; cooperarea internaţională în domeniile culturii şi învăţământului; c. respectarea universală şi efectivă a
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.
29
A se vedea art. 73 şi 76 din Cartă.
30
I. Brownlie, Basic Documents in International Law, Oxford University Press, 2009, p. 2.
31
R.Miga-Beşteliu, Drept internaţional public, 2008, vol.II, p. 135; B.Selejan Guţan, L.M.Crăciunean, op. cit.,
2008, p. 101.
32
Al.Bolintineanu, A.Năstase, B.Aurescu, op. cit., 2000, p. 150.
33
Aceasta a hotărât să atribuie Convenţiei denumirea Pact referitor la drepturile omului.
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ea devenind, datorită acestui fapt, unul din instrumentele cele mai cunoscute şi mai influente din
lume în procesul de afirmare a drepturilor fundamentale şi libertăţilor omului.
Rezoluţiile adoptate de Adunarea Generală şi alte organisme O.N.U. îi citează deseori
prevederile, instrumentele internaţionale în domeniul drepturilor omului sunt inspirate din modelul
ei, iar numeroase constituţii ale statelor, legislaţii interne şi hotărâri ale instanţelor îi includ
dispoziţiile sau fac referire la aceasta34.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este considerată ca fiind un set de reguli de
conduită, reprezentând practic un standard internaţional al drepturilor omului recunoscute pe plan
internaţional35.
În concordanţă cu art. 28, oricine este îndreptăţit la o ordine socială şi internaţională în care
drepturile enunţate în Declaraţia Universală să poată fi pe deplin realizate. Art. 29 prevede că fiecare
om are îndatoriri faţă de comunitatea în care dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale este
posibilă. Aceste drepturi şi libertăţi nu pot fi exercitate împotriva scopurilor şi principiilor Naţiunilor
Unite36.
Drepturile recunoscute de Declaraţie includ dreptul la muncă, la libera alegere a slujbei, la
condiţii sănătoase şi bune de muncă, la plata egală pentru muncă egală, la securitatea muncii, la
odihnă. Este recunoscut, de asemenea, dreptul fiecărui om la un standard adecvat de viaţă
satisfăcător, acesta incluzând hrana adecvată, îmbrăcăminte şi adăpost. Dreptul fundamental al
fiecăruia de a fi protejat împotriva foametei este în mod special recunoscut.
În 1983, Adunarea Generală a cerut recunoaşterea următoarelor drepturi de bază ale
populaţiilor indigene37: să-şi poarte propriul nume şi să-şi exprime liber propria identitate; să aibă
statut oficial şi să-şi formeze propriile organizaţii reprezentative; să-şi menţină în interiorul zonelor
unde locuiesc structura economică tradiţională şi modul lor de viaţă; în nici un fel nu le trebuie
afectat dreptul de a participa liber, în mod egal la dezvoltarea economică, socială şi politică a ţării;
să-şi păstreze şi să-şi utilizeze propria limbă, ori de câte ori este posibil, în educaţie şi administraţie;
să se bucure de libertatea religiei şi a convingerilor; să aibă acces la pământ şi la resursele naturale
luând în considerare locul pe care îl are în tradiţia şi aspiraţiile lor; să-şi structureze, conducă şi
controleze propriul sistem educaţional38. În ceea ce priveşte Declaraţia privind dreptul popoarelor
indigene prin Rezoluţia 61/295 din 2007 se subliniază că aceste popoare au dreptul de a dispune de
ele însele39.
34

S.Schieder, Pragmatism as a Path Towards a Discursive and Open Theory of International Law în E.J.I.L.,
Oxford University Press, Oxford, vol.11, nr. 3, 2000, p. 697.
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Proclamaţia de la Teheran, adoptată la 13 mai 1968 de Conferinţa internaţională asupra drepturilor omului
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drepturile internaţionale, inviolabile inerente tuturor membriilor familiei umane şi constituie o obligaţie pentru toţi membrii
comunităţii internaţionale.
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A.Bolintineanu, A.Năstase, B.Aurescu, op. cit., 2000, p. 97-113.
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naţionale cu privire la promovarea şi protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale popoarelor indigene, şi de
a dezvolta standardele internaţionale privind drepturile popoarelor indigene. În 1985, sub conducerea preşedintelui
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declaraţii privind drepturile popoarelor indigene, ţinând seama de observaţiile şi sugestiile participanţilor la sesiunile sale, în
special reprezentanţi ai populaţiilor indigene şi a guvernelor. La sesiunea a unsprezeceea, în iulie 1993, grupul de lucru a
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înaintat Comisiei pentru Drepturile Omului.
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Dreptul la autodeterminare este unul dintre principiile fundamentale recunoscute ale dreptului internaţional,
înscris în Carta O.N.U., el a câştigat recunoaşterea în procesul de dezintegrare a sistemului colonial şi a fost consacrat şi în
Declaraţia cu privire la acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale, din 14 decembrie 1960 (rezoluţia 1514 (XV)
a Adunării Generale a O.N.U.).
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D.Kugelmann, The Protection of Minorities and Indigenous Peoples; Respecting Cultural Diversity, în Max
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În 1985, O.N.U. a înfiinţat un fond financiar care să asigure asistenţă financiară pentru ca
reprezentanţii populaţiilor indigene să poată organiza reuniuni în cadrul unui grupul de lucru40.
În 1981, într-un alt domeniu, Adunarea Generală a adoptat şi proclamat Declaraţia pentru
Eliminarea Tuturor Formelor de Intoleranţă şi Discriminare bazate pe Religie şi Credinţă41, pentru
ca după aproape 20 de ani de eforturi să se poată organiza reuniuni în grupul de lucru42.
Subliniem că Declaraţia Universală a Drepturilor Omului cere fiecărei persoane şi fiecărui
organism al societăţii să promoveze respectul pentru drepturile omului şi să se lupte pentru
recunoaşterea lor universală şi efectivă. Individual, în comunitatea sa şi prin organizaţiile
nonguvernamentale, fiecare persoană poate promova educaţia drepturilor omului, încuraja respectul
acestora la nivel naţional şi lupta pentru deplina participare a ţării sale la eforturile Naţiunilor Unite
de a proteja la scară internaţională drepturile omului.
În doctrina engleză s-a considerat că Declaraţia a devenit obligatorie prin cutumă sau prin
principii generale de drept şi prin interpretarea Cartei prin practica ulterioară. În 1968, Proclamaţia
de la Teheran a Conferinţei internaţionale privind drepturile omului a subliniat că Declaraţia
constituie o obligaţie pentru membrii comunităţii internaţionale43.
Declaraţia Universală nu este un tratat, ci fiind proclamată într-o rezoluţie, este un ideal
comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi naţiunile privind respectarea drepturilor omului.
Scopul său este de a crea un mod comun de înţelegere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului. Dacă la origine Declaraţia nu avea forţă juridică, prin importanţa sa în vederea dezvoltării
conceptelor în materie, a ajuns să aibă un caracter cvasi-normativ, creator de obligaţii juridice pentru
statele membre O.N.U., căci o anumită influenţă pot avea chiar rezoluţiile care nu au forţă juridică
obligatorie şi pot să joace un rol important în formarea regulilor de drept internaţional44.
În final, menţionăm cu titlu de exemplu Declaraţia Americană a Drepturilor şi Îndatoririlor
Omului din 1948, care este o rezoluţie cu titlu de recomandare a Organizaţiei Statelor Americane,
iar cât priveşte Actul de la Helsinki, acesta este lipsit de forţă juridică obligatorie, deşi a fost
negociat în cadrul unei Conferinţe interguvernamentale. Totuşi, valoarea sa este asemănătoare cu a
unei recomandări. Constatăm că aceste acte declaratorii au un fundament pur moral şi nu au ca scop
să creeze drepturi şi obligaţii în sarcina părţilor, ci participă la procesul de formare a dreptului pe
calea unor reguli cutumiare.
Ne întrebăm de ce nu a fost inclus principiul respectării drepturilor omului în cadrul
rezoluţiei, aşteptându-se ca acesta să fie proclamat în Actul Final de la Helsinki. Totuşi,
jurisprudenţa C.I.J. subliniază şi confirmă principiul respectării drepturilor omului, căci în speţa
40

În 1995, Comisia pentru Drepturile Omului a numit un nou grup de lucru însărcinat cu realizarea unui consens cu
privire la proiectul de declaraţie. Întrucât Comisia pentru Drepturile Omului a fost înlocuită cu Consiliul Drepturilor Omului,
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Personalului diplomatic şi consular al Statelor Unite la Teheran45, Curtea a statuat că faptul de a
priva în mod abuziv de libertate fiinţele umane şi de a le supune, în condiţii severe, unei constrângeri
fizice este evident incompatibil cu principiile Cartei Naţiunilor Unite şi cu drepturile fundamentale
enunţate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
Jurisdicţiile internaţionale afirmă superioritatea normelor internaţionale, inclusiv în materia
drepturilor omului, faţă de normele dreptului intern, indiferent de natura acestora, deci inclusiv faţă
de normele constituţionale.
O normă juridică internaţională are superioritate asupra uneia din dreptul intern şi o înlătură
de la aplicare numai dacă este favorabilă. Şi tot astfel, o normă internă mai favorabilă înlătură de la
aplicare o normă internaţională mai restrictivă, prin invocarea superiorităţii normei interne46.
Prin urmare, din corelarea principiilor superiorităţii normelor internaţionale în materia
drepturilor omului şi subsidiarităţii lor în raport cu dreptul intern, rezultă soluţia conform căreia în
caz de conflict între o normă internaţională privind drepturile omului şi o normă internă, se aplică
întotdeauna, atât la nivel internaţional, cât şi la nivel intern, norma mai favorabilă, indiferent dacă
aceasta este cea internaţională sau internă.
Pentru a nu rămâne un simplu enunţ, trebuie să existe, create de state şi mai ales de
organizarea internaţională mecanisme adecvate cu menirea de a veghea şi exercita controlul asupra
apărării şi respectării drepturilor omului47. Ţinând seama această cerinţă, ca şi de necesitatea
adaptării cadrului instituţional, respectiv a mecanismelor în domeniu faţă de noile schimbări în
mediul internaţional, Conferinţa mondială privind drepturile omului, ce a avut loc la Viena, în 1993
a dus la dezvoltarea sistemului O.N.U. de promovare şi protecţie a drepturilor omului, elementul
central constituindu-l înfiinţarea Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului48. De asemenea, în
2006 a fost creat un nou organism, şi anume Consiliul Drepturilor Omului (prin Rezoluţia Adunării
Generale a O.N.U. A/Res/60/251 din 15.03.2006), care a înlocuit Comisia O.N.U. pentru Drepturile
Omului creată în 1946. Consiliul Drepturilor Omului este un nou organism de control pentru
apărarea drepturilor omului, acesta fiind forumul principal al O.N.U. în domeniul drepturilor
omului.
Pentru a da forţă juridică prevederilor unei rezoluţii a Adunării Generale a O.N.U., aceasta
trebuie să fie transpusă într-un tratat internaţional prin care să fie reflectat acordul de voinţă al
fiecărui stat. Pactele din 1966 preiau într-o proporţie foarte mare prevederile Declaraţiei Universale
a Drepturilor Omului. Prin exprimarea lui opinio juris, reflectat în numărul mare de voturi pentru
adoptarea rezoluţiei, este evident că aceasta a contribuit la formarea unor cutume internaţionale, iar
rezoluţia nu mai este izvor de drept, ci cutumele care se nasc prin recunoaşterea ei de către state şi
prin existenţa unei practici conforme.
În acelaşi sens produc efecte şi regulile cutumiare în materia conferinţelor internaţionale
pentru că problemele care se ridică în desfăşurarea tuturor conferinţelor sunt în fapt asemănătoare49.
Majoritatea actelor organizaţiilor internaţionale nu creează însă obligaţii pentru state, ci
contribuie la formarea regulilor cutumiare, astfel încât nu pot constitui prin ele însele norma de
drept50.
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2.1. Evoluţii şi perspective. Având în vedere necesitatea unei codificări, au fost adoptate
Pactele internaţionale referitoare la drepturile omului, deschise semnării şi ratificării de către
Adunarea Generală a O.N.U., prin Rezoluţia din 16 decembrie 1966, care împreună cu Declaraţia
Universală din 10 decembrie 1948, alcătuiesc Carta Internaţională a Drepturilor Omului, definesc în
termeni juridici clari drepturile şi libertăţile enunţate în Declaraţie, precum şi libertăţile şi restricţiile
admisibile în exercitarea acestora. La acestea se adaugă alte codificări sectoriale (exemplu în
problema drepturilor femeii, a torturii, încălcării discriminărilor rasiale). Sigur însă că, în perspectivă
ar fi necesară o dezvoltare progresivă şi o codificare extinsă în domeniul drepturilor omului, care să
ţină seama şi de alte drepturi fundamentale noi cum sunt: dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat
ecologic, dreptul la pace.
Codificarea este, de regulă, însoţită, potrivit art. 13 din Carta O.N.U. şi în special art. 15
şi/sau art. 16 şi 18 din Statutul Comisiei de Drept Internaţional51, aceste două operaţiuni fiind greu
de disociat de o dezvoltare progresivă a dreptului internaţional.
Un exemplu de regulă cutumiară ar putea fi reprezentată de activitatea Comitetului
Drepturilor Omului, care are ca scop asigurarea respectării obligaţiilor asumate prin Pact52. Astfel,
art. 40 din Pact stabileşte un sistem de raportare periodică obligatorie (din cinci în cinci ani) care
reflectă o descriere clară a situaţiei privind respectarea drepturilor omului de către statele părţi.
Utilitatea metodei constă în faptul că aceasta este un mijloc de presiune exercitat la nivel
internaţional asupra statelor în legătură cu aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor omului.
La aceste acţiuni participă şi ONG-urile internaţionale, în final fiind adoptate comentarii generale şi
speciale privind interpretarea unor dispoziţii ale Pactului.
În cazul plângerilor interstatale, comunicările scrise ale statului şi plângerea individuală sunt
examinate de Comitet, iar concluziile sunt aduse la cunoştinţa părţilor şi sunt, totodată, incluse în
raportul anual al Comitetului prezentat Adunării Generale a O.N.U.
Prin natura sa juridică, orice rezoluţie adoptată în cadrul unei organizaţii internaţionale apare
ca un act de interpretare şi de confirmare a prevederilor cuprinse în tratatul de constituire a
organizaţiei respective, în ciuda faptului că aceasta nu are valoare juridică proprie şi nu cuprinde
obligaţii juridice directe şi imediate, aceasta constituie un mijloc auxiliar de constatare a dreptului53.
Practica unei organizaţii internaţionale poate folosi la completarea actului constitutiv atunci
când aceasta nu oferă suficiente elemente de interpretare54, în afară de regulile cutumiare la care
asemenea practici pot da naştere şi care se pot aplica în afara organizaţiei55.
Potrivit Cartei Naţiunilor Unite, Adunarea Generală, care are ca funcţie şi promovarea
cooperării internaţionale pentru sprijinirea înfăptuirii drepturilor omului, poate înfiinţa organe
subsidiare pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale. Amintim că Consiliul
Economic şi Social are ca scop cooperarea în domeniul respectării universale şi efective a
drepturilor omului. Astfel, Consiliul Economic şi Social poate să facă recomandări în scopul de a
promova respectarea efectivă a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi. Aceste
recomandări pot folosi la elaborarea proiectelor de convenţii în probleme ce ţin de competenţa sa,
ceea ce înseamnă şi proiecte de convenţii în domeniul drepturilor omului.
Un alt exemplu, este Subcomisia pentru prevenirea discriminării şi protecţia minorităţilor
care a fost înfiinţată cu scopul de a efectua studii şi de a face recomandări Comisiei Drepturilor
Omului pentru prevenirea discriminării de orice natură în exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
51
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fundamentale ale omului şi pentru protecţia minorităţilor rasiale, naţionale, religioase şi lingvistice.
Această subcomisie a participat la elaborarea unora dintre tratatele privind drepturile omului şi la
dezvoltarea procedurilor de aplicare a lor56.
Comisia pentru condiţia femeii are ca scop promovarea drepturilor femeii în domeniul politic,
economic şi educativ şi face recomandări cu privire la problemele cu caracter de urgenţă ale
drepturilor femeii, mai ales în ceea ce priveşte realizarea efectivă a egalităţii în drepturi dintre
bărbaţi şi femei. Totodată, Comisia a elaborat studii şi rapoarte pentru eliminarea formelor de
discriminare faţă de femei57.
Transpunerea normelor de drept internaţional este procesul prin care naţiunile încorporează
conceptele de drept în practica internă58. Câteva convenţii internaţionale privind drepturile omului,
cum ar fi în mod special Convenţia împotriva tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor59,
atrag responsabilitatea statului de a conforma legislaţia internă şi practicile, inclusiv dreptul
cutumiar pentru asigurarea concordanţei cu normele internaţionale privind drepturile omului. Deşi
statele au această responsabilitate, există cazuri în care actorii de la nivel local ajută să fie integrate
în dreptul intern aceste norme privind drepturile omului.
O întrebare pe care trebuie să o punem este legată de motivele are au influenţat decizia
statelor să devină părţi la Convenţie. Astfel, reiese chiar din textul convenţiei că s-a ţinut cont de
Carta O.N.U. prin care se reafirmă încrederea în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea
şi valoarea persoanei umane, în egalitatea drepturilor bărbatului şi femeii; de Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului prin care se afirmă principiul nediscriminării şi proclamă că toate fiinţele umane
se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi şi că fiecare om poate să se prevaleze de toate
drepturile şi libertăţile, fără nici o deosebire, îndeosebi de sex; de pactele internaţionale ale
drepturilor omului care prescriu asigurarea egalităţii drepturilor bărbatului şi femeii în exercitarea
tuturor drepturilor economice, sociale, culturale, civile şi politice şi de rezoluţiile, declaraţiile şi
recomandările adoptate de organele O.N.U. şi ale instituţiilor specializate în vederea promovării
egalităţii drepturilor bărbatului şi femeii. Reiese în mod clar că s-a ţinut cont şi de dreptul cutumiar,
căci Declaraţia Universală a Drepturilor Omului nu este un tratat, iar rezoluţiile O.N.U. nu au forţă
juridică, fiind prin excelenţă considerate soft law.
3. Impactul normelor internaţionale privind drepturile omului asupra normelor interne
în domeniu
Analiza impactului normelor internaţionale privind drepturile omului asupra normelor interne
este limitată la acele zone din Africa care sunt guvernate în mod exclusiv de dreptul cutumiar şi să
tratez evoluţia acestor legi cutumiare, ţinând seama de particularităţile acestor zone.
Menţionez că trebuie să ţinem cont de influenţa istorică a colonialismului asupra dreptului
cutumiar în Africa şi de transpunerea în dreptul intern a normelor internaţionale care au în conţinutul
lor dispoziţii contrare normelor culturale la nivel rural în Africa.
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A se vedea Declaraţia Adunării Generale privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau
etnice, religioase sau lingvistice din 1992.
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Comisia a avut rolul de comitet pregătitor pentru Conferinţa Mondială a Naţiunilor Unite pentru femei din 1980,
cât şi pentru proiectul Convenţiei pentru eliminarea tuturor formelor de disciminare faţă de femei, adoptată de Adunarea
Generală în anul 1979.
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Sarah H. Cleveland, Norms Internalization and U.S. Economic Sanctions, Yale J.INT’L vol.26, 2001, p. 6.
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Art. 2(f) din Convenţie prevede în legatură cu practica şi legislaţia discriminatoare că statele părţi îşi asuma
obligaţia să adopte toate măsurile necesare, incluzând legislaţie, să modifice sau să abroge legile existente, regulamente,
norme cutumiare şi alte practici care constituie discriminare împotriva femeilor. Tot astfel, în art. 5 se prevede că statele părţi
vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a modifica schemele şi metodele de comportament social şi cultural al
bărbatului şi femeii, pentru a se ajunge la eliminarea prejudecăţilor şi practicilor cutumiare sau de altă natură care sunt bazate
pe ideea de inferioritate sau superioare a unui sex sau pe imaginea şablon privind rolul bărbatului sau al femeii.
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În Africa puterile coloniale au stabilit sistemul de drept occidental, care funcţionează
împreună cu cel cutumiar. În prezent, aceste sisteme de drept formale sunt încă inaccesibile pentru
mulţi din mediul rural, făcând astfel dreptul cutumiar ca fiind singura lege cu relevanţă în
domeniu60.
Au existat demersuri care au promovat drepturile omului în cadrul dreptului intern din Sierra
Leone. Guvernatorii coloniei britanice erau instruiţi în mod special să nu îşi dea avizul pentru actele
cu caracter discriminatoriu, făcând referire şi la discriminarea pe bază de rasă sau religie.
Suplimentar, Marea Britanie, în baza clauzei coloniale, şi-a extins obligaţiile prevăzute de Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului şi asupra teritoriilor coloniale, ceea ce teoretic ar fi însemnat că
drepturile omului în Africa se aflau sub protecţia Convenţiei Europene. În practică, nu se făcea nici
o diferenţă. Preocupaţi de dreptul minorităţii lor în Nigeria, englezii au avut şansa să încorporeze
mai multe drepturi în noua constituţie61.
Aşa cum am afirmat anterior, câteva tratate internaţionale privind drepturile omului creează
statelor părţi obligaţia să conformeze legile interne şi practicile, incluzând şi practicile cutumiare,
pentru a da consistenţă drepturilor omului la nivel internaţional. Pentru ca un stat să asigure
întrepătrunderea cu normele drepturilor omului la nivel internaţional, societatea trebuie să considere
aceste norme ca fiind legitime. Dacă drepturile omului trebuie să aibă un impact, acestea trebuie să
devină parte din conştiinţa poporului.
Multe organizaţii de femei în Africa conlucrează pentru promovarea drepturilor omului, iar
acestea au recunoscut dinamismul culturii. Organizaţia Dreptul Femeilor şi Dezvoltare în Africa a
adus la cunoştinţa lumii întregi că statele din Africa invocă cultura şi tradiţia pentru a justifica
discriminările şi acţiunile de violenţe împotriva femeilor şi să se absolve de orice responsabilitate.
Iniţial, organizaţia a folosit terminologia corespunzătoare drepturilor omului, însă acum ei folosesc
sintagma de „practici tradiţionale”. Dreptul cutumiar este văzut astfel ca o barieră faţă de reformele
legale de care ar putea beneficia femeile. Astfel, nu se poate vorbi de o practică unitară în ceea ce
priveşte cutuma, ci aceasta este selectivă, având la baza aspectele care subordonează femeile.
Recunoscând că instituţiile culturale s-au schimbat în timp şi încurajând instituţii culturale
alternative care promovează drepturile femeii, cetăţenii locali au posibilitatea să promoveze ei înşişi
practici care să descurajeze abuzurile. Astfel, se poate vorbi de noi practici care ar putea confirma
normele privind drepturile omului, iar acestea ar deveni legitime şi obligatorii pentru comunitate.
În 1991, prin Constituţia din Sierra Leone se precizează expres din ce este format cadrul
legislativ, respectiv Constituţie, legile emise de Parlament, instrumente statutare, legislaţia în
vigoare şi common law62. Constituţia interzice legile discriminatorii, cu excepţia legilor care
reglementează printre altele adopţia, căsătoria, divorţul şi care permit aplicarea dreptului cutumiar
pentru membrii unui anumit trib sau cu o rasă anume. Considerăm că din prevederile Constituţiei
reiese că legile discriminatorii în asemenea domenii, care se bazează pe dreptul cutumiar, nu sunt
contrare conform Constituţiei.
Regimul juridic din Sierra Leone cuprinde şi obligaţii asumate la nivel internaţional. Chiar
dacă Sierra Leone a ratificat numeroase tratate internaţionale privind drepturile omului, în multe
cazuri dispoziţiile tratatelor nu au fost încorporate în legislaţia internă63.
Adăugăm că organizaţiile internaţionale care acţionează în domeniul protecţiei drepturilor
omului deseori critică Sierra Leone pentru violarea drepturilor omului asumate prin tratatele
internaţionale în favoarea dreptului cutumiar.
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În cele ce urmează, vom analiza un caz relevant pentru domeniul drepturilor omului în
Africa. În acest caz este vorba despre o mamă a trei copii care a cerut sfatul legal juristului într-o
problemă legată de familia acesteia. Soţul ei care se căsătorise recent cu o a doua soţie, a pus-o să
doarmă împreună cu copilul sugar pe o podea murdară şi fără aşternuturi şi fără să îi dea ulei pentru
a aprinde lampa. În tot acest timp, soţul şi cea de-a doua soţie dormeau confortabil în celelalte
încăperi. Prin atitudinea soţului, era pusă în primejdie atât sănătatea ei, cât şi a copiilor. În şedinţa de
mediere care a urmat, soţul a refuzat sfaturile juristului care se bazau pe o egalitate de tratament
pentru cele două soţii. Astfel, a fost chemat preşedintele de instanţă să se pronunţe în acest proces.
Era evident că bărbatul avea posibilitatea să îi construiască un pat şi să îi ofere condiţiile necesare
pentru a creşte copiii primei sale soţii. Potrivit noii legi cutumiare care tocmai se contura,
preşedintele instanţei i-a spus că va impune să schimbe locurile, astfel el va dormi pe jos şi soţia sa
împreună cu copiii vor dormi în pat. În cele din urmă, soţul i-a dat soţiei dreptul de a dormi într-un
pat, ulei pentru lampă şi cele necesare creşterii copiilor. Decizia preşedintelui de instanţă s-a bazat
pe legea cutumiară care în Sierra Leone câteodată se întrepătrunde cu legea islamică când una dintre
părţi este musulmană64. Ce s-a întâmplat în realitate? Preşedintele Curţii a insistat faţă de soţul
femeii nemulţumite să respecte nevoile acesteia şi ale copiilor, folosindu-se şi de legea cutumiară
din Africa în ceea ce priveşte influenţele musulmane. Astfel, s-a simţit prezenţa unei interpretări
progresive a dreptului cutumiar. Utilizarea influenţelor musulmane în aplicarea dreptului cutumiar a
dus la posibilitatea folosirii dispoziţiilor privind drepturile omului la nivel internaţional65.
În loc de concluzii
Considerăm că într-un viitor nu prea îndepărtat domeniul drepturilor omului va creşte ca
număr spre a include şi alte drepturi noi, după cum reglementările pentru drepturile omului vor
trebui să îşi extindă aplicarea la noile zone/spaţii în care au pătruns activităţile statale şi ale
persoanelor fizice şi juridice, respectiv zona teritoriilor submarine dincolo de jurisdicţia naţională,
precum şi în spaţiul extraatmosferic şi pe corpurile cereşti. De asemenea, dacă o dezvoltare
progresivă se întrevede la orizont, tot atât de adevărat este că va fi necesară şi o codificare bine
gândită, ceea ce implică eforturi considerabile din partea oamenilor de ştiinţă şi specialiştilor cu
experienţă în probleme greu de descifrat şi mai consistentă.
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EXIGENŢELE CODIFICĂRII APLICATE CONŢINUTULUI
NORMATIV AL CONSTITUŢIEI
Marius ANDREESCU∗
Abstract:
The coding is not only the expression of the political will of the law maker, it firstly is a complex
juridical technique for the choosing and systematization of the normative content necessary and adequate
to certain social, political, economical, institutional realities. Since Constitution is a law, yet it
nevertheless distinguishes itself from the law, the problem is to establish which juridical norms it
contains. The solving of this problem needs to consider the specific of the fundamental law and also of
the requirements of the coding theory. The determining with all scientific stringency of the normative
content of the Constitution is indispensible both for the removal of any inaccuracy in delimiting the
differences from the law, for the stability and predictability of the fundamental law and last, but not the
least, for the reality and effectiveness of its supremacy.
In our study we realize an analysis based on compared criterions of the techniques and exigencies
for the choosing and systematization of the constitutional norms with reference to their specific, to the
practice of other states and within a historical context. The analysis is aiming to the actual proposals for
the revising of the Constitution.
Key words: Constitutional norms, constitutional norm establishing criterions, technical-juridical
structure, supremacy of Constitution, normative content

I. Specificul normelor constituţionale şi al Legii fundamentale
Opera de codificare în drept are un conţinut mult mai profund decât simplul aspect formal
evident, acela de sistematizare a reglementărilor juridice specifice unei ramuri sau a unei instituţii a
dreptului. Codificarea, ca operă juridică dar şi politică are implicaţii sociale deosebite, reprezentând
trecerea de la diversitatea fenomenală a reglementărilor normative, la esenţa acestora înţeleasă prin
raportare la principiile generale şi cele specifice ale dreptului. Totodată, opera de codificare se
realizează şi prin considerarea finalităţii urmărite, în mod deosebit aceea de a asigura stabilitate şi
predictibilitate reglementărilor normative. De aceea, orice activitate de codificare implică două
componente majore: tehnica şi procedura de construcţie a unui cod iar pe de altă parte identificarea
criteriilor de selecţie sau elaborare a normelor cuprinse în acel cod.
Privită ca proces complex dialectic, de trecere de la fenomenalitatea şi diversitatea normelor
juridice la esenţializarea sistemului normativ, opera de codificare are ca rezultat raţionalizarea
dreptului.
Aceste succinte consideraţii sunt utile pentru că în opinia noastră, opera de codificare poate
cuprinde toate subsistemele dreptului şi nu numai ramurile în care în mod obişnuit există coduri sau
se manifestă intenţii de codificare.
O asemenea operă de elaborare şi sistematizare a normelor juridice este proprie şi dreptului
constituţional. Ce altceva este Legea fundamentală a unui stat decât un sistem normativ, raţionalizat
al cărei elaborare presupune aplicarea unor criterii specifice care se regăsesc în orice operă de
codificare: construcţia şi sistematizarea normelor constituţionale în raport cu specificul acestora şi
finalitatea urmărită, precum şi stabilirea structurii tehnico-juridice a Constituţiei, criterii care trebuie
∗
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să corespundă atât particularităţilor normelor cuprinse în corpul ei, cât şi rolului unui asemenea act
normativ cu forţă juridică supremă, nu numai pentru sistemul de drept, ci şi pentru întreg sistemul
social, politic şi economic al unui stat.
Elaborarea unei constituţii sau a legilor de revizuire constituţională implică o analiză a
specificului normelor de drept constituţional şi formularea unor criterii care să permită o astfel de
construcţie juridică.
Există şi trei aspecte, două de natură procedurală (formală) şi unul finalist, care împreună cu
specificul de conţinut al normelor constituţionale, conferă valenţe deosebite, opere de codificare în
acest domeniu: stabilitatea şi supremaţia Legii fundamentale şi în acelaşi timp finalitatea definitorie
a Constituţiei, „de aşezământ politic şi juridic al unui stat”1.
O analiză amplă a acestei problematici, depăşeşte cadrul limitat al unei comuniuni ştiinţifice,
dar poate forma obiectul unei monografii. În cele ce urmează, ne propunem să subliniem unele
aspecte în legătură cu specificul normelor dreptului constituţional, analiză necesară pentru
activitatea de construcţie al unui sistem normativ constituţional. De la început subliniem distincţia
între normele de drept constituţional ce pot fi cuprinse în izvoare formale ale acestei ramuri de drept
iar pe de altă parte conţinutul normativ al unei constituţii, diferenţa fiind aceea de la gen la specie.
Actualitatea unei astfel de analize este evidentă în contextul actual în care există deja o iniţiativă de
revizuire a Constituţiei.
Pentru a evidenţia specificul normelor de drept constituţional, interesează următoarele
aspecte: elementele generale iar pe de altă parte trăsăturile proprii ale acestor norme, în contextul
specificului raporturilor juridice pe care le reglementează.
În legătură cu primul aspect, vom observa că normele juridice ale dreptului constituţional fac
parte din ansamblul normelor juridice care alcătuiesc dreptul unitar român şi prin urmare este firesc
să le găsim trăsăturile generale ale normei de drept. În literatura de specialitate, în esenţă, norma de
drept este definită ca fiind o regulă socială de conduită, generală şi obligatorie, instituită sau
sancţionată de puterea de stat în diferite forme, menită să asigure consolidarea şi dezvoltarea
relaţiilor sociale în conformitate cu interesele şi voinţa guvernanţilor, determinată în ultimă instanţă
de condiţiile vieţii materiale din societate şi a cărei respectare este impusă prin forţa de constrângere
a statului2. Reţinem ca elemente generale a oricărei norme de drept constituţional: generalitatea
reglementării este o regulă socială de conduită, consacrată prin puterea de stat şi obligativitatea
juridică.
La fel ca şi în cazul altor norme juridice, normele dreptului constituţional au un conţinut
impus în ultimă instanţă de puterea politică. De aceea, voinţa legiuitorului, în speţă a legiuitorului
constituant are o importanţă deosebită pentru stabilirea în concret a conţinutului acestora. Pentru
specificul normelor dreptului constituţional amintim faptul că acestea nu pot avea un caracter
supletiv sau de recomandare, ci întotdeauna unul imperativ.
În ceea ce priveşte elementele de specific a conţinutului normelor constituţionale, menţionăm
în primul rând că pot cuprinde dispoziţii care reglementează direct, nemijlocit relaţii sociale, iar pe
de altă parte există şi norme constituţionale a căror aplicare se face mijlocit fiind necesară în acest
scop elaborarea altor reglementări în alte ramuri ale dreptului. Normele constituţionale cu aplicare
mijlocită sunt prevederi care conţin formularea unor principii generale ale dreptului sau ale dreptului
constituţional. Aceste norme consfinţesc puterea statală, bazele şi organizarea puterii, definesc unele
instituţii sau consacră principii aplicabile drepturilor fundamentale. În acest context subliniem faptul
că reglementările constituţionale care conţin formularea unor principii ale dreptului nu pot fi excluse
1
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din sfera noţiunii de normă juridică deoarece regăsim ansamblul trăsăturilor specifice acestora3. Ca
exemplu de normă constituţională cu aplicare mijlocită, amintim dispoziţiile cuprinse în art. 45 din
Constituţie care consacră libertate economică. Această reglementare exprimă un principiu de drept
al cărui aplicare este realizată prin reglementări în alte ramuri ale dreptului. Spre deosebire, norma
cuprinsă în art. 16 din Constituţie, care consacră principiul egalităţii în drepturi a cetăţeni, or în faţa
legii şi a autorităţii publice, deşi consacră un principiu important al dreptului, implicit al dreptului
constituţional, poate fi aplicată nemijlocit fără a fi necesare reglementări subsidiare.
O atare clasificare (norme constituţionale cu aplicare mijlocită şi respectiv nemijlocită) nu
trebuie înţeleasă rigid. O importantă trăsătură a normelor de drept constituţional este generalitatea
acestora, ceea ce, după caz implică posibilitatea sau necesitatea de concretizare prin reglementări în
alte ramuri ale dreptului. Astfel, principiile egalităţii în drepturi a cetăţenilor sau al proporţionalităţii
(art. 53, alin. 2) sunt de aplicare directă dar pot fi concretizate şi dezvoltate de reglementări
normative în diferite ramuri ale dreptului.
Conformitatea întregului drept cu Legea fundamentală este o consecinţă importantă a
supremaţiei Constituţiei, şi trebuie înţeleasă nu numai prin corespondenţa în conţinut şi formă a
normelor inferioare ca forţă juridică cu cele constituţionale dar şi prin necesitatea transpunerii
regulilor şi principiilor constituţionale (în spiritul sau litera lor) în alte reglementări juridice. Prin
urmare, normele Codului civil sau codului penal de exemplu, trebuie să îndeplinească atât cerinţa
conformităţii în conţinut şi formă cu normele constituţionale, dar în acelaşi timp să concretizeze
principiile şi regulile exprimate de normele dreptului constituţional.
În raport cu argumentele mai sus exprimate, vom reţine ca trăsătură importantă a normelor
constituţionale, ce decurge din principiul supremaţiei legii fundamentale, posibilitatea şi chiar
necesitatea de a fi transpusă, concretizată prin reglementări normative, în celelalte ramuri ale
sistemului unitar al dreptului. În raport cu acest element de specificitate a normelor dreptului
constituţional, este necesar pentru legiuitorul constituant de a stabili un conţinut sintetic,
generalizator al conţinutului acestor norme şi cu unul analitic, procedural. În situaţia în care, în
conţinutul normativ al unei constituţii ar predomina caracterul descriptiv, procedural al normelor,
acestea şi-ar pierde mult din finalitatea constituţionalismului, aceea de a fi un factor generalizator,
de esenţă, pentru întreg sistemul de drept. Totodată, generalitatea formulării normei de drept
constituţional, nu exclude claritatea şi precizia acesteia. Prin urmare, orice operă de codificare în
materia dreptului constituţional, este dificilă deoarece trebuie să îmbine dialectic generalitatea
specifică unor norme ce cuprind principii ale dreptului, iar pe de altă parte claritatea şi precizia,
acestea din urmă absolut necesare pentru a asigura corecta aplicare a lor şi a evita în acest fel
arbitrariu sau posibilitatea afirmării în numele unor valori constituţionale a intereselor politice
partizane. În îndeplinirea acestei cerinţe, poate fi verificată în practica de transpunere şi interpretare
a normelor constituţionale întâlnită la toate autorităţile statului.
Una dintre problemele importante pentru elucidarea specificului normelor de drept
constituţional şi totodată pentru opera de codificare în această materie, vizează răspunsul la
întrebarea dacă toate prevederile constituţionale conţin norme juridice.
În literatura de specialitate există opinia potrivit căreia prevederile constituţionale care
privesc sistemul economic, relaţiile de proprietate, sistemul social sau financiar nu reglementează
relaţii sociale şi prin urmare nu sunt norme juridice, ci consfinţesc esenţa statului, respectiv bazele
de organizare statală. În opinia acestor doctrinari, astfel de prevederi constituţionale devin norme
juridice numai prin reglementările din alte ramuri ale dreptului4. Constituţia oferă doar definiţii
pentru aceste concepte, evidenţiind ceea ce este esenţial pentru sistemul social şi economic pe care
se fundamentează puterea de stat. Se ajunge astfel la concluzia că astfel de prevederi constituţionale
3
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care au un caracter de consacrare a unor relaţii economice şi sociale, exprimă deziderate politice dar
nu sunt norme juridice şi nu pot fi cuprinse în sistemul normativ al dreptului constituţional.
Alături de alţi autori5, considerăm că astfel de opinii sunt criticabile. Consacrarea cu valoare
de principiu a unor realităţi obiective precum cele economice, financiare sau sociale, în cuprinsul
legii fundamentale, prin procedurile expuse, nu lipsesc astfel de formulări de dimensiunea normativ
juridică. Reglementările constituţionale care vizează sistemul economic, social sau financiar sunt
norme de drept constituţional şi nu simple deziderate politice, deoarece reglementează conduita
subiectelor de drept care iau parte la relaţiile sociale specifice. Totodată, normele constituţionale în
discuţie stabilesc veritabile drepturi şi obligaţii juridice pentru subiectele de drept. De exemplu
obligaţia constituţională pentru legiuitorul derivat (Parlament sau Guvern) ca în procesul de
legiferare să se conformeze acestor reglementări constituţionale, în caz contrar poate interveni
sancţiunea neconstituţionalităţii actelor normative în cauză.
Reţinem în concluzie că toate prevederile constituţionale conţin norme juridice deoarece au
trăsăturile esenţiale ale unei norme de drept: prescriu conduita subiectelor cărora li se adresează şi
generează obligaţii juridice, iar nerespectarea unor astfel de obligaţii poate atrage sancţiuni juridice
specifice dreptului constituţional.
Un alt aspect dezbătut în literatura de specialitate se referă la structura logico-formală a
normei de drept constituţional. Există autori, în special din domeniul teoriei dreptului care susţin că
unele norme, inclusiv cele constituţionale ce în mod deosebit exprimă principii sau cele care
consfinţesc relaţii economice, respectiv de organizare a unei autorităţi, nu sunt alcătuite după
schema clasică. Ipoteză – dispoziţie – sancţiune, deoarece le lipseşte ultima dintre acestea. Se ajunge
la concluzia că numeroase norme constituţionale nu conţin nici o prevedere concretă care să
stabilească sancţiunea juridică în cazul nerespectării dispoziţiei. Pentru a se justifica o astfel de
realitate juridică se susţine deosebirea dintre noţiunea de garantare de către stat a realizării şi
aplicării dreptului, iar pe de altă parte „sancţiunea” ca element al normei juridice6.
O astfel de abordare nu poate fi acceptată deoarece ceea ce distinge o normă juridică de o
normă morală, politică sau de altă natură, este faptul că în ultimă instanţă respectarea ei este
asigurată de forţa de constrângere a statului. „Ce este deci sancţiunea normei juridice în procesul de
realizare şi aplicare a ei altceva decât măsura ce se aplică în ultimă instanţă atunci când norma nu
este realizată de bună voie”7.
Structura logico-formală a normei de drept constituţional trebuie să cuprindă toate cele trei
elemente: ipoteză – dispoziţie – sancţiune. Trăsătura particulară a acestor norme constă în modul de
exprimare al sancţiunii. Astfel, pentru mai multe dispoziţii poate fi prezentă o singură sancţiune.
Totodată există sancţiuni specifice în dreptul constituţional, de exemplu declararea ca
neconstituţional a unui act normativ sau revocarea unui organ statal. Dat fiind rolul structurant al
normelor de drept constituţional pentru întreg sistemul de drept, aprecierea structurii logico-formală
a normelor constituţionale trebuie făcută şi prin raportarea la alte categorii de reglementări juridice.
Pentru reglementările de principiu sau de maximă generalitate cuprinse în legea fundamentală, unele
sancţiuni se regăsesc în normele altor ramuri de drept (drept civil, drept penal, drept administrativ).
În această privinţă, soluţia de principiu a fost corect menţionată în doctrină: „cred că pot fi regăsite
sancţiuni chiar în normele constituţionale pentru încălcarea oricărei dispoziţii cu condiţia de a fi
identificată exact obligaţia sau îndrituirea, cu alte cuvinte conduita subiectelor de drept”8.
Un alt element de particularitate pentru normele de drept constituţional şi acesta reprezentând
un criteriu care trebuie luat în considerare în opera de codificare constituţională se referă la obiectul
de reglementare.
5

I. Muraru, E. S. Tănăsescu, op. cit., p. 15-17.
M. Duverger, Institutions politiques et Droit constitutionnel (I), Press Universitais de France, Paris, 1988, p. 12-41.
7
I. Muraru, E. S. Tănăsescu, op. cit., p. 21.
8
Ibidem, op. cit., p. 21.
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Identificarea raporturilor de drept constituţional, respectiv a relaţiilor sociale cu un conţinut
specific, ce pot fi supuse reglementării normelor constituţionale, este o problemă complexă, tratată
diferit în literatura de specialitate9. Această problemă este deosebit de importantă nu numai pentru
opera de codificare constituţională, dar şi pentru existenţa dreptului constituţional ca ramură de
drept.
Fără a intra în amănunte, reţinem ideea cuprinsă în doctrina contemporană, potrivit căreia
elementul comun şi propriu doar relaţiilor sociale care formează obiectul de reglementare al
normelor dreptului constituţional, este faptul că acestea apar în procesul instaurării, menţinerii şi
exercitării statale a puterii10.
Această afirmaţie nu este însă suficientă pentru a răspunde la întrebarea dacă toate normele
din constituţie sunt norme de drept constituţional sau nu. Există opinia potrivit căreia constituţia
cuprinde nu numai norme de drept constituţional, dar şi norme specifice dreptului civil, dreptului
penal sau administrativ. O astfel de teorie se bazează pe criteriul obiectului de reglementare pentru a
constata de exemplu că normele din constituţie, referitoare la proprietate, sunt norme de drept civil,
cele referitoare la autorităţile administrativ sunt norme de drept administrativ, motivat de faptul că
relaţiile reglementate sunt specifice ramurilor de drept la care ne-am referit.
Nu împărtăşim acest punct de vedere şi ne raliem opiniei majoritare care susţine că toate
normele cuprinse în constituţie sunt norme de drept constituţional, chiar dacă unele dintre acestea
reglementează şi relaţii sociale specifice altor ramuri de drept. Având în vedere faptul că dreptul
constituţional, în mod deosebit constituţia, cuprinde norme cu valoare de principiu referitoare nu
numai la organizarea şi funcţionarea autorităţilor statului dar şi cu referire la sistemul social şi
economic. În consecinţă, obiectul de reglementare al dreptului constituţional. Îl formează relaţiile
sociale care apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării statale a puterii, sar şi cele
referitoare la bazele puterii şi bazele organizării puterii. Aceste categorii se referă la suveranitatea
poporului, caracterele şi atributele statului, la teritoriu şi populaţie, inclusiv cele referitoare la
trăsăturile fundamentale ale sistemului social economic.
Din punct de vedere tehnic, juridic, obiectul de reglementare al normelor dreptului
constituţional şi implicit al unei constituţii, poate fi împărţit în două categorii de relaţii sociale: a)
relaţii specifice de drept constituţional care se referă la organizarea şi exercitarea puterii statale şi
care nu pot forma obiectul de reglementare pentru alte ramuri juridice; b) relaţii cu o dublă natură
juridică, reglementate atât de normele dreptului constituţional, cât şi de normele altor ramuri ale
dreptului.11 Existenţa unor astfel de relaţii juridice se justifică deoarece între ramurile dreptului nu
există o demarcaţie rigidă. Trebuie să se aibă în vedere şi forţa juridică superioară a normelor
dreptului constituţional, criteriul ce le diferenţiază de toate celelalte norme ale dreptului şi care le
conferă o valoare structurantă pentru întreg sistemul de drept.
II. Conţinutul normativ al Constituţiei
Constituţia este o lege, dar în acelaşi timp prin forţa juridică şi conţinutul său se deosebeşte
de toate celelalte legi. Totodată, supremaţia legii fundamentale îi conferă acesteia calitatea de izvor
formal principal pentru toate ramurile de drept.
Prin urmare, există trăsături specifice ale conţinutului normativ al constituţiei în raport cu
celelalte acte normative, inclusiv faţă de codurile existente. Specificul normativ al constituţiei,
constituie un criteriu important pentru a explica ştiinţific supremaţia acesteia şi rolul structurant al
9

Pentru dezvoltări a se vedea A. Hauriou, Jean Giequel, Droit constitutionnel et instituţions politiques, Edition
Montchristien, Paris, 1980, p. 12-34; Marcel Prelot-Jean, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1987,
p. 28-37; Gh. Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H, Beck, Bucureşti, 2010, p. 12-25; I. Muraru, E. S.
Tănăsescu, op. cit., p. 14-17.
10
I. Muraru, E. S. Tănăsescu, op. cit., p. 14.
11
A se vedea I. Muraru, E. S. Tănăsescu, op. cit., p. 16-18; Gh. Iancu, op. cit., p. 12-15.
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legii fundamentale, nu numai pentru sistemul de drept dar şi pentru întreg sistemul social, politic şi
economic al unui stat. Aşa cum se menţionează în literatura de specialitate, supremaţia constituţiei
este o calitate a acesteia exprimată prin forţa juridică supremă dar şi prin conţinutul său normativ.
Ca o primă observaţie precizăm că normele ce formează conţinutul unei constituţii au
trăsăturile dreptului constituţional pe care le-a analizat mai sus. Această constatare nu este suficientă
pentru a determina conţinutul normativ al legii fundamentale deoarece sfera normelor de drept
constituţional este mai largă, incluzând şi alte izvoare formale specifice acestei ramuri de drept.
La o analiză comparativă a reglementărilor cuprinse în constituţiile contemporane se constată că
diversitatea istorică, politică, socială, naţională, culturală, religioasă etc. a statelor, nu are ca rezultat
nemijlocit şi o diversitate a conţinutului normativ pentru legile fundamentale. Conţinutul constituţiilor
statelor moderne prezintă multe asemănări şi uneori formulări aproape identice ale unora dintre
instituţiile reglementate12. Această asemănare este determinată în principal de identitatea obiectului de
reglementare a normelor constituţionale. De aceea în literatura de specialitate în multe cazuri,
identificarea conţinutului normativ al legii fundamentale se realizează prin enumerarea categoriilor de
relaţii sociale care formează obiectul de reglementare al acestor norme. Se poate afirma că în mod
constant, în constituţiile contemporane sunt reglementate aspecte precum: supremaţia naţională,
caracterele şi atributele statului, valorile fundamentale şi trăsăturile istorice care definesc identitatea
naţională, forma de guvernământ, structura de stat şi regimul politic, organizarea, funcţionarea şi
atribuţiile organismelor de guvernare, principiul reprezentării, organizarea teritoriului, cetăţenia,
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi nu în ultimul rând principiile aplicabile
organizării şi funcţionării sistemului economic, social şi financiar al statului.
Totuşi, o astfel de enumerare nu corespunde pe deplin exigenţelor criteriilor ştiinţifica care
impun o formulare generală şi de esenţă a specificului conţinutului normativ al unei constituţii care
să poată justifica soluţiile concrete alese de puterea constituantă pentru conţinutul normativ al legii
fundamentale. Conţinutul normativ trebuie să exprime în concret ceea ce este constituţia, ca
important act politic şi juridic şi în acelaşi timp trebuie să corespundă poziţiei supraordonate a legii
fundamentale în sistemul normativ. De aceea analiza conţinutului normativ trebuie să aibă în vedere
perspectiva juridică dar şi programele juridice, ideologice şi interesele diferitelor formaţiuni politice
care îşi pun amprenta asupra formei şi conţinutului unei constituţii.
Simpla, enumerare a elementelor de conţinut normativ bazată pe existenţa unor formule
asemănătoare sau identice de reglementare în constituţiile multor state, nu evidenţiază însă şi un alt
aspect la fel de important, şi anume diversitatea de conţinut normativ, în privinţa reglementărilor
concrete constituţionale pentru instituţiile mai sus enumerate.
Realitatea contemporană constituţională care subliniază şi diversitatea de conţinut normativ
înlătură ideea unor standarde uniforme general valabile pentru constituţiile contemporane. În această
privinţă este suficient să amintim că există în unele state şi constituţii ale căror prevederi sunt
inspirate din percepte religioase. Diversitatea de conţinut normativ este consecinţa faptului că legea
fundamentală a unui stat este determinată sub aspectul conţinutului de realităţile sociale, politice şi
economice, de caracterele şi atributele statului respectiv exprimate istoric şi în acelaşi timp de voinţa
legiuitorului constituant, în esenţă o voinţă politică, la un anumit moment istoric.
Alături de alţi autori, considerăm că definiţia ştiinţifică a constituţiei, este principalul criteriu
pentru identificarea conţinutului normativ. Un astfel de criteriu asigură generalitatea necesară pentru
a da un caracter ştiinţific elaborărilor ştiinţifice în materie şi explică în acelaşi timp existenţa
deosebirilor dintre legile fundamentale ale statelor contemporane.
Spaţiul alocat acestui studiu, nu ne permite o analiză amplă a definiţiilor propuse în literatura
de specialitate. Pentru scopul acestui demers ştiinţific, reţinem esenţa oricărei încercări de a defini
legea fundamentală şi anume: „Constituţia este aşezământul politic şi juridic fundamental al unui
stat”13.
12
A se vedea C. Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008,
p. 208-209.
13
I. Deleanu, op. cit., p. 88.
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În accepţie juridică, legea fundamentală este actul prin care se determină statutul puterii şi
totodată ansamblul regulilor juridice, având ca obiect reglementarea instaurării exercitării şi
menţinerii puterii, precum şi reglementarea bazelor puterii, a bazelor organizării puterii.
Concepţia juridică asupra constituţiei se poate exprima în două sensuri diferite, respectiv în
sens material şi în sens formal.
În accepţiune „materială”, constituţia cuprinde ansamblul regulilor de drept, indiferent de
natura şi forma lor, având ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea puterii statale,
raporturile dintre organele statului şi societate. Prin urmare fac parte din corpul constituţiei, nu
numai regulile constituţionale propriu-zise dar şi norme cuprinse în legi ordinare şi acte normative
ale puterii executive dacă prin acestea se reglementează relaţii sociale specifice puterii statale. Într-o
astfel de concepţie are preeminenţă obiectul de reglementare al normei constituţionale iar nu forma
de exprimare a acesteia. Teoria expusă mai sus a fost acceptată de Consiliul Constituţional al Franţei
care a elaborat conceptul de „bloc de constituţionalitate”.
În sens „formal”, constituţia este ansamblul regulilor de drept, indiferent de obiectul lor de
reglementare, elaborate într-o formă deosebită faţă de alte acte normative, de către un organ de stat
anume constituit (adunarea constituantă) urmând o procedură specifică, derogatorie de la procedura
legislativă obişnuită. Acest mod de a defini constituţia porneşte de la ideea corectă că o anumită
„procedură” defineşte o formă juridică sau o categorie normativă. Prin urmare, categoriile de acte
normative pot fi diferenţiate după procedurile de adoptare.
Analizate separat, accepţiunea formală şi respectiv materială nu pot fi un criteriu suficient
pentru identificarea conţinutului normativ al legii fundamentale. Acceptarea criteriului formal are
drept consecinţă faptul că legea fundamentală ar putea să reglementeze orice fel de relaţii sociale,
indiferent de importanţa lor sau obiectul de reglementare14. Criteriul material este de asemenea
unilateral pentru că exclude elementele procedurale, necesare pentru o caracterizare ştiinţifică a legii
fundamentale.
Demersul ştiinţific privind identificarea conţinutului normativ al constituţiei trebuie să aibă în
vedere cumulat atât accepţiunea formală, cât şi materială la care se mai adaugă şi dimensiunea
politică de care am făcut vorbire mai sus. Prin urmare, considerăm că pot fi identificat trei criterii în
vederea stabilirii conţinutului normativ al unei constituţii:
A. Stabilirea conţinutului normativ al constituţiei se realizează în funcţie de specificul,
importanţa şi valoarea relaţiilor sociale reglementate. Ne raliem opiniei exprimate în literatura de
specialitate potrivit căreia, spre deosebire de alte categorii de acte normative, normele cuprinse în
constituţie trebuie să reglementeze relaţii sociale fundamentale care sunt esenţiale pentru
instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii, dar şi cele referitoare la bazele puterii, respectiv bazele
organizării puterii. Există trei asemenea categorii de relaţii sociale, ce pot forma obiectul de
reglementare al normelor cuprinse într-o constituţie şi care permit identificarea acestora după cum
urmează:
- norme constituţionale, unele cu valoare de principiu, având rol determinant în stabilirea şi
funcţionarea organelor de guvernare şi în stabilirea formei statului, respectiv al caracterelor şi
atributelor acestuia;
- norme de consacrare şi garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi cele care
reglementează îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor;
- dispoziţii constituţionale care nu au legătură directă cu procesul de guvernare şi care
reglementează bazele organizării puterii (suveranitatea, teritoriul, populaţia) şi bazele puterii
(economia, finanţele, aspecte sociale şi culturale etc.)
B. Forma de adoptare a constituţiei sau a legilor constituţionale are caracter solemn şi se
realizează după o procedură derogatorie de la procedura legislativă obişnuită şi de către o autoritate
statală special constituită sau de către parlament, care acţionează ca putere constituantă şi nu ca
putere legislativă obişnuită;
14

De exemplu Constituţia Elveţiei, prin art. 25 bis instituie reguli de tăiere a bovinelor.
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C. Semnificaţia constituţiei ca document politic fundamental determină conţinutul concret al
unor reglementări constituţionale, exprimând voinţa legiuitorului constituant din momentul istoric al
adoptării sau după caz al revizuirii legii fundamentale. Dimensiunea politică a constituţiei evoca şi
caracterul complex şi multiplu al determinărilor exterioare al acesteia, respectiv particularităţile
istorice ale societăţii organizate statal, gradul de dezvoltare şi civilizaţie, etc. Conţinutul normativ al
unei constituţii, exprimă în forme juridice o anumită filozofie şi ideologie caracteristice unei
colectivităţi umane organizată statal şi corespunzătoare voinţei politice a legiuitorului constituant.
Este important a sublinia dinamismul constituţional. Legea fundamentală este un act dinamic,
deschid şi într-un continuu proces de cristalizare. Starea de constituţionalitate se realizează printr-un
proces continuu şi complex de interpretare şi aplicare a textelor cuprinse în corpul constituţiei de
către autorităţile statului. Un rol deosebit în acest amplu proces de interpretare şi realizare în concret
a prevederilor constituţionale, revine justiţiei constituţionale.
Activitatea de interpretare a textelor legii fundamentale este justificată deoarece în conţinutul
normativ al constituţiei există categorii şi concepte a căror sferă nu poate fi definită de legiuitorul
constituant. De altfel, normele constituţionale nu pot şi nu trebuie să ofere definiţii. De exemplu, şi
în Constituţia României există astfel de concepte, definibile pe cale de interpretare şi care au format
obiectul de analiză al Curţii Constituţionale: „spirit de toleranţă şi respect reciproc” (art. 29, alin. 3);
„identitate” (art. 30, alin. 6); „viaţă particulară” (art. 30, alin. 6); „principiile statului de drept” (art.
48, alin. 2); „utilitate publică” (art. 44, alin. 3); „proporţionalitate şi morală publică” (art. 53) sau
„situaţii extraordinare” (art. 115, alin. 4).
Interpretarea şi aplicarea normelor constituţionale implică ceea ce literatura de specialitate
denumeşte „comportament constituţional loial”, adică autorităţile statului au obligaţia în opera de
interpretare a textului constituţional să respecte spiritul şi mai ales finalitatea normei juridice. De
aceea opera de interpretare şi aplicare a legii fundamentale nu este legitimă dacă printr-o astfel de
activitate finalitatea urmărită constă în realizarea intereselor partizane de natură politică.
Interpretarea jurisprudenţială a textului constituţional poate să releve noi norme constituţionale.
De exemplu, interpretarea jurisprudenţială a Curţii Constituţionale a evidenţiat un nou drept
fundamental care nu are o formulare expresă în Constituţie, respectiv „dreptul la propria imagine”.
Conţinutul normativ al constituţiei trebuie înţeles şi determinat şi cu luarea în considerare a
criteriului teleologic evidenţiat în definiţia mai sus exprimată. Şi anume rolul structurant al legii
fundamentale pentru întreg sistemul social, politic şi statal, garant al drepturilor şi libertăţilor
fundamentale.
Remarcând o realitate politică şi juridică încă prezentă, G. Bourdeau sublinia: „Constituţia
scrisă este oprea teoreticienilor preocupaţi mai mult de eleganţa şi echilibrul juridic al mecanismului
pe care îl construiesc, decât de eficacitatea lui politică15”.
O astfel de constatare, o considerăm valabilă şi pentru Constituţia, respectiv constituţionalismul românesc contemporan.
Justa determinare a conţinutului normativ al unei constituţii este exprimată de eficacitatea
politică şi juridică a acesteia. Legea fundamentală trebuie să realizeze echilibrul dinamic social dar
şi stabilitatea şi armonia instituţională, garantarea eficientă a drepturilor fundamentale, în esenţă
cerinţele unei reale democraţii constituţionale bazate pe valorile statului de drept, a echilibrului
instituţional şi social şi a proporţionalităţii16.
Ion Deleanu remarca foarte bine că: „Succesul constituţiei şi al constituţionalismului este
totdeauna politic în măsura în care el este rezultatul unei tranzacţii, al unei relaţii între ceea ce
constituţia oferă în termen de formalizare, de obiectivare a problemelor politice şi ceea ce actorii
politici cer sau caută la un moment dat pentru a atinge propriile lor obiective17.
15

G. Bordeau, Traite de science politique, LGDJ, 1969, p. 59.
Pentru dezvoltări privind aplicarea principiului constituţional al proporţionalităţii la organizarea statală a puterii a
se vedea M. Andreescu, Principiul proporţionalităţii în dreptul constituţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007,
p. 267-298.
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I. Delenu, op. cit., p. 89.
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RECONFIGURAREA CODULUI FISCAL ROMÂN
Radu BUFAN∗
Abstract:
The paper is analysing the problems issued in the 8 years of application of the Romanian Fiscal
Code, proposing also few solutions. The main proposal is to abolish the Implementing Rules (Norme
metodologice) by taking over in the law the appropriate ones and to eliminate those Rules which
obviously are contrary to the spirit of the law. Other proposals are to introduce in the Code the principles
of the tax law which should become the main instrument in the interpretation of the Fiscal Code and few
references to the civil or commercial law as common framework for the definitions/wording used in the
tax laws.
There are presented also proposals to review the way in which the EU Directives are adopted and
to operate some changes in the structure of the Code.
Cuvinte cheie: Norme metodologice, principiile dreptului fiscal, interpretare, transpunerea
directivelor, convenţii de evitare a dublei impuneri

Codul fiscal român intrat în vigoare la 1.01.2004 a înregistrat, în 8 ani de existenta, peste 20
de valuri de modificări, unele justificate – cele determinate de aderarea României la UE – dar cele
mai multe periodice, anuale, ori determinate de nevoia adaptării la anumite conjuncturi.
În decursul funcţionării sale, practica a remarcat anumite disfuncţionalităţi dintre care o parte
inerente, datorate reunirii unor legi distincte, edictate pentru reglementarea unor impozite diferite
într-un cod care are pretenţia de a funcţiona unitar, după principii şi reguli care să ofere întotdeauna,
pentru toate cazurile, o soluţie justă, corectă, raţională.
Dificultatea intrinsecă a Codului, nerezolvată în prezent, o constituie nevoia de reglementare
a conflictului de legi, privind din două perspective astfel:
a) dispoziţiile de drept intern (naţional) convieţuiesc cu dispoziţii de drept european,
transpuse în Cod din directive, şi cu norme conflictuale ce trimit la dreptul fiscal internaţional, mai
precis la dreptul CEDI care-şi are sediul în cele 82 de Convenţii ratificate de România. Cu alte
cuvinte, dreptul fiscal român nu se rezumă la Codul fiscal, ci şi la CEDI şi la dispoziţiile de drept
european, inclusiv deciziile CEJ.
b) impozitele directe (impozitul pe profit, pe venitul persoanelor fizice şi impozitele şi taxele
locale) sunt de sorginte pur internă, iar cele indirecte (TVA şi accizele) provin din dreptul european;
datorită în primul rând naturii lor diferite este dificil a identifica regulile şi principiile aplicabile
ambelor tipuri de impozite dar şi cazurilor de interferenţă dintre ele (spre exemplu când TVA
neadmisă la deducere ca TVA devine element de cheltuială la determinarea profitului impozabil).
În plus faţă de această problemă „congenitală”, aplicarea în practică a dispoziţiilor Codului
fiscal a ridicat şi alte probleme, enumerate în continuare.
1) Existenţa Normelor metodologice de aplicare a Codului, adoptate prin hotărâre de Guvern,
care au teoretic rolul unor instrucţiuni/circulare de aplicare.
Problema constă în faptul că, deşi astfel de instrucţiuni/circulare sunt utilizate în toată lumea,
uneori Normele îşi depăşesc menirea şi se transformă în reglementari cu caracter primar, care
încalcă principiul legalităţii impunerii prevăzut la art. 139 alin. (1) din Constituţie.
∗

Prof.dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara.
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Distingem însă şi Norme metodologice care sunt utile şi completează textul legal, sunt
compatibile cu spiritul legii şi ajută la interpretarea corectă a textului legal (din Cod). Astfel de
norme metodologice trebuie însă ridicate la rang de lege şi nu eliminate, procedeu pe care l-am
remarcat îndeosebi în evoluţia Codului de procedură fiscală.
Astfel de norme, prin care de fapt se umplu lacune ale textului legal, sunt spre exemplu cele
date în aplicarea art. 21 alin (1) Cod fiscal, şi anume în identificarea cheltuielilor deductibile:
legiuitorul administrativ selectează, din mulţimea de cazuri ce pot conduce la interpretări
contradictorii, la început un număr de 5, apoi 6 şi în prezent 8 tipuri de cheltuieli pe care le declară
în mod expres deductibile.
Alt exemplu de Norme utile, care trebuie incluse în lege sunt cele care oferă definiţii fiscale
sau criterii de identificare a obiectului impozabil: un teren este în mod corect calificat din punct de
vedere fiscal drept construibil exclusiv în baza menţiunilor din certificatul de urbanism.
Pe de altă parte, distingem Norme metodologice care contrazic evident spiritul şi litera legii,
neavând nicio bază în reglementarea primară, efectul lor fiind, de regulă, cel de a restrânge
drepturile contribuabililor.
Spre exemplu, pct. 59 din Normele date în aplicarea art. 1511 Cod fiscal care a cunoscut o
tumultoasă aplicare deoarece defineşte „importatorul” în scopul taxei (TVA) iar efectul acestei
definiţii este că, deşi importator care plăteşte toate taxele, inclusiv TVA poate fi oricine, doar
proprietarul sau cumpărătorul mărfii poate deduce TVA plătită cu ocazia impozitului.
Identificarea unor astfel de norme, contrare legii, este relativ simplă în materia impozitelor
indirecte, a căror reglementare naţională constituie transpunerea unor directive. Analizând directiva,
dacă se constată contradicţii cu textul directivei şi nu există în directivă dispoziţii care să lase în acea
materie statelor membre o anumită libertate de mişcare, rezultă nelegalitatea textului din Norme.
În exemplul utilizat, rezultă cu claritate din Preambulul directivei (pct. 43) că sintagma
„importator în scopul taxei” are scopul de a identifica în toate cazurile persoana obligată la plata
taxei şi nu persoana care are dreptul de a o deduce.
În materia impozitelor directe, în lipsa unui reper reprezentat de un text de drept european,
folosirea abuzivă, contra legii, a Normelor este mai greu de demonstrat.
Cu atât mai mult este necesară clarificarea necesităţii existenţei Normelor cu cât excepţia de
nelegalitate a acestora nu mai poate fi invocată în faţa instanţelor, în baza „noului” text al Legii nr
554/2004, art. 4 alin. (1).
2) Insuficienta reglementare a „părţii generale” – Titlul I – a Codului fiscal, care ar trebui să
conţină principii, reguli de interpretare şi aplicare suficiente pentru a contribui la găsirea unor soluţii
raţionale în toate cazurile în care dispoziţiile din „partea specială” sunt neclare, contradictorii sau
insuficiente.
Dintre cele 12 articole ale Titlului I „Dispoziţii generale”, cap. II intitulat „Interpretarea şi
modificarea Codului fiscal” include 3 articole dintre care se remarcă art. 3 „Principiile fiscalităţii” şi
art. 5 „Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine”, care ambele ar trebui să contribuie la
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor din Cod; aşa cum am arătat la pct. 1, Normele primesc o
utilizare peste rolul ce le revine („necesare pentru aplicarea unitară a prezentului Cod” – art. 5 alin.
1) în dauna principiilor reglementate la art. 3, care nu-şi găsesc practic utilizare.
Art. 3 Cod fiscal are următoarea configuraţie:
„Principiile fiscalităţii
Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri,
cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la
interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru
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fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi
să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în
funcţie de mărimea acestora;
d) eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului
fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane
fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor
decizii investiţionale majore”.
Chiar la o sumară lectură, se poate observa că această enumerare a unor principii, include
formulări care, deoarece se rezumă la enunţarea principiilor, sunt destul de sintetice şi în acelaşi
timp, datorită lungimii frazei suficient de alambicate pentru a fi înţelese uşor şi rapid.
Este suficient, în ilustrarea acestei afirmaţii să încercăm să lecturăm cele 45 de cuvinte ce vor
să descrie eficienţa impunerii sau cele 56 „acordate” certitudinii impunerii.
Acest articol, alcătuit din numai 4 principii, nici nu a fost supus modificărilor, dar nici nu a
jucat rolul ce-i era destinat:
- în primul rând, pentru a împiedica legiuitorul naţional să „ocolească” aceste principii, în
opera de legiferare în materie fiscală, atât prin legi, cât şi prin acte ale Guvernului, atât de largi şi de
în exces utilizate de toate guvernele postdecembriste
- în al doilea rând, acela de a fi utilizat în opera de ghidare a utilizatorilor Codului care,
pentru interpretarea şi aplicarea unor norme în continuă schimbare au nevoie de un punct de reper
stabil şi exterior acestor norme variabile. Nici doctrina, nici practica judiciară nu au conferit
importanţa necesară acestor principii, deşi, în pofida unei doctrine neunitare, unele dintre ele sunt
larg invocate în plan internaţional.
Sub acest aspect, considerăm că prezentarea principiilor fiscalităţii, oricare ar fi acestea, nu
este suficientă, trebuind fie acompaniată de reguli de interpretare şi aplicare a normelor de drept
fiscal, fie completată cu principii ale dreptului fiscal, atât de necesare în epoca de continuă tranziţie
pe care o parcurge Romania, şi care nu permite practic respectarea regulilor jocului stabilite, chiar cu
bune intenţii în Codul fiscal.
3) Lipsa unor repere de trimitere clare necesare în opera de interpretare şi aplicare deoarece,
deşi dreptul fiscal nu are noţiuni proprii, specifice (cu unele excepţii) nu există reguli (dispoziţii)
clare care să trimită la Codul civil, comercial, la normele contabile sau alte reglementări pertinente şi
aplicabile.
4) Transpunerea defectuoasă a unor directive la data aderării României la UE.
Spre exemplu, directiva TVA1, din 412 articole plus preambulul extrem de important, a fost
încorporată în Cod în doar 68 de articole, ceea ce conduce la excesiv de multe trimiteri repetate,
astfel încât pentru a citi un singur articol trebuie citite alte 3-4 articole. De asemeni, directiva
fuziunilor2, a fost încorporata în articolul 271, după art. 27 care a reglementat instituţia anterior datei
aderării, astfel încât există confuzie între aceste reglementări, ambele în vigoare.
5) Lipsa din Codul fiscal a textelor de reglementare a unor impozite şi taxe care au rămas în
afara sa: taxele vamale, taxele de timbru etc., combinată – paradoxal – cu introducerea forţată în
Cod a unor reglementări nefiscale, cu Titlul IX2 dedicat bazei de calcul a contribuţiilor sociale.
6) Necesitatea renumerotării şi resistematizării materiei, existând numeroase adăugiri:
articole cu indici (pană la 70 de indici), articole abrogate, titluri abrogate.
1
2

Directiva 2006/112/CEE.
Directiva 90/434/CEE recodificată prin Directiva 2009/139/CE.
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În vederea îmbunătăţirii reglementării fiscale, considerăm că o resistematizare, o rearanjare, o
„rescriere” a Codului fiscal pare lipsită de utilitate, deoarece ar produce confuzie: utilizatorii
Codului fiscal au deja obişnuinţa identificării textelor de bază aplicabile diferitelor operaţiuni al
căror regim fiscal trebuie determinat, astfel încât structura şi ordinea titlurilor nu trebuie alterată.
Reluând cele 6 probleme speciale enunţate mai sus, vom dezvolta unele sugestii care ar putea
contribui la consolidarea caracterului ştiinţific al codificării fiscale.
1. Eliminarea Normelor metodologice
Textele Codului fiscal trebuie completate cu acele reglementări din Normele metodologice ce
s-au dovedit a fi în fapt reglementări primare şi care umplu lacune ale legii fără a contraveni nici
literei dar mai ales spiritului reglementării fiscale. Acestor texte din Normele metodologice trebuie
sa li se acorde „rangul” de lege pentru a putea produce efecte.
În mod simetric invers, acele texte din Norme care s-au dovedit reglementări contrare
spiritului şi literei legii trebuie complet eliminate. Astfel se poate evolua către un sistem în care
singurul nostru Cod de legi cu norme de aplicare redevine un veritabil Cod ce reglementează
exhaustiv viaţa fiscală; modelul francez al Codului General al Impozitelor care are 1965 de articole
(comparativ cu cele cca 400 ale Codului nostru) vorbeşte de la sine.
Dacă însă Normele metodologice rămân în vigoare, în multe puncte ele trebuie recorelate cu
textele Codului fiscal pe care ar trebui să le acompanieze; spre exemplu, textul pct. 39 din Normele
metodologice delimitează sfera cheltuielilor de protocol abia la Titlul III (art. 48 (5) lit. b), deşi
acestea apar deja în Titlul II, la art. 21.
Normele metodologice utilizează, în unele cazuri, exemplele cifrice drept studiu de caz
pentru interpretarea şi aplicarea textului legal: astfel se întâmplă în materia TVA (obligaţia de
ajustare) a impozitului pe profit, impozitelor locale, etc. O tehnică asemănătoare ar trebui utilizată
pentru identificarea dispoziţiilor legale aplicabile unor cazuri complexe.
Spre exemplu, în materia „combinărilor de societăţi” (fuziuni, divizări, contribuţii cu active,
etc.) trebuie corelate dispoziţiile din diverse titluri ale Codului care se referă la impozitul pe profit,
impozitul pe venit şi TVA. Nu întotdeauna o anumită operaţiune conduce la consecinţe identice în
materia diferitelor impozite aplicabile: spre exemplu dacă se înregistrează o lipsă din gestiune a unor
bunuri (furate, distruse, etc.) aceasta pot conduce la nedeductibilitatea fiscală a cheltuielii dar la un
regim diferit în materia TVA aferente (nu se colectează TVA).
Dacă Normele vor fi suprimate, exemplele practice vor fi transpuse în circulare şi instrucţiuni
ale ministrului de finanţe, dar detaliate pentru toate cazurile frecvent întâlnite în practică.
Rămânând la nivelul acestor ordine ale ministrului, remarcăm, spre exemplu, că OMFP
1376/20043 nu tratează situaţia lichidărilor care prezintă pasiv neplătit şi care reprezintă peste 90%
din total.
2. Consacrarea principiilor dreptului fiscal
În ce priveşte partea generală (Titlul I), care are un rol ce nu l-a jucat încă, principiile
fiscalităţii trebuie înlocuite cu principiile dreptului fiscal care, clar formulate, trebuie să constituie
instrumente în opera de aplicare şi interpretare a dispoziţiilor din partea specială a Codului fiscal, în
cazurile în care textul reglementar al unui anumit impozit nu este clar, există dispute asupra textului
aplicabil, etc.
Principiile respective provin atât din dreptul european, cât şi din dreptul intern, principii bine
consacrate cum sunt:
a) principiul legalităţii impozitelor şi taxelor, consacrat deja în Constituţie;
3
Ordin nr. 1376 din 17 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în
contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi
retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora.
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b) principiul egalităţii, conform căruia contribuabilii aflaţi în situaţii identice trebuie trataţi în
mod asemănător iar contribuabilii aflaţi în situaţii diferite trebuie trataţi diferit;
c) principiul neutralităţii fiscale care are mai multe accepţiuni în special cea referitoare la
interzicerea discriminării fiscale între operatorii economici;
d) principiul realităţii economice, consacrat deja la art. 11 Cod fiscal care permite fiscului să
recalifice operaţiunile efectuate cu scop exclusiv fiscal;
e) principiul securităţii juridice, creaţie a dreptului european;
f) principiul proporţionalităţii, preluat din dreptul european, de care este mare nevoie pentru a
stopa solicitările uneori aberante ale autorităţilor fiscale în materia probelor.
Deoarece această lucrare nu este consacrată principiilor dreptului fiscal, nu vom proceda la
prezentarea tuturor principiilor ce pot figura în Codul fiscal. Ne limităm a accentua că oricâte
principii vor fi (pentru început) receptate în Codul fiscal, revine practicii şi doctrinei sarcina de a le
conferi aplicabilitate în cazurile în care este necesară „intervenţia” unui principiu. Spre exemplu, în
materia serviciilor de consultanţă, management, etc. (în plan mai general a tuturor serviciilor
nematerializate în bunuri cu valoare intrinsecă). Normele impun, peste textul legal, dar în spiritul
legii, proba prestării efective a serviciilor. Pentru a nu se ajunge în extrema opusă, cea a colecţionării
de probe în exces, cu cheltuieli care depăşesc emolumentul respectivei prestaţii, poate fi invocat
principiul proporţionalităţii, aşa cum a fost în repetate rânduri consacrat de către CJUE chiar în
materie fiscală. Spre exemplu, în speţa C-199/82, Spa San Giorgio s-a arătat că s-a reţinut că: „14.
Pe de altă parte, orice cerinţă de probă, care face practic imposibilă sau excesiv de dificilă asigurarea
rambursării taxelor percepute contrar dreptului comunitar ar fi incompatibilă cu dreptul comunitar.
Acesta este mai ales cazul prezumţiilor sau regulilor privind probele edictate cu intenţia de a obliga
contribuabilul să dovedească faptul că taxele plătite în mod nedrept nu au fost transmise altor
persoane sau cazul restricţiilor speciale privind forma dovezii care urmează să fie prezentată, cum ar
fi excluderea oricărui tip de probe, altele decât cele bazate pe documente justificative. În cazul în
care se stabileşte că perceperea taxei este incompatibilă cu dreptul comunitar, instanţa trebuie să fie
liberă să decidă dacă sarcina probei a fost sau nu transferată, în întregime sau în parte, altor
persoane”.
Aşa cum am mai arătat dreptul fiscal modern s-a forjat în perioada în care România „a lipsit
din joc”(1940-1990), ori, în prezent, nu trebuie să reinventăm ceea ce deja este consacrat în doctrina,
practică şi legislaţia europeană: este timpul, la 20 de ani de la schimbare, să preluăm şi să aplicăm
ceea ce deja este verificat şi consacrat la partenerii noştri europeni.
3. Sursele interpretative
a) În ce priveşte reperele necesare pentru interpretarea textelor legale, identificăm în primul
rând valoarea relativă a Normelor metodologice (doctrina administrativă), care trebuie eliminate fie
prin ridicare la rang de lege, fie prin suprimarea celor contrare legii.
b) În ce priveşte Titlul V [care conduce la aplicarea şi interpretarea convenţiilor de evitare a
dublei impuneri (CEDI) la care România este parte] trebuie clarificată poziţia administraţiei cu
privire la Comentariile la Convenţia Model OECD, comentarii care deşi nu sunt recunoscute peste
tot în lume drept surse interpretative, au o valoare ştiinţifică certă, greu de contestat. Aşa cum am
afirmat anterior, dreptul nostru fiscal include atât Codul fiscal dar şi cele peste 80 de CEDI ratificate
de către România şi care sunt de frecventă aplicare în toate cazurile în care nerezidenţii prezintă
certificatul atestând această calitate.
Observând că uneori legiuitorul administrativ preia sau face trimitere la aceste Comentarii, se
pune problema valorii lor interpretative. Considerăm că nu putem prelua din Comentarii doar
anumite texte, ci trebuie să recunoaştem integral valoarea lor interpretativă. Această conectare cu
dreptul convenţiilor nu ne poate produce daune (din perspectiva interesului naţional) deoarece
textele negociate de România ale Convenţiilor protejează reţinerea la sursă a impozitului iar ţara
noastră poate face – şi a făcut – observaţii la Comentarii.
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c) Deoarece dreptul fiscal nu are un corp comun de principii şi reguli suficiente pentru
interpretare, pentru a identifica în toate cazurile soluţia corectă, echilibrată, raţională şi legală,
trimiterea la dreptul comun este necesară. Spre exemplu, adoptarea, în art. 11 a principiului realităţii
economice permite fiscului să recalifice orice operaţiune care nu are scop economic, recalificare
care însă conduce la nevoia de coroborare cu texte clare, sigure, verificate.
Care sunt însă reperele juridice stabile pe care le pot invoca juriştii în combaterea unor
construcţii artificiale ale contribuabililor sau a unor recalificări aberante ale fiscului? Noţiunile şi
categoriile de drept civil, de drept comercial, de drept contabil?
3.1. În primul rând, trebuie relevat paradoxul că, aparent, metoda de interpretare a Codului
fiscal este enunţată în Codul de procedură fiscală, la art. 13 care dispune astfel: „Interpretarea
reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa legiuitorului aşa cum este exprimată în lege”.
Această adevărată normă de interpretare literală nu este însă de mare folos, deoarece tocmai
modul de exprimare a voinţei legiuitorului nu este suficient de clar mai ales în situaţiile
nereglementate expres.
3.2. În al doilea rând, considerăm că se impune trimiterea la dictonurile latine care sunt utile
interpretării, inclusiv în materia fiscală, cum sunt, spre exemplu:
a) Speciaba generalibus derogant: ca primă arie de aplicare precizăm că definiţiile Codului
fiscal se regăsesc la Titlurile I (definiţii generale aplicabile cu excepţia Titlului VI), Titlul II, IX.
Aceste definiţii „fiscale” trebuie îmbogăţite cu alte definiţii ce lipsesc, atât în partea generală, cât şi
la anumite titluri. Este evident că definiţiile date la fiecare titlu prevalează asupra definiţiilor date în
partea generală.
b) Ubi lex non distinguit nec nos distinguerre debemus: este de deosebită utilitate în dublu
sens:
- având în vedere vocaţia generală a unui impozit în acea materie, dacă legea nu distinge nu
se vor putea identifica excepţii;
- în materia excepţiilor, actele administrative (Normele) nu vor putea introduce limitări ale
drepturilor contribuabililor punând condiţii neprevăzute de lege;
c) Exceptio est strictissimae interpretationis: este deosebit de util în materia scutirilor, care nu
trebuie interpretate extensiv.
Este evident că nu la preluarea în legea fiscală a acestor adagii ne referim, ci la identificarea
modalităţii de trimitere la regulile de interpretare consacrate în teoria generală a dreptului.
3.3. Dreptul fiscal a fost obligat să-şi extragă principalele repere din dreptul comercial, să
utilizeze noţiunile din contractele încheiate de către operatorii economici pentru a determina taxele
şi impozitele aplicabile acelor tranzacţii dar şi acelor operatori deveniţi contribuabili. Neexistând
dispoziţii interpretative, un sistem interpretativ propriu dreptului fiscal, apelul şi împrumutul
termenilor comerciali uzuali nu are cum să nu influenţeze opera de interpretare şi aplicare a
dreptului fiscal.
Odată cu intrarea în vigoare a noului cod civil are loc transpunerea reperului comercial către
cel civil deoarece legea civilă împrumută unele noţiuni şi instituţii din dreptul comercial, („dreptul
afacerilor”); dreptul fiscal continuă să aibă surse exterioare de sprijin, însă totuşi modificările
operate creează o nouă sursă de confuzii. Este suficient să invocăm dificultatea de a-l identifica, din
punct de vedere fiscal, pe profesionist, şi chiar întreprinderea, comparativ cu sistemul Codului
comercial care indica precis cine este comerciantul, persoană fizică sau juridică.
Chiar dacă, până în prezent, nu există reguli consacrate de trimitere la dreptul comercial sau
la cel civil, practica a croit drumul care conduce către ele, deoarece, în pofida unor opinii, dreptul
public nu are un drept comun. Nu rămâne legiuitorului fiscal decât să recunoască realitatea şi s-o
consacre în scopul unei mai corecte şi coerente aplicări a textelor legale.
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3.4. Chiar dacă par chestiuni clarificate în doctrina juridică, deoarece Codul fiscal şi
fiscalitatea în general constituie încă apanajul economiştilor, înscrierea unor concepte şi reguli
juridice elementare în Codul fiscal este necesară. Spre exemplu, „regula” conform căreia o persoană
nu poate avea doar obligaţii, ci şi drepturi corelative, este utilă în materia TVA: astfel, un „statut
juridic” al contribuabilului (persoanei impozabile) trebuie să conţină simultan atât obligaţia de a
colecta TVA asupra livrărilor dar şi dreptul de a deduce TVA aferentă achiziţiilor.
Dacă spre exemplu în urma unei inspecţii fiscale o persoana fizică dezvoltator imobiliar este
considerată ca persoană impozabilă (cu TVA) de la o dată anterioară (din trecut), deşi nu a fost
înregistrată cu acest statut la fisc, şi i se calculează TVA de plată, aceea persoană va avea ex lege şi
dreptul de a-şi deduce TVA aferentă achiziţiilor, pentru aceeaşi perioadă fiscală, deşi nu a fost
înregistrată la fisc.
Într-un plan mai general, când nu există reglementări specifice în materia fiscală, nu putem
aplica decât principiile generale ale dreptului şi regulile sale, conturate de-a lungul timpului, care
conduc la încadrarea în categoriile juridice consacrate şi echilibrate din punct de vedere legal.
3.5. În ce priveşte metodele de interpretare utilizabile în dreptul fiscal, partea generală a
Codului fiscal ar trebui să ofere anumite repere care să-l ghideze pe interpret.
Spre exemplu, metoda gramaticală se dovedeşte utilizabilă şi utilă în multe rânduri: în
identificarea condiţiilor puse de lege pentru exercitarea unui drept (cumulative sau alternative),
utilizarea singularului/pluralului, etc.
Metoda teleologică pare a se combina cu adagiul actus interpretandus est potius ut valeat
quam pereat. Uneori scopul legii nu este clar detectabil, însă preambulul uşurează mult această
operă: spre exemplu art. 1511 C fisc combinat cu preambulul Directivei TVA arată clar ilegalitatea
pct. 59 din Norme.
Considerăm că interpretarea istorică este importantă deoarece condiţiile generale de existenţă
ale societăţii se schimbă rapid, ceea ce impune şi adaptarea modului de înţelegere a normei fiscale.
Spre exemplu evoluţia conţinutului categoriei cheltuieli de protocol, categoriei „locuinţe de
servicii”, desuetudinea legilor privind vânzarea în pierdere, etc.
Interpretarea raţională conduce la rezultate pozitive în dreptul fiscal şi este necesar a fi
privilegiată tot mai des. Spre exemplu prin utilizarea sa pot fi determinate natura şi tipul probelor
prestării serviciilor, situaţia operatorilor economici după aderare comparativ cu cea anterioară, etc.
Este adevărat că se poate deduce, din art. 13 C. pr. fisc, inadmisibilitatea interpretării prin
analogie în dreptul fiscal; practica a demonstrat însă că datorită infinitei varietăţi a situaţiilor, atât
contribuabilul, cât şi fiscul au fost forţaţi să aplice norme edictate pentru cazuri asemănătoare, în
lipsa oricărei alte soluţii.
Ceea ce trebuie reţinut este că dreptul fiscal nu poate ocoli consecinţele teoriei generale a
dreptului, nu-şi poate făuri un corp închis de reguli care să se sprijine pe alte valori decât valorile
fundamentale ale dreptului. Dreptul fiscal poate cunoaşte reglementări specifice, legitime, dar în
cele mai multe cazuri în care apar probleme de interpretare şi aplicare este obligat să caute soluţiile
în dreptul comun, ori, în loc să-şi ascundă capul în nisip, legiuitorul fiscal trebuie să recunoască
această realitate şi, pentru a evita derapajele, să indice el însuşi dreptul comun aplicabil.
4. Retranspunerea directivelor
Necesitatea rescrierii textelor de transpunere a directivelor, care să ofere reglementări simple
şi clare, cât mai apropiate de spiritul Directivelor şi de jurisprudenţa CEJ în aplicarea acestora, este
imperios necesară.
În materia directivelor privind impozitarea directă, doctrina a sesizat neconcordanţe între
dreptul european şi cel naţional; în plus jurisprudenţa CEJ a determinat modificări ale legislaţiilor
naţionale. De aceea în materia transpunerii acestor directive, asistăm la nevoia de modificare
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continuă, conform deciziilor CJUE, care trebuie şi ele aduse la cunoştinţa contribuabililor, într-un
mod cât mai accesibil.
În ce priveşte directivele de TVA şi accize, în special în materia TVA se impune dezvoltarea
textelor din Cod şi reorganizarea lor pe operaţiuni interne, intracomunitare şi cu state terţe. Este
imperios necesară dezvoltarea textelor pentru a putea face înţelegerea lor mai accesibilă la prima
citire şi pentru a facilita înţelegerea spiritului textului de drept european
5. Necesitatea eliminării Titlului IX2 Cod fiscal şi introducerea altor impozite şi taxe de
natură fiscală în Cod
Începând cu 1.01.2011 în Codul fiscal a fost introdus forţat un nou titlu, care are ca obiect de
reglementare baza de calcul a contribuţiilor sociale. Aceste contribuţii nu au caracter fiscal şi în
consecinţă nu au ce căuta în Codul fiscal; introducerea lor în cod este rezultatul unor calcule de
oportunitate, legate de extinderea bazei de calcul a contribuţiilor sociale. Deoarece era mai simplu ca
Guvernul să modifice doar Codul fiscal şi nu cele 7 legi ce reglementau contribuţiile şi pentru a
profita de posibilitatea de interpretare extensivă a noţiunilor de venituri salariale, activitatea
dependentă, etc., s-a ales o soluţie comodă dar neconcordantă cu conţinutul, natura şi scopul Codului
fiscal. În consecinţă, acest titlu trebuie în viitor eliminat din Codul fiscal făcând eventual obiectul
unui cod al contribuţiilor.
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ARMONIZAREA CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ
CU NOILE PREVEDERI ALE DIRECTIVELOR PRIVIND ASISTENŢA
RECIPROCĂ ÎNTRE STATELE MEMBRE ŞI COOPERAREA
ADMINISTRATIVĂ ÎN DOMENIUL FISCAL
Arina DRAGODAN*
Abstract:
Creating the European Union, the abolition of customs barriers, aligning the tax systems of
member countries and integration of our country in this union imposed harmonization of the
Romanian fiscal system with systems of Member States. In this context, is included the transposition
of directives on mutual assistance and administrative cooperation in tax matters.
Globalization, a phenomenon that has generated the development of mobility of taxpayers,
cross-border transactions and the internationalization of financial instruments determined the
Member States to enter into wider cooperation, including the establishment of transparent taxation
systems and the exchange of information.
Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, transpunere legislativă, codificare, asistenţa reciprocă,
cooperarea administrativ-fiscală, globalizare
I. Aspecte generale privind suveranitatea fiscală şi armonizarea dreptului fiscal
naţional cu dreptul Uniunii Europene
Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale sunt principalele surse prin care statul obţine
resursele necesare finanţării diferitelor servicii, acordării subvenţiilor şi reglării unor fenomene
economice sau sociale.
În prezent administraţiile fiscale din toată lumea sunt confruntate cu aceleaşi evenimente, în
continuă schimbare, fiind influenţate în special de fenomenul globalizării şi al creşterii vitezei de
transmitere a fluxurilor informaţionale. Globalizarea a condus la dificultăţi din ce în ce mai mari în
lupta împotriva fraudei fiscale la nivel internaţional şi acest lucru afectează în special cele 27 de
state membre ale Uniunii Europe, cu diferenţele lor majore. Aceşti factori au condus la necesitatea
îmbunătăţirii cooperării internaţionale în cadrul Uniunii dar şi la nivel internaţional.
După cum bine se cunoaşte, în virtutea suveranităţii lor, administraţiile fiscale sunt
competente în interiorul graniţelor naţionale, însă combaterea fraudei fiscale necesită acţiuni la nivel
european şi internaţional, acţiunile individuale ale statelor membre nefiind suficiente pentru a
combate frauda fiscală transnaţională. În acest scop, în activitatea lor, administraţiile fiscale au
nevoie de cât mai multe informaţii privind contribuabilii, astfel că lupta contra evaziunii fiscale
internaţionale nu poate fi eficientă dacă ea nu se poartă în cadrul unei cooperări internaţionale.
Armonizarea legislaţiilor naţionale cu cea a Uniunii Europene reprezintă în primul rând o
obligaţie impusă de aceasta care trebuie îndeplinită de către toate guvernele statelor membre, iar în
al doilea rând, constituie o metodă prin care se doreşte eficientizarea sistemelor fiscale naţionale.
În ceea ce priveşte armonizarea legislativă, potrivit prevederilor art. 114 şi 115 ale Tratatului
privind Uniunea Europeană1, „Parlamentul European şi Consiliul (…) adoptă măsurile privind
*

Consilier juridic; drd. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti.

Drept public

435

apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect
instituirea şi funcţionarea pieţei interne.
(…) Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi
după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social, adoptă directive
pentru apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre, care au
incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne”.
În materie fiscală, armonizarea legislaţiei comportă anumite particularităţi. În acest sens,
potrivit opiniei doctrinarilor2, statele membre reuşesc cu greu să-şi disimuleze lipsa de entuziasm
pentru construcţia unei fiscalităţi directe puse sub tutela comunitară. La dispoziţia Uniunii rămâne
doar armonizarea fiscală în anumite tipuri de impozite (de exemplu, impozitele indirecte – TVA).
Pe această problematică, literatura franceză a apreciat că statul are un teritoriu propriu şi o
suveranitate proprie. El se bucură de suveranitatea sa teritorială. Până la limitele frontierelor sale
care îl limitează prin bariere vamale, el este un maestru absolut în materie fiscală [...]. În
suveranitatea sa teritorială, statul găseşte unica sursă a puterii(competenţei) sale de impozitare este
astfel nelimitată [...]. În materie de impozite, statul are o putere absolută în interiorul teritoriului său,
în timp ce acesta nu are nicio putere în afara teritoriului său – sub rezerva, desigur, a acordurilor
internaţionale pe care le-a încheiat3.
De asemenea, s-a apreciat în doctrină că „Statul care deţine puterea fiscală caută, în absenţa
convenţiei fiscale internaţionale, să pună în aplicare plenitudinea competenţei sale pentru a asigura
cea mai mare cantitate posibilă de lichidităţi fiscale, şi pentru a face aceasta, el apelează, adesea, în
mod excesiv la puterea teritorialităţii şi a personalităţii sale”4.
Tot în literatura de specialitate5 s-a arătat că incidenţa evaziunii fiscale şi a evitării fiscalităţii
internaţionale este în creştere rapidă, datorată în mare parte intensificării semnificative a comerţului
electronic. Cu toate că armonizarea legislaţiei fiscale internaţionale – în special în sistemul legal al
Comunităţii Europene – a progresat în ritm accentuat, aceasta nu a reuşit să ţină ritmul cu metodele
chiar mai rapide şi mai energice ale evazioniştilor fiscali şi ale celor care evită plata taxelor, ceea ce
a generat pierderi de venituri la buget din ce în ce mai mari.
Ceea ce este necesar, aşa cum prof. Maria Amparo Grau susţine, este reglarea adecvată a
asistenţei reciproce pentru recuperarea creanţelor fiscale. Este esenţial să se internaţionalizeze
legătura dintre capacitatea de a impune impozite şi capacitatea reală de a le executa. În contextul
relaţiilor internaţionale existente, cel mai promiţător mod de a obţine executarea în recuperarea
creanţelor fiscale este prin mecanismul asistenţei reciproce – o funcţie administrativă care tinde să
fie implicată în reţele foarte complexe de procedură.
Tendinţa actuală care se face remarcată este cooperarea între autorităţile fiscale pentru
recuperarea creanţelor fiscale. Astfel că tratatele conţin dispoziţii referitoare la asistenţa reciprocă în
materia recuperării creanţelor fiscale. Experţii din ţările dezvoltate au subliniat că toate sistemele
fiscale au ca obiect esenţial recuperarea impozitelor. Este deci, normal să fie interesate de
cooperarea în materie de recuperare6.
1

Versiunea consolidată a Tratatului a fost publicată în Jurnalul oficial al Comunităţilor Europene 2010/C 83/01 din
30 martie 2010.
2
E. Meier, B. Boutemy, Conventions fiscales bilaterales au sein de L'Union Européenne ou l'histoire d'une
passation de pouvoir?, în Buletinul fiscal Francis Lefebvre nr. 1/2005, p. 29.
3
M. Chrétien, Contribution à l’étude du droit international fiscal actuel: le rôle des organizations internationals
dans le réglement des questions d’impôts entre les divers Etats, R.C.A.D.I, 1954-II, t. 86, p. 15.
4
P. Levine, La lutte contre l'evasion fiscale de caractére international en l'absence et en presence de conventions
internationales, LGDJ, Biblioteque de science financière, Paris, t.24, 1988, p. 114.
5
M. Amparo Grau Ruiz, Mutual Assistance for the Recovery of Tax Claims, Editura Kluwer Law International,
Haga, 2003, p. 78.
6
"Coopération Internationale en Matière Fiscale" – Rapport Du Groupe Spécial de Nations Unies. Département
des Affaires économiques et sociales. Groupe spécial d'Experts de la Coopération internationale en Matière fiscale, 2003.
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Aspectele generale mai sus-menţionate sunt în susţinerea obiectului prezentei comunicări
ştiinţifice, şi anume al analizei transpunerii în cadrul Codului de procedură fiscală a dispoziţiilor a
două directive, respectiv, Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa
reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri7, şi
Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a
Directivei 77/799/CEE8, armonizare legislativă care a realizat o codificare a dispoziţiilor stabilite de
Uniunea Europeană cu privire la asistenţa reciprocă între statele membre şi cooperarea
administrativă în domeniul fiscal.
II. Scurt istoric al reglementărilor privind asistenţa reciprocă între state în materia
recuperării creanţelor fiscale şi cooperarea administrativă în domeniul fiscal
Cooperarea dintre administraţiile fiscale ale statelor membre, precum şi asistenţa reciprocă,
ca formă a cooperării interstatale pentru recuperarea creanţelor fiscale au fost prevăzute iniţial,
înainte de adoptarea directivelor, în convenţiile internaţionale, respectiv în convenţiile de evitare a
dublei impuneri. Înainte de aderarea României la U.E acestea constituiau actele juridice prin care se
stabileau relaţiile dintre administraţia noastră fiscală cu administraţiile fiscale străine.
Primele modalităţi de asistenţă reciprocă în materie de recuperare au fost stabilite prin
Directiva Consiliului 76/308/CEE9 din 15 martie 1976 privind asistenţa reciprocă în materie de
recuperare a creanţelor rezultate din operaţiuni cuprinse în sistemul de finanţare al Fondului
European de Orientare şi Garantare Agricolă, precum şi a prelevărilor agricole şi drepturilor vamale,
modificată şi completată ulterior.
Această directivă şi actele care au modificat-o au fost codificate prin Directiva 2008/55/CE a
Consiliului din 26 mai 2008 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind
anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri10.
Aderarea României la Uniunea Europeană, a generat armonizarea legislaţiei fiscale naţionale
cu practicile administrative ale statelor membre prin transpunerea reglementărilor europene în
legislaţia internă. În această direcţie se înscrie şi transpunerea Directivei Consiliului 76/308/CEE şi a
Directivei Comisiei nr. 2002/94/CE în cadrul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, act normativ unde erau reglementate în anul 2007 prevederile referitoare la
colectarea creanţelor fiscale pentru a asigura unitatea reglementării în materie, completându-se astfel
titlul VIII („Colectarea creanţelor fiscale”) prin introducerea unui nou capitol, al XIII-lea (intitulat
„Aspecte internaţionale“). Dispoziţiile acestui capitol au intrat în vigoare, cu unele excepţii, de la 1
ianuarie 2007.
Această completare a codului reglementa raporturile dintre administraţia fiscală română şi
autorităţile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene, mai exact, asistenţa reciprocă în
domeniul colectării, procedura prin care autorităţile competente din România puteau solicita
asistenţă din partea altor State Membre pentru recuperarea anumitor creanţe la bugetul de stat,
urmând ca Statele Membre cărora li se solicită asistenţă să realizeze recuperarea acestor creanţe
potrivit legislaţiei naţionale, aşa cum ar proceda în cazul propriilor creanţe.
În ceea ce priveşte asistenţa reciprocă acordată de autorităţile competente din statele membre
în domeniul impozitării directe, primele dispoziţii comunitare au fost stabilite la nivelul Uniunii
Europene prin Directiva Consiliului 77/799/CEE din 19 decembrie 197711.
7
Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 84/1 din 31 martie 2010, rectificată ulterior şi publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 100/17 din 22 aprilie 2010, abrogă vechea Directivă 2008/55/CE începând cu
data de 1 ianuarie 2012, dată de la care Statele membre au început punerea în aplicare a noilor prevederi.
8
Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L064 din 11 martie 2011.
9
Publicată în JO L 073, 19.03.1976, p. 18.
10
Publicată în JO L 150, 10.06.2008, p. 28.
11
Publicată în Jurnalul Oficial al comunităţilor europene L 336/15, 27.12.1977, p. 21-26.
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Această directivă a fost transpusă în legislaţia internă, respectiv, în Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, la Capitolul V al Titlului V denumit „Impozitul pe veniturile obţinute din
România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”.
Art. 1 al acestei directive dispune că autorităţile competente ale statelor membre fac schimb
de orice fel de informaţii care să le permită să efectueze o evaluare corectă a impozitelor pe venit şi
a taxelor pe capital.
Schimbul de informaţii se realizează potrivit directivei sus-menţionate prin 3 modalităţi, şi
anume: schimbul la cerere, schimbul automat de informaţii, schimbul spontan de informaţii.
Directiva cuprinde şi alte dispoziţii privind confidenţialitatea informaţiilor, termenul-limită
pentru prezentarea de informaţii, limitele schimbului de informaţii, schimburile de experienţă.
Deşi aceste dispoziţiile comunitare au reprezentat un prim pas către îmbunătăţirea
procedurilor de recuperare a creanţelor fiscale la nivelul Uniunii prin armonizarea legislaţiei
naţionale aplicabile, s-au dovedit insuficiente pentru a răspunde cerinţelor pieţei interne aşa cum a
evoluat aceasta în ultimii 30 de ani. Statele membre au criticat în repetate rânduri insuficienţa şi
lipsa de coordonare şi de transparenţă a măsurilor legale de care dispun în temeiul Directivei
2008/55/CE a Consiliului şi a Directiva Consiliului 77/799/CEE.
Astfel s-a dovedit a fi necesară extinderea domeniului de aplicare a asistenţei reciproce în
materie de recuperare a creanţelor privind taxe şi impozite care nu erau încă acoperite de asistenţa
reciprocă în materie de recuperare, totodată şi pentru a putea răspunde creşterii numărului cererilor
de asistenţă. S-a impus elaborarea de noi dispoziţii pentru un sistem mai eficient de asistenţă în
materie de recuperare în cadrul pieţei interne care să garanteze proceduri de asistenţă pentru o
recuperare rapidă, eficientă şi uniformă între statele membre.
De asemenea, Directiva 77/799/CEE a fost concepută într-un context diferit de cerinţele
actuale ale pieţei interne şi nu mai permitea îndeplinirea noilor cerinţe în materie de cooperare
administrativă, astfel că s-a considerat că o simplă modificare a acesteia nu este suficientă pentru
îndeplinirea obiectivelor, ci trebuie înlocuită de un nou instrument juridic care să se aplice taxelor şi
impozitelor directe şi indirecte care nu fac obiectul legislaţiei Uniunii, fiind nevoie de un instrument
adecvat pentru a permite o cooperare administrativă eficientă.
Mobilitatea contribuabililor, numărul tranzacţiilor transfrontaliere şi internaţionalizarea
instrumentelor financiare au cunoscut o dezvoltare puternică, ceea ce îngreunează stabilirea corectă
a taxelor şi impozitelor de către statele membre. Această dificultate din ce în ce mai mare afectează
funcţionarea sistemelor de impozitare şi atrage după sine apariţia dublei impuneri, fapt care incită la
fraudă fiscală şi evaziune fiscală, competenţele de control rămânând la nivel naţional.
În consecinţă, un stat membru nu îşi poate gestiona sistemul de impozitare intern, în special
în ceea ce priveşte impozitarea directă, în lipsa unor informaţii din partea altor state membre. Pentru
contracararea efectelor negative ale acestui fenomen, s-a apreciat a fi indispensabil să se instituie o
nouă cooperare administrativă între administraţiile fiscale ale statelor membre şi să se creeze
instrumente care să permită instaurarea încrederii între statele membre, prin instituirea de norme,
obligaţii şi drepturi identice pentru toate statele membre.
Ca urmare, au fost adoptate Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind
asistenta reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte masuri şi
Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a
Directivei 77/799/CEE.
III. Transpunerea noilor reglementări în Codul de procedură fiscală
Ca şi alte state membre ale Uniunii Europene, România a transpus în legislaţia sa naţională
prevederile noilor directive, respectiv prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi
completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală12 au fost transpuse dispoziţiile
Directivei 2010/24/UE a Consiliului.
12

Publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 626 din data de 2 septembrie 2011.
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Acest act normativ introduce în Codul de procedură fiscală un capitol amplu (Capitolul XII1 –
denumit „Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi
şi alte măsuri”) cuprinzând norme privind asistenţa în vederea recuperării în România a unor creanţe
stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi asistenţa în vederea recuperării
într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite în România, abrogând totodată,
începând cu 1 ianuarie 2012, vechiul capitol XIII („Aspecte internaţionale”) al titlului VIII din
Codul de procedură fiscală.
Ca urmare, prin Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 99 din 26 ianuarie 201213 a fost
abrogat Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.659/2008 privind modelul şi conţinutul
unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite
prin titluri de creanţă emise în România.
În ceea ce priveşte transpunerea în dreptul intern a noilor reglementări europene privind
cooperarea administrativă în domeniul fiscal, Directiva 2011/16/UE a Consiliului prevede obligaţia
pentru statelor membre de a pune în aplicare de la 1 ianuarie 2013, actele cu putere de lege şi
dispoziţiile administrative necesare respectării noii directive.
În vederea îndeplinirii acestei obligaţii, România a transpus prevederile noii directive în
legislaţia naţională, ceea ce impus modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/201214.
Acest act normativ introduce în Codul de procedură fiscală un nou titlu, titlul VII1
(„Cooperarea administrativă în domeniul fiscal”), cuprinzând art. 1095-10930.
Noua directivă 2011/16/UE abrogă Directiva 77/799/CEE a Consiliului privind asistenţa
reciprocă acordată de autorităţile competente din statele membre în domeniul impozitării directe şi
al impozitării primelor de asigurare, care se aplică în prezent, directivă transpusă în legislaţia noastră
internă în Codul fiscal la Capitolul V al Titlului V.
Aceasta prevede norme mai clare prin care se conferă statelor membre prerogativele necesare
unei cooperări administrative în domeniul fiscal mai eficiente în vederea realizării unui schimb de
informaţii care este în mod previzibil relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale
statelor membre în privinţa taxelor şi impozitelor menţionate la articolul 2.
Având în vedere obiectul directivei şi anume, reglementarea modul în care autorităţile
fiscale din statele membre trebuie să colaboreze pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei
privitoare la impozitele şi taxele prevăzute de directivă, şi ţinând seama de faptul că prevederile
referitoare la administrarea impozitelor şi taxelor în România fac obiectul Codului de procedură
fiscală, transpunerea Directivei 2011/16/UE s-a făcut prin completarea acestui act normativ cu un
nou titlu, după cum se motivează şi în nota de fundamentare a O.G nr. 2/2012.
În consecinţă, prevederile Capitolului V din Titlul V al Codului fiscal referitoare la
transpunerea Directivei 77/799/CEE au fost abrogate.
IV. Principalele prevederi ale noilor directive
Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în materie
de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri prevede normele în temeiul cărora
statele membre urmează să asigure asistenţa în vederea recuperării, într-un stat membru, a tuturor
creanţelor menţionate la articolul 2 al acesteia, născute într-un alt stat membru. Totodată directiva
defineşte într-o manieră mult mai extinsă drepturile şi obligaţiile părţilor implicate.
Domeniul de aplicare a fost extins şi la alte impozite şi taxe decât cele care erau deja
acoperite de Directiva 2008/55/CE a Consiliului, şi anume asupra tuturor taxelor, impozitelor şi
drepturilor de orice fel percepute de către un stat membru sau în numele acestuia ori de către
subdiviziunile sale teritoriale sau administrative, inclusiv autorităţi locale, sau în numele acestora ori
13
14
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în numele Uniunii Europene, rambursărilor, intervenţiilor şi altor măsuri care fac parte din sistemul
de finanţare integrală sau parţială a Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) şi a Fondului
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), inclusiv sumelor care se percep în legătură
cu aceste acţiuni, prelevărilor şi altor drepturi prevăzute în cadrul organizării comune a pieţei din
sectorul zahărului.
Domeniul de aplicare include şi:
a) sancţiunile administrative, amenzile, taxele şi suprataxele în legătură cu creanţele pentru
care se poate solicita asistenţă reciprocă, care sunt stabilite de autorităţile administrative
responsabile de perceperea taxelor, impozitelor sau drepturilor în cauză sau de desfăşurarea de
anchete administrative în privinţa acestora ori care sunt confirmate de organismele administrative
sau judiciare la cererea autorităţilor administrative menţionate;
b) taxele pentru certificate şi alte documente similare emise în legătură cu procedurile
administrative privind taxele, impozitele şi drepturile;
c) dobânzile, majorările de întârziere, penalităţile de întârziere şi costurile în legătură cu
creanţele pentru care poate fi solicitată asistenţă reciprocă.
Noua directivă 2010/24/UE pune la dispoziţia statelor membre instrumente uniforme care să
înlesnească măsurile asigurătorii sau de executare, pentru a evita problemele legate de recunoaşterea
şi traducerea actelor emise de alte state membre, cât şi un formular tip pentru notificarea, pe
teritoriul unui alt stat membru, a documentelor referitoare la creanţe.
De asemenea, dispoziţiile sale dau posibilitatea funcţionarilor dintr-un stat membru să fie
prezenţi în birourile administrative sau să participe activ la anchetele administrative de pe teritoriul
unui alt stat membru printr-un acord.
Autorităţile competente pentru recuperarea în România a creanţelor stabilite într-un alt stat
membru al Uniunii Europene, precum şi pentru recuperarea într-un alt stat membru al Uniunii
Europene a creanţelor stabilite în Romania sunt, în funcţie de tipul creanţei administrate, în
conformitate cu dispoziţiile art. 1784 C. pr. fisc.: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Modalităţi de acordare a asistenţei reciproce între statele membre sunt:
a) Schimbul de informaţii realizat în două moduri: la cererea autorităţii solicitante şi fără
cerere prealabilă, în condiţiile prevăzute de directivă.
Directiva prevede de asemenea şi informaţiile exceptate de la acordarea asistenţei, însă aceste
excepţii nu pot fi interpretate însă ca permiţând unei autorităţi solicitate a unui stat membru să refuze
furnizarea de informaţii pentru simplul motiv că aceste informaţii sunt deţinute de o bancă, de o altă
instituţie financiară, de o persoană desemnată sau care acţionează în calitate de agent sau de
administrator sau că informaţiile respective se referă la participaţiile la capitalul unei persoane.
Astfel a fost clarificată problema utilizării inadecvate a secretului bancar.
b) Notificarea documentelor destinatarului referitoare la creanţe emise de statul membru
solicitant sau la recuperarea acestora, de către autoritatea solicitată, la cererea autorităţii solicitante,
în acest sens, directiva stabilind ca autoritatea solicitată să se asigure că notificarea în statul membru
solicitat se efectuează în conformitate cu actele cu putere de lege, actele administrative şi practicile
administrative naţionale în vigoare în statul membru solicitat.
c) Măsurile asigurătorii sau de recuperare care pot fi puse în aplicare prin:
- Cererea de recuperare: în conformitate cu dispoziţiile art. 10 al directivei, la cererea
autorităţii solicitante, autoritatea solicitată recuperează creanţele care fac obiectul unui titlu care
permite executarea în statul membru solicitant.
Directiva prevede la art. 12 alin. (1) că orice cerere de recuperare este însoţită de un titlu
uniform care permite executarea în statul membru solicitat. Acest titlu uniform reflectă conţinutul
principal al titlului iniţial care permite executarea şi constituie baza unică a măsurilor asigurătorii şi
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de recuperare luate în statul membru solicitat. Acesta nu face obiectul niciunui act de
recunoaştere, completare sau înlocuire în respectivul stat membru. În ceea ce priveşte executarea
cererii de recuperare, directiva prevede la art. 13 faptul că în scopul recuperării creanţei în statul
membru solicitat, orice creanţă cu privire la care a fost formulată o cerere de recuperare este tratată
ca şi când ar fi o creanţă a statului membru solicitat, cu unele excepţii menţionate de directivă.
Cererea de măsuri asigurătorii: la cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată ia
măsurile asigurătorii necesare, dacă acestea sunt permise de legislaţia sa naţională şi în
conformitate cu practicile sale administrative, pentru a asigura recuperarea.
Costurile asistenţei: în conformitate cu articolul 20 alin. (1) al directivei, în plus faţă de
sumele menţionate la articolul 13 alineatul (5), respectiv, sumele recuperate aferente creanţei,
precum şi dobânda percepută, autoritatea solicitată urmăreşte să recupereze de la persoana vizată
cheltuielile legate de recuperare pe care le-a suportat şi le reţine, în conformitate cu actele cu
putere de lege şi actele administrative din statul membru solicitat.
De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) al aceluiaşi articol, Statele membre
renunţă reciproc la toate cererile privind rambursarea cheltuielilor rezultate din asistenţa reciprocă
pe care şi-o acordă în conformitate cu prezenta directivă.
Limitele obligaţiilor autorităţii solicitate sunt enumerate în cadrul directivei la art. 18.
Aplicarea altor acorduri privind asistenţa
În acest sens, se păstrează vechea prevedere a Directivei Consiliului 76/308/CEE, şi anume,
Directiva 2010/24/UE a Consiliului stabilind că nu aduce atingere îndeplinirii niciunei obligaţii de
furnizare de asistenţă mai extinsă, care decurge din acorduri sau înţelegeri bilaterale sau
multilaterale, inclusiv în domeniul notificării actelor judiciare sau extrajudiciare, cu condiţia ca în
cazul în care statele membre încheie astfel de acorduri sau înţelegeri bilaterale sau multilaterale cu
privire la aspecte reglementate de directivă şi care nu se referă la cazuri individuale, ele să informeze
fără întârziere Comisia în acest sens. La rândul său, Comisia informează celelalte state membre.
Noutatea o aduce însă, alin. (3) al acestui articol, potrivit căruia, atunci când acordă asistenţă
reciprocă mai extinsă în temeiul unui acord sau al unei înţelegeri bilateral(e) sau multilateral(e),
statele membre pot face uz de reţeaua de comunicaţii electronice şi de formularele-tip adoptate
pentru punerea în aplicare a prezentei directive.
O altă noutate adusă de Directiva 2010/24/UE este aceea că informaţiile transmise între cele
două state: solicitat şi solicitant, pot fi folosite şi de un al treilea stat, în condiţiile dispoziţiilor alin.
(4) al art. 23.
Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a
Directivei 77/799/CEE stabileşte în primul rând normele şi procedurile ce trebuie respectate de către
statele membre pentru cooperarea între ele în scopul realizării schimbului de informaţii. Totodată,
sunt prevăzute şi normele privind cooperarea statelor cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte
coordonarea şi evaluarea proceselor de schimb de informaţii.
Printre noile măsuri impuse de directivă în sensul îmbunătăţirii eficienţei cooperării
administrative în domeniul impozitării, menţionăm următoarele:
- domeniu de aplicare a fost extins asupra tuturor tipurilor de taxe şi impozite percepute de
către sau în numele unui stat membru sau al subdiviziunilor teritoriale sau administrative ale
acestuia, inclusiv autorităţile locale, exceptându-se taxa pe valoarea adăugată şi taxele vamale sau
accizele care fac obiectul unei alte legislaţii a Uniunii privind cooperarea administrativă dintre
statele membre. De asemenea, directiva nu se aplică nici contribuţiilor obligatorii la sistemul de
securitate socială plătibile statului membru, unei subdiviziuni a acestuia sau instituţiilor de securitate
socială de drept public.
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- directiva prevede formulare-tip şi formate electronice utilizate de către state pentru
acordarea asistenţei.
Totodată, menţionăm că autoritatea competentă din România desemnată pentru menţinerea
contactelor cu Comisia este Serviciul Schimb Internaţional de Informaţii din cadrul Direcţiei
Generale de Informaţii Fiscale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală15.
Directiva prevede următoarele modalităţi de cooperarea administrativă:
A. Schimb de informaţii
a) Schimbul de informaţii la cerere: la cererea autorităţii solicitante, autoritatea
solicitată va comunica autorităţii solicitante orice informaţii la care se face referire art. 1 alin.
1 (transpuse la art. 1095 alin. (1) din C pr. fisc.) pe care le deţine sau pe care le obţine în urma
anchetelor administrative. Directiva prevede termene precise de transmitere a informaţiilor.
Pentru a obţine informaţiile solicitate sau a efectua ancheta administrativă cerută, autoritatea
solicitată urmează aceleaşi proceduri ca atunci când acţionează din proprie iniţiativă sau la cererea
unei alte autorităţi din statul său membru.
b) Schimbul automat obligatoriu de informaţii
În accepţiunea art. 3 pct. 9 din Directiva 2011/16/UE, „Schimbul automat” înseamnă
comunicarea sistematică a informaţiilor predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, la
intervale regulate prestabilite. Informaţiile disponibile se referă la informaţii din dosarele fiscale ale
statelor membre care comunică informaţiile respective, care pot fi accesate în conformitate cu
procedurile de colectare şi procesare a informaţiilor din acel stat membru.
c) Schimbul spontan de informaţii
Potrivit art. 3 pct. 10 din directivă „schimb spontan” înseamnă comunicarea nesistematică, în
orice moment şi fără o cerere prealabilă, a unor informaţii către un alt stat membru. Acesta se poate
efectua în situaţiile în care: autoritatea competentă a unui stat membru are dovezi pe baza cărora
presupune că pot exista pierderi fiscale într-un alt stat membru; o persoană impozabilă obţine o
reducere sau o scutire de impozit într-un stat membru care ar putea determina o mărire a impozitului
sau o obligaţie de plată a impozitului într-un alt stat membru; afacerile între o persoană impozabilă
dintr-un stat membru şi o persoană impozabilă din alt stat membru sunt realizate printr-una sau mai
multe ţări, astfel încât să rezulte o scădere a impozitului în unul din cele două state membre sau în
amândouă; autoritatea competentă a unui stat membru are dovezi pe baza cărora presupune că poate
avea loc o diminuare a impozitului în urma unor transferuri artificiale ale profiturilor în cadrul unor
grupuri de întreprinderi; informaţiile transmise unui stat membru de către autoritatea competentă a
altui stat membru au permis obţinerea unor informaţii care pot fi importante în evaluarea impozitului
datorat în cel de al doilea stat membru.
Şi această directivă prevede ca forme de cooperare administrativă în domeniul fiscal:
prezenţa funcţionarilor autorizaţi de autoritatea solicitantă în birourile administrative în care îşi
desfăşoară activitatea autorităţile administrative ale statului membru solicitat şi participarea acestora
la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat, precum şi controlul
simultan atunci când două sau mai multe state membre convin aceasta, fiecare pe teritoriul propriu,
ale uneia sau mai multor persoane care prezintă un interes comun sau complementar.
O altă prevedere importantă a directivei este aceea conform căreia, dacă o autoritate
competentă a unui stat membru consideră că informaţiile primite de la autoritatea competentă a unui
alt stat membru pot fi utile, în scopurile menţionate în directivă, autorităţii competente a unui al
15
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treilea stat membru, le poate transmite acesteia din urmă, cu condiţia ca această transmisie să
respecte normele şi procedurile prevăzute de directivă. Aceasta informează autoritatea competentă a
statului membru din care provin informaţiile cu privire la intenţia sa de a împărtăşi informaţiile
respective unui stat membru terţ. Permisiunea de a utiliza în informaţiile transmise poate fi acordată
numai de către autoritatea competentă a statului membru de unde provin informaţiile (art. 16 alin. 4
din Directivă).
De asemenea, sunt prevăzute în cadrul directivei limitele acordării informaţiilor şi protejarea
secretului comercial, precum şi obligaţiile autorităţilor competente ale statelor membre cu privire la
schimbul de informaţii. În schimb, aceste limite nu pot fi în niciun caz interpretate ca permiţând unei
autorităţi solicitate a unui stat membru să refuze furnizarea de informaţii pentru simplul motiv că
aceste informaţii sunt deţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de o persoană desemnată
sau care acţionează în calitate de agent sau de administrator, sau că informaţiile respective se referă
la participaţiile la capitalul unei persoane.
În plus, ni se pare foarte utilă reglementarea prin directivă a obligaţiei fiecărui stat membru
de a transmite un feedback cu privire la informaţiile primite.
Referitor la costurile asistenţei administrative în domeniul fiscal, art. 21 alin. 2 din directivă
prevede că statele membre renunţă la orice cerere de rambursare a cheltuielilor ocazionate de
aplicarea directivei, exceptând, după caz, cheltuielile cu onorariile plătite experţilor.
Concluzii
Prin adoptarea Directivei 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa
reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri şi a Directivei
2011/16/UE din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de
abrogare a Directivei 77/799/CEE, s-a dorit crearea unui cadru propice unei cooperări solide între
statele membre care să le permită o mai bună combatere a fraudei şi evaziunii fiscale.
Însă, după cum am menţionat mai sus, dispoziţiile directivelor stabilesc că statele membre
rămân pe deplin responsabile de modul în care organizează măsurile asigurătorii sau de recuperare
în cadrul asistenţei pe care şi-o oferă, conform legislaţiilor lor naţionale, în virtutea suveranităţii lor.
Această suveranitate fiscală dă dreptul statelor membre de a lua singure decizii cu privire la
modul de colectare a resurselor, precum şi de redistribuire a acestora în funcţie de specificul
naţional, astfel că armonizarea sistemelor fiscale ale ţărilor membre ale Uniunii Europene nu trebuie
să constituie un simplu proces de aliniere a legislaţiei, normelor şi regulilor procedurale la cele
europene întrucât rezultatul nu ar putea fi decât o uniformizare a acestora, ceea ce nu este de dorit în
condiţiile în care fiecare stat are propriile caracteristici individuale. Procesul de armonizare nu
înseamnă şi nu trebuie nici măcar asociat unuia de uniformizare.
În această eră a globalizării este necesar mai mult ca oricând pentru statele membre de a oferi
asistenţă reciprocă în materie fiscală, inclusiv în recuperarea creanţelor.
Mobilitatea contribuabililor, numărul de operaţiuni transfrontaliere şi internaţionalizarea
instrumentelor financiare cunoaşte o evoluţie considerabilă. În acest context, este din ce în ce mai
dificil ca recuperarea creanţelor să se facă exclusiv de către organele fiscale ale statului unde a luat
naştere creanţa fiscală.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că aplicarea aceloraşi instrumente şi formulare, aceloraşi
condiţii şi metode pentru cooperarea administrativă în domeniul fiscal, cât şi în cadrul asistenţei
reciproce în materie de recuperare facilitează sarcina autorităţilor şi îmbunătăţeşte rezultatele
cooperării şi asistenţei reciproce.
Referindu-ne la dreptul românesc, prin transpunerea în Codul de procedură fiscală a
dispoziţiilor celor două directive, respectiv, Directiva 2010/24/UE şi Directiva 2011/16/UE, s-a
realizat în primul rând o codificare a dispoziţiilor cu privire la cooperarea administrativ fiscală între
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statele membre, care până acum erau transpuse atât în Codul fiscal, cât şi în Codul de procedură
fiscală, deşi ambele dispoziţii priveau administrarea impozitelor.
Sunt stabilite, astfel, într-un singur act normativ normele în temeiul cărora statele membre
urmează să asigure asistenţa în vederea recuperării, într-un stat membru, a tuturor creanţelor fiscale
menţionate la articolul 2 al directivei 2010/24/UE, născute într-un alt stat membru, definindu-se
într-o manieră mult mai extinsă drepturile şi obligaţiile părţilor implicate, precum şi modalităţile de
cooperare administrativă în domeniul impozitării, inclusiv dispoziţii de natură a intensifica şi
încuraja schimbul spontan de informaţii.
Mai mult, acest demers, pe lângă faptul că a îndeplinit o obligaţie impusă de Uniunea
Europeană, şi anume aceea de transpunere în legislaţia internă prevederile celor două directive, a
simplificat şi sistematizat cadrul legal în această materie, venind în sprijinul administraţiei fiscale
româneşti care beneficiază astfel de un instrument normativ uniform.
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NECESITATEA ADOPTĂRII UNUI COD ELECTORAL
ÎN ROMÂNIA
Marieta SAFTA∗
Abstract:
The Constitutional Court highlighted in its case-law the need for reconsideration of the legislation
governing the electoral system, aimed at ensuring, under all aspects, organisation and holding of
democratic elections in Romania. Likewise, the Court stressed the need that all legislation governing the
elections for the Chamber of Deputies and the Senate, the elections for the office of President of
Romania, the elections for the European Parliament, as well as local election be reviewed and systemized
in an Election Code ensuring, by means of its provisions, organisation of democratic, fair and transparent
elections, in accordance with the constitutional principles.
This study intends to examine, based on these precedents, the role of such codification in creating
a genuinely democratic and stable electoral system.
Keywords: electoral system, elections, democratic elections, the right to vote, the right to be
elected, election code

I. Introducere
O recentă decizie a Curţii Constituţionale prin care s-a constatat neconstituţionalitatea
dispoziţiilor Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei
publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru
modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, a readus în discuţie o problemă sesizată în mod constant în
jurisprudenţa aceleiaşi Curţi: necesitatea adoptării unui Cod electoral. Este vorba despre Decizia nr.
51 din 25 ianuarie 20121, prin care Curtea Constituţională a subliniat, cu referire în special la cele
statuate în Hotărârea nr. 39 din 14 decembrie 20092 şi Decizia nr. 61 din 14 ianuarie 20103,
„necesitatea ca întreaga legislaţie electorală referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului, a Preşedintelui României, alegerile pentru Parlamentul European, precum şi la alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale să fie reexaminată, urmând a fi concentrată într-un cod
electoral, ale cărui dispoziţii comune şi speciale să asigure, în concordanţă cu principiile
constituţionale, organizarea unui scrutin democratic, corect şi transparent”.
Pornind de la reperele jurisprudenţiale enunţate, prezentul studiu îşi propune o analiză a
rolului codificării în procesul de creare a unui sistem electoral autentic democratic şi stabil. De
altfel, a existat şi există o astfel de preocupare a autorităţilor cu competenţe în materie electorală,
preocupare influenţată şi de deciziile Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 147 alin. (4) din
Constituţie, au caracter general obligatoriu.
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Astfel, a existat o iniţiativă legislativă de adoptare a unui Cod electoral4, aparţinând unui
număr de 9 deputaţi şi senatori, care a fost respinsă definitiv de către Camera Deputaţilor în 12 mai
2009. Potrivit raportului Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi al Camerei Deputaţilor, care a
înaintat plenului Camerei Deputaţilor propunerea de respingere, aceasta a avut în vedere faptul că
propunerea legislativă a rămas fără obiect, „întrucât Parlamentul României, a adoptat deja Legea
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali”.
De asemenea, la data de 25 ianuarie 2011, Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat
finalizarea proiectului de Cod Electoral care conţine prevederi referitoare la toate tipurile de alegeri
şi referendumuri care se desfăşoară în România, precum şi faptul că acesta a fost prezentat partidelor
politice parlamentare5. Urmare Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2012 şi luând act de cele
statuate de Curte în considerentele deciziei pronunţate, aceeaşi autoritate a reamintit că „a depus la
Birourile Permanente ale celor două Camere un proiect de Cod Electoral încă din luna martie
2011. Birourile Permanente au înaintat proiectul Grupurilor parlamentare pentru analiză şi pentru
exprimarea unui punct de vedere pe marginea proiectului”6.
II. Legislaţia în materie electorală. Scurt istoric
Procesul de transformare a României într-un stat de drept, democratic şi social, în care
„demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane,
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme […]”7, început după decembrie 1989, a
determinat o amplă reformă la nivel instituţional şi, implicit, modificarea cadrului legal din
domeniul electoral.
Astfel, a fost adoptat Decretul-lege nr. 8/1989 privind înregistrarea şi funcţionarea partidelor
politice şi organizaţiilor obşteşti din România8, care a afirmat principiul pluralismului politic, înainte
ca acesta să fie consacrat ca principiu constituţional. La scurt timp, a fost adoptat Decretul-lege nr.
92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României, 9 act normativ care a abrogat
Legea electorală a Republicii Socialiste România nr. 67/1974, şi a constituit cadrul legal pentru
desfăşurarea alegerilor din 20 mai 1990.
Cel mai important moment în planul acestei reforme l-a reprezentat adoptarea Constituţiei din
199110, act care a creat cadrul legal şi instituţional pentru dezvoltarea unei legislaţii electorale în
concordanţă cu principiile de bază ale democraţiei şi cu respectarea drepturilor şi a libertăţilor
fundamentale. Revizuirea Constituţiei, în anul 200311, a determinat o perfecţionare a acestui cadru,
precum şi adaptarea sa la viitorul statut al României, de membru al Uniunii Europene [printre
modificări fiind şi consacrarea dreptului cetăţenilor Uniunii Europene de a alege şi de a fi aleşi în
autorităţile administraţiei publice locale din România – art. 16 alin. (4), precum şi a dreptului
cetăţenilor români de a fi aleşi în Parlamentul European, în condiţiile aderării României la Uniunea
Europeană (art. 38)].
4

www.cdep.ro – urmărirea procesului legislativ – Pl-x nr. 379/2006 Propunere legislativă "Codul electoral",
www.roaep.ro – comunicate de presa – 25 ianuarie 2011.
6
www.roaep.ro – comunicate de presa – 7 februarie 2012.
7
art. 1 alin.(3) din Constituţie.
8
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 31 decembrie 1989.
9
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 martie 1990.
10
adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 şi intrată în vigoare urmare aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie
1991.
11
Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
758 din 29 octombrie 2003.
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Între cele două momente – adoptarea, respectiv revizuirea Constituţiei – s-au succedat în
materie electorală o serie de acte normative infraconstituţionale, dintre care, în imediata prelungire a
dispoziţiilor constituţionale sub aspectul sferei de reglementare şi a forţei juridice sunt Legea privind
alegerile locale nr. 70/1991 12, Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr.
68/199213 şi Legea pentru alegerea Preşedintelui României nr. 69/199214. Este de menţionat în acest
context, în considerarea legăturii cu materia analizată, adoptarea Legii privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului nr. 3/200015.
După revizuirea Constituţiei, actele normative menţionate au fost abrogate, fiind adoptate:
Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/200416, Legea pentru alegerea
Preşedintelui României nr. 370/2004 17, Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
nr. 373/200418, iar, în anul 2007, a fost adoptată Legea privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru Parlamentul European nr. 33/200719.
Legea nr. 373/2004 a fost abrogată prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali20.
Examinând succesiunea actelor normative menţionate se constată, mai întâi, că schimbarea
cadrului electoral şi adoptarea unor noi acte normative în materie au avut loc în ani electorali. Astfel,
de exemplu, după revizuirea Constituţiei, legislaţia referitoare la alegerile parlamentare generale a
fost modificată în anul 2004 şi, respectiv, 2008, ani în care s-au organizat astfel de alegeri.
Dincolo de acest aspect evident, examinând modificările şi completările fiecăruia dintre
actele normative menţionate, se constată că acestea sunt foarte numeroase, de cele mai multe ori
realizate pe calea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, iar nu prin lege adoptată de Parlament.
Modificările şi completările au intervenit, de asemenea, în ani electorali.
Astfel, Legea pentru alegerea Preşedintelui României nr. 370/2004 a fost modificată prin
ordonanţă de urgenţă a Guvernului la mai puţin de o lună de la adoptare21, apoi, în mod substanţial,
prin acelaşi tip de act normativ, în anul 200922 (chiar în preajma alegerilor prezidenţiale) şi, de
asemenea, în anul 201123, fiind republicată, cu toate aceste modificări şi completări, în Monitorul
Oficial al României nr. 650 din 12 septembrie 2011.
Legea nr. 35/2008 fost modificată, potrivit celor reţinute chiar de Curtea Constituţională în
Decizia nr. 51/2012, „la doua luni de la adoptarea de către Parlament prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 30 mai
2008, şi la 5 luni de la adoptare prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008. Prin aceasta din urmă
ordonanţă au fost aduse 92 de modificări şi completări legii, în condiţiile în care legea adoptată
iniţial de Parlament cu respectarea art. 75 şi art. 76 alin. (1) din Constituţie cuprindea 76 de
articole şi o anexă referitoare la circumscripţiile electorale”.
12

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 28 noiembrie 1991.
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992.
14
Idem.
15
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000
16
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004.
17
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004.
18
Idem.
19
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2008.
20
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008.
21
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din
9 octombrie 2004.
22
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din
3 septembrie 2009.
23
Legea nr. 98/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011.
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Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/2004, după
modificarea sa prin ordonanţă de urgenţă în anul 200524, a fost republicată în anul 200725 şi apoi
modificată prin trei acte normative succesive, în aceeaşi lună – martie, a aceluiaşi an – 200826 (an în
care au fost organizate alegeri locale) şi apoi, din nou, în anul 201127. În sfârşit, Legea privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European nr. 33/2007, a fost modificată
prin trei ordonanţe de urgenţă28 chiar în anul adoptării sale, apoi, prin două ordonanţe de urgenţă29,
şi, respectiv, trei legi30, în anul 2009.
Cadrul legislativ actual în materie electorală este, prin urmare, dat de numeroase acte
normative (am examinat, din considerente de spaţiu afectat studiului, doar principalele acte
normative incidente), care reglementează distinct fiecare categorie de alegeri – locale, parlamentare,
prezidenţiale, pentru Parlamentul European, acte modificate de numeroase ori, cu precădere în ani
electorali, şi în aplicarea cărora au fost adoptate o serie de alte reglementări. Decizia nr. 51/2012 a
Curţii Constituţionale subliniază, continuând cele deja statuate în materie, această instabilitate
legislativă într-o materie fundamentală pentru democraţie, lipsa de rigoare din punct de vedere al
exigenţelor tehnicii legislative şi deficienţele de fond ale reglementărilor, precum şi încălcarea unora
dintre principiile fundamentale ale legiferării în domeniu, enunţate şi în documente internaţionale.
De aici şi cele două concluzii principale care fundamentează prezentul studiu: necesitatea unei
reexaminări de ansamblu a legislaţiei electorale şi cuprinderea acesteia într-un Cod electoral.
III. Argumente pentru codificare în materie electorală
1. Calitatea, unitatea şi coerenţa reglementării
O structurare, în ordinea importanţei, a argumentelor în favoarea codificării în materie
electorală, este dificil de realizat. Totuşi, orice argument s-ar enunţa, acesta se subsumează şi
decurge din acela care priveşte calitatea reglementării, întrucât, aşa cum subliniam şi cu alt prilej31
statul de drept este apreciat, în bună măsură, în funcţie de calitatea legilor sale.
Considerăm că reglementarea, într-un Cod, a tuturor categoriilor de alegeri – locale,
parlamentare, prezidenţiale, pentru Parlamentul European –, a organizării şi funcţionării Autorităţii
Electorale Permanente, precum şi a organizării şi desfăşurării referendumului ar fi de natură să
determine creşterea calităţii legislaţiei electorale, atât din punct de vedere al fondului, cât şi a formei
acesteia, cu importante consecinţe în ceea ce priveşte determinarea unei atitudini civice a cetăţenilor32.
24
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din
1 martie 2005.
25
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007.
26
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 20/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din
7 martie 2008; Legea nr. 35/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie
2008.
27
Legea nr. 129/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 24 iunie 2011.
28
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8
februarie 2007; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134
din 23 februarie 2007; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 602 din 31 august 2007.
29
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din
4 martie 2009; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
380 din 4 iunie 2009.
30
Legea nr. 251/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 3 iulie 2009; Legea nr.
290/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 2 octombrie 2009; Legea nr. 303/2009, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 8 octombrie 2009.
31
a se vedea Ion Predescu, Marieta Safta, Principiul securităţii juridice fundament al statului de drept. Repere
jurisprudenţiale, Buletinul Curţii Constituţionale nr. 1/2009, cu referire la Sorin Popescu, Cătălin Ciora, Victoria
Ţăndăreanu, Aspecte practice de tehnică şi evidenţă legislativă, Editura Monitorul Oficial, 2008, p. 7.
32
pentru consideraţii sub acest aspect a se vedea Elena Simina Tănăsescu, Legile electorale – comentarii şi
explicaţii, Editura All Beck, p. VIII.
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În ceea ce priveşte fondul reglementării, pe lângă faptul că ar avea ca efect o veritabilă
asanare a legislaţiei electorale, în sensul reducerii numărului actelor normative aplicabile la acest
moment în domeniu, prin codificare s-ar realiza o formă superioară de sistematizare a materiei
electorale, într-un act normativ nou, care se bazează pe separaţia, la diferite niveluri de abstractizare,
a regulilor generale şi speciale. Aceasta întrucât33 „deşi are forţa juridică a unei legi, Codul nu este
o lege obişnuită, el este un act legislativ unic, cu o organizare internă aparte, în care normele
juridice sunt aşezate într-o consecutivitate logică, stringentă, după un sistem bine gândit, care
reflectă structura internă a ramurii de drept respective”. Printr-un Cod electoral s-ar realiza o
reglementare unitară, pornind de la principiile fundamentale consacrate de Constituţia României şi
de documentele internaţionale în materie, principii identificate de asemenea documente [de
exemplu, Codul bunelor practici în materie electorală – Linii directoare şi raport explicativ, adoptat
de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare
(Veneţia, 18-19 octombrie 2002)]34, ca fiind baza patrimoniului electoral european, şi anume
„sufragiul universal, egal, liber exprimat, secret şi direct”. Reglementarea unitară ar determina o
mai mare coerenţă a dispoziţiilor legale, eliminarea lacunelor dar şi a paralelismelor legislative, cu
consecinţa simplificării legislaţiei electorale, a asigurării clarităţii, eficienţei şi eficacităţii sale.
Sub aspectul formei, s-ar asigura astfel respectarea exigenţei prevăzute de art. 73 alin. (3) lit.
a) din Constituţie, potrivit căruia „Prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral;
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente”, exigenţă exprimată şi în Codul
bunelor practici în materie electorală, potrivit căruia „exceptând regulile care vizează chestiunile de
ordin tehnic şi de detaliu – care pot fi incluse în regulamentul organului executiv – regulile
dreptului electoral trebuie să aibă cel puţin un rang legislativ. Elementele fundamentale ale
dreptului electoral, şi în special sistemul electoral propriu zis, componenţa comisiilor electorale şi
delimitarea circumscripţiilor electorale, […]ar trebui sa fie tratate la nivel constituţional sau la un
nivel superior legii ordinare”. Din unitatea, coerenţa, simplitatea reglementării astfel realizate,
decurg alte argumente în favoarea codificării, tratate în cele ce urmează: stabilitatea reglementării,
încrederea cetăţenilor în continuitatea şi durabilitatea actului legislativ, accesibilitatea acestuia.
2. Stabilitatea reglementărilor în materie electorală
Astfel cum am arătat în prima parte a prezentului studiu, legislaţia română în materie
electorală se caracterizează printr-o semnificativă instabilitate şi, mai grav decât atât, multe dintre
modificările acesteia au intervenit în ani electorali.
De altfel, acesta a fost şi unul dintre considerentele care au fundamentat recenta decizie a
Curţii Constituţionale menţionată, de constatare a neconstituţionalităţii Legii privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera
Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi completarea titlului I al Legii nr.
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Curtea a reţinut în
acest sens că „dreptul la alegeri libere impune respectarea unor exigenţe, între care şi aceea a
stabilităţii normelor juridice în domeniul electoral. Într-un plan mai larg, stabilitatea acestor norme
constituie o expresie a principiului securităţii juridice, instituit, implicit, de art. 1 alin. (5) din
Constituţie, principiu care exprimă, în esenţa, faptul că cetăţenii trebuie protejaţi contra unui
pericol care vine chiar din partea dreptului, contra unei insecurităţi pe care a creat-o dreptul sau
pe care acesta riscă s-o creeze, impunând ca legea să fie accesibilă şi previzibilă. Într-o bogată
jurisprudenţă, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a subliniat importanţa asigurării
accesibilităţii şi previzibilităţii legii, inclusiv sub aspectul stabilităţii acesteia, instituind şi o serie de
33
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repere pe care legiuitorul trebuie să le aibă în vedere pentru asigurarea acestor exigenţe (cauze
precum Sunday Times contra Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 1979, Rekvényi
contra Ungariei, 1999, Rotaru c. României, 2000, Damman c. Elveţiei, 2005). Aceste principii
cunosc o dezvoltare speciala în ceea ce priveşte dreptul electoral, în considerarea importanţei
acestuia […]”35.
Importanţa stabilităţii reglementărilor în domeniul electoral este subliniată şi de Codul
bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia, în care se arată că
„stabilitatea dreptului este un element important al credibilităţii procesului electoral şi este
esenţială pentru consolidarea democraţiei. Prin urmare, modificarea frecventă a normelor sau
caracterul lor complex pot dezorienta alegătorul. Alegătorul poate conchide, în mod corect sau
incorect, că dreptul electoral este doar un instrument cu care operează cei care sunt la putere şi
că votul alegătorului nu mai este elementul esenţial care decide rezultatul scrutinului. Necesitatea
de a garanta stabilitatea nu priveşte, în practică, atât principiile fundamentale a căror contestare
formală este greu de imaginat, cât cea a unor reguli mai precise ale dreptului electoral, în special a
celor care reglementează sistemul electoral propriu-zis, componenţa comisiilor electorale şi
constituirea teritorială a circumscripţiilor. Aceste trei elemente sunt frecvent– în mod corect sau
incorect – considerate a fi factori decisivi în determinarea rezultatelor scrutinului. De aceea,
trebuie evitate nu numai manipulările în favoarea partidului la putere, ci chiar tentativele de
manipulare. Ceea ce trebuie evitat, este nu atât modificarea sistemelor de scrutin – ele pot fi
întotdeauna îmbunătăţite –, ci modificarea lor frecventă sau cu puţin timp (mai puţin de un an)
înainte de alegeri. Chiar în absenţa unei intenţii de manipulare, modificările vor fi dictate de
interesele iminente ale partidului politic.”
Or, numeroasele încercări ale legiuitorului de a facilita participarea la vot, de a adapta
organizarea şi desfăşurarea alegerilor la o serie de factori existenţi la un moment dat – cum ar fi, în
exemplul jurisprudenţial dat, cei de natură economică –, încercarea de modernizare sau pur şi simplu
de corelare a normelor pot avea, prin instabilitatea creată, efecte contrare celor scontate – în sensul
demobilizării cetăţenilor. O unică reglementare coerentă şi unitară, ar crea premisele unei mai mari
stabilităţi în această materie, cu atât mai mult cu cât, orice modificare ar opera, legiuitorul ar trebui
să aibă în vedere întregul ansamblu al reglementării şi să realizeze corelările necesare, evitându-se
astfel o intervenţie ulterioară în acest scop.
3. Încrederea cetăţenilor în continuitatea şi durabilitatea actului legislativ
Asigurarea încrederii cetăţeanului în sistemul de drept trebuie să constituie unul dintre
principalele obiective ale actului de legiferare. Atingerea acestui obiectiv se poate realiza printr-o
legislaţie caracterizată prin calitate şi stabilitate. Aşa cum arătam cu alt prilej36, principiul
securităţii juridice, de care am făcut vorbire, se corelează sub acest aspect cu un alt principiu,
dezvoltat în dreptul european, şi anume principiul încrederii legitime. Acest principiu impune ca
legislaţia să fie clară şi predictibilă, unitară şi coerentă; de asemenea, impune limitarea posibilităţilor
de modificare a normelor juridice, stabilitatea regulilor instituite prin acestea.
Această încredere a cetăţenilor în sistemul de drept este, poate, mai evident importantă în
materie electorală decât în alte materii, întrucât se reflectă în comportamentul electoral al acestora,
comportament care determină structura instituţiilor reprezentative ale statului şi, în cele din urmă,
însuşi fundamentul unui regim democratic. Potrivit art. 2 din Constituţie, „suveranitatea naţională
aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri
libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum”. Gradul de încredere al cetăţenilor în
corectitudinea alegerilor este în mod direct influenţat de starea legislaţiei în această materie.
Modificarea frecventă a acesteia, mai cu seamă în imediata apropiere a alegerilor, determină
suspiciuni şi demobilizarea electoratului, care se poate traduce în absenteism, cu consecinţa
35
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constituirii unor organe care nu sunt cu adevărat reprezentative în sensul art. 2 din Constituţie.
Astfel cum Curtea a reţinut în considerentele aceleiaşi decizii nr. 51/2012, care constituie, într-un
fel, laitmotivul acestui studiu, „un sistem electoral democratic şi stabil, inspirat din aceasta voinţa
reală a celor care, potrivit art. 2 din Constituţie, sunt deţinătorii suveranităţii naţionale, este de
natură să determine o percepţie şi o atitudine civică corespunzătoare a cetăţenilor şi, totodată,
poate impune o conduită adecvata competitorilor electorali”.
Un cod electoral, caracterizat prin calitate şi stabilitate, ar fi de natură să asigure această
încredere a cetăţenilor în sistemul electoral şi în autorităţi, fiind mai eficient în determinarea unei
atitudini civice (de exemplu, participarea la vot) într-o măsură mult mai mare decât, de exemplu,
instituirea unor obligaţii şi sancţiuni corelative în acest domeniu.
4. Accesibilitatea reglementării
În sfârşit, dar nu în ultimul rând, este de menţionat, ca puternic argument în favoarea codificării,
dezideratul realizării accesibilităţii legii.
Accesibilitatea legii priveşte, în principal, aducerea la cunoştinţă publică a acesteia, care se
realizează prin publicarea actelor normative. Pentru ca o lege lato sensu să producă efecte juridice,
trebuie să fie cunoscută de destinatarii săi; efectele legii se produc, prin urmare, după aducerea sa la
cunoştinţa publică şi după intrarea sa în vigoare. În dreptul intern, regulile privind intrarea în vigoare a
actelor normative sunt prevăzute de art. 78 din Constituţie37, precum şi de art. 11 din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative38. Aceasta are loc,
în funcţie de categoria din care face parte actul normativ în cauză, la data publicării în Monitorul
Oficial al României sau la o dată ulterioară publicării, stabilită fie expres de norma constituţională, fie
chiar în cuprinsul actului normativ respectiv39.
Aparent, simpla publicare a actelor normative asigură accesibilitatea acestora, de la data
publicării operând principiul nemo censetur legem ignorare – nimeni nu poate invoca necunoaşterea
legii – care instituie o prezumţie, chiar irefragabilă, de cunoaştere a legii, ale cărei raţiuni sunt, desigur,
evidente: interesul general, stabilitatea socială, eficacitatea legii, prevenirea anarhiei în condiţiile în
care autoritatea legii ar fi dependentă de circumstanţele proprii fiecărui individ, exigenţele statului de
drept40. Această prezumţie este greu de acceptat în condiţiile unei adevărate inflaţii legislative, care
determină ca legea – în sensul său cel mai larg, să devină greu accesibilă chiar şi specialiştilor în drept.
Astfel cum s-a arătat41, „multiplicarea geometrică a textelor legale, incomprehensiunea multora dintre
acestea, insuficienţa şi inaccesibilitatea mijloacelor de comunicarea, incoerenţa şi instabilitatea
reglementărilor, imposibilitatea cunoaşterii efective” a acestora, justifică a se califica această
prezumţie ca fiind o „magnifică ficţiune”.
În condiţiile în care reglementările în materie electorală sunt cuprinse într-un număr mare de
acte normative, este greu de susţinut că acestea sunt în mod real accesibile cetăţenilor şi chiar
autorităţilor cu atribuţii în materie electorală. Reunirea într-un singur act – Codul electoral – a regulilor
privind toate categoriile de alegeri – locale, parlamentare naţionale şi pentru Parlamentul European,
prezidenţiale, precum şi a celor care privesc organizarea şi desfăşurarea referendumului, ar determina o
mai mare accesibilitate a acestor reglementări, creând premisele unei reale cunoaşteri a legii electorale.
IV. Concluzii
Argumentele prezentate sunt, în opinia noastră, de domeniul evidenţei. Cu toate acestea,
adoptarea unui Cod electoral se lasă aşteptată. De ce anume, răspunsul, este, credem, destul de
simplu: dincolo de voinţa politică care trebuie să existe pentru adoptarea acestuia, demersul
37

„Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată
ulterioară prevăzută în textul ei”.
38
Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004.
39
A se vedea Ion Predescu, Marieta Safta, op. cit.
40
A se vedea Ion Deleanu, Ficţiunile juridice, Editura All Beck, 2005, p. 141.
41
Idem, p. 141.
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codificării în materie electorală nu este unul facil, având în vedere că această acţiune presupune,
cum am mai arătat, nu doar identificarea materialului normativ ce reglementează relaţiile sociale
specifice care urmează a fi reglementate prin cod, ci şi prelucrarea acestuia, care nu este o simplă
adiţionare, ci o operă creativă42.
Codificarea trebuie precedată de soluţionarea multor probleme cu care se confruntă în prezent
sistemul electoral românesc. Un inventar al acestor probleme depăşeşte spaţiul şi intenţia acestui
studiu. Unele au fost însă sesizate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi ne vom opri la acestea,
încheind prezenta succintă argumentare sub semnul aceleiaşi autorităţi sub care ea a început.
În acest sens, prin Decizia Curţii nr. 61/2010 s-a reţinut: „în activitatea sa Curtea
Constituţională a soluţionat mai multe cauze privind constituţionalitatea unor dispoziţii ale Legii nr.
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, constatând că actuala reglementare a
sistemului electoral românesc prezintă o serie de imperfecţiuni şi, ca atare, se impune o reconsiderare
a acesteia […], care să asigure, sub toate aspectele, organizarea şi desfăşurarea unor alegeri
democratice în Romania. În această privinţă, Curtea consideră că trebuie, în primul rând, să se
pornească de la realităţile economice, politice şi sociale ale ţării, de la rolul partidelor politice în
procesul electoral, de la necesitatea raţionalizării Parlamentului şi, în final, să fie reglementat un tip
de scrutin corespunzător concluziilor desprinse şi care să aibă corespondent în tipurile de scrutin
care se regăsesc în majoritatea statelor europene. Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, reglementează un mecanism electoral care nu are nicio legătură cu elementele de conţinut
ale tipului de scrutin majoritar uninominal, organizat cu un singur tur şi care este practicat în alte
state. Este de reţinut că niciun sistem electoral în care este reglementat un tip de scrutin majoritar
uninominal cu un singur tur de scrutin nu prevede vreun prag electoral, în timp ce Legea nr.
35/2008 prevede două tipuri de praguri electorale alternative. Rezultatele alegerilor parlamentare
din noiembrie 2008 au arătat că mecanismul utilizat pentru atribuirea mandatelor a avut drept
consecinţă rezultate neconforme celor specifice unui tip de scrutin majoritar uninominal, rezultate
determinate de calculele matematice reglementate de regulile procedurii electorale ale scrutinului
uninominal prevăzut de Legea nr. 35/2008. Aşa se face că desemnarea unor parlamentari s-a realizat
pe baza unor calcule, fără ca o asemenea desemnare să rezulte din alegeri, în urma exprimării prin
vot a opţiunilor politice. În cadrul preocupărilor de revizuire a legislaţiei electorale, o atenţie sporită
trebuie acordată posibilităţii cetăţenilor români cu drept de vot care domiciliază în străinătate, şi nu
numai acestora, de a-şi exercita dreptul de vot, în cadrul unei proceduri speciale, inclusiv prin votul
electronic, care să se desfăşoare în corelare cu orele oficiale ale României între care se desfăşoară
procesul de votare”.
Adăugând acestor considerente, prin Decizia nr. 51/2012, Curtea a reţinut şi unele aspecte în
legătură cu reglementarea delimitării colegiilor uninominale, respectiv că, de principiu, „pentru
organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 de judeţe, o
circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie separată pentru românii cu domiciliul sau
reşedinţa în afara ţării. Denumirea şi numerotarea circumscripţiilor electorale sunt prevăzute într-o
anexă, care face parte integrantă din lege (art. 10 din Legea nr. 35/2008), Conform art. 5 alin. (1) din
Legea nr. 35/2008, alegerea deputaţilor şi a senatorilor are loc, prin scrutin uninominal, potrivit
principiului reprezentării proporţionale în colegii uninominale, organizate, conform art. 2 pct. 10 din
lege, ca subunităţi ale unei circumscripţii electorale, în care se atribuie un singur mandat. Ţinând
seama de faptul că, potrivit legii, colegiile uninominale sunt structuri organizate în interiorul
circumscripţiilor electorale (prevăzute, aşa cum s-a arătat, în anexa care face parte integrantă din
Legea nr. 35/2008), delimitarea acestora intră în competenţa legiuitorului, câtă vreme, potrivit art.
73 alin. (3) lit. a) din Constituţie, reglementarea sistemului electoral se face prin lege organică”43.
42

Dan Claudiu Dănişor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2006, p. 260.
43
cu privire la importanţa şi implicaţiile delimitării circumscripţiilor electorale, a se vedea Gheorghe Iancu –
Consideraţii teoretice şi practice privind scrutinul majoritar în Despre constituţie şi constituţionalism – Liber Amicorum
Ioan Muraru, Editura Hamangiu, p. 133.
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CODIFICAREA ÎN DREPTUL FISCAL A NORMELOR FISCALE
INTERNAŢIONALE
Mirela Violeta BULIGA1
Abstract:
The paper approaches the need for consistent and coherent application of national, European and
international tax law provisions. Although the main aim of Fiscal Code was to gather all tax law
provisions in one single frame, it is difficult to reach scientific goals being under the influence of politics,
meaning that Romania is not a member of OECD. Despite the fact that expressly deny legal effects to the
Commentaries of OECD Model Convention, the Fiscal Code and subsequent legislation are referred to,
recognizing the work of the OECD this field. In this context, it is necessary to achieve a scientific
approach on how can be applied these Commentaries in Romania, including their integration in the Fiscal
Code or in a separate tax law provision; this result can be achieved by applying the rules of international
tax treaties interpretation.
Cuvinte cheie: codificare, interpretare, Convenţia Model OECD, Comentariile la Convenţia
Model OECD

1. Consideraţii introductive
Obiectivul fundamental al elaborării Codului fiscal2 a vizat pe de o parte armonizarea cu
legislaţia fiscală a Uniunii Europene şi cu acordurile fiscale internaţionale la care România este
parte, iar pe de alta parte asigurarea unui cadru unitar, stabil, coerent şi clar al reglementarilor
fiscale.
Cu toate acestea, Codul fiscal nu reprezintă singurul corp de norme aplicabil în materie
fiscală. În pofida dezideratului de armonizare vizat prin expunerea de motive a Codului fiscal,
dispoziţiile acestuia se intersectează cu cele ale legislaţiei europene şi ale acordurilor fiscale
internaţionale la care România este parte (convenţiile de evitare a dublei impuneri).
În ce priveşte legislaţia Uniunii Europene, rămân aplicabile nu numai dispoziţiile directivelor
transpuse în Codul fiscal3 dar şi legislaţia primară – Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
– care prin mecanismul libertăţilor de stabilire sancţionează cazurile de discriminare a nerezidenţilor
în raport cu nerezidenţii, legislaţia secundară, precum şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene care, judecând în chestiunile libertăţilor comunitare, face indirect chiar operă de unificare
fiscală invocând în special nediscriminarea4
Dreptul fiscal internaţional – reprezentat de convenţiile de evitare a dublei impuneri – are
însă o existenţă cvasiparalelă cu Codul fiscal. Prin natura lor, aceste convenţii au valoarea unor
tratate internaţionale, beneficiind de superioritate în raport cu reglementarea naţională. La nivel
constituţional această superioritate este consacrată prin dispoziţiile art. 11 („Dreptul internaţional şi
1
Doctorand, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest Timişoara. Acest articol a fost
elaborat ca parte a proiectului „Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării doctorale prin acordarea de burse”, proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi
coordonat de Universitatea de Vest din Timişoara în parteneriat cu Universitatea din Craiova şi cu Fraunhofer Institute for
Integrated Systems and Device Technology – Fraunhofer IISB.
2
Legea nr. 571/2003 publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003.
3
Dispoziţiile directivelor beneficiază de efectul direct în baza căruia pot fi invocate direct de către particulari.
4
Pentru un studiu detaliat al intervenţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a se vedea J. Malherbe, Ph.
Malherbe, I. Richelle, E. Traversa, Direct taxation in the Case-law of European Court of Justice, Ed. Larcier, Bruxelles,
2008.
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dreptul intern”) din Constituţia României5 (revizuită în anul 2003) care la alin. (2) dispune că
„Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”. Deşi aparent această
dispoziţie constituţională asimilează tratatele cu legile interne, totuşi sintagma „potrivit legii” denotă
opţiunea pentru poziţia dualistă6 a raportului dintre tratat (convenţia de evitare a dublei impuneri) şi
dreptul intern, opţiune caracterizată conform Legii nr. 590/20037 prin aplicarea în sistemul de drept
român ca tratat iar nu ca lege internă. Prin urmare receptarea tratatului nu implică şi transformarea
lui în lege internă8 ci, dimpotrivă, menţinerea valorii de superioritate faţă de legea internă.
Superioritatea convenţiilor de evitare a dublei impuneri în raport cu Codul fiscal este statuată
şi în cadrul art. 1 alin. 4 Cod fiscal care prevede că „dacă orice prevedere a prezentului cod
contravine unei prevederi la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.”
În baza acestei prevederi, dispoziţiile din Codul fiscal conferă prioritate convenţiilor de
evitare a dublei impuneri ori de câte ori acestea din urmă sunt încheiate şi sunt îndeplinite condiţiile
pentru aplicarea lor. Ca un corolar, în doctrina franceză, se vorbeşte9 despre principiul subsidiarităţii
convenţiilor (sau al neagravării10), principiu care are valoare cutumiară şi constă în aceea că o
convenţie de evitare a dublei impuneri nu poate constitui temei pentru impozitarea a ceea ce nu este
reglementat (în sensul impozitării) în legea internă11.
România este parte în peste 80 de convenţii de evitare a dublei impuneri încheiate cu
majoritatea partenerilor comerciali. Aceste convenţii sunt încheiate având ca model Convenţia cadru
OECD elaborată sub egida Comitetului de Afaceri Fiscale al OECD. Modelul de convenţie OECD
este însă însoţit de Comentarii care, prin precizările pe care le oferă, reprezintă un instrument preţios
în opera de aplicare şi interpretare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri.
2. Lipsa codificării în dreptul intern a normelor fiscale internaţionale
Codul fiscal român reprezintă unul din puţinele Coduri de legi ale României – dacă nu
singurul – care este însoţit de Norme de aplicare, aprobate prin Hotărâre a Guvernului12.
Practica fiscală a consacrat acest dualism până într-acolo încât Codul fiscal este publicat de
către toate editurile doar având intercalate normele metodologice.
Doctrina13 a arătat în numeroase rânduri pericolele acestui mod de reglementare – în special
datorită abuzului potenţial al autorităţilor fiscale iniţiatoare ale Normelor – de a reglementa primar
în materie fiscală prin formulări care de fapt modifică sensul şi efectele dispoziţiilor legale în loc să
constituie simple instrumente de executare a legii.
5

Publicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003.
Spre deosebire de monismul cu primatul dreptului internaţional aplicabil conform art. 20 din Constituţia României
în materia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
7
Privind dreptul tratatelor, publicată în M. Of. nr. 24 din 12 ianuarie 2004.
8
V. Constantin, Drept internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 97.
9
Thomas Perrot, Country Surveys France, în G. Maisto/Series Editor, Courts and Tax Treaty Law., Vol. 3, EC and
International Tax Law Series, IBFD, Amsterdam, 2007, p. 243.
10
Acest principiu al neagravării, deşi de natură cutumiară, a fost consacrat chiar pe cale jurisprudenţială în Franţa.
De exemplu, în Decizia nr. 47293/din 17 decembrie 1984 a Consiliului de Stat, prin vocea Comisarului Fouquet s-a decis că
„principiul general (este) consacrat prin cutuma de drept fiscal internaţional conform căreia convenţia (de evitare a dublei
impuneri) nu poate conduce la agravarea situaţiei contribuabilului în raport cu dreptul intern”.
11
Principiul a fost explicat pentru prima dată în speţa Sté Schneider Electric; Pentru detalii, a se vedea J. Lamarque,
O. Négrin, L. Ayrault, Droit fiscal général, Editura Litec LexisNexis, Paris, 2009, p. 216.
12
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, publicată
în M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004.
13
R. Bufan (coord), B. Castagnede, Alexandra Safta, M. Mutaşcu, Tratat de drept fiscal. Partea generală. Vol. I,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 102 şi urm.; R. Bufan, M. Buliga, Receptarea dreptului comunitar în dreptul fiscal
român, în Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană. Comunicări prezentate la Sesiunea
Ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, 2010, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011,
p. 801-810.
6
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Cu toate aceste neajunsuri, Normele metodologice au devenit o prezenţă obişnuită în lumea
specialiştilor fiscalităţii, care şi-au format deja automatismul ca, atunci când analizează legea să
consulte obligatoriu şi normele, care au în multe cazuri şi elemente utile pentru aplicarea legii.
În mod similar, la nivelul dreptului convenţiilor de evitare a dublei impuneri regăsim, pe de o
parte Convenţia Model iar pe de alta „Normele metodologice”, respectiv Comentariile la Convenţia
Model, Comentarii care au rolul de a uşura interpretarea şi aplicarea convenţiilor de evitare a dublei
impuneri încheiate, de regulă, urmând structura şi textul unei Convenţii Model.
Dar în acest caz situaţia este mai complicată deoarece fiecare dintre convenţiile bilaterale de
evitare a dublei impuneri constituie în fapt creaţii unice, particulare, chiar dacă au la bază un anumit
model, iar Comentariile, la fel ca şi Convenţia Model, nu au forţă juridică obligatorie pentru a se
impune zecilor de state ale lumii care au încheiate Convenţii, fiecare cu alte zeci de state.
Comentariile la Convenţia Model O.E.C.D. reprezintă un potenţial ghid „inestimabil” în
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor din convenţiile de evitare a dublei impuneri prin detaliile pe
care le oferă asupra noţiunilor şi ipotezelor vizate de Convenţie, beneficiind totodată de o
considerabilă autoritate în interpretare şi în virtutea faptului că sunt elaborate de experţi desemnaţi în
Comitetul de Afaceri Fiscale de către guvernele Statelor Membre O.E.C.D. În 1963 când a fost
conceput Proiectul de Convenţie Model, acestor Comentarii le-a fost conferită o întindere substanţial
mai mare comparativ cu cea a Convenţiei Model, justificat de faptul că această structură a fost iniţial
concepută a fi utilizată ca bază a unei convenţii multilaterale. Ulterior, în anul 1977, când s-a realizat
că acest deziderat nu poate fi atins14 s-a renunţat la conceptul de convenţie multilaterală, dar s-a
păstrat aceeaşi bază pentru negocierile ce vor fi purtate între state pentru încheierea convenţiilor de
evitare a dublei impuneri.
Considerăm că raţiunea pentru care s-a păstrat structura bipartită a convenţiei model şi a
Comentariilor poate fi justificată de necesităţi de ordin practic dar şi de diferenţele de reglementare
la nivelul diferitelor state.
Chiar din epoca timpurie a existenţei Comentariilor, s-a recunoscut importanţa acestora în
opera de interpretare a diverselor dispoziţii din convenţiile de evitare a dublei impuneri. Astfel, în
anul 1967 Van den Tempel anticipa că „este de aşteptat ca interpretarea de către administraţia fiscală
sau de către judecătorii naţionali a dispoziţiilor din convenţiile de evitare a dublei impuneri preluate
din Proiectul (din 1963) O.E.C.D. să fie influenţată de Comentarii deoarece se poate presupune că
părţile convenţiei, care urmează textul O.E.C.D. – text pe care l-au adoptat în procesul de elaborare
a Proiectului de către O.E.C.D. – au înţeles acest text în conformitate cu sensul exprimat în
Comentarii. O atare interpretare va contribui la dezvoltarea unui corp de reguli şi concepte
internaţionale independente de dreptul naţional”15.
Autoritatea Comentariilor a fost anterior motivată şi într-un Raport din anul 1959 adresat
Consiliului de către Comitetul de Afaceri Fiscale al O.E.E.C. unde se menţiona că receptarea
favorabilă a textului Modelului şi Comentariilor se datorează în mare măsură faptului că „structura
Comitetului este formată din angajaţi guvernamentali responsabili în fiecare Stat Membru cu
negocierea şi administrarea de zi cu zi a problemelor privind convenţiile de evitare a dublei
impuneri. Comitetul este într-o anumită măsură un forum unde problemele care apar pot fi discutate
constant şi integral pe o bază multilaterală”16.
14

Aşa cum se precizează la pct. 37 din Introducerea la Convenţia Model: „În momentul redactării Proiectului de
Convenţie din 1963 şi a Convenţiei Model din 1977, Comitetul de Afaceri Fiscale a analizat dacă încheierea unei convenţii
fiscale multilaterale ar fi fezabilă şi a ajuns la concluzia că un astfel de demers ar întâmpina mari dificultăţi”.
15
A.J. van den Tempel, Relief from double taxation, Developments in taxation since World War I, No. VII, IBFD,
Amsterdam, 1967, p. 25-25, citat în F. Engelen, Interpretation of Tax Treaties under International Law., Volumul 7,
Doctoral Series, IBFD, 2004, p. 454.
16
Al doilea raport al Comitetului Fiscal al OEEC – The Elimination of Double Taxation, publicat de OEEC în Iulie
1959.
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De la publicarea în anul 1963 a primului Proiect de Convenţie Model, atât Convenţia, cât şi
Comentariile au fost permanent revizuite. Activitatea desfăşurată între 1963 şi 1977 de Comitetul de
Afaceri Fiscale a condus la publicarea în anul 1977 a primei ediţii complet revizuite a Modelului de
Convenţie şi a Comentariilor. La punctul 8 din Introducerea la Convenţia Model se argumentează
necesitatea revizuirii şi adaptării Convenţiei şi Comentariilor aferente sub egida activităţii
desfăşurate de Comitetului de Afaceri Fiscale şi, în mod special, a Grupului de Lucru nr. 117, astfel:
„Factorii care au condus la revizuirea (în anul 1977) Proiectului de Convenţie din 1963 au continuat
să exercite o influenţă deosebită, iar presiunea de a actualiza şi adapta Convenţia Model la
schimbările din condiţiile economice au crescut treptat în intensitate. S-au dezvoltat noi tehnologii
şi, în acelaşi timp, au avut loc schimbări fundamentale în modul de derulare a tranzacţiilor
transfrontaliere. Metodele de evitare a impozitelor şi de evaziune au devenit tot mai sofisticate.
Globalizarea şi liberalizarea economiilor O.E.C.D. s-au accelerat, de asemenea, în anii 1980”.
Publicarea Convenţiei Model şi a Comentariilor în anul 1977 a reprezentat primul pas
dintr-un permanent proces de revizuire şi actualizare menit să asigure cu acurateţe punctul de vedere
al Statelor Membre O.E.C.D. la un anumit moment. De atunci, Convenţia Model şi Comentariile au
fost amendate la intervale regulate de timp, respectiv în Martie 1994, Septembrie 1995, Noiembrie
1997, Mai 2000, Ianuarie 2003, Mai 2005, Septembrie 2008, Iulie 2010.
Deşi utilitatea Comentariilor în activitatea de interpretare şi aplicare a convenţiilor de evitare
a dublei impuneri nu poate fi contestată, totuşi acestea ridică incertitudini în ceea ce priveşte forţa
juridică ce urmează a le fi atribuită.
3. Statutul cvasilegal al Comentariilor la Convenţia Model O.E.C.D.
3.1. Recomandarea Consiliului O.E.C.D.18
Consiliul O.E.C.D. prin ultima19 sa Recomandare din 1997 asupra Modelul de Convenţie
pentru evitarea impozitelor pe venit şi pe capital „recomanda”:
a) Guvernelor Statelor Membre ca atunci când încheie noi convenţii bilaterale sau revizuiesc
convenţiile existente, să urmeze Modelul O.E.C.D., aşa cum este interpretat în Comentariile aferente
şi
b) Administraţiilor fiscale să urmeze Comentariile la articolele Modelului de Convenţie, aşa
cum sunt modificate din timp în timp, atunci când aplică şi interpretează convenţiile fiscale
bilaterale care preiau aceste articole.
Aşadar, acest act conţine dispoziţii cu caracter de recomandare – în sensul de a urma
interpretarea din Comentarii – atât pentru Guvernele Statelor membre – în etapa de negociere şi
încheiere/revizuire a convenţiilor fiscale –, cât şi pentru administraţiile fiscale în faza de aplicare şi
interpretare a convenţiilor fiscale.
17
Aceste demersuri s-au concretizat în mai multe rapoarte, unele dintre acestea recomandând chiar amendamente la
Convenţia Model şi Comentariile pe marginea acesteia.
18
O.E.C.D. cuprinde la data de 01.03.2012 următoarele state membre: Austria, Australia, Belgia, Canada, Corea,
Chile, Republica Cehă, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia,
Luxemburg, Marea Britanie, Mexic, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovacia, Slovenia,
Suedia, Turcia, Ungaria, Statele Unite ale Americii,
19
Alte recomandări ale Consiliului asupra Convenţiei Model şi Comentariilor au fost adoptate în 1963, 1977, 1992,
1994, 1995. Pentru detalii, a se vedea K. Vogel, The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Interpretation, Bulletin
for International Taxation, nr. 12/2000, IBFD, Amsterdam, p. 613; G. Maisto, The Observations on the OECD
Commentaries in the Interpretation of Tax Treaties, Bulletin for International Taxation, nr. 1/2005, IBFD, Amsterdam, p. 14;
K. van Brunschot, The Judiciary and the OECD Model Tax Convention and its Commentaries, Bulletin for International
Taxation, nr. 1/2005, IBFD, Amsterdam, p. 7; M. J. Ellis, The Judiciary and the OECD Model Tax Convention and its
Commentaries – Reponse to Mr. Justice van Brunschot, Bulletin for International Taxation, nr. 1/2005, IBFD, Amsterdam,
p. 11-13.
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Aceste recomandări sunt adoptate de Consiliul O.E.C.D.20 în virtutea puterilor încredinţate de
Convenţia O.E.C.D21., convenţie care la art. 5 şi art. 7 îi acordă în scopul atingerii obiectivelor
următoarele prerogative: a) să ia decizii care, cu excepţia cazului în care se dispune altfel, sunt
obligatorii pentru toate Statele Membre; b) să facă recomandări către Statele Membre şi c) să intre în
acorduri cu Statele Membre, Statele ne-membre şi alte organizaţii internaţionale.
Deşi Consiliul O.E.C.D. avea şi o altă posibilitate, nu a optat pentru decizii care, în
conformitate cu dispoziţiile art. 5 (a) şi „cu excepţia cazului în care nu se dispune altfel”, sunt
obligatorii pentru Statele Membre şi nici nu a intrat în acorduri cu Statele Membre, ne-membre şi
alte organizaţii similare, ci doar s-a limitat să recomande statelor membre şi administraţiilor fiscale
să adopte regulile cuprinse în Comentariile la Convenţia Model.
Aşa cum rezultă din textul art. 5 şi art. 7 din Convenţia O.E.C.D., recomandările nu au
caracter obligatoriu pentru statele membre deşi sunt adoptate cu acordul mutual al tuturor statelor
membre22. În situaţia în care un stat membru se abţine de la votul privind o decizie sau recomandare,
un atare comportament nu este de natură să invalideze decizia sau recomandarea care va fi aplicabilă
celorlalte state, dar nu şi statului care s-a abţinut23.
Deoarece doctrina nu a reuşit să elucideze raţiunile opţiunii O.E.C.D. pentru o recomandare
şi nu pentru o decizie, raţiuni ce ţin probabil de suveranitatea statelor membre, ne găsim în prezenţa
unei recomandări care nu are caracter obligatoriu pentru statele membre O.E.C.D. şi, cu atât mai
puţin, pentru statele nemembre printre care se află şi România.
De aceea trebuie investigate caracteristicile şi natura acestor recomandări.
În doctrină24 se arată că recomandările sunt rezoluţii adoptate de un organ internaţional,
adresate unuia sau mai multor destinatari, documente care implică o invitaţie de a adopta un
comportament determinat, o acţiune sau o abţinere. Deci, destinatarii unei asemenea recomandări nu
sunt obligaţi a acţiona într-un anume mod, ci doar, în măsura în care doresc, de a adopta sau nu o
anumită conduită.
În absenţa forţei lor legale, recomandările nu sunt totuşi irelevante, putând juca un rol
important în practică25 prin faptul că pot funcţiona ca şi cum ar fi obligatorii. Statele pot decide,
pentru diferite motive, să accepte invitaţia de a acţiona în conformitate cu recomandarea. Trebuie
reţinut că, prin decizia unui organ de a folosi instrumentul recomandării, acesta nu doreşte să creeze
o nouă obligaţie legală pentru cei cărora recomandarea le este adresată.
3.2. Statutul Comentariilor la Convenţia Model OECD în România
După câte se cunoaşte, România nu are statutul de stat membru O.E.C.D., dar este invitată la
toate lucrările acestei organizaţii, inclusiv la cele ale comitetelor şi grupurilor de lucru care
elaborează propunerile de modificare a Convenţiei Model şi a Comentariilor.
La nivel oficial, România a formulat atât rezerve cu privire la unele prevederi ale Convenţiei
Model, cât şi observaţii la Comentarii, în general observaţii care urmează în mod logic poziţia
exprimată cu privire la Convenţia Model.
20

Format din reprezentanţi ai tuturor statelor membre.
Disponibilă pe www.oecd..org.
22
Conform art. 6 paragraful 1 al Convenţiei O.E.C.D.
23
Conform art. 6 paragraful 2 al Convenţiei O.E.C.D.
24 M. Virally, La valeur juridique des recommandations des organisations internationales, reprodusă în N.
Blokker, Skating on thin ice? On the law of international organisations and the legal nature of the commentaries on the
O.E.C.D. Model Tax Convention în Sjoerd Douma, F. Engelen, The Legal Status of the O.E.C.D. Commentaries, volumul 1
Conflict of norms in international Tax law Series, IBFD, 2008, p. 18-19. Asupra valorii juridice a recomandării, a se vedea şi
N. Quoc Dinh, A. Pellet, P. Daillier, Droit international public, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1999,
p. 374-381.
25
N. Blokker, op. cit., în Sjoerd Douma, F. Engelen, op. cit., volumul 1 Conflict of norms in international Tax law
Series, IBFD, 2008, p. 23.
21
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Faptul că România ia poziţie faţă de aceste documente ale O.E.C.D. reprezintă cel puţin o
acceptare tacită a rolului deosebit de important pe care-l reprezintă aceste documente şi pentru
statele nemembre OECD atât în relaţiile cu statele membre, cât şi cu cele nemembre.
La nivel oficial nu există, după informaţiile noastre, nicio poziţie oficială a României, a
Ministerului Finanţelor Publice referitoare la valoarea juridică a Comentariilor la Convenţia Model.
Poziţia oficialilor Ministerului Finanţelor Publice este în sensul că România nu este membră
O.E.C.D. şi, din acest motiv, nu trebuie să acorde o anumită forţă juridică Comentariilor; această
poziţie nu este publică, deoarece nu există un cadru organizat pentru exprimarea ei.
Totuşi, analizând Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, am identificat
dispoziţii care conduc la concluzia că totuşi, Ministerul Finanţelor Publice acordă recunoaştere
Comentariilor la Convenţia Model O.E.C.D., Spre exemplu, în Normele aferente art. 8 („Definiţia
sediului permanent”) la pct. 21 se dispune că „la definirea sediului permanent se au în vedere
comentariile la art. 5 Sediul permanent din Modelul Convenţiei de evitare a dublei impuneri a
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică”. Un alt exemplu îl reprezintă punctul 12
din Normele metodologice de aplicare a art. 118 Cod fiscal care transpune în norme precizările
privind atribuirea competenţei de impozitare şi în favoarea statului sursă în materie de venituri
pasive (dividende, dobânzi, comisioane, redevenţe). Valoarea Comentariilor este recunoscută şi în
legislaţia subsecventă Codului fiscal. Astfel, în Ordinul nr. 74/201226 pentru reglementarea unor
aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice se face trimitere în mod expres la
Comentariile de la Convenţia Model OECD astfel: „la stabilirea rezidenţei se vor avea în vedere şi
comentariile art. 4 "Rezident" din Modelul convenţiei de evitare a dublei impuneri al Organizaţiei
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică”.
Din această dispoziţii apare indubitabil acceptarea de către oficialităţile noastre fiscale a
Comentariilor, chiar dacă nu în integralitatea lor, ci doar în parte, respectiv a unor dispoziţii care nu
contravin orientării administraţiei noastre fiscale şi în ultimă instanţă celor ale legiuitorului nostru
fiscal.
În ceea ce priveşte impozitarea veniturilor pasive, aşa cum am arătat mai sus, pentru a asigura
aplicarea corectă a articolelor corespunzătoare din convenţiile de evitare a dublei impuneri
(impozitarea la sursă în România) în condiţiile unei practici în sens contrar a instanţei supreme, în
normele metodologice au fost inserate (copiate) dispoziţiile relevante din Comentariile la Convenţia
Model OECD. Considerăm că o asemenea practică reprezintă o acceptare a valorii comentariilor în
procesul de interpretare al dispoziţiilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri.
În ce priveşte acceptarea Comentariilor în instanţele judecătoreşti române investite cu
judecarea litigiilor fiscale cu element de extraneitate, din studiul jurisprudenţei instanţei supreme (şi
nu numai) nu am putut detecta decizii care să se pronunţe asupra acestei chestiuni. Cu toate acestea,
argumentele trase din şi bazate pe Comentarii sunt invocate de către părţi, dar nu în mod exclusiv, ci
ca mijloace suplimentare de argumentare. Faptul că în statele de common law hotărârea instanţei
trebuie să expliciteze raţionamentul pe care se bazează conduce la menţionarea expresă a rolului şi
valorii atribuite Comentariilor, ceea ce nu este cazul în statele de civil law. Cu toate acestea, nu am
întâlnit nici speţe în care argumentarea părţilor, extrasă/bazată pe Comentarii să fi fost în mod
expres respinsă de către instanţă pe motivul inadmisibilităţii lor.
Considerăm că instanţele noastre trebuie să fie receptive la invocarea Comentariilor respectiv
să le recunoască ca argumente pertinente în soluţionarea cauzelor ce implică analiza unor convenţii
de evitare a dublei impuneri. Argumentul principal rezidă în aceea că o parte este întotdeauna
administraţia fiscală iar Comentariile sunt elaborate de către Comitetul de Afaceri Fiscale al
O.E.C.D., lucrări la care şi statul român este reprezentat de către delegaţi ai autorităţii fiscale şi care,
atunci când Comentariile nu sunt acceptabile, îşi exprimă observaţiile corespunzătoare. De aceea,
26
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cel puţin una dintre părţi va fi recunoscut implicit valoarea Comentariilor iar instanţa ar trebui să le
confere aceeaşi forţă probantă cu a oricărei alte probe, sau să solicite, în cadrul expertizei de
specialitate, şi o opinie asupra pertinenţei Comentariilor la speţă şi asupra concordanţei lor cu
politica fiscală externă a României.
4. Argumentarea forţei Comentariilor
În doctrină27 se argumentează posibilitatea considerării Comentariilor ca standarde de
autoritate prin faptul că provin de la anumiţi experţi capabili să convingă, să stimuleze statele
membre şi entităţile private să urmeze aceste recomandări. Totuşi, această autoritate nu este prin ea
însăşi suficientă să transforme recomandările în acte cu forţă juridică obligatorie, să oblige părţile să
le urmeze chiar în situaţia în care nu doresc. În acest context, pare dificil de argumentat că aceste
Comentarii au devenit parte din dreptul cutumiar internaţional deoarece nu pare să existe o practică
unitară nici la nivelul statelor membre O.E.C.D.
Pentru a susţine importanţa analizei, trebuie arătat că în viaţa practică, în activitatea
specialiştilor din domeniul fiscalităţii internaţionale, atât Convenţia Model O.E.C.D. dar mai ales
Comentariile asupra acesteia constituie instrumentele de lucru cele mai utilizate, bucurându-se de o
largă recunoaştere a valorii lor. Poate că această apreciere provine din lipsa altor comentarii, din
caracterul lor unic, din marea răspândire pe care au căpătat-o; datorită faptului că sunt în permanenţă
actualizate şi că oferă soluţii în aproape toate cazurile, Comentariile sunt întotdeauna consultate în
practică.
Neajunsurile Comentariilor se întâlnesc însă în acele cazuri în care soluţiile nu sunt logic sau
raţional argumentate; spre exemplu, în ce priveşte atribuirea competenţei de impozitare la veniturile
pasive (dividende, dobânzi, redevenţe) nu există un reper teoretic care să justifice soluţiile reţinute
de către Convenţia Model.
Autoritatea de care se bucură Convenţia Model O.E.C.D. şi Comentariile poate fi explicată
printr-un număr de factori, după cum urmează:
- în primul rând, Convenţia Model O.E.C.D. şi Comentariile sunt întocmite şi agreate de
experţi guvernamentali ai statelor membre numiţi în Comitetul de Afaceri Fiscale al O.E.C.D.
- apoi, diferitele recomandări privind Convenţia Model O.E.C.D. sunt adoptate în cadrul legal
al O.E.C.D. şi emană de la Consiliu, format dintr-un corp de reprezentanţi permanenţi ai Statelor
membre. Acestea sunt adoptate prin acord comun de toate Statele membre, fiecare Stat având un vot
şi dreptul de a se abţine de la vot, caz în care sunt aplicabile celorlalte State membre dar nu şi celor
care s-au abţinut.
- statele nemembre28 O.E.C.D. îşi pot exprima poziţia în situaţiile în care consideră că nu se
pot conforma cu textul O.E.C.D. sau cu interpretarea conferită de Comentarii.
- comentariile la Convenţia Model pot fi considerate soft law29, respectiv principii care pot
ghida în interpretarea, elaborarea şi aplicarea hard law.
27

Idem, p. 25.
În conformitate cu articolul 12 (c) din Convenţia O.E.C.D. poate invita guvernele statelor nemembre să ia parte la
procesul de revizuire al Convenţiei Model şi al Comentariilor. Mai mult, Comitetul de Afaceri Fiscale a decis în anul 1996 să
organizeze întâlniri anuale prin care experţii guvernamentali ai Statelor membre şi nemembre sunt invitaţi să discute
chestiuni referitoare la negocierea, aplicarea şi interpretarea convenţiilor fiscale. De asemenea, statele nemembre au
posibilitatea de formuleze rezerve la Convenţia Model şi observaţii la Comentariile aferente. Convenţia Model O.E.C.D
include o secţiune distinctă dedicată poziţiilor statelor nemembre cu privire la Convenţie. În această categorie sunt incluse:
Albania, Argentina, Armenia, Belarus, Brazilia, Bulgaria, Chile, Republica Populară Chineză, Croaţia, Republica Democrată
Congo, Estonia, Gabon, India, Israel, Coasta de Fildeş, Kazahstan, Letonia, Lituania, Malaiezia, Maroc, Filipine, România,
Rusia, Serbia, Slovenia, Africa de Sud, Thailanda, Tunisia, Ucraina, Vietnam.
29
M. J. Ellis, The Role of the Commentaries on the OECD Model in the Tax Treaty Interpretation Process –
Reponse to David Ward, Bulletin for International Taxation, nr. 3/2006, IBFD, Amsterdam, p. 103.
28
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Deşi au existat încercări notabile de a recunoaşte nu numai din punct de vedere practic dar şi
legal importanţa Comentariilor la Convenţia Model, totuşi se consideră că pentru aceasta trebuie să
existe o bază legală. Deoarece aceasta nu poate fi identificată în baza actelor ce guvernează existenţa
şi activitatea O.E.C.D., ne vom referi în cele ce urmează la dimensiunea internaţională a
recunoaşterii forţei juridice a Comentariilor.
5. Statutul Comentariilor la Convenţia Model în lumina dispoziţiilor Convenţiei de la
Viena privind interpretarea tratatelor
Prima încercare de a încadra Comentariile la Convenţia Model O.E.C.D. în regulile de
interpretare ale Convenţiei de la Viena i-a aparţinut profesorului van Raad30. Într-un articol publicat
în anul 1978 aceasta a argumentat că, deoarece Comentariile sunt adoptate prin acordul comun al
statelor membre şi pentru că fiecare stat are posibilitatea de a formula observaţii dacă nu este de
acord cu Comentariile, pare justificat să le privim ca un instrument în sensul art. 31 (2) b al
Convenţiei de la Viena şi, pe cale de consecinţă, să fie considerate parte a contextului în scopul
interpretării convenţiilor care se bazează pe modelul O.E.C.D.31.
Contrar celor susţinute de prof. van Raad, prof. Vogel32 consideră că aceste Comentarii nu
pot fi privite ca un instrument referitor la tratat în sensul art. 31 (2) b din Convenţia de la Viena;
totuşi, apreciază că nu ar fi adecvat să considerăm Comentariile nici în sensul în care reprezintă doar
un mijloc suplimentar de interpretare conform art. 32 din Convenţia de la Viena33. Prof. Vogel arată
că în analiza valorii juridice a Comentariilor ar trebui să pornim de la verificarea identităţii sau
similitudinii unei anumite convenţii cu Convenţiei Model, caz în care părţile trebuie să fie
prezumate că au intenţionat să interpreteze aceste dispoziţii în conformitate cu Comentariile ataşate.
Pornind de la această premisă, Comentariile reflectă fie sensul obişnuit de conferit unui termen în
conformitate cu art. 31 (1) din Convenţia de la Viena, fie un sens special, dacă poate fi stabilit că
părţile au avut această intenţie, în conformitate cu art. 31(4) din aceeaşi convenţie.
Prof. Lang îşi întemeiază opiniile pornind de la prezumţia că la încheierea unei convenţii,
negociatorii acesteia au avut în faţă varianta Comentariilor existentă la acea dată. Pe această bază,
prof. Lang34 apreciază că părţile au intenţionat crearea unei dispoziţii care să aibă acelaşi sens
conferit de către Comentarii dispoziţiei corespunzătoare a Convenţiei Model şi, pe cale de
consecinţă, Comentariile sunt parte a materialului ce trebuie luat în considerare când se interpretează
dispoziţiile unei anumite convenţii de evitare a dublei impuneri.
În încercarea de a fundamenta valoarea legală a Comentariilor la Convenţia Model,
importanţa acestora în activitatea de aplicare şi interpretare a convenţiilor de evitare a dublei
impuneri şi, prin urmare, de a le înzestra cu efecte juridice, Prof. Frank Engelen35 a invocat
argumente extrase din noţiunile de drept internaţional acquiescence şi estoppel.
Noţiunile de acquiescence şi estoppel sunt bine cunoscute în dreptul anglo-american.
Acquiescence este actul care implică consimţământul la un anumit fapt prin tăcere şi reprezintă
echivalentul în dreptul internaţional al expresiei qui tacit consentire videtur si loqui debuisset ac
potuisset. Estoppel36 paralizează pretenţiile care contrazic comportamente relevante ale
reclamantului sau declaraţiile sale anterioare.
30
Opinia prof. K. van Raad este exprimată în F. Engelen, op. cit., Volumul 7 Doctoral Series, International Bureau
of Fiscal Documentation, Olanda, 2004, p. 441.
31
Ulterior, ca urmare a avalanşei de modificări periodice a Comentariilor, prof. van Raad şi-a reconsiderat poziţia şi
le-a considerat doar un mijloc suplimentar de interpretare.
32
K. Vogel, Double Taxation Conventions, Kluwer Law International, Amsterdam, 1997, p. 44.
33
Art. 32 se referă la documentele utilizate cu ocazia încheierii fiecărui tratat individual şi nu la Convenţia Model
sau Comentariile aferente.
34
M. Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions., Editura Linde, Viena, 2010, p. 43.
35
F. Engelen, op. cit., Volumul 7 Doctoral Series, International Bureau of Fiscal Documentation, Olanda, 2004,
p. 463.
36
Excepţie de inadmisibilitate a unei cereri în justiţie; fondată pe principiul venire contra factum proprium non
valet; conform definiţiei din Glosar în V. Constantin, Drept internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 30.
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6. Validarea forţei juridice a Comentariilor în România
Considerentele expuse mai sus demonstrează dificultatea de a conferi o anumită valoare juridică
Comentariilor la Convenţia Model OECD în opera de aplicare şi interpretare a convenţiilor de evitare a
dublei impuneri în România. Totuşi, în pofida acestui vid de reglementare în practica instanţelor
judecătoreşti pot fi identificate cazuri în care sunt invocate argumente extrase din aceste Comentarii. În
ceea ce priveşte posibilitatea de a înzestra Comentariile cu valoare juridică considerăm că un astfel de
demers poate justificat prin recurgerea la dispoziţiile art. 3 paragraful 2 din Convenţia Model OECD,
dispoziţii care trimit la legislaţia internă pentru lămurirea termenilor nedefiniţi.
Aceasta deoarece dispoziţiile convenţiilor de evitare a dublei impuneri sunt în mod necesar
interpretate şi mai ales aplicate în dreptul intern al fiecărui stat contractant. Legătura specială care
valorifică această relaţie dintre convenţii şi dreptul naţional este reflectată de regula generală de
interpretare prevăzută la art. 3 paragraful (2) din Convenţia Model O.E.C.D., preluată în toate
convenţiile de evitare a dublei impuneri ale României şi care dispune următoarele:
“În ceea ce priveşte aplicarea Convenţiei de către un Stat Contractant, orice termen nedefinit
în prezenta secţiune, dacă nu se impune altfel prin context, va avea înţelesul pe care îl are la acel
moment în legislaţia aplicabilă în Statul respectiv cu privire la impozitele ce fac obiectul Convenţiei,
orice înţeles atribuit prin legile fiscale aplicabile Statului în cauză prevalând faţă de înţelesul atribuit
termenului respectiv conform altor legi ale acelui Stat”.
Dacă luăm exemplul prevăzut în Normele aferente art. 8 Cod fiscal („Definiţia sediului
permanent”) la pct. 21 unde se dispune că „la definirea sediului permanent se au în vedere
comentariile la art. 5 Sediul permanent din Modelul Convenţiei de evitare a dublei impuneri a
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică”, observăm că în temeiul art. 3 paragraful 2
din convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România putem conferi prin acest
mecanism efecte juridice dispoziţiilor din comentariile la art. 5 Sediu permanent.
Două precizări sunt totuşi necesare:
- în situaţia în care nu există încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri cu un anumit
stat, se vor aplica dispoziţiile Codului fiscal (şi ale normelor metodologice). În acest caz, trimiterea
la Comentariile la Convenţia Model OECD poate fi utilă pentru interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor din Codul fiscal.
- în cazul în care există încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri, tehnica legiuitorului
naţional de a face trimitere la precizările din Comentariile la Convenţia Model OECD poate avea
efecte imprevizibile pentru următoarele motive:
- aceste Comentarii au cunoscut o evoluţie constantă fiind permanent modificate şi
îmbunătăţite de Comitetul de Afaceri Fiscale al OECD (la fel cum a fost modificată şi Convenţia
Model OECD).
- trimiterile din normele metodologice ale Codului fiscal vizează forma „la zi” a
Comentariilor37.
- Comentariile ulterioare se interpretează dinamic, însă nu şi în situaţia în care urmăresc
acoperirea unor goluri din Comentariile anterioare (şi implicit din Convenţia Model), ci doar în
cazul în care precizează dispoziţiile existente (prin adăugarea unor noi exemple sau prin completarea
argumentelor existente fără a schimba fondul Comentariilor existente).
- Se poate ajunge la interpretarea unei convenţii de evitare a dublei impuneri încheiată de
România în anii ′70 pe baza Comentariilor la Convenţia Model din anul 2010 şi, implicit, la
denaturarea intenţiei avute în vedere la acel moment de semnatarii convenţiei.
Faţă de cele de mai sus, considerăm că legiuitorul nostru fiscal ar trebui să renunţe la această
tehnică periculoasă de a trimite „pur şi simplu” la dispoziţiile Comentariilor la Convenţia Model
OECD şi să împrumute abordarea altor state (precum Austria) de „a le transpune” în dreptul naţional
cu tot bagajul de evoluţie istorică pe care îl înmagazinează.
37

Aşa cum am arătat Convenţia Model şi Comentariile au fost modificate de-a lungul timpului, ultima modificare
datând din anul 2010.
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SOLUŢII ALE CONFLICTULUI DINTRE LIBERTATEA
DE EXPRIMARE ŞI ALTE DREPTURI FUNDAMENTALE.
REFLECTAREA JURISPRUDENŢEI CEDO ÎN NOILE CODURI
Carmen MOLDOVAN∗
Abstract:
Freedom of expression, a sine qua non element of the contemporary society with a special status
in the architecture of human rights nationally and internationally is not an absolute right but it is in a
permanent state of conflict with other fundamental rights and values recognized such as dignity, honor,
reputation, privacy. Without an explicit hierarchy between these competing rights, the European Court of
Human Rights` case law has an essential role in establishing one. Some of its principles are perceived by
the new Romanian legislation.
Key words: competing fundamental rights, freedom of expression, limits, ECtHR `s case law

1. Consideraţii introductive
Datorită multiplelor implicaţii pe care le are, libertatea de exprimare reprezintă o condiţie
sine qua non a a existenţei umane1 şi beneficiază de un rang foarte înalt într-o ierarhie a drepturilor
omului, fiind practic consacrată apartenenţa sa la societatea contemporană.2 Expresie a acestei
poziţii sunt garantarea ca valoare constituţională şi crearea de condiţii sociale şi legale de susţinere a
acestui statut3. Pe plan european cel mai important document ce prevede protejarea libertăţii de
exprimare este Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale4, în
cuprinsul articolului 105.
Libertatea de exprimare nu constituie însă singurul drept fundamental, în ciuda importanţei
deosebite pe care o prezintă. Aceasta poate veni în conflict cu alte drepturi şi valori fundamentale
recunoscute persoanelor, ca demnitatea, protecţia onoarei şi a reputaţiei egalitatea, unitatea
∗

Asistentdrd., Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.
Ü. Dağlier, T. E. Schneider, The Freedom of Expression in Global Perspective, Springer Science – Business
Media, LLC, 2007, p. 127.
2
T. Meron, International Law in the Age of Human Rights, General Course on Public International Law, Academy
of International Law, Collected Courses, Volume 301 (2003), Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London,
2004, p. 422.
3
B. Parekh, Hate speech. Is there a case for banning? Public Policy Research, December 2005-February 2006,
p. 216.
4
Convenţia privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale a fost adoptată în cadrul Consiliului Europei,
la Roma, la 4 noiembrie 1950 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. România a ratificat Convenţia la 20 iunie 1994 prin
Legea nr. 30/1994, publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 135 din 31 mai 1994.
5
Articolul 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului prevede: „(1). Orice persoană are dreptul la libertatea
de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără
amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societăţile de
radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. (2). Exercitarea acestor libertăţi ce comportă
îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care
constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa
publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor
altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii
judecătoreşti”. Convenţia privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale a fost adoptată în cadrul Consiliului
Europei, la Roma, la 4 noiembrie 1950 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. România a ratificat Convenţia la 20 iunie
1994 prin Legea nr. 30/1994, publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 135 din 31 mai 1994.
1
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naţională, dreptul de a trăi fără a fi intimidaţi sau hărţuiţi. A analiza dacă mijloacele de comunicare
au o semnificaţie independentă prezintă relevanţă în procesul de delimitare a limitelor de aplicare a
articolului 106. Libertatea de exprimare este un drept cu caracter relativ, exercitarea sa putând fi
restrânsă prin măsuri adoptate la nivel naţional în scopul protejării altor drepturi fundamentale ale
persoanei sau intereselor generale ale statului, cu respectarea principiului proporţionalităţii.
2. Conflictul dintre libertatea de exprimare şi atributele personalităţii umane
(demnitate, onoare, reputaţie)
Demnitatea persoanei constituie unul dintre drepturile cu care libertatea de exprimare intră
cel mai frecvent în conflict. În cadrul Consiliului Europei, în foarte multe sisteme juridice naţionale
sunt menţinute incriminări ale defăimărilor aduse onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanei, în
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului fiind elaborate o serie de premise ale legislaţiei
în materie de insultă şi calomnie şi a aplicării acestora, fiind prevăzut în acelaşi timp suficient spaţiu
pentru libertatea de exprimare sub toate formele sale.
S-a remarcat în perioada recentă o tendinţă a organizaţiilor non-guvernamentale din Europa
de a forţa dezincriminarea infracţiunilor de insultă şi calomnie. Acest demers determină cel puţin
două întrebări fundamentale7, al căror răspuns poate fi dificil de găsit, în special dacă se doreşte
obţinerea unui singur răspuns. Prima întrebare este dacă defăimarea, insulta, calomnia şi alte
infracţiuni în legătură cu acestea ar trebui eliminate complet din reglementările de drept penal. A
doua întrebare pune accentul pe sancţiunea aplicată acestor categorii de infracţiuni, respectiv dacă se
impune ca pedeapsa cu închisoarea să fie abolită pentru încălcări de drepturi comise prin intermediul
diferitelor tipuri de discurs.
Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului nu rezultă o interdicţie adresată
statelor părţi la Convenţie de a dezincrimina infracţiunile de insultă şi calomnie. De altfel,
majoritatea statelor europene au prevăzute aceste infracţiuni în legislaţia lor penală
2.1. Protecţia reputaţiei ca limită a discursurilor critice în interpretarea Curţii Europene a
Drepturilor Omului
Protecţia reputaţiei, ca limită a libertăţii de exprimare a făcut obiectul analizei unui număr
mare de cauze deduse în faţa Curţii europene a Drepturilor Omului. Limitele criticii admisibile
variază în funcţie de subiectul la care se referă, fiind mai largi în cazul în care se critică un politician,
faţă de critica ce priveşte o persoană particulară, cel dintâi fiind conştient că fiecare acţiune a sa şi
fiecare discurs va fi supus unei analize extrem de riguroase din partea publicului şi a presei.
În materie de calomnie, un element esenţial în analiza limitelor criticii este reprezentat de
distincţia dintre noţiunile de declaraţii de fapt şi judecăţi de valoare8. Relevanţa distincţiei constă în
aceea că existenţa faptelor poate fi demonstrată, în timp ce veridicitatea judecăţilor de valoare nu
poate face obiectul vreunei probe, care ar fi imposibilă şi ar încălca libertatea de exprimare în sine.9
În consecinţă, persoanele ar trebui să dea dovadă de mai multă prudenţă atunci când fac afirmaţii cu
privire la fapte, spre deosebire de situaţia în care ar emite judecăţi de valoare. Este mai facilă
justificarea unei ingerinţe din partea autorităţilor naţionale în cazul în care priveşte o situaţie de fapt,
ce poate fi probată, decât în cazul în care priveşte o judecată de valoare. Distincţia dintre cele două
6
P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak, Theory and Practice of the European Convention on Human
Rights, Fourth Edition, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2006, p. 792.
7
P. Thórhallson, Freedom of Political Debate and the Council of Europe, în Political Debate and the Role of the
Media. The Fragility of Free Speech, Observatoire Européen de l`audiovisuel, Council of Europe, 2005, p. 55.
8
P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak, op. cit., p. 794.
9
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 15 februarie 2005 în cauza Steel şi Morris c. Regatul Unit, §
87; Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 21 decembrie 2004 în cauza Busuioc c. Romania, § 61; Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 17 decembrie 2004, în cauza Cumpănă şi Mazăre c. România, § 98. Toate
hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului menţionate sunt disponibile la adresa: www.echr.coe.int.
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noţiuni poate fi în unele cazuri dificil de realizat ceea ce determină dificultăţi şi în aplicarea unui
regim diferit al acestora10. În acelaşi timp trebuie subliniat şi faptul că judecăţile de valoare de regulă
au un suport, se fundamentează pe o bază factuală, situaţie în care ingerinţa din partea statului poate
fi considerată proporţională11. Cu alte cuvinte, o judecată de valoare excesivă necesită o
fundamentare de fapt pentru a fi apreciată ca admisibilă.
În cauza Oberschlick c. Austria12, reclamantul, jurnalist, urmare a declaraţiei unui politician
ce propunea reducerea cu 50% a alocaţiilor familiale către mamele imigrante, a publicat un articol ce
susţinea că această măsură corespunde filosofiei şi scopurilor naţionalism-socialismului. Curtea
Europeană a considerat că în acest caz reclamantul a publicat o declaraţie de fapt însoţită de o
judecată de valoare cu privire la situaţia de fapt. Instanţele naţionale au reţinut că reclamantul avea
sarcina probei afirmaţiilor de fapt, ceea ce a determinat constatarea de către instanţa europeană a
încălcării articolului 10 din Convenţie. Curtea a realizat şi unele nuanţări cu privire la protecţia
reputaţiei politicienilor, care în principiu este asigurată chiar şi în situaţiile în care nu acţionează ca
persoană privată, însă nivelul acestei protecţii trebuie corelat cu interesele unei dezbateri deschise
asupra problemelor de politică. Unul dintre aspectele analizate de Curte a fost dacă afirmaţiile
pretins calomniatoare au fost făcute în contextul dezbaterii publice pe chestiuni politice de interes
general. Instanţa europeană a reţinut că în speţă se identifică în mod clar existenţa unei astfel de
dezbateri şi, în consecinţă, condamnarea reclamantului a încălcat dreptul acestuia la liberă
exprimare13.
Ulterior, acelaşi ziarist a fost condamnat din nou de către instanţele interne pentru calomnie,
în urma folosirii calificativului „idiot” („trottel”) în descrierea unui lider politic. Curtea Europeană a
adoptat punctul de vedere contrar, sprijinindu-se în principal pe caracterul provocator al discursului
politicianului în cauză, care a afirmat că toţi soldaţii care au luptat în cel de al doilea război mondial,
indiferent de tabăra căreia au aparţinut, au luptat pentru pace şi libertate şi au contribuit la fondarea
societăţii democratice din prezent. Instanţa a apreciat că afirmaţiile ziaristului puteau fi calificate ca
polemice, iar nu ca un atac gratuit la adresa politicianului, fiind opinia jurnalistului, nesusceptibilă
de a fi dovedită, chiar dacă ar fi excesivă şi fără o bază factuală14.
Formularea unei acuzaţii la adresa unui fost membru al guvernului că are un trecut fascist a
fost calificată de Curtea Europeană drept o judecată de valoare. În cauză, fostul ministru fusese
membru al organizaţiei fasciste în timpul celui de al doilea război mondial (pentru a putea participa
la un concurs de tenis de masă) şi a urmat cursuri de pregătire în cadrul SS spre finalul războiului, la
vârsta de 17 ani. Ca o consecinţă, a petrecut 8 ani în lagărele comuniste15. Instanţele naţionale au
reţinut că o asemenea judecată de valoare ar fi trebuit să fie însoţită de faptele pe care s-a bazat
concluzia reclamantului. Spre deosebire de autorităţile interne, instanţa europeană a apreciat că
legătura dintre judecăţile de valoare şi situaţia de fapt poate fi variabilă de la caz la caz, în funcţie de
circumstanţele concrete. Curtea Europeană a subliniat faptul că în cauză, judecata de valoare a
reclamantului era susţinută de elemente deja cunoscute de public. S-a concluzionat că folosirea
sintagmei "trecut fascist" nu este limitată la acele persoane care au propagat în mod efectiv
idealurile fascismului şi a constatat încălcarea articolului 10 de către statul-pârât.
10

§ 43.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 27 mai 2004 în cauza Vides Aizsardzibas Klubs c. Letonia,

11
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 29 martie 2005 în cauza Sokolowski c. Polonia, § 48;
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 29 martie 2005 în cauza Ukrainian Media Group c. Ucraina, § 42;
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 27 mai 2004 în cauza Rizos and Daskas c. Grecia, § 45.
12
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 23 mai 1991 în cauza Oberschlick c. Austria (No. 1).
13
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 23 mai 1991 în cauza Oberschlick c. Austria (No. 1).
14
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 1 iulie 1997 în cauza Oberschlick c. Austria (No. 2).
15
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 12 iulie 2001 în cauza Feldeck c. Slovacia.
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Un alt exemplu de examinare minuţioasă din partea Curţii îl reprezintă hotărârea pronunţată
în cauza Nielsen şi Johnsen c. Norvegia 16. În speţă, oficiali ai sindicatelor au formulat acuzaţii la
adresa unui cercetător independent de "pură dezinformare" destinată să dăuneze poliţiei, "minciuni
deliberate", "afirmaţii frivole" şi încercări de a submina demnitatea şi autoritatea poliţiei. În
analizarea cauzei, Curtea a reţinut că aceasta are ca fond o dezbatere publică îndelungată şi aprinsă
cu privire la investigaţii referitoare la acuzaţiile de violenţă ale poliţiei, că în baza par. 2 din articolul
10 sunt reduse motivele care ar justifica o restricţionare a discursului politic sau a dezbaterii publice
asupra problemelor de interes general şi a concluzionat că simpla acuzaţie de a fi făcut afirmaţii
mincinoase în mod intenţionat excede limitele criticii admisibile, având în vedere că afirmaţia ar fi
putut fi apreciată ca o susţinere de fapt, susceptibil de a fi dovedită, pentru care lipsea orice
fundament factual17.
În cauza Cumpănă şi Mazăre c. României18, reclamanţii fuseseră condamnaţi penal pentru
calomnie de către instanţele române, care au considerat că aceştia au adus atingere, prin conţinutul
articolelor publicate, demnităţii şi imaginii publice ale adjunctei de la o primărie, prin imputarea
unor fapte determinate, cum ar fi complicitatea la acte frauduloase ale unei societăţi şi prin
publicarea unei caricaturi ce o înfăţişau pe aceasta la braţul unui bărbat purtând un sac umplut cu
bani, demers ce a fost de natură să o traumatizeze psihic şi să dezinformeze publicul. Afirmaţiile din
articol erau formulate într-un stil virulent, utilizându-se termeni duri ca „escrocherie”, „concurs de
infracţiuni” sau a unor fraze ca „persoanele semnatare nu pot invoca necunoaşterea legii, ci doar
încălcarea ei cu bună ştiinţă”, „dl. ex vice-primar (...) a luat mită (...) obligându-şi sau
cointeresându-şi subordonaţii (...)”, „ori a semnat contractul de asociere necunoscând legile ţării, şi
atunci nu înţelegem cum ulterior a ajuns judecător (...) ori a luat şpagă şi poate lua în continuare”19.
Instanţa europeană a constatat că articolul în cauză conţinea informaţii privind gestionarea
fondurilor publice de către anumiţi aleşi locali şi funcţionari publici şi, în special, neregularităţi care
ar fi fost comise cu ocazia încheierii unui contract de asociere între primărie şi o societate privată,
pentru imobilizarea vehiculelor care staţionau neregulamentar pe drumurile publice, fiind astfel
vorba de un subiect de interes general pentru comunitatea locală, ce urma să fie adus la cunoştinţa
publicului prin intermediul presei.
Cu privire la distincţia dintre „fapte” şi „judecăţi de valoare”, instanţa europeană a subliniat
că în unele cazuri în care este vorba despre comportamentul unor terţi, poate fi dificilă operaţiunea
de a distinge între cele două noţiuni. O judecată de valoare poate fi considerată excesivă dacă este
lipsită de orice fundament de fapt, cele două noţiuni nefiind astfel complet separate, iar în cazul în
care presa alertează publicul cu privire la existenţa unor presupuse ilegalităţi comise de aleşi locali şi
funcţionari publici, referirea la persoane determinate, cu menţionarea numelor şi funcţiilor acestora,
implică pentru reclamanţi obligaţia de a furniza o bază legală suficientă20. Raţionamentul Curţii este
în concordanţă cu noţiunea "îndatoriri şi responsabilităţi" ce este cuprinsă în mod expres în cadrul
articolului 10 din Convenţie. Făcând trimitere la doctrina marjei naţionale de apreciere a instanţelor
naţionale, Curtea Europeană a apreciat că, în baza circumstanţelor cauzei, îndeosebi în lipsa oricărei
baze factuale, autorităţile naţionale puteau să considere necesară limitarea dreptului la liberă
exprimare a reclamanţilor, în consecinţă, condamnarea lor pentru insultă şi calomnie răspundea unei
nevoi sociale imperioase.
16

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 25 noiembrie 1999 în cauza Nielsen and Johnsen c.

Norvegia.

17

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 25 noiembrie 1999 în cauza Nielsen şi Johnsen c.
Norvegia, § 49-50.
18
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 17 decembrie 2004, în cauza Cumpănă şi Mazăre c.
România.
19
O. Predescu, M. Udroiu, Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2008, p. 266.
20
În acelaşi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 27 mai 2004, în cauza Vides Aizsardzibas
Klubs c. Letonia, § 44.
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Într-o altă cauză, Stângu şi Scutelnicu c. România21 a fost adusă de asemenea în discuţie
distincţia dintre cele două noţiuni, instanţa europeană constatând că în cursul procedurii din faţa
instanţelor naţionale reclamanţii nu au furnizat niciun element care să permită dovedirea bazei
faptice a afirmaţiilor lor. Articolul publicat de cei doi jurnalişti arăta că, potrivit unor surse din
poliţie, "fostul şef de la lupta contra corupţiei este suspectat că a participat la constituirea unei bănci
investind o sumă foarte mare, de aproximativ 1, 5 miliarde de lei, respectiv 5 % din valoarea
acţiunilor. Superiorii săi ierarhici încearcă să afle ce sumă a investit în realitate în această bancă şi
care este exact provenienţa acesteia".
Instanţa europeană a constatat dezinteresul manifestat de ziarişti în a aduce în faţa instanţelor
naţionale orice element doveditor, precum şi atitudinea acestora de a ignora termenele de judecată.
Curtea Europeană a reţinut, în consecinţă, absenţa bunei-credinţe a reclamanţilor, faptul că articolul
publicat se înscrie în contextul unei dezbateri mai ample referitoare la corupţia funcţionarilor astfel
că nu putea fi considerat expresia unei doze de exagerare sau de provocare de care şi-au permis să
facă uz ziariştii în exercitarea libertăţii de exprimare.
2.2. Reglementări noi relevante
În prezent în sistemul juridic român demnitatea, onoarea şi reputaţia persoanei nu mai
beneficiază de protecţie penală, urmare a dezincriminării infracţiunilor de insultă şi calomnie22,
mijloacele civile rămânând singura posibilitate de apărare a acestora. Noul Cod penal23 a preluat
această idee, nemaifiind incriminate infracţiunile de insultă şi calomnie, în ciuda considerării
demnităţii umane ca valoare supremă în ordinea de drept, având în vedere garantarea sa în articolul
1 din Constituţie.
Noul Cod civil24 conţine dispoziţii exprese în Secţiunea a 3-a – „Respectul vieţii private şi al
demnităţii umane” – din Capitolul II – „Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente”, al
Titlului II („Persoana fizică”), privind garantarea libertăţii de exprimare (în articolul 70) 25, a
dreptului la viaţă privată (articolul 71), a dreptului la propria imagine (articolul 73). Din topografia
textelor rezultă faptul că legiuitorul a conştientizat profunda legătură dintre libertatea de exprimare
şi alte drepturi fundamentale inerente persoanei fizice şi a decis să le trateze în aceeaşi secţiune.
Având în vedere poziţionarea dispoziţiei ce garantează libertatea de exprimare anterior celor
referitoare la viaţă privată, demnitate şi dreptul la propria imagine, putem deduce că din perspectiva
cadrului normativ civil actual, se realizează o ierarhizare între aceste drepturi fundamentale iar în
vârful acesteia se află libertatea de exprimare. Soluţia adoptată de legiuitor este interesantă dar nu se
poate afirma că este o consecinţă a interpretării date de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care
a evitat să stabilească un raport clar între acestea, „apărarea reputaţiei şi a drepturilor altora”
constituind o limită în exercitarea libertăţii de exprimare, în baza par. 2 al articolului 10 din
Convenţie. Textul din Codul civil nu conţine o definiţie a libertăţii de exprimare şi nicio precizare a
elementelor sau domeniului său de aplicare. În consecinţă, putem afirma că noţiunea trebuie
interpretată în sens foarte extins şi prin raportare la dispoziţiile constituţionale, care să cuprindă toate
formele de comunicare a informaţiilor şi ideilor.
21
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 31 ianuarie 2006, în cauza Stângu şi Scutelnicu c.
României, § 44.
22
Articolele 205-207 au fost abrogate prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 privind modificarea Codului penal.
Curtea Constituţională a apreciat că abrogarea articolelor 205-207 este neconstituţională, prin decizia nr. 62/2007, publicată
în "Monitorul Oficial al României" nr. 104 din 12 februarie 2007. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a considerat că articolele
205-207 nu sunt în vigoare, prin decizia pronunţată în recursul Legii nr. 8 din 18 octombrie 2010, publicată în M. Of. nr. 416
din 14 iunie 2011.
23
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iunie 2009.
24
Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr.
505 din 15 iulie 2011, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011.
25
Articolul 70 cu denumirea marginală „Dreptul al libera exprimare” prevede: „(1) Orice persoană are dreptul la
libera exprimare. (2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile şi limitele prevăzute la art. 75”.
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Codul civil conţine o clauză generală de limitare a exerciţiului drepturilor din Secţiunea a 3-a,
în articolul 75, cu denumirea marginală „Limite”, care face practic trimitere la principiile ce trebuie
aplicate în cazul restricţionării exerciţiului unor drepturi fundamentale stabilite de acte normative
internaţionale26 şi interpretate de instanţe internaţionale, legătura cea mai directă pe care o putem
realiza fiind în mod concret cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Alineatul 2 al
aceluiaşi articol face în mod expres referire la exercitarea cu bună credinţă a drepturilor
fundamentale, situaţie care exclude constatarea unei încălcări a drepturilor fundamentale27, condiţie
pe care nu o regăsim în dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului, dar care a fost
dezvoltată în jurisprudenţa Curţii28.
Un aspect criticabil cu privire la clauza generală de limitare cuprinsă în articolul 75
considerăm că este posibilitatea restricţionării dreptului la respectarea demnităţii, dacă avem în
vedere caracterul de drept absolut al acesteia în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului,
viziunea legiuitorului român fiind deci diferită.
O inovaţie a legiuitorului român, ce reia perspectiva penală din perioada interbelică, este
garantarea unor drepturi şi după decesul persoanei, prin intermediul Secţiunii a 4-a cu denumirea
marginală „Respectul datorat persoanei şi după decesul său”, pentru prezentul studiu relevanţă
prezentând protejarea memoriei persoanei decedate.
Nici Codul civil şi nici noul Cod penal nu conţin prevederi speciale cu referire la statutul
presei, la coordonatele de desfăşurare a activităţii ziaristice şi la condiţiile de angajare a răspunderii
pentru comiterea delictelor de presă, aşa cum se prevede în articolul 30 alin. (8) din Constituţie. În
această privinţă continuă deci să existe un vid de reglementare, aspect criticabil întrucât are drept
consecinţă posibilitatea exercitării abuzive a libertăţii de exprimare prin intermediul presei, care se
situează practic în afara exigenţelor legale. În acest mod se perpetuează un paralelism inacceptabil
între presă şi autorităţile statului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat şi gradul de protecţie ce trebuie recunoscut
reputaţiei magistraţilor, în directă conexiune cu apărarea autorităţii şi imparţialităţii puterii
judecătoreşti29. În cazul în care este invocată apărarea autorităţii şi imparţialităţii puterii
judecătoreşti, controlul exercitat de către instanţa europeană de contencios al drepturilor omului este
unul mai sever faţă de cazurile în care în cauză este protecţia moralei sau chiar apărarea securităţii
naţionale30.
În cuprinsul noului Cod penal, a fost incriminată încălcarea solemnităţii şedinţei, în articolul
278, ce se referă la manifestările jignitoare sau obscene efectuate în timpul unei proceduri ce se
desfăşoară în faţa instanţei în scopul de a proteja solemnitatea şedinţelor de judecată. În Expunerea
de motive a noului Cod penal, se precizează faptul că incriminarea acestei infracţiuni este justificată
de renunţarea legiuitorului la incriminarea insultei şi a calomniei. Totodată, se precizează şi un alt
aspect, de ordinul evidenţei, şi anume, protejarea în principal a solemnităţii şi bunei desfăşurări a
procedurilor judiciare, textul incriminator nu urmăreşte să asigure protejarea onoarei sau reputaţiei
reprezentanţilor autorităţii judiciare.
Potrivit articolului 278 este incriminată "întrebuinţarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau
obscene, de natură să perturbe activitatea instanţei, de către o persoană care participă sau asistă la
26

Articolul 75 alin. (1) prevede: „Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care
sunt permise de lege sau convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte”.
27
Articolul 75 alin. (2) prevede: „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu
respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute
în prezenta secţiune”.
28
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 20 mai 1999 în cauza Bladet Tromsǿ şi Stensaas c.
Norvegia.
29
Cu titlu de exemplu, menţionăm hotărârea din 26 aprilie 1995, în cauza Oberschlick c. Austria; hotărârea din 17
decembrie 2004, în cauza Cumpănă şi Mazăre.
30
M. I. Galan, Coordonatele restrângerii libertăţii de exprimare în scopul apărării autorităţii şi imparţialităţii
puterii judecătoreşti, în Dreptul nr. 9/2008, p. 253.
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o procedură care se desfăşoară în faţa instanţei". Spre deosebire de reglementarea actuală din
articolul 2721 Cod penal, care vizează, în secundar, protejarea demnităţii şi onoarei organelor
judiciare, în reglementarea din noul Cod penal sunt sancţionate manifestările jignitoare îndreptate
împotriva oricărei persoane aflate în sala de judecată, indiferent dacă aceasta participă sau nu la
desfăşurarea procedurii, putând fi referitoare la părţile din cauză sau la judecători, procuror, avocat.
Fără a contesta necesitatea incriminării faptelor de natură a aduce atingere regulilor
solemnităţii activităţilor judiciare şi a celor de protejare în subsidiar a atributelor fundamentale ale
tuturor participanţilor la aceste activităţi, considerăm că oportună ar fi fost menţinerea unei
incriminări care să vizeze în mod special magistraţii, întrucât aceştia sunt purtători ai puterii de stat,
reprezentanţi ai puterii judecătoreşti, motiv pentru care nu îi putem plasa pe aceleaşi poziţii cu
părţile dintr-un proces pendinte. În privinţa avocatului, în cazul în care este vizat de expresiile
jignitoare, aplicabile vor fi reglementările din legea specială nr. 51/1995, care în cuprinsul articolul
37 incriminează insulta şi calomnia săvârşite asupra unui avocat.
În Expunerea de motive se face precizarea că judecătorul nu poate comite infracţiunea
incriminată la articolul 278, întrucât el este subiect pasiv al infracţiuni, iar în situaţia în care ar
comite astfel de fapte ar fi realizat conţinutul constitutiv al infracţiunii de purtare abuzivă.
3. Conflictul dintre libertatea de exprimare şi dreptul la viaţă privată
3.1. Interpretarea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Prin hotărârea pronunţată în cauza Von Hannover c. Germania, în anul 200431, Curtea
Europeană a constatat conflictul dintre viaţa privată şi libertatea presei, acordând prevalenţă
protecţiei vieţii private, însă nu a făcut şi precizări cu privire la statutul presei de tip tabloid şi a
eventualelor garanţii de care beneficiază aceasta în temeiul articolului 10 din Convenţia europeană.
De-a lungul mai multor ani, reclamanta, Prinţesa Caroline de Monaco a urmărit să obţină din partea
instanţelor germane interdicţia şi împiedicarea publicării a numeroase fotografii în ziare tabloid.
Fotografiile o înfăţişau pe reclamantă în locuri publice, în activităţi cotidiene, iar nu în imagini în
care era angajată în activităţi oficiale. Instanţele germane au considerat că, datorită faptului că
prinţesa era o figură publică par excellence, nu putea pretinde protecţie faţă de paparazzi în locurile
publice, cu excepţia cazului în care s-ar fi retras într-un loc izolat, ceea ce demonstra în mod clar
dorinţa de a fi singură.
Curtea Europeană a considerat că abordarea instanţelor germane nu a furnizat o protecţie
suficientă pentru drepturile garantate de articolul 8 din Convenţie şi a calificat refuzul autorităţilor
naţionale de a pronunţa interdicţii ale publicării fotografiilor ca o încălcare a articolului 8 din
Convenţie. Curtea a apreciat că fotografiile din cauză nu erau de natură să contribuie la dezbaterea
publică, ci aveau ca scop satisfacerea curiozităţii unei anumite categorii de cititori. În consecinţă,
invocarea articolului 10 era fără temei. Cu toate că reclamanta era o figură publică, nu îndeplinea o
funcţie publică astfel încât nu trebuie să existe acelaşi grad de toleranţă al interferenţei presei ca în
cazul unei persoane ce are calitatea de politician. Alte aspecte ce au avut importanţă sunt faptul că
reclamanta nu ştia că este fotografiată şi hărţuirea continuă a acesteia de către paparazzi32. În funcţie
de aceste circumstanţe, Curtea a adoptat interpretarea restrictivă a libertăţii de exprimare33.
Importanţa pronunţării acestei hotărâri este dată de precizarea în termeni clari, a faptului că
interferenţa presei în viaţa privată a persoanelor poate fi justificată doar în cazul în care există un
interes public. Lipsurile hotărârii sunt date de nefolosirea oportunităţii de a fi clarificate şi alte
aspecte conexe cum ar fi definirea jurnalismului de tip tabloid ori dacă domeniul de aplicare al
articolului 10 cuprinde şi acest tip de presă, precum şi nivelul de control ce este aplicat de către
Curtea Europeană în cazurile în care instanţele naţionale analizează probleme legate de articolul 10
31

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 24 iunie 2004, în cauza Von Hannover c. Germania.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 24 iunie 2004, în cauza Von Hannover c. Germania, § 68.
33
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 24 iunie 2004, în cauza Von Hannover c. Germania, § 66.
32
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din Convenţie34. În cazul în care presa, prin articolele publicate, nu contribuie la o dezbatere de
interes general, protecţia vieţii private va prevala faţă de libertatea de exprimare35.
Cu toate că poziţia Curţii cu privire la posibilitatea de a face publice detalii din viaţa privată a
persoanelor publice a fost una permisivă, motivat de faptul că acestea ar putea contribui la o
dezbatere de interes public, în această cauză optica instanţei europene a suferit o modificare. Contrar
interpretărilor anterioare, Curtea a ajuns la concluzia că publicarea de fotografii şi comentarii nu era
inclusă în sfera de dezbatere publică sau politică, ci se referea exclusiv la viaţa privată a reclamantei
(prinţesa Caroline de Monaco). Un element esenţial a fost reprezentat şi de faptul că aceasta nu
îndeplinea nicio funcţie oficială pentru statul Monaco sau instituţiile sale36.
Libertatea de exprimare, în sensul reglementării convenţionale, beneficiază de o concepţie
funcţională, având ca efect recunoaşterea unei valori excepţionale acestui drept fundamental, iar
faptul că este analizată prin raportare la alte interese individuale concurente, oferă o orientare
normativă ce permite soluţionarea mai facilă a conflictelor de drepturi. În acelaşi timp, această
concepţie permite justificarea unui întreg ansamblu de îndatoriri şi responsabilităţi ce revin actorilor,
participanţilor la dezbaterea publică37. Invocarea simultană a articolului 10 şi a dispoziţiilor
articolului 8 din Convenţie nu a primit din partea autorităţilor de contencios european al drepturilor
omului o soluţionare unitară. În funcţie de circumstanţele concrete din fiecare cauză, fosta Comisie
şi Curtea au analizat alegaţiile fie prin prisma sferei de aplicare a articolului 8, fie prin cea a
articolului 10, din Convenţie, nefiind reţinută aplicabilitatea ambelor, dar în toate cazurile sarcina
probei respectării principiului proporţionalităţii restrângerii exerciţiului libertăţii de exprimare
pentru protejarea vieţii private revine autorităţilor statului în cauză38.
Se poate susţine că relaţia conflictuală dintre libertatea de exprimare şi dreptul la viaţă
privată, ambele valori centrale ale ordinii juridice, este un conflict între două aspecte negative ale
libertăţii: libertate de exprimare aflată în opoziţie cu libertatea de a-şi desfăşura viaţa fără publicitate
nedorită39.
3.2. Reglementări noi relevante
În cuprinsul noului Cod penal, protejarea vieţii private este urmărită prin incriminarea
infracţiunii de violare a vieţii private, în articolul 226, în Capitolul IX denumit "Infracţiuni ce aduc
atingere domiciliului şi vieţii private". Legiuitorul a receptat practic interpretarea dată de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului în materie de rezolvare a situaţiei conflictuale dintre libertatea de
exprimare şi viaţa privată, care nu beneficia de protecţie directă din partea normelor penale.
Protejarea vieţii private a persoanei constituie şi obiectul juridic al infracţiunii de divulgare a
secretului profesional.
Potrivit articolului 227 alineatul (1) NCP, infracţiunea de divulgare a secretului profesional
constă în „divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane,
de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre
34

A. Austin, M. Lester, T. Fisher, Article 10: Freedom of Expression, în „Human Rights Practice”, (gen. ed.) J.
Simor, Thomson, Sweet & Maxwell, London, 2008, p. 10.075.
35
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 24 iunie 2004, în cauza Von Hannover c. Germania, § 65.
36
P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak, op. cit., p. 798.
37
P. Gérard, Les droits de l`homme et les limites de l`individualisme: l`exemple de la liberté d`expression, în (dir.)
H. Dumont, F. Ost, S. Van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l'Homme, Bruylant, Bruxelles,
2005, p. 165.
38
F. Bignami, The Case for Tolerant Constitutional Patriotism: The Right to Privacy Before the European Courts,
în Cornell International Law Journal, Vol. 41, 2008, p. 220.
39
G. Beck, Legitimating Crisis, Reifyining Human Rights and the Norm-Creating Power of the Factual, în Penn State
International Law Review, Vol. 26, 2007, p. 578; În cadrul Uniunii Europene, Directiva 95/46/EC protejează datele şi transferul
de date personale pe internet împotriva exercitării abuzive a libertăţii de exprimare, R. Wong, J. Savirimuthu, All or Nothing:
This is the Question? The Application of Article 3 (2) Data Protection Directive 95/46/EC to the Internet, în The John Marshall
Journal of Computer & Information Law, Vol. 25, 2008, p. 245; M. Britton, Exploring European Union Copyright Policy
Through the Lens of the Data-Base Directive, în Berkeley Technology Law Journal, Vol. 23, 2008, p. 1412.
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acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are obligaţia păstrării confidenţialităţii cu privire la
aceste date”. Norma incriminatoare se referă în mod explicit la date sau informaţii despre viaţa
privată a unei persoane, date sau informaţii cu privire la care există obligaţia de păstrare a
confidenţialităţii.
Considerăm că un aspect ce merită menţionat cu privire la noul text de incriminare a
infracţiunii de divulgare a secretului profesional este lipsa unei menţiuni cu privire la producerea
unui prejudiciu persoanei care a dat datele confidenţiale sau pe care o privesc asemenea date ori
informaţii. Potrivit noii norme de incriminare, infracţiunea există indiferent de producerea unui
prejudiciu subiectului pasiv. Apreciem că este de esenţa incriminării divulgării secretului
profesional, cauzarea efectivă sau posibilitatea producerii unui rău sau prejudiciu subiectului pasiv.
De această manieră se asigură justificarea necesităţii incriminării infracţiunii de divulgare a
secretului profesional. Simpla activitate de divulgare a unor elemente chiar privitoare la viaţa intimă
a persoanei, fără să existe posibilitatea producerii vreunui prejudiciu subiectului pasiv este
incriminată pentru a se proteja caracterul confidenţial al unor date sau informaţii, astfel încât nu
reiese că scopul avut în vedere de legiuitor ar fi acela de a se proteja libertatea psihică a persoanei, ci
mai curând s-a creat un cadru normativ protector absolut al vieţii private a persoanei. Protejarea
vieţii private se urmăreşte şi prin incriminarea infracţiunii de hărţuire, în articolul 20840, ce
reprezintă de fapt o formă insidioasă de ameninţare, fiind îndreptată împotriva libertăţii psihice a
persoanei, incriminarea având rolul de a acoperi un vid legislativ41.
4. Conflictul între principiul libertăţii de exprimare şi dreptul la un proces echitabil
4.1. Interpretarea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
În jurisprudenţa Curţii Europene au fost situaţii în care s-a constat suprapunerea aplicabilităţii
articolului 10 din Convenţie cu articolul 642. Cu titlu de exemplu, condamnarea unui avocat al
apărării pentru insultă în urma apărărilor făcute în contradictoriu cu procurorul, a determinat din nou
analiza articolului 10 prin raportare la articolul 6 din Convenţie. Curtea Europeană a constatat că
dreptul la un proces echitabil implică un schimb liber de puncte de vedere între părţi şi a recunoscut
că este în sarcina avocatului apărarea ferventă a intereselor clientului. Restricţionarea acestui drept
în timpul şedinţelor de judecată nu poate fi concepută decât în situaţii cu totul excepţionale43.
Într-o altă cauză, analizând raportul dintre articolul 6 din Convenţie şi libertatea de
exprimare, în legătură cu drepturi ale părţilor litigante, instanţa europeană a constatat că refuzul
instanţelor interne de acordare a asistenţei judiciare, din cauze de ineligibilitate nu constituie o
încălcare a articolului 6 par. 1, reclamantul nefiind împiedicat să îşi formuleze în mod efectiv apărări
40

Legătură cu manifestarea libertăţii de exprimare cu depăşirea limitelor permise, are forma incriminată în alineatul
(2) al articolului 208 NCP, potrivit cu care infracţiunea constă în "efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin
mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane".
41
V. Cioclei, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 225.
42
Articolul 6 din Convenţie prevede: "1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, public şi
în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării
drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii penale îndreptate împotriva sa. Hotărârea
trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a
procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate
democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată
absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită. 3. Orice acuzat
are, mai ales, dreptul: a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, despre
natura şi cauza acuzaţiei aduse împotriva sa; b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; c) să se
apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să
poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer; d) să audieze sau să solicite audierea
martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării; e) să fie asistat
gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere".
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 21 martie 2002 în cauza Nikula c. Finlanda, § 55.
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într-un proces de calomnie, iar procedura în ansamblu nu a fost inechitabilă. În consecinţă, instanţa
europeană a constatat şi că nu s-a produs o încălcare a libertăţii de exprimare44.
Libertatea de exprimare, îndeosebi libertatea presei se poate afla într-o situaţie conflictuală şi
cu prezumţia de nevinovăţie, protejată de par. 2 al articolului 6 din Convenţia europeană a
drepturilor omului şi alte instrumente internaţionale45 în materie de drepturi fundamentale.
Conflictul între cele două drepturi fundamentale este generat în special de publicitatea excesivă a
procedurilor judiciare, astfel încât se discută despre procese mediatice şi fenomen mediatico-juridic
sau justiţie spectacol46, Curtea dezaprobând şi subliniind aspectul negativ al acesteia, asupra
recunoaşterii atribuţiilor instanţelor de a statua cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia unei
persoane47.
În cauza Tournacheau şi Jully c. Franţa48, un ziar francez a publicat un articol, sub semnătura
unuia dintre reclamanţi, care avea şi funcţia de director al publicaţiei, sub titlul "Amor adolescentin
răpus de o lovitură de cuţit". Articolul cuprindea relatarea uciderii unei tinere, detalii cu privire la
condiţiile în care a fost comisă infracţiunea, relaţiile dintre suspecţi anterior comiterii faptei,
fragmente din declaraţiile acestora în faţa poliţiei sau a judecătorului de instrucţie, precum şi
declaraţii ale avocaţilor suspecţilor despre vinovăţia acestora. Curtea Europeană a considerat
justificată ingerinţa internă în exercitarea activităţii presei, pe motiv că se urmărea garantarea
respectării drepturilor unor persoane care, nefiind judecate, se bucurau de prezumţia de nevinovăţie,
ingerinţa fiind fundamentată pe dispoziţiile din par. 2 al articolului 10 din Convenţie, referitoare la
"reputaţia şi drepturile altora" şi la "autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti". În consecinţă,
măsurile interne împotriva autorului articolului în cauză corespundeau unei nevoi sociale
imperioase.
Pe de altă parte, instanţa europeană a adoptat şi o poziţie diametral opusă în alte ocazii.
Astfel, în cauza Dâmaso c. Portugalia49, a constatat încălcarea articolului 10 din Convenţie, deşi
situaţia de fapt nu prezintă trăsături fundamental diferite. În speţă, ziaristul reclamant a fost
condamnat de către instanţele naţionale pentru publicarea unui articol care reproducea in extenso
părţi ale unui rechizitoriu împotriva unui om politic. Depăşind cadrul principiilor stabilite anterior,
Curtea Europeană a reţinut că problema tratată de articol era una de interes general, iar presa avea
îndatorirea de a informa publicul cu privire la infracţiunile de care sunt acuzaţi oamenii politici,
aceştia din urmă fiind expuşi unui control foarte atent al faptelor şi gesturilor lor. Un aspect esenţial
reţinut de Curte şi care probabil a influenţat în mare măsură soluţia reţinută, are în vedere lipsa
formulării unei opinii cu privire la vinovăţia politicianului, jurnalistul limitându-se la a descrie
conţinutul rechizitoriului. În aceste condiţii, Curtea Europeană a acordat prevalenţă interesului de a
publica informaţiile în detrimentul obiectivului legitim al păstrării secretului urmăririi penale.
Publicarea unor înregistrări din cursul urmării penale, poate contraveni nu doar prezumţiei de
nevinovăţie, ci şi dreptului la viaţă privată al persoanei. Astfel, în cauza Toma c. România, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că înregistrarea în sediul poliţiei a imaginilor cu o
persoană faţă de care erau efectuate cercetări şi difuzarea acestora în mass-media nu prezentau nicio
44
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 7 mai 2002 în cauza McVicar c. Regatul Unit al Marii
Britanii, § 74-77.
45
Este consacrată în cuprinsul articolului şi în articolul 14 § 2 din Pactul internaţional privind drepturile civile şi
politice, articolul 11 din Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948.
46
G. Resta, Trying Cases in the Media: A Comparative Overview, în Law and Contemporary Problems, Vol. 71,
2008, passim; O. Predescu, M. Udroiu, Libertatea de exprimare, mass-media şi prezumţia de nevinovăţie, în Dreptul nr.
9/2008, p. 239.
47
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 29 august 1977, în cauza Worn c. Austria, § 54.
48
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 24 noiembrie 2005, în cauza Tournacheau şi Jully c.
Franţa, § 74-79.
49
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 24 aprilie 2008, în cauza Dâmaso c. Portugalia, în Curierul
Judiciar nr. 5/2008, p. 36.
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valoare informativă şi nici nu justificau apărarea unor interese ale justiţiei, ingerinţei lipsindu-i
caracterul legitim şi producându-se o încălcare a articolului 8 din Convenţie50.
4.2. Reglementări noi relevante
Prezumţia de nevinovăţie este protejată de noul Cod de procedură penală51, în articolul 3
alineatul (1), potrivit cu care „Oricare persoană acuzată de săvârşirea unei infracţiuni este prezumată
nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă”. Potrivit dispoziţiilor
articolului 285 alineatul 2, „procedura din cursul urmăririi penale este nepublică şi
necontradictorie”, fiind astfel exclusă furnizării către public a informaţiilor obţinute în cursul
urmăririi penale şi fiind astfel receptată interpretarea dată sub acest aspect de către instanţa
europeană de contencios al drepturilor omului. Garantarea prezumţiei de nevinovăţie de normele
procesual penale se corelează cu respectarea demnităţii umane şi a vieţii private, prevăzute în mod
expres în articolul 1052, drepturi ce trebuie garantate şi în cursul ascultării persoanelor, element de
noutate introdus în noul Cod de procedură penală53.
De lege ferenda, a fost susţinută opinia incriminării în legislaţia română fapta de a divulga şi
discuta public conţinutul actelor de urmărire şi de judecată anterior rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti, motivat de faptul că fapta aduce atingere autorităţii şi imparţialităţii organelor judiciare54.
Considerăm de asemenea că incriminarea unei astfel de infracţiuni ar fi oportună, condiţiile actuale
fiind o justificare evidentă, având în vedere frecventele situaţii în care articole publicate în presă aduc
la cunoştinţa publicului detalii şi informaţii referitoare la actele de procedură îndeplinite de autorităţi în
activitatea de urmărire penală. Efectul publicării conţinutului actelor de urmărire este unul negativ sub
mai multe aspecte: furnizarea informaţiilor nu se realizează cu imparţialitate, nu se asigură o informare
corectă a publicului, se aduce atingere activităţii judiciare, se produc grave încălcări ale drepturilor
fundamentale ale celor cercetaţi – dreptul la respectarea vieţii private, a dreptului la propria imagine.
Activitatea de justiţie trebuie să se supună cerinţelor de independenţă şi imparţialitate, scopul nefiind
acela de a realiza o justiţie spectacol, ci de a se pronunţa hotărâri judecătoreşti legale şi temeinice fără
intruziuni din partea terţilor, inclusiv a presei. Detaliile conţinute în acte de urmărire penală nu se
încadrează, considerăm, în categoria acelor informaţii de interes general, atât în cazul în care cel
anchetat este un simplu particular, cât şi atunci când este o persoană ce exercită o funcţie publică.
5. Concluzii
În jurisprudenţa foarte bogată a Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la libertatea
de exprimare sunt trasate principii aplicabile în ipoteza în care se iveşte un conflict între aceasta şi
alte valori fundamentale, însă acestea nu pot fi absolutizate şi trebuie aplicate în fiecare caz concret,
nefiind prestabilită o ierarhie între drepturile fundamentale. Reglementările recente din ţara noastră
au receptat în mare măsură unele dintre aceste principii şi au instituit condiţiile în care este
admisibilă restricţionarea exercitării drepturilor (Codul civil) şi au rezolvat astfel problema vidului
legislativ, însă unul dintre aspectele criticabile este reprezentat de excluderea de la protecţia prin
mijloace penale a demnităţii prin scoaterea din sfera ilicitului a infracţiunilor de insultă şi calomnie
în condiţiile în care din jurisprudenţa Curţii Europene nu rezultă obligaţii pozitive în sarcina statelor
în acest sens, ci doar respectarea principiului proporţionalităţii în stabilirea sancţiunilor.
50
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 24 februarie 2009, în cauza Toma c. România, § 78-93; D.
Cheagă, Libertatea de exprimare şi limitele criticii admisibile în cazul magistraţilor şi funcţionarilor publici în lumina
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Dreptul nr. 11/2009, p. 212.
51
Proiectul de Lege privind noul Cod de procedură penală, disponibil la adresa:
http://www.just.ro/Sections/PrimaPagina_MeniuDreapta/noulcoddeprocedurapenala/tabid/941/Default.aspx
52
Art. 10 (cu denumirea marginală „Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private”) prevede: „(1) Orice persoană
care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane. (2) Respectarea vieţii
private, a domiciliului şi a corespondenţei sunt garantate. Restrângerea exercitării acestor drepturi nu este admisă decât în
condiţiile legii şi dacă aceasta este necesară într-o societate democratică”.
53
Expunere de motive la Codul de procedură penală.
54
G. Antoniu, Implicaţii asupra legii penale române a Convenţiei europene a drepturilor omului, în Studii de Drept
Românesc nr. 1/1992, p. 12.
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STATUTUL JURIDIC AL CODULUI PRIVIND CONŢINUTUL
AUDIOVIZUALULUI
Maria NĂSTASE GEORGESCU∗
Résumé:
L’étude analyse le Code de la réglementation du contenu de l’audiovisuel. On attire l’attention que
la dénomination ne corresponde pas a un code proprement dit. Concernant la forme, celle-ci on n’a pas
été adoptée par la loi, mais par une résolution du Conseille National de l’Audiovisuel. Du point de vue du
contenue il n’a pas la cohérence et le poids d’un vrai code. Il corresponde à une forme d’assemblement
qu’on nomme incorporation.
Même s’il n’a pas la valeur d’un code, il reste la seule mise en pratique de La loi de l’audiovisuel.
L’étude constate quelques déficiences en ce qui concerne les obligations des moyens audiovisuels auprès
du publique. L’auteur estime que le droit d’accès à l’information et le droit à la culture font partie de la
catégorie des droits social-politiques, et en conséquence on présume les démarches par des programmes
audiovisuels comme étant actives et non pas passive.

1. Codul de reglementare al conţinutului audiovizualului nu este un cod propriu zis. El are
statutul juridic al unei decizii administrative1 care aparţine Consiliul National al Audiovizualului
organism autonom sub control parlamentar, calitate care nu-i schimbă substanţa de instituţie
administrativă, deşi nu este subordonată Guvernului. Codul audiovizualului nu codifică ci,
încorporează o serie de decizii ale CNA care preiau unele norme din Legea audiovizualului
referitoare la promovarea valorilor democratice şi a drepturilor fundamentale ale omului2.
Frecvenţa modificărilor şi al adăugării altor decizii în funcţie de practica comunicării
audiovizuale răspunde mobilităţii necesare în contextul tehnico ştiinţific actual. Numeroasele
reglementări din acest domeniu, au întărit nevoia de grupare a acestora, dar nu au condus la
constituirea unui cod în adevăratul sens al cuvântului. Astfel, Decizia nr. 187 din 2006 care a
adoptat iniţial Codul de reglementare a conţinutului audiovizualului a fost modificată de numeroase
decizii printre care enumerăm, deciziile 335/2006; 194/2006; 516/2006; 762/2006; 1105/2007, etc.
Ulterior decizia iniţială a fost înlocuită cu Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizualului3 şi completată cu alte decizii printre care menţionăm Decizia nr. 459
din 28 iunie 2011.
Reglementările adoptate de către CNA în ceea ce priveşte conţinutul audiovizualului nu sunt
norme de conduită morală, nici de autoreglementare, sunt norme juridice care nu au forţa juridică a
legii şi cu atât mai puţin a unui cod. În opinia noastră, ideea de cod este metaforică, întrucât nu se
exprimă printr-o lege unitară, ci, are ca scop să grupeze un set de norme cu o semnificaţie mai mare
pentru protejarea valorilor democratice menţionate.
Încorporarea într-un cod al unor decizii ale CNA nu impune neapărat o organizare unitară,
dar nici nu exclude o anumită coerenţă, în jurul ideilor fundamentale prevăzute de Legea
audiovizualului şi alte legi, precum şi al unor izvoare de drept internaţional care fac parte din dreptul
nostru intern
∗

Conf. dr., profesor asociat, Universitatea Ecologică din Bucureşti.
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare audiovisual, Text actualizat în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 28 iulie 2011.
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Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 28 februarie 2011.
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Vezi, Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iulie 2011. Decizia introduce la art. 17 un nou alineat, care are următorul
cuprins: În cazul acestor drame, radiodifuzorii nu pot difuza imagini de la locul tragediei sau imagini care arata suferintele
prin care trec membrii familiei ori ale altor persoane apropiate victimei sau familiei acesteia.
1

Drept public

473

2. Legea audiovizualului stabileşte succint obligaţiile unor subiecte din domeniul audiovizual
cărora le revine datoria, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe să realizeze şi să
asigure pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea,
educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor, a drepturilor fundamentale ale
omului şi a principiilor democratice. În art. 3(2) Legea mai precizează că: „Toţi furnizorii de servicii
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă
a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”. Aceste obligaţii, după cum
rezultă din textul normei, revin subiectelor comunicării indiferent de faptul că sunt instituţii cu
capital privat sau public, întrucât Consiliul Naţional al Audiovizualului are calitatea de garant al
interesului public al tuturor în domeniul conţinutului comunicării audiovizuale.
3. Normele cuprinse în Codul de reglementare al conţinutului audiovizualului urmăresc, în
opinia noastră, să realizeze calitatea Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului
public al şi de unică autoritate de reglementare în domeniu de serviciilor de programe audiovizuale.
Atât Legea, cât şi Codul susţin că informaţiile de interes public reprezintă fundamente esenţiale a
unei societăţi democratice capabilă să asigure un nivel ridicat de protecţie a unor obiective de interes
general, precum şi protejarea demnităţii umane în general şi îndeosebi a minorilor.
4. Codul întemeiat pe Legea audiovizualului concretizează o serie de obiective care ar trebui
să reprezinte expresiile de „interes public”, sau de „interes general”. Examinând cu atenţie normele
constatăm însă că nu există preocuparea determinării mai exacte a înţelesului expresiilor de „interes
public” sau „interes general”, în ceea ce priveşte comunicarea audiovizuală. În unele cazuri sfera
intereselor considerate generale este relativ restrânsă, uneori este vorba de interesul publicului
pentru accidentele sau întâmplările nefericite ale unor persoane. Acesta poate fi un interes real, dar
care nu are caracter general (al familiei, prietenilor, al organelor de cercetare în cazul unor probleme
sau infracţiuni). De asemenea, poate fi şi o simplă curiozitate a publicului. Într-una dintre deciziile
mai vechi ale CNA se formula sugestiv, pe bună dreptate, că nu orice curiozitate a publicului trebuie
să fie satisfăcută.
În titlul III, al Codului, consacrat demnităţii umane şi dreptului la propria imagine, în general,
se dă şi o definiţie a interesului public justificat, care în opinia noastră, reprezintă un progres faţă de
reglementările anterioare. În art. 31, se menţionează: „sunt considerate a fi de interes public justificat
orice probleme, fapte sau evenimente care influenţează societatea sau o comunitate în special cu
privire la: a) prevenirea sau probarea săvârşirii unor fapte cu incidenţă penală; b) protejarea sănătăţii
sau siguranţei publice; c) semnalarea unor afirmaţii înşelătoare sau a unor cazuri de incompetenţă
care afectează publicul”.
5. Codul de reglementare al conţinutului audiovizualului alocă un spaţiu important protecţiei
minorilor. Printre altele, se afirmă că, „Minorul are dreptul la protejarea imaginii şi a vieţii sale
intime, familiale şi private” [Art. 2 alin. (1)]. În alt alineat al aceluiaşi articol, se subliniază că
dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de
informare…” [alin. (3)]. În opinia noastră, formularea este deficientă. Se induce ideea că, uneori
interesul publicului pentru informaţii spectaculoase ar constitui un drept la informare cu
semnificaţie personală specială care ar pune radiodifuzorul în faţa unei situaţii dificile de a opta cu
prioritate în favoarea unuia dintre drepturile constituţionale. De fapt, în unele cazuri, subiectul care
transmite programe audiovizuale nu se află în faţa a două tipuri de drepturi fundamentale ci, pe de o
parte, trebuie să apere drepturi privind demnitatea, imaginea, viaţa intimă şi privată a persoanei, şi
pe de altă parte, ar trebui să satisfacă o simplă curiozitate a publicului.
6. De altfel, posibila confuzie de interpretare menţionată mai sus este oarecum clarificată în
contextul reglementărilor privind protecţia demnităţii umane şi dreptului la propria imagine al
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persoanei, în general, din Codul de reglementare a conţinutului audiovizualului. Astfel, în art. 32, se
sublinia că, „nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la
informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată”. Pe de altă parte, dreptul la propria
imagine nu trebuie să împiedice aflarea adevărului în probleme de interes public justificat. De altfel,
Codul menţionează expres, că nici un drept conferit de lege nu poate fi exercitat nerezonabil, contrar
bunei credinţe, în scopul de a vătăma sau a păgubi pe altul. Această reglementare este mai nuanţată
decât cea la care ne-am referit în paragraful anterior, referitoare la minori, dar excede problematica
raporturilor dintre drepturi legând-o de valoarea de adevăr.
7. Constatăm că sunt situaţii în care dreptul unor autorităţi sau chiar ale publicului de a se
informa prevalează în raport cu protecţia unor date cu caracter personal. Codul stabileşte riguros
ipostazele protecţiei persoanei în ceea ce priveşte imaginea şi demnitatea sa, precum şi excepţiile în
cazul unui interes public justificat. În cazul minorilor autorităţile fac apel chiar la ajutorul publicului.
În asemenea situaţii radiodifuzorii sunt obligaţi să difuzeze la principalul buletin de ştiri, precum şi
la buletinele de ştiri difuzate în următoarele 24 de ore imaginile şi datele minorilor dispăruţi la
solicitarea inspectorilor de poliţie. De asemenea, în cazurile de alertă/răpire/dispariţie serviciile de
radiodifuziune şi televiziune generaliste şi de ştiri sunt obligate să difuzeze în condiţiile solicitate de
autorităţi informaţiile privind minorii.
8. În procesul de încorporare pe care îl face Codul de reglementare al conţinutului
audiovizualului este înscris şi Titlul, Dreptul la replică şi la rectificare. Stabilirea condiţiilor de
exercitare a acestor drepturi are menirea să restabilească adevărul sau să corecteze unele informaţii
transmise de către persoanele fizice sau juridice lezate, în contextul comunicării publice.
Consacrarea acestor drepturi sunt tot o formă de protecţie a imaginii persoanei fizice sau juridice dar
şi de respect faţă de public în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor primite. În general zona
interesului public căruia îi răspunde este de cele mai multe ori redusă şi distorsionată datorită naturii
publicului, subiect nedeterminat al cărui număr şi compoziţie sunt variabile în timp, şi chiar imediat.
9. Părţile componente ale Codului la care ne-am referit până acum au avut în vedere stabilirea
unor limite care să asigure protecţia persoanelor în ceea ce priveşte viaţa particulară, demnitatea şi
imaginea. În această situaţie drepturile omului sunt apărate prin norme care reclamă abţinerea sau
stabilirea unor condiţii de împiedicare a unor subiecte de a face, adică în cazul problemei la care ne
referim, de a restrânge invazia interesului public.
10. Partea centrală a Codului îşi propune să reglementeze Asigurarea informării corecte şi a
pluralismului. Conţinutul acestui titlu, concretizează ideea unor reglementări care să permită
intervenţii active pentru realizarea dreptului constituţional al informării publicului cu privire la
probleme, fapte sau evenimente care influenţează societatea sau o comunitate. La o analiză mai
atentă constatăm că, normele prevăzute în acest titlu se reduc la un mod pasiv şi declarativ de acces
la informaţii şi care nu oferă garanţii reale. Astfel, potrivit Codului „prezentarea corectă şi imparţială
a faptelor” se asigură în principiu, prin exprimarea pluralistă de idei şi opinii, precum şi pluralismul
surselor de informare a publicului”. Astfel, observăm că normele cuprinse în Titlul V se referă în
mare măsură la procedee şi proceduri mărunte de verificare a corectitudinii transmiterii unor
informaţii, cum ar fi de ex., distincţia dintre fapte şi opinii, sau cu privire la comportamentul
prezentatorilor, moderatorilor, oamenilor politici, în cazul emisiunilor de ştiri şi dezbateri, etc. Multe
dintre aceste prevederi sunt în acelaşi timp şi norme deontologice. În contextul numeroaselor şi
meticuloaselor reguli de comportament stabilite pentru subiectele care participă la comunicarea
audiovizuală în cadrul emisiunilor, se face abstracţie de interesul general al publicului pentru
evenimente cu o semnificaţie majoră pentru comunitate, care ar reclama o informare sistematică
pentru formarea convingerilor personale.
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11. Este adevărat, că instituţia Consiliului Naţional al Audiovizualului este pusă în faţa unei
dileme, pe de-o parte, respectarea prevederii constituţionale şi a celei din Legea audiovizualului
potrivit căreia cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă şi pe de altă parte,
necesitatea unei intervenţii active (ca şi în cazul altor categorii de drepturi social-politice ale
omului), din partea reprezentanţilor statului în favoarea dreptului fundamental al informării
publicului. În opinia noastră, în virtutea independenţei editoriale a furnizorilor de servicii media
audiovizuale prevăzută de lege, CNA poate compensa nevoia de informare a publicului prin
emisiuni care să-i dezvolte cunoaşterea şi discernământul. Ideea menţionată de noi este susţinută şi
de prevederea din Legea audiovizualului formulată în contextul aceluiaşi articol, şi anume faptul că:
„nu constituie ingerinţe deciziile şi instrucţiunile având caracter normativ, emise de Consiliul
Naţional al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi şi cu respectarea dispoziţiilor legale, precum
şi a normelor privind drepturile omului, prevăzute în convenţiile şi tratatele ratificate de România”.
12. Un ex. în sensul celor menţionate mai sus care are o importanţă specială, mai ales în
contextul actual, este acela al informării cu privire la conţinutul legilor şi ale altor probleme
electorale. Este adevărat că din punct de vedere legislativ, la un moment dat, s-au făcut unele
progrese, în sensul că s-au obligat mijloacele comunicării de a se manifesta activ pentru informarea
cetăţenilor. Astfel, În Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, nr. 373 din 26
septembrie 2006, care a fost abrogată, în art. 57 se prevedeau trei tipuri de emisiuni electorale. Pe
primul loc se situau emisiunile informative, „în care erau difuzate informaţii privind sistemul
electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor”. Prin adoptarea unei noi legi,
Legea nr. 35/2008, s-au abrogat prevederile referitoare la emisiunile informative, cu toate că, ele ar
fi fost necesare cu atât mai mult cu cât s-a renunţat la sistemul de alegere a Camerelor prin
reprezentare proporţională şi s-a adoptat un alt sistem de alegeri, despre care publicul electoral nu
este informat corect nici de guvernanţi, nici de mijloacele de comunicare audiovizuale şi nici de
Autoritatea Electorală Permanentă. În ţara noastră avem de fapt un sistem de alegere a Camerei
Deputaţilor şi Senatului mixt. Motivele pentru care îl socotim astfel au în vedere următoarele
considerente: a) stabilirea unui procent de 5% din voturile exprimate, care elimină candidaţii
partidului care nu au atins acest prag din prima fază a alegerilor şi care este caracteristic sistemului
reprezentării proporţionale; b) alegerile în prima fază se efectuează prin desemnarea unui singur
candidat în fiecare colegiu electoral, propus de competitorii electorali în fiecare colegiu, ceea ce este
specific scrutinului uninominal; c) calculul voturilor rămase neutilizate din colegiile uninominale în
care unele partide nu au atins pragul electoral, precum şi coeficientul electoral la nivel de
circumscripţie şi la nivel de ţară se realizează după metode ale reprezentării proporţionale; d)
repartizarea mandatelor rămase se face conform reprezentării proporţionale; e) distribuirea resturilor
de voturi valabil exprimate pe ţară se face după metoda d’Hondt. Cu toate acestea publicul este lăsat
să creadă că avem de fapt un un mod de vot uninominal.
Legea audiovizualului a stabilit printre obligaţiile CNA şi pe aceea de a formula normele şi
regulile de reflectare a campaniilor electorale şi a celor pentru referendum în serviciile de programe
audiovizuale în cadrul şi pentru punerea în aplicare a legislaţiei electorale. Totuşi, în deciziile
adoptate mai recent de această instituţie nu s-au constatat progrese în ceea ce priveşte preocuparea
de cunoaştere mai profundă şi înţelegere de către public a legilor şi a normelor care stau la baza
alegerilor. Deciziile au supus atenţiei doar probleme legate de regulile jocului. În condiţiile în care
publicul nu cunoaşte elemente esenţiale ale tipului de sistem electoral, nici nu mai are importanţă
dacă reprezentanţii partidelor politice sunt prezenţi la emisiuni în mod echilibrat, aşa cum prevăd
dispoziţiile legale.
Informarea incorectă a publicului poate avea loc şi prin omisiune, cu premeditare sau fără
premeditare, fie prin neglijarea transmiterii unor informaţii pe posturi, fie prin distribuirea lor
neechilibrată, fie prin prezentarea semnificaţiei lor în mod disproporţionat în raport cu importanţa
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evenimentului pentru interesul general, etc. Cele mai multe dintre aspectele de comunicare
menţionate conduc la confuzia, dezinteresul şi manipularea publicului. În aceste condiţii
culpabilizarea publicului pentru opţiunile electorale făcute, pe lângă faptul că este o afirmaţie
incorectă şi nedreaptă este şi o formă de manipulare şi de intimidare.
13. Legea audiovizualului stabileşte printre obligaţiile CNA o serie de responsabilităţi
culturale. Din ansamblul acestora o direcţie principală o constituie protejarea culturii şi a limbii
române, precum şi a culturii şi limbii minorităţilor naţionale. Totuşi, în cuprinsul Codului de
reglementare a conţinutului audiovizualului, prevederile consacrate acestui titlu sunt reduse. În loc
să sugereze soluţii pentru punerea în aplicare a normelor Legii audiovizualului se face doar o
trimitere la ele. Codul schiţează numai câteva aspecte care se pot reduce la două în esenţă, şi anume:
„obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii
române…” şi obligaţia „serviciilor media să reflecte diversitatea spaţiului cultural românesc şi
european”. (Art. 83 şi 84)
14. Legea mai, prevede şi creşterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu
utilizarea serviciilor media prin dezvoltarea educaţiei pentru media la nivelul tuturor categoriilor
sociale (Art. 10). După cum rezultă din spiritul legii este evidenţiată dimensiunea protecţiei active,
constructive în ceea ce priveşte valorile culturale spre deosebire de Cod care le tratează superficial.
Totuşi, atât Legea, cât şi Codul rămân la nivel declarativ, nu oferă soluţii. În schimb, Legea privind
protecţia consumatorului, denumită în mod metaforic, Codul consumului reprezintă un model
referitor la modul de sensibilizare a opiniei publice. Ea cuprinde reglementări care insistă asupra
necesităţii de a institui programe de educare a consumatorilor şi sugerează organizaţii şi instituţii
care să contribuie la realizarea lor. Printre cele mai importante se numără şcoala şi serviciile
mass-media4.
În realitate, constatăm că în dispreţul Legii audiovizualului şi al altor acte normative care
apără drepturile fundamentale ale omului are loc un proces continuu de degradare a culturii
româneşti şi universale, datorită unei poziţii superficiale, neglijente, pasive. În schimb, se se
lansează şi se încurajează imaginea unor fiinţe inculte, uşuratice, stridente, lipsite de respect faţă de
familie, de muncă, de carte, care nu au nici o legătură cu valorile autentice. În acest context există
riscul ca aceste fenomene să devină modele de viaţă pentru unele categorii de oameni, care ar putea
să fie din ce în ce mai largă şi să aibă efecte dramatice asupra societăţii.
15. Apreciem că nivelul creşterii ratei ratingului nu poate fi mecanic corelat şi nu poate să
justifice interesul publicului, în general. Totuşi, considerăm unele norme şi precizări ale Legii
audiovizualului induc ideea şi par a fi compatibile cu spiritul preponderent comercial al acesteia5.

4

Legea privind codul consumului, Legea nr. 296/2004, republicată 2008, M. Of. nr. 224 din 24 martie, 2008.
Maria Năstase Georgescu, Unele consideraţii critice privind Legea audiovizualului, Dreptul românesc în
contextual exigenţelor europene, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009.
5
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RELAŢIA DINTRE ŞTIINŢELE JURIDICE
ŞI EPISTEMOLOGIA JURIDICĂ
Corina Ramona ALBULESCU ∗
Abstract:
Juridical Science understands human behaviour only in so far as the content in rules of law, so
determined by the rules of law, it represents a normative interpretation of these moods things. It describes
the legal rules cornerning human behaviour, and which must be implemented and respected. Legal rules
impose obligations and organizes the functioning of State bodies and State and non-State bodies,
recognizing the ability of individuals to participate in social relationships.
Key-words: legal sciences, science of law, the validity, legal norm, human behaviour, social
relations

Prin faptul că ştiinţa juridică înţelege comportamentul uman doar în măsura în care este
conţinut în normele de drept, deci determinat de normele de drept, ea reprezintă o interpretare
normativă a acestor stări de lucruri. Ea descrie normele de drept, vizând comportamentul uman şi
care trebuie aplicate şi respectate.
Ştiinţa juridică trebuie să recunoască şi să descrie, pe baza acestei cunoaşteri, dreptul.
Organele statului au obligaţia – ca autoritate juridică – în primul rând, să producă dreptul, pentru ca
apoi, acesta să poată fi cunoscut şi descris de ştiinţa juridică.
Diferenţa dintre funcţia ştiinţei juridice şi funcţia autorităţii juridice, adică dintre produsul
uneia şi cel al celeilalte, este de multe ori ignorată; aşa se întâmplă, când se foloseşte acel limbaj în
care, dreptul şi ştiinţa juridică apar ca sinonime1.
Într-o opinie, 2 se exclude orice legătură dintre morală şi drept, dreptul fiind autonom şi supus
unor exigenţe specifice de tehnică juridică, chiar opus moralei.
Analiza relaţiei dintre drept şi morală este importantă dintr-un dublu punct de vedere: a)
poate contribui la stabilirea criteriilor juridicului; b) permite a se pune în evidenţă reflectarea
caracterului juridic, în viaţa socială.
Morala este acea disciplină ştiinţifică care se ocupă cu normele de comportare a oamenilor în
societate.
Dimensiunea juridică a societăţii este o realitate asupra căreia se apleacă – spre a-i cerceta
legităţile, regularităţile, geneza şi modalităţile de implicare şi determinare a comportamentului uman
– atât dreptul, cât şi alte componente ale sistemului ştiinţelor sociale (istoria, sociologia, etica,
politologia etc.).
Ca ştiinţă explicativă, ştiinţa dreptului studiază natura juridicului, caracteristicile sale
structurale, raporturile cu alte ştiinţe, legăturile interne ale sistemului juridic.
∗

Lect. dr., Universitatea Bioterra, Bucureşti.
Aşa cum dreptul se identifică uneori în vorbire, cu ştiinţa juridică ce-l examinează, se identifică uneori morala, ca
ordine normativă, cu ştiinţa eticii. Etica descrie normele unei anumite morale. Ea ne învaţă cum trebuie să ne comportăm,
conform acestei morale, însă ca ştiinţă, ea nu ne impune acest comportament. Extrem de reprezentativ pentru confuzia între
morală şi etică este Charles L. Stevenson, Ethics and Language, (New Haven, Yale University Press, 1944), afirmă că „etica
normativă este mai mult decât o ştiinţă“, răspunzând în felul următor la întrebarea „ce anume deosebeşte afirmaţiile etice de
cele ştiinţifice?”: „Afirmaţiile etice au un sens care este aproximativ şi parţial imperativ”. „Imperative” sunt normele unei
morale. Propoziţiile unei etici nu sunt decât descriptive.
2
Paul Roubier, Théorie générale du droit, Paris, 1951, p. 32 şi urm.
1
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Ştiinţa dreptului nu se opreşte la studiul normei juridice, al jurisprudenţei, ea supune unui
amplu proces explicativ contextul social, inclusiv moral, în care apar şi există normele şi instituţiile
juridice, colaborând în acest proces cu toate ştiinţele sociale-economia politică, istoria, etica,
sociologia, demografia, statistica etc.
Relevant pentru faptul că, relaţia drept-morală interesează ştiinţele juridice de ramură este
faptul că, în literatura juridică foarte recentă3, s-a precizat că, dacă prin legalitate înţelegem tot ce
este conform cu legea, tot ce permite dreptul pozitiv, legitimitatea este un concept mai larg. În
continuarea ideii, au fost amintite definiţiile date de cunoscuţi civilişti care pun în lumină legătura
conceptului de legitimitate, cu conceptul de drept şi de morală.
Din această perspectivă este de reţinut o importantă idee, exprimată în legătură cu validitatea
dreptului.
Profesorul belgian François Ost4 defineşte validitatea ca acea caracteristică a normei juridice
sau actului juridic cărora li se recunoaşte, în cadrul unei anumite ordini de drept că produc efectele
juridice pe care autorii lor înţeleg să le confere, ca acea calitate care se atribuie unei norme căreia i
se recunoaşte că îndeplineşte condiţiile necesare pentru a produce aceste efecte.
Autorul citat enumeră printre criteriile pe baza cărora operează recunoaşterea şi criteriile
etice, de conformitate cu valorile extrasistemice, în cazul validităţii axiologice, asociată cu
legitimitatea.
O lege are nevoie să aibă la bază o concepţie morală dacă nu, ea va fi doar o măsură
administrativă, ineficientă care nu ar avea legitimitate şi validitate de substanţă.
Fundamentul vieţii morale trebuie căutat în psihologia indivizilor, autoritatea unei reguli
juridice, nedepinzând decât de voinţa celui care i se conformează. Prin sens moral, înţelegem o
anumită atitudine în cadrul unei relaţii, anumite sentimente, datorită cărora este depăşită contradicţia
dintre datorie, pe de o parte şi voinţă, principii şi acţiune, pe de altă parte.
Constanta legitimităţii este de regulă, raportată la trei repere fundamentale: liceitatea, ordinea
publică şi bunele moravuri, afirmându-se că liceitatea şi moralitatea sunt cele două componente ale
acesteia. Legitimitatea este definită într-un cunoscut vocabular astfel: „conformitatea unei instituţii”
cu o normă juridică sau etică superioară, percepută ca fundamentală de către o colectivitate care
acceptă moral şi politic autoritatea acestei instituţii.
Sau, autorul francez J. Vidal5 defineşte legitimitatea drept „conformitatea unui interes sau a
unei situaţii juridice cu adevărul, justiţia şi echitatea”.
Teoria generală a dreptului este ştiinţa juridică despre fenomenul dreptului care cercetează
structurile, mecanismele sistemului de drept în care întâlnim aplicaţiile conceptelor filozofice:
fenomenul juridic, dreptul obiectiv, raporturile juridice, conştiinţa juridică. Ea valorifică diverse
concepţii filozofice, la nivelul unor domenii ale acestora precum ontologia, epistemologia,
antropologia, axiologia, etica.
Existenţa dreptului este intim legată de viaţa socială. S-ar afirma că, această legătură se
cristalizează în raporturi mai directe, decât acelea ale moralei, spre exemplu: Toate fenomenele
juridice sunt fenomene sociale dar, evident, nu toate fenomenele sociale sunt juridice. Nu se poate
selecta just, fără o descriere ştiinţifică, a sferei de acţiune a eticului şi nu se poate descrie fenomenul
moral în dialectica structurii sale interne, adică în dinamica sa contradictorie dar progresivă, decât
prin selectarea acelor aspecte care într-adevăr sunt răspunzătoare pentru această dinamică.
3
Sache Neculaescu, Legitimitatea interesului în dreptul răspunderii civile, în vol. Simpozionul Internaţional
Dreptul şi Legitimitatea, Târgovişte, 4-5 iunie, 2010, p. 13-14.
4
François Ost, termenul „Validité”, în Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, sous la
direction de André-Jean Arnaud, 2 édition corrigée et augmentée, L.G.D.J., 1993, apud Sofia Popescu, On legitimacy with
special regard to Lawful State, comunicare la Simpozionul Internaţional Dreptul şi Legitimitatea, Târgovişte, 4-5 iunie 2010.
5
J. Vidal, L’arrêt de la chambre mixte du 27 février, 1979; le droit à la reparation de la concubine et le concept de
dommage reparable, J.C.P., 1971, Nr. 2390, apud Sache Neculaescu, op. cit., p. 14.
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Procesul cunoaşterii etice va constitui, în acest sens, procesul unei continue aprofundări şi
surprinderi, însă treptate, din ce în ce mai adecvate a esenţei mişcării practicii morale reale.
Măsurarea fenomenului moral trebuie să dea răspunsuri şi să contribuie la rezolvarea
problemelor concrete ale selectării, descrierii, evaluării şi predicţiei practicii morale.
Trebuie să definim, în linii mari, trei concepte fundamentale, legate de verificarea practică a
metodelor şi principiilor măsurării; acestea sunt: estimaţia, fidelitatea şi validitatea.
Conceptul de estimaţie este introdus, în special, de statistica teoretică, neavând o legătură
strictă cu metodologia măsurării şi cuantificării, în genere. Totuşi, el stă la baza înţelegerii corecte,
adecvate a problemei valorii măsurării şi a numărului, într-o viziune aleatorie, probabilistică a
fenomenelor sociale.
Cel de-al doilea concept, a cărui definire generală este necesară este cel de fidelitate.
Fidelitatea unei măsurători cere ca aceasta să nu depindă de personalitatea cercetătorului sau de
momentul cercetării.
Validitatea instrumentului exprimă gradul de certitudine a însăşi întrebuinţării lui. Cu alte
cuvinte, o măsură este validă, în cazul în care, măsoară corect şi adecvat fenomenul sau relaţia
morală în cauză. Deşi strâns legate între ele, fidelitatea şi validitatea nu sunt reciproce: fidelitatea nu
antrenează cu necesitate validitatea. Ca moment al măsurii, cantitatea devine o limită a calităţii.
Astfel se explică, în planul moralităţii, schimbarea calităţii unui fenomen sau relaţii, atunci când
avem de-a face cu o creştere sau o scădere a momentului cantitativ, dincolo de limita măsurii.
Orice calitate morală poate fi luată ca exemplu astfel: conştiinciozitatea poate fi considerată
drept o caracteristică pozitivă a personalităţii morale în domeniul profesional.
Marea majoritate a fenomenelor morale6 şi chiar a fenomenelor care sunt numai într-o
anumită legătură cu cele morale7 – fără să intrăm în analiza unor domenii foarte îndepărtate de
teritoriul etic – pot fi exprimate printr-o asemenea structură a continuumului lor cantitativ, delimitat
de măsurile concrete a trei calităţi. Calitatea morală cu adevărat pozitivă este exprimată, în general,
prin segmentul mijlociu8 al structurii lineare totale: ceea ce autorul a numit, conştiinciozitatea
„concretă” care constituie veritabila conştiinciozitate morală.
Un comportament oarecare, individual sau colectiv, este bun sau rău, e valorizat în termenii
moralei, numai pentru că el conţine în sine un mod, individual sau colectiv, specific de raportare la
ceilalţi, raportare directă sau indirectă (la anumite norme, principii, valori, elaborate în practică). Ne
interesează valorizarea etică a comportamentului cu relevanţă juridică. Juridicul sau realitatea
juridica este o dimensiune inalienabila a realităţii sociale în condiţii istorice determinate, având un
conţinut bogat în care este cuprins dreptul ca fenomen normativ (dreptul pozitiv), dar care nu se
reduce la el.
Componentele sistemului juridic sunt:
- conştiinţa
- dreptul
- relaţiile juridice (ordinea de drept).
Conştiinţa juridică joacă rolul unui receptor, primind stimulii pe care-i emite societatea, îi
ordonează şi îi supune unui examen axiologic. În acelaşi timp, joacă şi un rol de tampon,
interpunându-se între aceşti stimuli şi realitatea normativă.
6
În Ştiinţa logicii, Hegel observă explicit această posibilitate de structurare a fenomenului moral, potrivit unei
măsuri specifice: „În domeniul moral, întrucât este considerat în sfera fiinţei are loc aceeaşi trecere a cantitativului în
calitativ, şi calităţi ce sunt diferite par a se întemeia pe o deosebire a mărimii” (G.W.F. Hegel, 1966, p. 356).
7
Vezi, de pildă, modul în care e analizat continuumul utilitarismului, în raport cu idealul moral şi care dezvăluie
aceeaşi structură de trei calităţi (N. Bellu, Sensul eticii şi viaţa morală, Editura Paideia, Bucureşti, 1999, p. 58-64, 78-80).
8
Observarea existenţei a trei calităţi morale, strâns legate între ele şi care trec din una în alta, pentru fenomenele
etice, a fost făcută pentru prima dată, încă de Aristotel. Identificarea pe care o realizează acestora între omul moral şi omul
prudent, care evită atât excesul, cât şi lipsa, care defineşte adevărata valoare etică drept „mijloc între extreme”, au fost
preluate şi îmbogăţite de către Hegel.
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Conştiinţa juridică apare ca o premisă a dreptului, iar funcţia sa normativă este mijlocită de
ipostazele conştiinţei prin care omul devine subiect propriu-zis şi titular de drepturi.
Dreptul (partea instituţională) se constituie ca un sistem de reglementare şi de instituţii care
alcătuiesc cadrul substanţial de referinţă. Dreptul ca fenomen normativ dă expresie cerinţelor
structurilor sociale de mai bună organizare a raporturilor umane în vederea obţinerii acelui echilibru
social indispensabil pentru asigurarea climatului în care liberul arbitru şi violenţa sunt raportate la un
anumit standard oficial de comportament.
Al treilea component al juridicului este alcătuit din elemente raţionale şi sociologice.
Raporturile juridice şi situaţiile juridice probează eficienţa dreptului. În cadrul acestor raporturi
indivizii participă în calitate de subiecţi de drept, valorificându-şi sau apărându-şi interesele şi
drepturile.
Dreptul ca sistem de norme şi instituţii are o sferă mai restrânsă decât juridicul – ca parte
componentă a realităţii sociale. Dreptul suportă influenţe din partea cadrului fizic înconjurător,
precum şi din partea componentelor sistemului social. Prin ŞTIINŢA DREPTULUI înţelegem
ansamblul de idei, noţiuni, concepte şi principii, care explică dreptul şi prin intermediul căruia
dreptul poate fi gândit şi explicat.
Regulile juridice impun anumite obligaţii şi organizează funcţionarea statului şi organelor de
stat ca şi a organismelor nestatale, recunoscând capacitatea participării indivizilor la relaţiile sociale.
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NECESITATEA CODIFICĂRII REGULILOR ELECTORALE
ÎN ROMÂNIA
Claudia GILIA*
Abstract:
If one state expects to be considered a rule of law, then it is necessary to have, alongside the
supremacy of the constitution, the separation of powers, political pluralism, democracy and other values
and the existence of a representative and legitimate leading group, appointed by free, genuine and
periodic elections.
Within the Romanian system, the electoral legislation is divided according to the type of elections:
local, parliamentary, presidential, European. Within a genuine democratic society, the electoral system
should be grounded on specific, clear and fixed rules.
The aim of our study is to present the arguments we consider in need for unitary electoral
regulation. Given a context featured by politic peace, it is important, from our perspective, that the
Government and the Parliament should initiate and adopt an Election Code project, designed to clearly
regulate the rules that govern all types of election in Romania.
Key words: Election code, electoral system, political parties, election, democracy, rule of law

1. Aspecte introductive
În orice stat democratic, desemnarea guvernanţilor este un proces firesc, care animă toţi
actorii implicaţi în procesul electoral: partide, electori, instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu.
Este momentul în care electoratul conştientizează că este titularul suveranităţii şi doreşte să îşi
exprime voinţa cu privire la un anumit candidat sau la un anumit partid politic. Cetăţeanul este parte
componentă a angrenajului electoral şi, nu în cele din urmă, decidentul, cel care prin votul său
configurează noile structuri de putere.
Acesta este făgaşul normal în care se desfăşoară, de regulă, procesul electoral. Însă, ce se
întâmplă atunci când, în apropierea momentului alegerilor, toate regulile procesului electoral se
schimbă, cetăţeanul fiind pus în faţa unor noi reglementări electorale complexe, pe care trebuie să le
desluşească într-un interval de timp foarte scurt. În mod firesc, acesta este debusolat şi adesea tentat
să nu mai participe la procesul electoral.
Am descris astfel, succint, situaţia cetăţeanului român care la fiecare moment al alegerilor ce
s-au derulat în sistemul românesc se află în faţa unor noi reguli electorale. De la scrutinul
plurinominal la scrutinul majoritar uninominal cu un tur de scrutin, pe baza principiului reprezentării
proporţionale, cetăţeanul român a trebuit să experimenteze toate aceste sisteme. Şi iată-l în anul
2012, la doar un pas înainte de alegeri locale şi parlamentare, încă o dată debusolat pentru că noi
reguli electorale vor fi utilizate pentru desemnarea aleşilor.
În România post-decembristă, forţele politice aflate la guvernare, indiferent de momentul în
care au deţinut puterea, au ales să modifice cadrul normativ electoral întotdeauna înainte de
momentul alegerilor şi mereu ţinând cont de interesele de partid, ignorând parcă ostentativ un
principiu fundamental, acela al reprezentării poporului suveran. Viabilitatea celor două tipuri de
scrutin, menţionate anterior, şi utilizate în diferite momente electorale şi-au dovedit avantajele, dar şi
*

Lector dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
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carenţele de-a lungul timpului. Analizând modul în care cele două forme de scrutin au determinat
anumite tipuri de reprezentanţi, decidenţii politici ar trebui să reglementeze acel mod de alegere care
s-a dovedit mai reprezentativ şi mai legitim în opinia alegătorilor.
2. Încercări eşuate de adoptare a unui Cod electoral în România
Subliniind importanţa legislaţiei electorale, autoarea Elena Simina Tănăsescu afirma: „de cea
mai mare importanţă este calitatea legilor electorale, calitate ce poate fi un factor mult mai important
în determinarea unei atitudini civice a cetăţenilor decât orice sistem de sancţiuni, oricât de riguros.
Un sistem electoral autentic democratic, inspirat din voinţa reală a celor care deţin puterea de stat,
este de natură să pună bazele unei atitudini civice a cetăţenilor şi impune o conduită electorală
partidelor şi alianţelor care participă la alegeri”1.
Curtea Constituţională, într-o decizie recentă a reafirmat importanţa stabilităţii legislaţiei
electorale: „Dreptul la alegeri libere impune respectarea unor exigenţe, între care şi aceea a
stabilităţii normelor juridice în domeniul electoral. Într-un plan mai larg, stabilitatea acestor norme
constituie o expresie a principiului securităţii juridice, instituit, implicit, de art. 1 alin. (5) din
Constituţie, principiu care exprimă în esenţă faptul că cetăţenii trebuie protejaţi contra unui pericol
care vine chiar din partea dreptului, contra unei insecurităţi pe care a creat-o dreptul sau pe care
acesta riscă s-o creeze, impunând ca legea să fie accesibilă şi previzibilă. Într-o bogată jurisprudenţa,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanţa asigurării accesibilităţii şi
previzibilităţii legii, inclusiv sub aspectul stabilităţii acesteia, instituind şi o serie de repere pe care
legiuitorul trebuie să le aibă în vedere pentru asigurarea acestor exigenţe”2.
În evoluţia constituţională a României postdecembriste au existat încercări de codificare
electorală, însă ele nu au fost susţinute şi de forţele politice. Menţionăm în acest sens campaniile
duse de Asociaţia Pro Democraţia (APD) în perioada 2001 şi 20083 ce s-au axat pe promovarea unui
nou Cod Electoral fie pe baza iniţiativei legislative cetăţeneşti, fie pe baza iniţiativei legiferării de
către Parlament. În anul 2001, la iniţiativa APD a fost înfiinţată coaliţia „Iniţiativa civică pentru
responsabilitatea actului politic” care a demarat acţiunea de strângere de semnături pentru o
iniţiativă legislativă civică privind adoptarea unui Cod Electoral. APD a reuşit să strângă puţin peste
160.000 de semnături din necesarul (în acel moment) de 250.000. În anul 2002, APD a iniţiat o nouă
campanie pentru strângerea semnăturilor în vederea unei iniţiative legislative populare cu privire la
Codul electoral. Din păcate nici de această dată nu s-a reuşit strângerea numărului de semnături
necesare iniţierii demersului legislativ. A treia campanie a APD s-a desfăşurat în perioada 2003 –
2004. Această campanie s-a axat pe acţiunile de convingere a membrilor celor două Camere ale
Parlamentului de a adopta un proiect de lege pentru adoptarea unui Cod Electoral, în varianta
elaborată de APD şi partenerii săi. O victorie de „etapă” a reprezentat-o propunerea legislativă
privind adoptarea uni Cod electoral depusă în Senat de Paul Păcuraru, senator PNL. Cea de-a patra
campanie dusă de APD în perioada martie 2006 – martie 2008 a fost marcată de redactarea de către
APD a unui proiect de Cod electoral4. Ca urmare a eforturilor APD a fost înfiinţată Comisia
Electorală pentru Cod Electoral cu misiunea de redacta noi proiecte de legi pentru uniformizarea
alegerilor. Cu toate eforturile depuse de societatea civilă în susţinerea necesităţii adoptării unui Cod
electoral, decidenţii vremii nu s-au pus de acord cu privire la adoptarea unui act de o complexitate
deosebită, care ar fi stabilizat şi democratizat viaţa politică din România. Aceştia au ales soluţia cea
1

E. S. Tănăsescu, Legile electorale. Comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. VIII.
Decizia Curţii Constituţionale nr. 51 din 25 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
90 din 03.02.2012.
3
Asociaţia Pro Democraţia a desfăşurat patru campanii între 2001-2008 cu accent pe reforma electorală şi, în
special, pe iniţierea şi adoptarea unui Cod electoral
4
În 2007, APD a mediat discuţiile care au avut loc timp de şase luni între cele cinci partide parlamentare privind
consensul pentru proiectul de lege al reformei electorale.
2
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mai uşoară şi cea mai convenabilă intereselor lor de partid şi anume, au adoptat Legea nr. 35/2008,
care s-a dovedit la momentul punerii sale în aplicare şi, ulterior, prin reprezentanţii care au fost aleşi
în baza dispoziţiilor sale, că nu a reformat în niciun mod clasa politică, ci din contră, prin îmbinarea
scrutinului majoritar uninominal într-un singur tur cu principiul reprezentării proporţionale a făcut
din Parlament o instituţie şi mai puţin reprezentativă. Soluţia aleasă de decidenţii politici de la
momentul 2008 este o soluţie unică la nivel european. Niciun stat, cu o democraţie consolidată nu
utilizează un asemenea tip de scrutin. Din păcate, carenţele legii şi-au pus amprenta pe calitatea
celor care au fost aleşi în Parlamentul României în legislatura 2008-2012. Calitatea aleşilor a marcat
însă şi calitatea actului legislativ, dar şi accentuarea unor fenomene anticonstituţionale şi
neregulamentare, care au făcut din Parlament un accesoriu al executivului şi o instituţie fără valoare
reprezentativă în ochii cetăţenilor.
O altă încercare de a codifica regulile electorale a venit din partea organismului cu cele mai
multe atribuţii în domeniu şi anume: Autoritatea Electorală Permanentă.
Autoritatea Electorală Permanentă, în 25 ianuarie 2011, a supus dezbaterii publice un proiect
de lege electorală, în încercarea de a crea un cadru legislativ unic pentru tot ce înseamnă alegeri în
România5. Deşi la momentul iniţierii, proiectul a iscat vii dispute, cu timpul, acesta a fost abandonat
chiar şi de iniţiatorii săi. Interesaţi de problematica unei codificări electorale, noi am analizat
proiectul şi menţionăm câteva consideraţii critice.
În primul rând, considerăm că denumirea ar fi trebuit să fie aceea de Cod electoral şi nu de
lege electorală, deoarece conţinutul său este unul complex, iar întinderea reglementărilor ar impune
şi ea o astfel de denumire. Din punct de vedere al structurii, legea nu este sistematizată. Sunt
amestecate dispoziţii despre diferite tipuri de alegeri, deşi ar fi trebuit, pentru o înţelegere şi punere
în aplicare a legii o ordonare a diferitelor categorii de alegeri6. Proiectul ar fi trebuit să conţină un set
de dispoziţii comune şi câte un set de dispoziţii specifice pentru fiecare categorie de alegeri. Un alt
element criticabil îl reprezintă termenul pentru campania electorală care este, în opinia noastră,
foarte mare – 90 de zile –, interval ce presupune eforturi consistente (financiare şi fizice) din partea
competitorilor electorali şi care împiedică astfel posibilii competitorii care nu dispun de resurse
financiare să renunţe la candidatură. Păstrarea aceluiaşi tip de scrutin pentru alegerile parlamentare
se va dovedi la fel de ineficient ca şi cel actual. Scrutinul uninominal (mai ales cu un singur tur de
scrutin) avantajează partidele mari şi candidaţii cu resurse financiare substanţiale, în dauna unor
candidaţi mult mai bine pregătiţi profesional, cu calităţi morale deosebite, însă fără astfel de resurse.
S-a dovedit că alegerile parlamentare din 2008 a dus la formare unui Parlament cu reprezentanţi slab
pregătiţi şi cu caractere ce lasă de dorit, care au afectat întreaga activitate a forului legislativ, fiind
simpli executanţi ai deciziilor şefilor de partid, simple „maşini de vot”. Legile sunt bune dacă sunt
făcute de persoane cu viziune, cu cunoştinţe în domeniile respective şi nu de amatori, pasageri
conjuncturali prin viaţa publică.
În ceea ce priveşte depunerea candidaturilor nu se mai regăseşte principiul accesului egal la
funcţii. Acest vid legislativ reduce şi mai mult prezenţa femeilor în forurile reprezentative7. În
statele cu democraţii consolidate, accesul egal la funcţiile elective este reglementat de legislaţia
electorală8.
5
Autoritatea Electorală Permanentă a evidenţiat într-un comunicat de presă scopul pentru care a elaborat proiectul
de lege: „Demersul AEP a vizat armonizarea legislaţiei electorale din România şi crearea unui cadru general pentru toate
tipurile de alegeri care să confere o mai mare coerenţă şi fluiditate derulării procedurilor specifice procesului electoral”.
Pentru detalii a se consulta: http://www.roaep.ro (accesat la 5 martie 2012).
6
Iniţiatorii ar fi putut luat drept model Codul electoral francez care sistematizează armonios toate elementele ce
privesc procesul electoral.
7
Conform reglementării actuale (Legea nr. 35/2008): „Listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a
consiliilor judeţene trebuie astfel întocmite încât să asigure reprezentarea ambelor sexe”.
8
Astfel, în Franţa, Constituţia dispune în art. 3 alin. 4 că: „Legea favorizează accesul egal al femeilor şi bărbaţilor
la mandatele electorale şi la funcţiile elective”. Dispoziţiile Codului electoral francez sunt şi mai tranşante: „În fiecare listă
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Proiectul electoral înaintat de A.E.P. nu împiedică o practică defectuoasă a sistemului actual,
şi anume votul multiplu9.
Procesul de atribuire a mandatelor este complicat, păstrându-se reglementarea veche, care
permite obţinerea unui mandat şi de cel care s-a situat pe locul 2, 3 sau chiar 4 în colegiul electoral,
una din cele mai mari carenţe a legislaţiei electorale în vigoare.
Din păcate, Autoritatea Electorală Permanentă nu a elaborat un proiect de Cod electoral, care
să conţină dispoziţii bine conturate şi sistematizate privind toate aspectele pe care le presupune un
proces electoral. A.E.P. a reunit sub aceeaşi „umbrelă” reglementări din toate legile electorale. În
redactarea proiectul ar fi trebuit să aibă în vedere şi modele de Coduri electorale din statele
europene, care definesc de o manieră clară toate aspectele demersului electoral10
Din fericire pentru sănătatea sistemului electoral, acest proiect a fost abandonat.
3. Necesitatea adoptării unui Cod electoral
De fiecare dată când ne aflăm în preajma alegerilor resimţim nevoia unei codificări electorale
şi de fiecare dată decidenţii fug de responsabilitatea creării unui cadru legislativ coerent, stabil,
transparent, cu dispoziţii clare. Codul electoral ar trebui să fie bine sistematizat, pentru a permite
tuturor actorilor implicaţi în procesul electoral să îl utilizeze şi să îl aplice în mod facil. Codul
electoral ar trebui să cuprindă dispoziţii generale cu privire la listele electorale, secţiile de votare,
campaniile electorale, contenciosul electoral şi alte aspecte privind organizarea şi desfăşurarea în
bune condiţii a tuturor categoriilor de alegeri.
Curtea Constituţională a susţinut în repetate rânduri că este nevoie de o reformă veritabilă în
materie electorală11: „actuala reglementare a sistemului electoral românesc prezintă o serie de
imperfecţiuni şi, ca atare, se impune o reconsiderare a acesteia din perspectiva alegerilor
parlamentare din anul 2012, care să asigure, sub toate aspectele, organizarea şi desfăşurarea unor
alegeri democratice în România. În această privinţă, Curtea reţine că trebuie, în primul rând, să se
pornească de la realităţile economice, politice şi sociale ale ţării, de la rolul partidelor politice în
procesul electoral, de la necesitatea raţionalizării Parlamentului şi, în final, să fie reglementat un tip
de scrutin corespunzător concluziilor desprinse şi care să aibă corespondent în tipurile de scrutin
care se regăsesc în majoritatea statelor europene12. Curtea constată că este necesară o reexaminare
electorală, diferenţa între numărul de candidaţi aparţinând unuia sau altuia din cele două sexe nu poate fi mai mare de unu.
În cadrul fiecărui grup de şase candidaţi în ordinea înscrierii pe listă trebuie să figureze un număr egal de candidaţi din
fiecare sex”. În sistemul electoral belgian, Legea electorală din 13 decembrie 2002 transpune în realitate reprezentarea
echilibrată între bărbaţi şi femei pe listele electorale. În concret, o listă care conţine de exemplu 21 de candidaţi nu poate
cuprinde mai mult de 11 persoane de acelaşi sex. Aceste dispoziţii se aplică atât candidaţilor efectivi, cât şi supleanţilor. Pe
de altă parte, primii doi candidaţi nu pot fi de acelaşi sex. Acelaşi lucru este valabil şi pentru primii doi supleanţi. Pentru
celelalte locuri de pe listă, ordinea succesiunii între candidaţii de sex masculin şi cei de sex feminin este liberă, însă proporţia
de 50/50 trebuie întotdeauna respectată pentru întreaga listă, C. Gilia, Federalismul belgian. Reflecţii cu privire la sistemului
instituţional belgian, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2008, p. 60.
9
Art. 98 alin. 9 şi 10 din proiect stipulează:
(9) În cazul în care, în sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal apare
menţiunea că alegătorul care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare comunică alegătorului că tentativa de a vota de două sau mai multe ori la acelaşi scrutin
reprezintă o infracţiune şi că este obligat să transmită de îndată cazul organelor de urmărire penală competente.
(10) Dacă alegătorul insistă să-şi exercite dreptul de vot în secţia de votare respectivă, o poate face numai după ce
dă o declaraţie prin care confirmă că i s-a adus la cunoştinţă că fapta de a vota de două sau mai multe ori reprezintă o
infracţiune şi că nu a mai votat la acelaşi scrutin.
Se pune întrebarea: La ce mai este util sistemul informatic dacă i se permite electorului să voteze pe baza unei
simple declaraţii?
10
Avem aici în vedere Codul electoral francez, Codul electoral belgian.
11
A se consulta în acest sens: Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 14 ianuarie 2010, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2010.
12
Şi în opinia noastră, legiuitorul va trebui să aibă în vedere la următoarea reglementare în domeniul electoral, a
unui tip de scrutin care să se plieze cât mai bine pe tipul cetăţeanului român, pe modul său de percepţie a reprezentanţilor şi,
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de ansamblu a Legii nr. 35/2008, care a fost modificată la două luni de la adoptarea de către
Parlament prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2008, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 409 din 30 mai 2008, şi la 5 luni de la adoptare prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 97/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august
2008. Prin această din urmă ordonanţă au fost aduse 92 de modificări şi completări legii, în
condiţiile în care legea adoptată iniţial de Parlament cu respectarea art. 75 şi art. 76 alin. (1) din
Constituţie cuprindea 76 de articole şi o anexă referitoare la circumscripţiile electorale13.
Şi Curtea Constituţională a evidenţiat adesea14 necesitatea ca întreaga legislaţie electorală
referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile pentru
Parlamentul European, precum şi la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale să fie
reexaminată, urmând a fi concentrată într-un cod electoral, ale cărui dispoziţii comune şi speciale să
asigure, în concordanţă cu principiile constituţionale, organizarea unui scrutin democratic, corect şi
transparent15.
Concluzii
Nu ştim încă dacă reforma electorală va duce la creşterea calităţii reprezentanţilor şi implicit a
actului politic sau, din contră, noile reguli electorale vor accentua degradarea vieţii politice.
Există însă oare un sistem care să îl satisfacă pe deplin pe cetăţeanul român. Şi dacă da, ştie
cetăţeanul român să îl utilizeze sau este dispus să îl utilizeze?
Experienţa statelor cu democraţii consolidate (exemplu: Franţa, Regatul Unit al Marii
Britanii, etc.) 16 a demonstrat că nu există un tipar de sistem electoral care să satisfacă toate straturile
sociale ale societăţii şi integralitatea intereselor cetăţenilor. Însă, la momentul determinării unui
sistem electoral sau altul, clasa politică trebuie să ţină cont de caracteristicile populaţiei statului
român, de mentalităţi, de tradiţii, de gradul de cultură civică, politică.
Cetăţeanul român nu poate fi în permanenţă „un cobai” pentru politicieni atunci când aceştia
testează noi sisteme electorale.
Electorii români îşi doresc ca noile reguli electorale să conducă la o revigorarea a clasei
politice, la dinamizarea activităţii pe care o desfăşoară legislativul şi, nu în cele din urmă, la o
apropiere a aleşilor de purtătorul suveran al puterii – poporul. Indiferent dacă oamenii politici sunt
rezultatul unui sistem majoritar uninominal sau al unui sistem de listă ori al unuia mixt, important
este ca deciziile pe care le iau în calitate de reprezentanţi ai demosului să servească intereselor
acestuia.
nu în cele din urmă, să se aibă în vedere realităţile economice, sociale, culturale, precum şi experienţele electorale precedente. Modelele electorale occidentale pot fi surse de inspiraţie. Însă practica a dovedit că importarea unui tip de scrutin
utilizat cu succes în Regatul Unit al Marii Britanii sau Franţa (scrutinul majoritar uninominal), adaptat însă nefericit la
realităţile politice ale României a condus la implementarea unui tip de scrutin „original”, care a generat la rândul său un
Parlament diform. În opinia noastră şi alegerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin, va determina crearea unor autorităţi
locale puţin reprezentative la nivelul comunităţii.
13
Decizia Curţii Constituţionale nr. 51 din 25 ianuarie 2012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
90 din 03.02.2012.
14
A se vedea: prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 39 din 14 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 924 din 30 decembrie 2009.
15
Decizia Curţii Constituţionale nr. 51 din 25 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 90 din 03.02.2012.
16
Franţa a utilizat atât sistemul plurinominal, dar şi pe cel majoritar uninominal. În anul 2008 au existat dezbateri cu
privire la introducerea RP, care nu au condus către o modificare a legislaţiei electorale. În Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord, sistemul First Past The Post s-a dorit a fi schimbat cu sistemul Votului alternativ. În data de 5 mai 2011 s-a
organizat un referendum prin care cetăţenii britanici au fost chemaţi să se exprime cu privire la schimbarea sistemului electoral
în vigoare. Conservatori din fire, britanicii s-au exprimat într-un procent de 67, 87% împotriva schimbării sistemului First Past
The Post. Pentru o analiză completă asupra modului de desfăşurare şi a rezultatului referendumului, C. Deloy, Les Britanniques
refusent massivement la modification de leur mode de scrutin, Observatoire des élections en Europe, Fondation Robert
Schumann, 2011 (http://www.robert-schuman.eu/oee.php?num=697, accesat în 15 februarie 2012)
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Scena politică românească aflată într-o efervescenţă permanentă, măcinată de interesele unuia
sau altuia dintre actorii politici, uită un element esenţial, şi anume, il demos votante, cum îl numea
Giovanni Sartori. Angrenaţi în jocurile politice, oamenii politici acordă o atenţie mai mare propriilor
interese de grup, şi nu electorilor, care plictisiţi şi dezamăgiţi de întreaga clasă politică se arată foarte
puţin interesaţi de aceasta. Din ce în ce mai dezamăgiţi şi mai debusolaţi, cetăţenii refuză în procente
din ce în ce mai mari să participe la procesul electoral. În aceste condiţii, ale unui absenteism major,
de ce legitimitate se mai bucură aleşii noştri? Cât de reprezentativi mai sunt ei, dacă sunt votaţi de
30% sau 40% din cei 30% sau 40 % prezenţi la vot?
Nu trebuie însă să excludem din ecuaţia electorală şi lipsa unei culturi politice, juridice şi
civice a electoratului român17.
Să se facă reformă doar de dragul de a face reformă sau să se facă reformă pentru a
îmbunătăţi viaţa electoratului. Prin reformă stabilim reguli solide pentru viitor sau doar tranzitorii,
pentru un moment electoral precis? Contractul dintre aleşi şi alegători trebuie să creeze drepturi şi
obligaţii pentru ambele părţi, nu doar pentru una dintre ele.
Rămâne de văzut dacă noile reguli electorale vor motiva electoratul român să participe la vot
sau acesta va manifesta aceeaşi apatie şi dezinteres ca şi până acum.
Pentru a evita frământările permanente din clasa politică, dar şi dezinteresul şi chiar
lehamitea cetăţenilor români faţă de momentul alegerilor, este imperios necesar, ca toate forţele
politice din România (de la putere şi din opoziţie) să se aşeze la masa dialogului şi să creioneze un
Cod electoral, cu reguli bine definite, clare, precise, care să deservească tot procesul electoral.
Crearea unui Cod electoral nu este o misiune facilă. Ea presupune un proces complex, de la
iniţiativă, la dezbatere şi adoptare. Este nevoie ca la construcţia unui astfel de Cod electoral să
participe nu doar politicienii, ci mai ales specialiştii din domeniu, care nu sunt afectaţi de pasiunile
politice şi care pot veni cu propuneri solide de îmbunătăţire a cadrului legislativ electoral.
În procesul de redactare a unui Cod electoral trebuie utilizate şi exemplele de bună practică în
materie electorală utilizate de statele cu democraţii consolidate, dar şi studiile, rapoartele şi alte
documente redactate de instituţii specializate în domeniu18
Într-o societate cu adevărat democratică, sistemul electoral trebuie să aibă la bază reguli
precise, clare şi mai ales, stabile. Nu vom avea o reprezentare democratică a cetăţenilor, atâta timp
cât regulile electorale sunt croite pentru a servi interese de partid. Ne exprimăm speranţa, că poate,
„în ceasul al doisprezecelea”, clasa politică va lua decizia corectă şi va elabora un Cod electoral care
să îl aibă în centru pe cetăţean, nu ca instrument, ci ca beneficiar al regulilor electorale.

17
A se consulta şi articolul analistului politic Cristian Pîrvulescu „O naţiune de reconstruit” din ziarul Cotidianul
din data de 21 februarie 2007 (materialul poate fi consultat pe site-ul: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/200702-21/o-natiune-de-reconstruit.html, precum şi articolul „Treptele implicării” din ziarul Cotidianul din data de 16 mai 2007.
18
Amintim aici cu titlu de exemplu: Comisia europeană pentru democraţie prin drept (Commission européenne pour
la démocratie par le droit)
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DECLARAŢIILE INTERPRETATIVE ÎN LEGĂTURĂ
CU ÎNCHEIEREA UNUI TRATAT INTERNAŢIONAL
INFLUENŢEAZĂ PROCESUL DE CODIFICARE?
Andreia-Liana CONSTANDA∗
Abstract:
The practice of “statements of interpretation” made by a State in the lifetime of an international
treaty, at or even after its conclusion, would deserve a coherent judicial status. The fact that International
Law Commission has included specific provisions about the interpretative declarations in the draft
guidelines on reservations adopted in 2011 shows that influence of these unilateral acts of the states in the
codification process is a consistent one. The effects of the interpretative declarations are revealed in the
treaty interpretation, but only of those accepted by the other parties to the treaty. In this context, a time –
limit for an eventual opposition to a declaration of this kind could prevent an anarchic treaty
interpretation, generated by self – interpretation.
Cuvinte-cheie: declaraţii interpretative, rezerve la tratat, interpretarea tratatelor, Convenţia de
la Viena privind dreptul tratatelor, Comisia de Drept Internaţional

1. Precizări conceptuale
Încă de la apariţia tratatelor multilaterale, deseori, în decursul încheierii unui tratat1, până la
momentul exprimării consimţământului de a fi legat prin acel tratat şi chiar după acel moment, un
stat care a participat la încheierea acestuia2 înţelege să-şi manifeste voinţa cu privire la anumite
dispoziţii sau chiar la întregul tratat, pe care o exteriorizează, de obicei, concomitent cu exprimarea
consimţământului relativ la tratatul însuşi.
Pentru „a nu rupe în întregime punţile”, refuzând să devină parte la tratat3, subiectul de drept
internaţional formulează anumite rezerve faţă de tratat sau propriul punct de vedere asupra modului
de interpretare a uneia sau a alteia dintre dispoziţiile tratatului, prin declaraţii interpretative.
Chiar în absenţa unei prevederi exprese, este unanim acceptat că prin „declaraţie
interpretativă” se înţelege4 „o declaraţie unilaterală, indiferent de termenii în care este formulată şi
de denumirea sa, făcută de un stat sau de o organizaţie internaţională, prin care acel stat sau acea
organizaţie internaţională tinde să precizeze sau să clarifice sensul sau sfera de aplicare pe care îl/o
atribuie unui tratat sau unora dintre dispoziţiile sale”.
∗

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă; Doctorand drept internaţional public Academia
Română – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” cu tema „Aplicarea şi interpretarea tratatelor
internaţionale”.
1
Pentru etapele încheierii unui tratat lato sensu, a se vedea, de exemplu, D. Popescu, F. Maxim, Drept internaţional
public, Editura Renaissance, 2010, Bucureşti, p. 206 – 214; R. Miga – Beşteliu, Drept internaţional. Introducere în dreptul
internaţional public, ediţia a III –a, Editura All Beck, 2003, Bucureşti, p. 294; G. Geamănu, Drept internaţional public, vol.
I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, p. 82 – 105; P. Reuter, Introduction au droit des traités, 3ème edition,
Presses Universitaires de France, 1995, p. 51 – 64; P. Daillier, A. Pellet, M. Forteau, D. Müller, Droit international public,
L.G.D.J., 2009, Paris, p. 139 – 206; A. Bolintineanu, D. Popescu, Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate,
Editura Academiei, Bucureşti, 1967, p. 114 – 131.
2
Consideraţiile expuse în prezenta lucrare sunt valabile şi în privinţa unei organizaţii internaţionale parte la un
tratat, pentru care sunt aplicabile prevederile Convenţiei din anul 1986 cu privire la dreptul tratatelor încheiate între state şi
organizaţiile internaţionale sau între organizaţiile internaţionale.
3
P. Daillier, A. Pellet, M. Forteau, D. Müller, op. cit., p. 196.
4
Ghidul Comisiei de Drept Internaţional (C.D.I.) relativ la rezervele la tratate, doc. A/CN.4/L.779.
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Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor nu conţine vreo referire expresă la
declaraţiile interpretative, cu atât mai mult nu reglementează regimul juridic al acestora.
Nu se poate considera că dispoziţiile privind rezervele la tratate (art. 19 – 23) ar reprezenta, în
acelaşi timp, temeiul juridic al declaraţiilor interpretative, cât timp este vorba despre instituţii de
drept internaţional diferite şi, de altfel, nici nu s-a intenţionat asimilarea declaraţiilor interpretative
cu rezervele. Această finalitate reiese cu evidenţă şi din afirmaţia raportorului special Waldock din
faza lucrărilor pregătitoare ale convenţiei, potrivit căreia „O declaraţie explicativă sau interpretativă
ori o declaraţie de intenţie vizând sensul tratatului care nu echivalează cu modificarea consecinţelor
juridice ale tratatului nu constituie o rezervă”5.
S-a tranşat, în acest fel, o controversă doctrinală referitoare la lipsa de identitate între
declaraţiile interpretative şi rezerve6, fără ca dezlegarea dată să se reflecte şi în textul final al
Convenţiei, care reglementează doar regimul juridic al rezervelor la tratate. Oricum, disputa rămâne
deschisă în ceea ce priveşte aşa – numitele declaraţii „condiţionale”7.
2. Efortul de codificare în materie depus de către C.D.I.
Comisia de Drept Internaţional (C.D.I.) 8 a constatat că9 cele trei convenţii de la Viena
amintite anterior conţin câteva principii vizând rezervele la tratate, care au, însă, un caracter prea
general şi nu sunt în măsură a clarifica aspecte cum sunt regimul juridic al rezervelor, diferenţele
între rezerve şi declaraţii interpretative, precum şi domeniul de aplicare al declaraţiilor interpretative.
Reintrodus pe agenda Comisiei în anul 1993, subiectul rezervelor la tratate a făcut obiectul
dezbaterilor la fiecare sesiune anuală, până în prezent, fiind întocmite 16 rapoarte pe baza cărora
s-au purtat dezbaterile în Comisie în cadrul sesiunilor anuale între anii 1995 şi 2010, iar Comisia a
elaborat periodic proiecte de ghid pe care le-a dezvoltat de la an la an. În final, le-a integrat în ghidul
prezentat cu prilejul celei de–a 62-a sesiuni susţinute în anul 201010. Ghidul ca atare a fost adoptat la
cea de-a 63 –a sesiune a C.D.I. (26 aprilie – 3 iunie şi 4 iulie – 12 august 2011) 11.
În ceea ce priveşte declaraţiile interpretative, ghidul le delimitează clar de rezerve, arătând
explicit regimul juridic al acestor declaraţii.
5

Yb.I.L.C., 1962, vol. II, doc. A/CN.4/144, p. 36.
Distincţia între cele două tipuri de declaraţii unilaterale în legătură cu încheierea unui tratat internaţional rezidă în
intenţia urmărită de statul declarant; astfel, în timp ce o declaraţie interpretativă este dată cu intenţia de precizare sau de
clarificare a sensului sau a sferei de aplicare pe care îl/o atribuie unui tratat sau unora dintre dispoziţiile sale, finalitatea unei
rezerve, potrivit art. 2 alin. 1 lit. d din Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din anul 1969, este aceea „de a
exclude sau modifica efectul juridic al unor dispoziţii din tratat cu privire la aplicarea lor faţă de statul respectiv”. A se
vedea, de exemplu, Christian Tomuschat, Admissibility and legal effects of Reservations on Multilateral Treaties, Zeitschrift
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1967, vol. 27, p. 465.
7
D.M. McRae (The Legal Effect of Interpretative Declarations, BYb.I.L., vol. 49, 1978, p. 160 – 161) este autorul care
a introdus noţiunea de „declaraţii interpretative calificate” pentru a defini situaţia în care un stat condiţionează exprimarea
consimţământului de a fi legat prin tratat de o anumită interpretare a tratatului sau a unei dispoziţii a acestuia, spre deosebire de
declaraţiile interpretative pure şi simple, care nu condiţionează participarea la tratat de acceptarea propriei interpretări. În
doctrina ulterioară, s-a folosit denumirea de declaraţii interpretative „condiţionale”, sugestivă pentru principala lor caracteristică.
Prezenta lucrare se preocupă de declaraţiile interpretative „simple”, deoarece cele condiţionale sunt, într-o anumită măsură,
asemănătoare cu rezervele, dată fiind finalitatea comună de excludere a efectelor tratatului sau a unei dispoziţii din tratat, faţă de
autorul declaraţiei (regimul juridic al declaraţiilor condiţionale ar merita, însă, un studiu aparte).
8
Toate documentele întocmite în cadrul Comisiei de Drept Internaţional sau relative la activitatea acesteia au ca
sursă website-ul Comisiei http://untreaty.un.org/ilc; referinţa este subînţeleasă în toate trimiterile făcute în prezenta lucrare la
aceste documente. S-a păstrat şi indicaţia sursei scrise, astfel cum aceasta este evidenţiată oficial, inclusiv pe website.
9
Yb.I.L.C., 1993, vol. II (2) , para. 427-430 şi 440.
10
Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 10 (A/65/10), para. 45.
11
Ghidul relativ la rezervele la tratate, doc. A/CN.4/L.779.
6
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Reglementarea propusă cu privire la declaraţiile interpretative este extrem de documentată,
având la bază o cercetare exhaustivă a practicii statelor, a doctrinei şi a practicii diferitelor instanţe
internaţionale, realizată de raportorul special prin cele 16 rapoarte dezbătute în Comisie12.
Activitatea laborioasă a Comisiei are semnificaţia unui proces de codificare a dreptului
internaţional13, definit în art. 15 din Statutul C.D.I.14 ca reprezentând „clarificarea şi sistematizarea
regulilor de drept internaţional în materii în care s-a format, de o manieră consistentă, practică a
statelor, precedent şi doctrină”.
Împrejurarea dacă acest ghid va avea sau nu forţă juridică obligatorie pentru statele – părţi la
cele trei convenţii de la Viena, în aplicarea cărora a fost conceput, reprezintă o chestiune ce trebuie
decisă de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
În conformitate cu dispoziţiile art. 22 şi 23 din statut, proiectul final va fi remis Adunării
Generale, împreună cu recomandările Comisiei, ce pot consta în: a nu întreprinde nicio acţiune, din
moment ce raportul Comisiei a fost deja publicat; a lua act sau a adopta raportul deja publicat; a
disemina proiectul statelor membre, în vederea încheierii unei convenţii; a convoca o conferinţă
pentru încheierea unei convenţii.
Aşadar, va trebui stabilit dacă, indiferent de denumire, ghidul reprezintă un tratat de sine –
stătător, „negociat” ca atare în cadrul sesiunilor C.D.I. şi care va intra în vigoare prin exprimarea
consimţământului în modalităţile prevăzute în Convenţia privind dreptul tratatelor ori, dimpotrivă,
constituie norme de recomandare, fără forţă juridică.
Nu poate fi negată, însă, nici în acest ultim caz, valoarea de cutumă internaţională a liniilor
directoare, astfel încât orice participant la încheierea unui tratat, indiferent dacă este sau nu parte la
Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, va putea utiliza prevederile ghidului, cu titlu de
cutumă.
3. Efectele declaraţiilor interpretative
Din cuprinsul documentelor elaborate de către C.D.I., rezultă că există o practică certă a
statelor în privinţa declaraţiilor interpretative. Aceasta întruneşte elementul material şi cel psihologic
(opinio juris sive necessitatis) ale unei cutume15, în sensul că este îndelungată, repetată şi
uniformă16, acceptată de un număr mare de state reprezentative, care acţionează având convingerea
că această practică este de natură să creeze o obligaţie juridică17. Astfel, practica statelor a
determinat Comisia să iniţieze procesul de elaborare a liniilor directoare cu privire la rezerve (şi la
declaraţii interpretative), ceea ce denotă impactul pe care l-a avut asupra procesului de codificare.
Pe baza acestei practici, Comisia a conturat aspecte precum trăsăturile caracteristice ale
declaraţiilor interpretative, diferenţele faţă de rezervele la tratate, cerinţele de admisibilitate, atât de
formă, cât şi de fond, precum şi efectele juridice.
12
Cel de-al doilea raport întocmit de Alain Pellet conţine în anexă o bibliografie foarte amplă, în care este redată
practica statelor, doctrina şi practica diferitelor instanţe internaţionale până în anul 1995, în Yb.I.L.C., 1996, doc.
A/CN.4/478, vol. II (1).
13
În general, Comisia a considerat că proiectele sale reprezintă, concomitent, codificare şi dezvoltare progresivă a
dreptului internaţional, cele două categorii fiind aproape imposibil de delimitat. În sensul art. 15 din Statutul C.D.I.,
„dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional”, implică „elaborarea de proiecte de convenţii în materii care nu au fost încă
reglementate în dreptul internaţional sau cu privire la care dreptul nu este suficient de dezvoltat în practica statelor”.
14
Adoptat prin rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 174 (II) din 21 noiembrie 1947, cu modificările ulterioare.
15
D. Popescu, F. Maxim, op. cit., 2010, p. 36. De asemenea, A. Cassese, International Law, Oxford University
Press, 2001, p. 119 – 126. Autorul distinge între practica statelor (usus sau diuturnitas) şi percepţiile subiective ale statelor
(opinio juris sau opinio necessitatis), ca elemente ale cutumei. În acelaşi sens, a se vedea şi C.F. Popescu, Cutuma ca izvor
de drept internaţional, teză de doctorat susţinută la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, 2011.
16
De exemplu, în perioada 1975 – 1995, SUA au ataşat declaraţii interpretative la nu mai puţin de 28 de tratate
bilaterale, conform A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2nd revised edition, Cambridge University Press, 2008, p. 103.
17
Elveţia a formulat rezerve şi declaraţii interpretative la art. 6 paragraf 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor şi
Libertăţilor Fundamentale cu ocazia ratificării acesteia în anul 1974, iar instanţele naţionale au dat eficienţă acestor acte,
împrejurare ce a condus la condamnarea statului de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg – hotărârea pronunţată la 29 aprilie 1988 în cauza Belilos contra Elveţiei.
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Dintre aceste aspecte, cel al efectelor reprezintă capitolul cel mai important, deoarece este
legat de modul concret de valorificare a actelor unilaterale în discuţie în procesul de interpretare a
tratatului.
În acest context, ceea ce este relevant este faptul că producerea de efecte juridice de către
declaraţiile interpretative depinde de reacţia celorlalte părţi la tratat.
3.1. Acceptarea declaraţiilor interpretative
În măsura în care interpretarea propusă de autorul unei declaraţii este unanim acceptată18,
declaraţia interpretativă astfel aprobată poate constitui un acord de interpretare a tratatului19, ce
reprezintă, fără dubiu, o interpretare colectivă sau concertată20, ca interpretare autentică21 a unui
tratat, provenind de la statele contractante, în acelaşi timp, un mijloc de interpretare a tratatului,
astfel cum rezultă explicit din art. 31 para. 2 şi 3 din Convenţia de la Viena cu privire la dreptul
tratatelor.
Ceea ce este esenţial, din perspectiva declaraţiei interpretative, este faptul că, prin aprobarea
sa, se realizează trecerea de la interpretarea unilaterală la interpretarea bilaterală22, pluri- ori
multilaterală, transformându-se declaraţia interpretativă pură şi simplă în acord interpretativ23,
operaţiune similară novaţiei din dreptul privat.
În principiu, actul de acceptare nu este supus niciunei condiţii de fond (de validitate) sau de
formă, putând fi formulat oricând, inclusiv în faza aplicării tratatului, expres ori tacit, manifestat în
scris ori rezultat din practica subsecventă a statelor. Astfel, acceptarea expresă sau tacită a declaraţiei
echivalează cu un acord asupra interpretării, încheiat fie cu prilejul încheierii tratatului (art. 31 para.
2 lit. a), fie ulterior, în procesul de aplicare a tratatului (art. 31 para. 3 lit. a).
Dacă acordul a intervenit înainte de încheierea tratatului sau chiar în momentul încheierii
sale, inclusiv cu ocazia exprimării consimţământului, trebuie considerat ca făcând parte din tratat,
putând avea valoarea unor clauze interpretative24.
Simpla tăcere nu valorează acceptare a declaraţiei interpretative25, întrucât nu se poate
prezuma că pasivitatea celorlalte părţi semnifică aprobarea pretenţiei titularului. Inacţiunea statului
interesat „nu este decât unul dintre numeroşii factori cumulativi care, împreună, pot reprezenta
proba unei recunoaşteri. Instituţia estoppel-ului poate deveni pertinentă, chiar dacă implică o dovadă
mai clară a intenţiei statului interesat de a accepta interpretarea”26.
18

În practica statelor şi în doctrină, sunt recunoscute şi acordurile inter se, încheiate doar de unele dintre părţi (M. E.
Villiger, op. cit., p. 430). Declaraţiile interpretative formulate de mai multe părţi îşi păstrează caracterul unilateral, iar faptul
că manifestările de voinţă concordă semnifică doar intenţia formulării comune a aceleiaşi declaraţii. Este, de fapt, un cumul
de două declaraţii interpretative (din care una comună), ce relevă un punct de vedere similar asupra chestiunii ce a constituit
obiectul interpretării. Caracterul autentic al uneia asemenea interpretări poate fi pus la îndoială, dat fiind că nu are caracter
obligatoriu decât între părţile de la care provine, nu şi faţă de cele care nu o agreează).
19
De exemplu, în anexa la tratatul româno – ungar de înţelegere, cooperare şi bună – vecinătate (1996), s-a arătat că
părţile sunt de acord asupra pct. 1 (b) al art. 15 că Recomandarea nr. 1.201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
„nu se referă la drepturi colective şi nici nu obligă părţile contractante să acorde persoanelor respective dreptul la un statut
special de autonomie teritorială pe criterii etnice”. A se vedea şi D. Popescu, F. Maxim, op. cit., p. 221.
20
P. Daillier, A. Pellet, M. Forteau, D. Müller, op. cit., p. 279 – 280; R. K. Gardiner, op. cit., p. 95; J. Combacau şi
S. Sur, op. cit., p. 176; G. Geamănu, op. cit., vol. II, p. 124.
21
P. Daillier, A. Pellet, M. Forteau, D. Müller, idem. Autorii arată că interpretarea colectivă este interpretarea
„realmente autentică”, în virtutea acordului tuturor statelor părţi la tratat.
22
Spre deosebire de rezerve, declaraţiile interpretative se utilizează nu numai în tratatele multilaterale sau
plurilaterale, ci şi în cele bilaterale, dat fiind că nu ating substanţa raporturilor juridice create între părţi.
23
R. Sapienza, op. cit., p. 621: „Declaraţia interpretativă acceptată poate da naştere unui veritabil acord juridic între
partea contractantă care declară şi cea care acceptă”.
24
Yb.I.L.C., 1966, vol. II, p. 241.
31
Ch. Rousseau, op. cit., p. 421.
26
F. Horn, Reservations to Multilateral Treaties, T. M. C. Asser Instituut, Swedish Institute of International Law,
Studies in International Law, vol. 5, 1988, p. 244. De asemenea, A. Aust, op. cit., p. 55, arată că procedura de estoppel
presupune că, „dacă un stat face o declaraţie către un alt stat, pe care acesta se bazează, cu bună – credinţă, primul stat este
împiedicat să-şi retragă declaraţia”.
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Aşadar, nu este exclus ca, în anumite condiţii, conduita pasivă a unui stat parte la tratat care
s-ar fi putut opune la declaraţia interpretativă să valoreze consimţământ, reprezentând o achiesare
tacită a declaraţiei, însă într-o o eventuală opoziţie ulterioară, statul poate invoca un caz de forţă
majoră, demonstrat ca atare27.
3.2. Efectele declaraţiilor interpretative unanim acceptate ca mijloace principale de
interpretare a unui tratat internaţional
Fundamentul juridic al acestui tip de declaraţii, în cuprinsul Convenţiei de la Viena cu privire
la dreptul tratatelor, este reprezentat de dispoziţiile referitoare la interpretarea tratatelor, astfel cum a
fost argumentat de către acelaşi raportor Waldock: „Declaraţiile cu privire la interpretare nu au fost
integrate în secţiunea privind rezervele pentru simplul motiv că nu sunt rezerve şi interesează
interpretarea28, mai degrabă decât încheierea tratatelor”29.
Astfel, se poate considera că este relevant pentru materia declaraţiilor interpretative întregul
art. 3130, care enumeră mijloacele principale de interpretare a unui tratat internaţional, respectiv
„buna – credinţă”, raportarea la „text”, înţeles prin prisma sensului obişnuit al termenilor folosiţi şi
împreună cu preambulul şi anexele, raportarea la „context” şi la elemente extra-contextuale31.
În ceea ce priveşte valoarea manifestării de voinţă a statelor – părţi la un tratat, este de
precizat că toate mijloacele principale au o forţă egală în interpretarea unui tratat, deoarece, după
cum s-a intenţionat la momentul edictării art. 31, „Acest articol, citit ca întreg, nu poate fi privit ca
reglementând o ierarhie a normelor în interpretarea tratatelor”32. Chiar în absenţa unei ierarhii, este
obligatorie raportarea, în operaţiunea de interpretare, la toate mijloacele prevăzute de art. 31, ceea ce
înseamnă folosirea cumulată a acestora (spre deosebire de mijloacele suplimentare, la care se
recurge doar în cazurile şi condiţiile descrise în art. 32).
Recurgerea la aceste mijloace trebuie să se bazeze pe o logică a ordonării lor33, de la cele
intrinseci la extrinseci, regula generală de interpretare fiind concepută cu scopul ca „sensul obişnuit
al termenilor” să servească drept punct de plecare firesc, de vreme ce interpretarea vizează înţelesul
27
În hotărârea pronunţată la data de 15 iunie 1962 în cauza Templul Preah Vihear (Cambodgia/Thailanda), C.I.J. a
constatat că partea contractantă despre care se consideră, în mod rezonabil, că ar fi reacţionat faţă de o anumită atitudine a
celeilalte părţi, nu a fost în măsură sau a fost împiedicată să facă acest lucru (I.C. J. Reports 1962, p. 6).
28
În mod tradiţional, prin „interpretare” se înţelege „operaţiunea intelectuală care constă în determinarea sensului unui
act juridic, în scopul precizării întinderii aplicării sale şi al clarificării punctelor obscure şi ambigue” (Ch. Rousseau, Droit
international public, vol. I Introduction et sources, Editions Pédone, Paris, 1970, p. 241). Această operaţiune nu aduce ipso facto
o modificare a actului juridic interpretat, întrucât terţul interpret nu poate interveni în însuşi conţinutul normei, sens în care
Curtea Internaţională de Justiţie (C.I.J.) a arătat deja că „este chemată să interpreteze tratatele, nu să le modifice” (Avizul
consultativ emis la 30 martie 1950 în cauza Interpretarea tratatelor de pace încheiate cu Bulgaria, Ungaria şi România).
Interpretarea este destinată aplicării corespunzătoare a actului respectiv (D. Popescu, F. Maxim, op. cit., p. 220), ceea ce induce
ideea de consecutivitate a celor două etape; în realitate, nu de puţine ori, ele se realizează uno actu, căci interpretarea poate fi
implicită în procesul de aplicare a normei (R. Kolb, Interprétation et création du droit international, Esquisses d’une
herméneutique juridique moderne pour le droit international public, Editions Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 26).
29
Yb.I.L.C., 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, para. 189–190.
30
Art. 31 cuprinde regula generală de interpretare: „1. Un tratat trebuie să fie interpretat cu bună credinţă potrivit
sensului obişnuit ce urmează a fi atribuit termenilor tratatului în contextul lor şi în lumina obiectului şi scopului său. 2. În
vederea interpretării unui tratat, contextul cuprinde, în afara de text, preambul şi anexe: a) orice acord în legătură cu tratatul
şi care a intervenit între toate părţile cu prilejul încheierii tratatului; b) orice instrument stabilit de către una sau mai multe
părţi cu prilejul încheierii tratatului şi acceptat de celelalte părţi ca instrument având legătură cu tratatul. 3. Se va ţine seama,
odată cu contextul: a) de orice acord ulterior intervenit intre părţi cu privire la interpretarea tratatului sau la aplicarea
dispoziţiilor sale; b) de orice practică urmată ulterior în aplicarea tratatului prin care este stabilit acordul părţilor în privinţa
interpretării tratatului; c) de orice regulă pertinentă de drept internaţional aplicabilă relaţiilor dintre părţi”.
31
G. Geamănu face distincţie între elemente intrinseci, reprezentate de sensul uzual al termenilor şi context, şi
elemente extrinseci, reprezentate de actele juridice la care se referă art. 31 para. 2 lit. a şi b, para. 3 lit. a, practica subsecventă
a statelor şi alte reguli pertinente de drept internaţional, de asemenea, de actele din art. 32 (op. cit., p. 125).
32
Yb.I.L.C., 1966, vol. II, p. 219 – 220, para. 8 şi 9.
33
M. E. Villiger, op. cit., p. 115.
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şi scopul termenilor34. Pe acelaşi plan, însă, se situează elementele contextului: obiect şi scop,
interpretare autentică, precum şi alte reguli relevante.
Dificultatea aplicării acestei succesiuni a mijloacelor este vizibilă în cazul existenţei unui
acord interpretativ al tuturor părţilor la un tratat asupra modului de interpretare a unei anumite
prevederi a acestuia, intervenit anterior sau ulterior încheierii sale. În cazul în care, într-un litigiu în
care se contestă acest acord, se constată, totuşi, existenţa acestuia, se pune problema utilităţii
analizării prioritare a „sensului obişnuit al termenilor”, în loc de a se valorifica înţelegerea părţilor,
ce produce efecte obligatorii inter partes.
Această abordare se observă în jurisprudenţa C.I.J., care, în unele cazuri, deşi a citat para. 1 al
art. 31, a făcut aplicarea para. 3 din aceeaşi normă35. În realitate, acordul părţilor, fie că face sau nu
parte din context, se analizează tocmai în vederea determinării sensului termenilor tratatului, ceea ce
confirmă necesitatea aplicării concomitente a mijloacelor principale de interpretare, putând a se
ajunge la concluzia că părţile au intenţionat a da un înţeles special termenilor tratatului, astfel cum
prevede art. 31 para. 4 din Convenţia de la Viena.
3.3. Lipsa efectelor juridice ale unei declaraţii interpretative neacceptate
Dacă celelalte state se opun declaraţiei interpretative, însă nu pe temeiul încălcării unei norme
peremptorii de drept internaţional cu caracter general, ci în fond36, se pune problema dacă declaraţia
interpretativă produce efecte şi care sunt acestea.
Urmărind clarificarea sensului ori întinderii aplicării unui tratat, titularul declaraţiei
intenţionează, practic, interpretarea acestuia ori doar a unora dintre prevederile sale. Dat fiind
caracterul unilateral al declaraţiei, până la exprimarea poziţiei celorlalte părţi, declaraţia constituie o
„ofertă de interpretare”37, însă, după respingerea acesteia, ea rămâne un act de interpretare
unilaterală a tratatului.
Nu se consideră că interpretarea făcută doar de o singură parte este autentică, deoarece
lipseşte caracterul obligatoriu al actului unilateral pentru celelalte părţi la tratat. În mod simetric faţă
de fundamentul consensual al obligativităţii raporturilor juridice specifice născute din tratat, nici
obligativitatea interpretării conţinutului lor, în procesul de aplicare a tratatului sau în vederea
aplicării acestuia, nu poate avea drept temei decât acordul de voinţă al părţilor.
Rezultă, din cele arătate, că, în cazurile în care declaraţia interpretativă nu a fost acceptată, în
urma unei opoziţii explicite sau tacite, dar neechivoce, nu poate avea altă valoare decât ca „probă a
intenţiei în lumina căreia tratatul trebuie interpretat”38, însă doar din perspectiva uneia dintre părţi,
ceea ce nu constituie obiect al interpretării.
În acelaşi sens, este şi practica C.I.J., instanţă care, în avizul consultativ din 11 iulie 1950 în
cauza Statutul Africii de Sud-Vest39, a arătat că interpretarea instrumentelor juridice date de către
părţi „nu este determinantă pentru stabilirea sensului”, recunoscându-i, însă, valoarea probatorie
„când această interpretare conţine recunoaşterea de către una dintre părţi a obligaţiilor ce-i revin în
virtutea acelui instrument”.
34

Yb.I.L.C., 1966, p. 218, para. 11.
Prin hotărârea pronunţată la 13 decembrie 1999 în cauza Insula Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibia), Curtea se
referă şi analizează doar paragraful 3 din art. 31, deşi citează şi paragrafele 1 şi 2.
36
De exemplu, Siria a arătat, cu ocazia ratificării Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, că sintagma
„ameninţare sau folosirea forţei” din art. 52 „se aplică şi exercitării de constrângeri economice, politice, militare şi
psihologice, precum şi de orice altă natură, dacă sunt susceptibile de a conduce la obligarea unui stat de a încheia un tratat
contra voinţei ori intereselor sale”. Japonia a obiectat la această interpretare, arătând că nu reflectă în mod just concluziile
Conferinţei de la Viena privind constrângerea.
37
Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 10 (A/65/10), p. 51.
38
D. M. McRae, op. cit., p. 169.
39
C. I. J. Recueil 19-50, p. 128.
35
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De asemenea, în hotărârea pronunţată la data de 3 februarie 2009 în cauza Delimitarea
maritimă în Marea Neagră (România/Ucraina), s-a arătat că declaraţia interpretativă a României
făcută cu ocazia semnării, respectiv a ratificării Convenţiei cu privire la dreptul mării „nu are nicio
incidenţă ca atare asupra interpretării Curţii”40.
În acest context, se constată că, în pofida existenţei unei norme distincte în cuprinsul
Convenţiei pe temeiul căreia s-ar putea considera că declaraţiile interpretative în legătură cu
încheierea unui tratat internaţional, ar putea fi valorificate în mod autonom procesul de interpretare a
tratatului drept mijloace principale de interpretare, respectiv art. 31 para. 2 lit. b41, s-a dovedit că, în
practica statelor şi a instanţelor internaţionale, aceste acte sunt luate în considerare în procesul de
interpretare doar dacă au fost acceptate.
Atare constatare este firească, dată fiind lipsa forţei probante a declaraţiei interpretative ce nu
este obligatorie pentru celelalte părţi şi care nu produce efecte faţă de acestea, în absenţa acordului lor.
3.4. Este necesară impunerea unui termen pentru formularea unei opoziţii la o declaraţie
interpretativă?
Declaraţiile interpretative pot fi formulate oricând, chiar după momentul exprimării
consimţământului42, deoarece, pe de o parte, nu afectează în niciun fel efectele juridice ale tratatului,
iar, pe de altă parte, cele mai multe dificultăţi în interpretare se relevă abia din momentul aplicării
tratatului şi nu neapărat în plan internaţional, ci îndeosebi în plan intern, unde se soluţionează de
către judecătorul naţional43. Or, interpretarea tratatului se realizează tocmai în scopul aplicării44. Mai
mult, în practică, se recurge la ele pentru a se obiecta la rezervele altor state sau ca reacţie la alte
declaraţii interpretative45.
În mod simetric şi pentru a se da eficienţă principiului autonomiei de voinţă a statului în ce
priveşte încheierea tratatelor, nu s-ar putea considera că există vreo obligaţie a formulării unei reacţii
la o declaraţie interpretativă.
Se pune, însă, problema dacă această reacţie ar trebui formulată într-un anumit termen în
raport cu momentul formulării declaraţiei interpretative şi apreciez că răspunsul este pozitiv46, însă
doar pentru eventuala opoziţie la declaraţia interpretativă, nu şi pentru acceptare, care, după cum s-a
arătat deja, poate fi exprimată oricând.
40

Declaraţia este formulată în modul următor: „România declară că, în temeiul cerinţelor de echitate, după cum
rezultă din art. 74 şi 83 ale Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, insulele nelocuite şi fără viaţă economică
proprie nu pot afecta în niciun fel delimitarea spaţiilor maritime care aparţin ţărmurilor principale ale statelor riverane”.
41
Condiţia acceptării de celelalte părţi, menţionată expres, se referă la legătura cu tratatul a „instrumentului” (în sens
de „suport scris”, de „document”) ce conţine actul unilateral al uneia dintre părţi, şi nu însuşi actul astfel exprimat.
Acceptarea chiar a declaraţiei are un efect substanţial, acela de achiesare la interpretarea propusă de titular şi de transformare
a actului unilateral de interpretare în acord interpretativ, în timp ce art. 31 para. 2 lit. b se referă la agrearea formală a
declaraţiei, exclusiv din perspectiva conexiunii sale cu tratatul. În acest ultim sens, un stat parte la un tratat se poate opune
unei declaraţii interpretative ce nu vizează însuşi tratatul ori atunci când tratatul interzice expres atare manifestare de voinţă
sau când declaraţia este incompatibilă cu o normă peremptorie de drept internaţional cu caracter general. De asemenea,
opoziţia ar putea viza faptul că instrumentul ce consfinţeşte un act unilateral nu a fost stabilit în mod necesar în cadrul
presupus de încheierea tratatului, ci în afara acestuia.
42
Prin ghidul relativ la rezervele la tratate, C.D.I. a subliniat că neincluderea voită a unei limite temporale pentru
formularea declaraţiilor interpretative – pentru respectarea libertăţii de acţiune a statelor şi a organizaţiilor internaţionale,
totodată, pe linia practicii clar conturate –, nu trebuie să încurajeze la formularea anarhică a acestora (Official Records of the
General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 10 (A/65/10), para. 45).
43
P. Daillier, A. Pellet, M. Forteau, D. Müller, op. cit., p. 279.
44
D. Popescu, F. Maxim, op. cit., p. 220-221; R. Miga – Beşteliu, op. cit., p. 321.
45
D.W. Greig, Reservations: Equity as a Balancing Factor?, A.Yb.I.L. 1995, p. 42– 45. Autorul dă exemplul
reacţiilor Olandei la rezervele statelor Bahreïn şi Qatar la art. 27 par. 3 al Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile
diplomatice şi pe cel al „contra – interpretării” formulate de SUA în ceea ce priveşte art. I şi II din Tratatul de neproliferare,
drept răspuns la declaraţia Italiei pe acelaşi aspect.
46
Ghidul C.D.I. nu preconizează un termen – limită pentru opoziţia la o declaraţie interpretativă, în principal, pentru
argumentul că însăşi declaraţia interpretativă nu este supusă vreunei reguli de ordin temporal.
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Această abordare poate fi susţinută pentru mai multe raţiuni:
Manifestarea de voinţă a celorlalte părţi la un tratat este esenţială pentru producerea de efecte
juridice în procesul de interpretare a tratatului, iar în virtutea bunei – credinţe în exercitarea
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor presupuse de tratat, se presupune ca părţile la un tratat să
acţioneze în mod onest şi cu diligenţă. Astfel, statul autor al declaraţiei este îndreptăţit a cunoaşte,
înainte de a proceda la aplicarea tratatului, dacă se formulează vreo obiecţiune, caz în care trebuie să
se abţină a acţiona într-o modalitate care nu este agreată de toate părţile la tratat.
Din această perspectivă, supunerea opoziţiei unei restricţii de ordin temporal ar putea preveni
un proces de interpretare anarhic, generat de auto – interpretare47.
Pe de altă parte, în marea majoritate a situaţiilor, declaraţia nu are natura unui act
interpretativ, chiar dacă, la momentul formulării sale, autorul îi atribuie o anumită natură juridică, ce
corespunde intenţiei urmărite.
Opoziţia altor state părţi la tratat ridică, în primul rând, o problemă de recalificare a
declaraţiei considerate drept interpretativă de către titular, ca fiind rezervă, o declaraţie de altă natură
decât interpretativă (chestiunea validităţii declaraţiei interpretative fiind subsecventă celei a
determinării naturii juridice a declaraţiei statului).
În acest moment, sunt posibile mai multe soluţii:
- autorul este de acord cu recalificarea din declaraţie interpretativă în rezervă şi fie îşi retrage
declaraţia, dacă rezerva nu este permisă de tratat, fie acceptă ca rezerva să-şi producă efectele
specifice, prevăzute de art. 21 din Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor;
- autorul nu este de acord cu recalificarea şi se iniţiază negocieri pentru confruntarea opiniilor
divergente şi, eventual, încheierea unui acord interpretativ48;
- autorul nu este de acord cu recalificarea şi este sesizat un organism internaţional pentru
tranşarea diferendului, care poate fi o instanţă internaţională sau o altă autoritate egal recunoscută de
părţile litigioase, a căror decizie produce efecte faţă de părţi.
Chiar şi numai pentru raţiunea identificării naturii juridice a declaraţiei, se impune un termen
pentru formularea obiecţiunii, cel puţin acela prevăzut de art. 20 para. 5 din Convenţia de la Viena
cu privire la dreptul tratatelor, pentru obiecţiunile la rezervă, de maximum douăsprezece luni de la
data la care şi-a exprimat consimţământul de a fi legat prin tratat, în caz că această dată este
posterioară rezervei (per a contrario, dacă data exprimării consimţământului este anterioară
rezervei, termenul de douăsprezece luni curge chiar de la momentul formulării rezervei).
Sancţiunea care ar opera pentru nerespectarea termenului ar fi aceea a decăderii părţii din
dreptul de a formula o obiecţie la o declaraţie interpretativă. Această sancţiune ar avea aceeaşi
raţiune cu cea pentru care operează atare sancţiune în cazul neexercitării dreptului de a obiecta
împotriva unei rezerve, în termenul prevăzut de art. 20 alin. 5 din Convenţia de la Viena cu privire la
dreptul tratatelor, fiind posibil ca respectiva declaraţie interpretativă să reprezinte o rezervă sau să
fie calificată ca atare de către una dintre statele părţi la tratat.
Statul autor al declaraţiei interpretative poate invoca această sancţiune fie în faţa unui
interpret terţ, fie într-o procedură de estoppel, în cadrul căruia celălalt stat se poate prevala de un caz
de forţă majoră49.
47

R. Kolb (op. cit., p. 287- 288) precizează că „auto – interpretarea întreprinsă uti singulus de fiecare subiect de
drept … este categoria cea mai subiectivistă şi cea mai anarhică”.
48
„Pentru evitarea consecinţelor negative ale unor interpretări unilaterale divergente care subminează respectarea şi
aplicarea corectă a tratatelor, se folosesc căile de rezolvare a diferendelor dintre state: negocieri care să ducă la încheierea
unor acorduri interpretative, supunerea diferendului unui terţ etc.” – G. Geamănu, op. cit., vol. II, p. 124. În acest sens, şi R.
Kolb (ibid.), care precizează că, „în caz de litigiu, acesta va putea fi întotdeauna supus aprecierii unui organ de soluţionare a
diferendelor şi care va fi în măsură să impună viziunea corectivă a interpretării actelor în cauză”.
49
A se vedea notele de subsol 25 şi 26.
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Pentru a se înlătura orice echivoc în privinţa conţinutului manifestării de voinţă a statului
oponent, ar trebui ca obiecţiunea să fie formulată în scris şi comunicată atât statului declarant, cât şi
celorlalte state.
În mod evident, impunerea unei limite temporale pentru opoziţie porneşte de la premisa că
declaraţia interpretativă a fost făcută cunoscută tuturor părţilor, printr-o procedură clară, ceea ce
presupune, în prealabil, conturarea unui cadru care să permită cunoaşterea declaraţiei şi posibilitatea
reacţionării de către celelalte părţi la tratat. Dacă nu s-a asigurat o publicitate corespunzătoare,
declaraţia interpretativă este inopozabilă celorlalte părţi, autorul neputând a se prevala de existenţa
acesteia.
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DREPTUL INTERNAŢIONAL AL INVESTIŢIILOR STRĂINE
ÎNTRE CONTURARE ŞI CODIFICARE
Cristina CÂNDEA∗
Abstract:
The international law of investment has grown and diversified rapidly evolving rapidly concluding
with new treaties as well as a growing number of arbitration cases. In most states, including Romania, it
is noted hesitant manner in which advanced international law of foreign investment, legal errors and
legislative gaps, lack of response of some national legal systems, lack of political will to regulate,
sometimes supported by pressure from transnational companies. All these difficulties are not of a
deterring nature, they are avatars in a branch of law in its inception that has not as yet specifically
outlined its status and position.
Within this landscape the young branch of encoding is developing, determined by the momentum
taking place internationally, outlining the concerns and doctrinal legal status of foreign investments. Even
within this new branch of law there is a tendency of detachment of other branches frequently encountered
in specialty doctrine as the right investment treaties. The international legal framework governing foreign
investment consists of a vast network of international investment treaties completed by the general rules
of international law.
Keywords: International investment law, treaty, code, foreign investment, arbitration

1. Introducere
Dreptul internaţional al investiţiilor străine a luat amploare şi s-a diversificat demonstrând o
evoluţie îndreptată spre echilibrul ce se impune a fi regăsit în termeni de drepturi şi obligaţii ale
statului. Eforturile de codificare s-au accentuat în timp, începând cu 1920, prin eforturile Ligii
Naţiunilor Unite de codificare a standardelor de tratament. Problema dezvoltării regulilor
multilaterale pentru investiţii este abordată din nou pentru a lua în considerare situaţia dacă acest
demers laborios va duce la un rezultat pozitiv, în pofida eşecului negocierilor în vederea ajungerii la
un acord multilateral privind investiţiile în OECD1 şi a respingerii negocierilor asupra regulilor
∗
Cercetator ştiinţific asociat în Departamentul de Drept Public „Vintilă Dongoroz” în cadrul Institutului de
Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române; avocat înscris în Baroul Bucureşti; arbitru la
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR; doctorand la disciplina Drept internaţional public; mediator,
practician în insolvenţă şi coordonator al societăţii LEGAL RECOVERY IPURL, vicepreşedinte al Asociaţiei
Profesioniştilor pentru Protecţia Consumatorului.
1
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizaţie internaţională a acelor naţiuni
dezvoltate care acceptă principiile democraţiei reprezentative şi a economiei de piaţă libere. Organizaţia îşi are originile în
anul 1948, sub numele de Organisation for European Economic Co-operation (OEEC), Organizaţia pentru Cooperare
Economică Europeană, pentru a ajuta la administrarea planului Marshall pentru reconstrucţia Europei după Cel de-al Doilea
Război Mondial. Mai târziu calitatea de membru a fost extinsă pentru statele din afara Europei, iar în 1961 s-a reformat
luând numele de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). România a devenit, în luna octombrie
2005, membru cu drepturi depline în cadrul Comitetului Oţelului din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica
(OECD), statutul anterior fiind de membru observator. În politica externă a României rămâne prioritară în anul 2010
aderarea României la OCDE, cu care avem o cooperare consistentă, ca observator sau membru, în din ce în ce mai multe
structuri de lucru. Portofoliul nostru de candidat pentru OCDE va fi potenţat şi de capacitatea demonstrată de a furniza
asistenţă financiară şi tehnică unor state din zona Balcanilor şi din Vecinătatea Estică, co-finanţate prin fonduri ODA
(Official development assistance). Prin convenţie, fluxurile ODA cuprind contribuţiile agenţiilor guvernamentale donator, la
toate nivelurile, pentru ţările în curs de dezvoltare (ODA bilaterală) şi a instituţiilor multilaterale. Încasările ODA cuprind
sumele plătite de către donatori bilaterali şi instituţii multilaterale (OCDE, Glosar de termeni statistici).

Drept public

497

privind investiţiile în cadrul WTO2, pentru a relua în considerare valoarea unui astfel de demers. La
toate acestea se adaugă, spre a fi avută în vedere şi influenţa regulilor internaţionale privind
reglementarea domeniului comercial, ca şi cele privind dezvoltarea regulilor ce se aplică investiţiilor
internaţionale.
În fapt, întregul sistem internaţional al investiţiilor, continuă să evolueze rapid atât prin
încheierea unor noi tratate, cât şi printr-un număr în continuă creştere de cauze arbitrale, ca
principale izvoare de drept internaţional al investiţiilor străine3. Până în prezent au fost încheiate
aproximativ 300 noi IIA4, însa numărul total de tratate cu referire la investiţiile străine a crescut la
peste 5000.
Un impact major pentru întregul domeniu al investiţiilor străine a fost remarcat recent în
Europa prin intrarea în vigoare în anul 2009 a Tratatului de la Lisabona ce transferă competenţele în
această materie de la Statele Membre la Uniunea Europeană. Integrarea regională conturată de
nevoia de a promova coerenţă şi politici comune în cadrul IIA – generează schimbări sistemice în
domeniul internaţional al investiţiilor ce pare a se consolida prin creşterea acordurilor economice
multilaterale mai extinse, incluzând clauze de investiţii, prin eforturile de a crea zone regionale de
investiţii, prin transferul de competenţe cu privire la investiţiile străine din cadrul Uniunii Europene,
prin abrogarea tratatelor bilaterale de investiţii pentru a da o direcţie comună şi a elimina
contradicţiile din cadrul altor instrumente legale şi, nu în ultimul rând, prin eforturile a numeroase
state de a-şi reevalua politicile internaţionale de investiţii pentru a le putea adapta mai eficient la
cerinţele procesului de dezvoltare prin revizuirea tratatelor internaţionale. În coerenţă cu acest scop,
multe dintre tratatele recente, noi, renegociate sau revizuite, susţin ideea că guvernele, atât din
statele dezvoltate, cât şi din cele aflate în curs de dezvoltare, caută din ce în ce mai mult să
formuleze acorduri cu o mai mare exactitate prin clarificarea obiectivelor sau a semnificaţiei
anumitor obligaţii cu scopul de a menţine rolul statului în stabilirea reglementărilor. De asemenea, şi
clauzele care privesc mediul, precum şi cele care caută să asigure responsabilizarea socială
corporatistă devin din ce în ce mai întâlnite.
În prezent, după parcurgerea succintă a istoriei dreptului internaţional al investiţiilor străine,
specialiştii5 consideră că această ramură de drept se află la o răscruce de drumuri ce determină
necesitatea reformării sale.
2

Organizaţia Mondială a Comerţului (World Trade Organization) a fost concepută de către fondatorii săi să
supravegheze şi să liberalizeze comerţul internaţional. Organizaţia s-a înfiinţat oficial la 1 ianuarie 1995, în cadrul
Acordului de la Marrakech, acord de înlocuire a Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) din 1947.
3
Sediul legal al materiei este art. 38 din Statutul Curţii Internaţionale de Justitie, în care sunt identificate principalele
izvoare şi se oferă o ierarhizare a acestora. Se disting astfel, ca izvoare principale – tratatul, cutuma şi principiile generale de
drept, iar ca mijloace auxiliare de determinare a regulilor dreptului internaţional public – hotarârile judecătoreşti şi doctrina.
Statutul Curţii alătură acestor categorii de izvoare – „echitatea”, considerată ca potenţial izvor de drept.În doctrina juridică
contemporană se afirmă că aceste categorii prevazute de Statutul Curţii nu epuizează lista izvoarelor dreptului internaţional
public, adaugând izvoarelor enumerate alte doua categorii: actele adoptate de organizaţiile internaţionale şi unele dintre
actele unilaterale ale statelor.
4
Acordurile de Investiţii Internaţionale (IIAs) sunt tratate între ţările care abordează aspecte relevante pentru
investiţiile transfrontaliere, De obicei, se încheie în scopul de protecţie, promovare şi liberalizare a unor astfel de investiţii.
Cele mai des întâlnite IIAs acoperă investiţiile străine directe (ISD) şi investiţii de portofoliu. Statele parţi se angajează să
adere la standardele specifice cu privire la tratamentul investiţiilor străine pe teritoriul lor. Cele mai frecvente tipuri de IIAs
sunt Tratatele bilaterale de investiţii (BIT) şi comerţ preferenţial şi în acordurile de Investiţii (PTIAs). Acordurile şi tratatele
pentru evitarea dublei impuneri (DTTs) sunt, de asemenea, considerate ca IIAs, întrucât impozitarea are de obicei un impact
important asupra investiţiilor străine. Tratatele bilaterale de investiţii se ocupă în principal cu admiterea, tratamentul şi
protecţia investiţiilor străine.
5
Omar E. Garcia-Bolivar, International Law of Foreign Investment at a crossroads: the need to reform, Selected
Works, Washington, 2008.
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2. Locul tratatelor şi al dreptului internaţional cutumiar în codificarea dreptului
internaţional al investiţiilor străine
Acest titlu expune în contextul prezentului studiu, importanţa pentru codificare atât a
tratatelor, cât şi a dreptul internaţional cutumiar şi analizează rolul jucat de aceste izvoare specifice
de drept în dezvoltarea dreptului internaţional al investiţiilor străine. După câteva considerente
referitoare la faza timpurie de dezvoltare a unui regim internaţional de protecţie a investiţiilor şi de
căutare pentru o protecţie internaţionala cutumiara a străinilor, maturizarea protecţiei investiţiilor a
fost realizată prin „tratificare” şi o îndepărtare de la dreptul internaţional cutumiar, pentru ca ulterior,
să se demonstreze că prin modul în care s-a realizat codificarea prin intermediul tratatelor bilaterale
de investiţii, s-a generat o revenire la dreptul cutumiar internaţional.
Cadrul juridic internaţional care reglementează investiţiile străine constă într-o vastă reţea de
tratate privind investiţiile străine.
Unicitatea din actuala reţea a IIA este produsul unei evoluţii istorice regăsite încă din
Evul Mediu. Înainte de secolul al XX-lea6, standardele internaţionale de investiţii străine şi de
protecţie a investitorilor s-au dezvoltat în primul rând prin intermediul proceselor legate de protecţia
diplomatică şi cererile de reparare a daunelor. În secolul XIX şi începutul secolului XX, ca urmare a
faptului că economia mondială a devenit din ce în ce internaţionalizata iar limitele modelului de
protecţie diplomatică a devenit evident, în special au apărut controverse între exportatorii de capital
şi statele importatoare privind acordarea unui standard minim de tratament pentru investitorii străini
şi investiţii.
În urma celui de-al doilea război mondial, procesul de integrare economică internaţională
a fost reaprins, ceea ce a condus la apariţia modelului de tratat contemporan cadru privind
investiţiile. Este esenţial să se ia în considerare această evoluţie istorică, în vederea unei mai bune
înţelegeri a dezbaterilor curente şi a problemelor litigioase ivite din aplicarea tratatelor privind
investiţiile străine.
Emmerich de Vattel a fost primul cercetător ştiinţific modern care a abordat în detaliu statutul
străinilor. În Law of Nations (1758), Vattel a susţinut că un stat are dreptul de a controla şi de a
reglementa condiţiile privind intrarea străinilor pe teritoriul său. Odată admişi, străinii sunt supuşi
legilor locale şi statul are obligaţia de a proteja străini în acelaşi mod ca pe subiecţii proprii.
De atunci şi până la zi, tendinţa dominantă în practica IIA a fost aceea de a păstra un model
de înregistrare controlat şi de a nu extinde drepturile pozitive generale de înregistrare şi constituire.
Astăzi, dreptul internaţional al investiţiilor străine este definit de cele mai multe ori, ca
sistemul normelor stabilite sau recunoscute internaţional, în scopul reglementarii protecţiei
investiţiilor străine şi a investitorilor străini. Acest sistem este cuprins în tratatele bilaterale de
investiţii, în capitolele privind investiţiile străine ale acordurilor de liber schimb (ALS), în convenţii
precum cea care creează un centru de arbitraj instituţional de a soluţiona litigiile dintre investitori şi
state, respectiv Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor de Investiţii (ICSID), într-o
convenţie care creează o agenţie multilaterală de garantare pentru risc Agenţia de Garantare
Multilaterala a Investiţiilor (MIGA), în principiile de drept internaţional cutumiar, în soft law şi în
numeroase decizii ale tribunalelor instituţionale cum ar fi Curtea Internaţională de Justiţie,
tribunalele ad-hoc şi ICSID. O multitudine de state au aderat la conceptul că investiţiile străine sunt
pozitive pentru dezvoltarea economică şi că, fiind parţi ale sistemului de drept internaţional al
investiţiilor străine, vor atrage investiţii pentru renume şi pentru a asigura un cadru stabil de afaceri
în centrul căruia îşi are locul faptul că investiţiile străine vor primi cel puţin standardele
internaţionale minime de garantare. Într-o anumită măsură, acesta a fost lăsat de la sine că singurul
scop al dreptului internaţional al investiţiilor străine este de a promova şi proteja investiţiile străine.
Deşi dreptul internaţional al investiţiilor străine este în mare parte alimentat de actorii obişnuiţi din
6

E.M. Borchard, Diplomatic Protection of Citizens Abroad or The Law of International Claims (New York: Banks
Law Publishing Co., 1915) [Borchard, Diplomatic Protection] p. 33;
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dreptul internaţional, multe dintre noile reguli sunt consensuale. Statele au în mod voluntar reguli
negociate şi aprobate între ele, în cazul în care beneficiarii sunt fie investitori persoane fizice, fie
corporaţii multinaţionale.
Pe de altă parte, există motivări politice puternice, pentru care un stat gazdă poate dori să-şi
deschidă economia şi să-şi consolideze această politică prin intermediul unor obligaţii internaţionale
angajante. Într-adevăr, o tendinţa în creştere în ultimii ani s-a îndreptat în direcţia încheierii unor
astfel de obligaţii, în cadrul IIA-urilor. Acestea includ BIT-uri încheiate cu ţări din emisfera vestică
şi FTA7-uri bilaterale, cu prevederi privind investiţiile; modalităţile se pot schimba în funcţie de
faptul dacă disciplina respectivă se concentrează pe "investiţie" în general (adoptând o abordare de
tratament naţional similar NAFTA8 faţă de angajamentele de liberalizare) sau privind "comerţul cu
servicii". Un alt aspect, care survine în legătură cu înregistrarea şi constituirea priveşte BIT-urile ce
conţin o formulare în sensul că definirea unei investiţii acoperite de acord este una efectuată "în
conformitate cu legislaţia statului gazdă "9. Aceasta poate confirma faptul că, atât investitorii străini,
cât şi cei interni, trebuie să respecte legislaţia locală şi că numai acele investiţii care respectă
legislaţia locală pot obţine protecţie10 în baza BIT-ului, inclusiv orice legi în vigoare privind
înregistrarea şi constituirea de investiţii străine11. Astfel, un tribunal poate refuza jurisdicţia asupra
unei dispute în care investitorul a acţionat într-un mod fraudulos, ce redă obţinerea unui contract de
investiţii ilegal12, în baza legislaţiei statului gazdă, pe motiv de încălcări ale bunei credinţe şi
regulilor de îmbogăţire injustă. În mod similar, acolo unde investitorul obţine un contract, fiind
conştient de încălcarea cerinţelor privind naţionalitatea şi dreptul de proprietate, în baza legilor
statului gazdă, acesta poate scoate litigiul în afara protecţiei BIT-ului. Pe de altă parte, încălcările
legislaţiei statului gazdă, ulterior înregistrării investiţiei, nu se pot referi la jurisdicţie, ci numai la
fondul revendicării.
Multe acorduri ce urmează această abordare au fost încheiate cu ceva ani în urmă, în principal
cu state europene exportatoare de capital. Ele nu au fost încă înlocuite. Acorduri mai recente precum
7

Free Trade Agreements and Regional Trading Agreements. Spre exemplu, Statele Unite ale Americii are acorduri
de comerţ liber în vigoare cu 17 de ţări. România are încheiate FTAs cu 7 state: Moldova, Turcia, Israel, Albania,
Macedonia, Bosnia şi Herţegovina, Serbia şi Muntenegru.
8
Acordul privind formarea N.A.F.T.A. – Acordul Nord American de Comerţ Liber (North American Free Trade
Agreement) a fost semnat la 17 decembrie 1992 între SUA, Canada şi Mexic. NAFTA acoperă o piaţă de 375 milioane de
consumatori, cu perspectiva extinderii şi mai spre sudul continentului american, şi o suprafaţă de 21, 3 milioane km². Scopul
acestui acord este liberalizarea în 10 ani a comerţului cu produse şi servicii, prin eliminarea barierelor tarifare şi netarifare
între părţi şi prin liberalizarea investiţiilor intra-zonale.
9
De exemplu, BIT-ul dintre Chile şi Noua Zeelandă prevede faptul că "investiţia" înseamnă orice tip de activ sau
drepturi legate de acesta, "cu condiţia ca investiţia să fi fost efectuată în conformitate cu legile şi reglementările părţii
contractante care o primeşte..." citat în UNCTAD Tratatele privind investiţiile bilaterale 1995-2006: Curente în luarea de
decizii privind investiţiile (New York şi Geneva, Naţiunile Unite, 2007).
10
România are semnate peste 80 de tratate bilaterale de investiţii.
11
Art. 10 din Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italia cu privire la promovarea şi garantarea
reciprocă a investiţiilor intrat în vigoare în 1991 prevede ca: acest acord se va aplica şi investiţiilor realizate de investitorii
unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante înainte de intrarea în vigoare a acestui acord şi acceptate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare ale fiecărei parţi contractante. Totuşi, acordul nu se va aplica diferendelor
survenite anterior intrării în vigoare a acestui acord.
1. Ori de câte ori un caz este guvernat atât de acest acord, cât şi de alt acord internaţional la care ambele parţi
contractante sunt părţi, sau dacă este guvernat de către legislaţia generală internaţională, prevederile cele mai favorabile,
de la caz la caz, vor fi aplicate părţilor contractante şi investitorilor acestora.
2. Ori de câte ori, ca rezultat al legilor şi al altor dispozitii legale generale, una dintre părţile contractante a
prevăzut un tratament mai avantajos pentru investitorii celeilalte părţi contractante decât acela prevăzut în acest acord,
acestora li se va acorda acest tratament mai favorabil.
În cazul unor contracte speciale dintre un investitor şi cealaltă parte contractantă, prevederile acestor contracte, fără
a prejudicia prevederile prezentului acord, vor prevala în favoarea investitorului în cauză.
12
De exemplu, BIT-ul dintre Chile şi Noua Zeelandă prevede faptul că "investiţia" înseamnă orice tip de activ sau
drepturi legate de acesta, "cu condiţia ca investiţia să fi fost efectuată în conformitate cu legile şi reglementările părţii contractante care o primeşte..." citat în UNCTAD Tratatele privind investiţiile bilaterale 1995-2006.
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cele cu S.U.A. sau Canada, care nu au încheiat BIT-uri până în anii 1980 sau FTA-urile recente, pot
fi prin urmare un indicator mai bun al practicii curente în domeniu.
Termenul de „acord” a fost interpretat de către Curtea de Justiţie de la Luxemburg – CJCE,
iar în prezent prin Tratatul de la Lisabona – CJUE în sens larg, definind „orice angajament la care
participă entităţile subiect de drept internaţional, care are forţă obligatorie, indiferent de denumirea
juridică”. Acordurile internaţionale încheiate de Uniunea Europeana fac parte din ordinea juridică
comunitară, nefiind necesară nicio măsură de transformare sau integrare a acestora.
Acordurile ocupă, în ordinea juridică comunitară, „un loc inferior tratatelor, dar superior
dreptului derivat” [fapt ce decurgea în varianta anterioară, din prevederile art. 300 din Tratatul de
Instituire a Comunităţii Europene (TCE)]. Conform art. 300 (7), în prezent art. 216 (2) din Tratatul
de la Lisabona, acordurile încheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituţiile Uniunii şi pentru
statele membre. Aşadar, instituţiile comunitare nu pot adopta norme care sunt contrare acordurilor
încheiate. Pe de altă parte, instituţiile comunitare sau un stat membru pot obţine avizul Curţii de
Justiţie cu privire la compatibilitatea acordului cu Tratatul.
Codificarea dreptului internaţional al investiţiilor străine presupune implicit şi definirea unor
termeni în domeniul investiţiilor străine, în cadrul stabilirii competenţei de soluţionare a unor litigii
având ca obiect investiţiile străine, termeni cum ar fi, exempli gratia: investitor, investiţie, diferend
de drept internaţional al investiţiilor străine.
Până în prezent, nu s-a formulat o definiţie bine conturată a acestor noţiuni la nivelul
tratatelor internaţionale şi nici la nivel doctrinar. Întrucât am observat în urma cercetării personale că
este foarte dificil de definit investitorul, am creat un alt indiciu, în sensul definirii diferendului de
drept internaţional al investiţiilor străine. În cadrul definiţiei mele, am evitat a pune accentul pe
noţiunea de investitor, oferind o alternativă prin utilizarea conjuncţiei „sau” raportată la noţiunea de
investiţie, investiţia fiind mai bine definită în acest domeniu.
Pentru a se ajunge la o definiţie este absolut necesară analiza raportului juridic de drept
internaţional al investiţiilor străine, în special analiza asupra categoriei raporturilor internaţionale de
investiţii, reglementate prin norme juridice speciale a căror formare, modificare şi desfiinţare se
produce de regulă prin intervenţia unui fapt juridic şi în cadrul cărora părţile apar ca titulare de
drepturi şi obligaţii a căror aducere la îndeplinire este asigurată, la nevoie, prin forţa de constrângere
a statului13.
Diferendul în dreptul internaţional al investiţiilor reprezintă orice neînţelegere sau dezacord
asupra unei probleme de drept sau de fapt internaţionala, cu caracter juridic sau politic, notificat
între doi sau mai mulţi investitori străini sau între un stat contractant (sau o anumită colectivitate
publică sau un anume organism dependent de acesta) şi persoana unui alt stat contractant, care
sunt în relaţie directă cu o investiţie14.
Una din noutăţile semnificative şi totodată interesante în reglementările internaţionale din
domeniul investiţiilor se referă la rolul sporit al unor instrumente juridice facultative – prevederile
Proiectului de articole elaborat de Comisia de Drept Internaţional (CDI) cu privire la
responsabilitatea statului, Ghidul Băncii Mondiale, Regulile IBA de etică pentru Arbitraj
Internaţional.
Studii viitoare pot analiza factorii de influenţare a rolului instrumentelor juridice cu caracter
facultativ (soft law) în reglementările internaţionale din domeniul investiţiilor şi acestea pot explora
impactul instrumentelor neobligatorii în anumite sfere particulare din legile în domeniul investiţiilor,
13
Art. 54 (3) din Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor
state, încheiată la Washington la 18 martie 1965, arăta că: executarea este reglementată de legislaţia privind executarea
hotărîrilor judecătoreşti în vigoare în statul pe teritoriul căruia se aplică o asemenea procedură.
14
Conform art. 25 din Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale
altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965.

Drept public

501

chestiuni de esenţa ca exproprierea sau chiar subiecte de procedură precum conflictul de interese al
arbitrilor.
Asemenea studii pot, cel mai probabil, să ajute pe cei care instrumentează dreptul în a
clarifica legea existentă şi pot contribui la dezvoltarea regulilor în dreptul internaţional aplicabil
investiţiilor.
În timp ce există un conflict evident între normele primare de drept internaţional, care se
răsfrâng în mod direct asupra statelor, este evident că o obligaţie cu caracter de jus cogens trebuie să
aibă prioritate în faţa altor reglementări. Normele peremptorii de drept internaţional sunt susţinute de
principii puternice care ar rezolva toate sau majoritatea conflictelor aparente.
Este totuşi preferabil să se afirme cu claritate că circumstanţele care exclud răspunderea nu
permit sub nici o forma derogarea de la normele jus cogens, de exemplu, genocidul nu poate
justifica contra-genocidul.
Criteriile pentru identificarea normelor imperative în dreptul internaţional este restrictiv. Art.
53 al Convenţiei de la Viena dispune ca norma în cauză să întrunească toate criteriile pentru
recunoaşterea ei ca normă de drept internaţional de către întreaga comunitate internaţionala ca un
întreg15.
Până în prezent foarte puţine norme au fost recunoscute ca norme de jus cogens în doctrină,
ele nefiind astfel nominalizate în instrumente juridice. Însă numeroase tribunale, naţionale şi
internaţionale, au legat ideea normelor peremptorii de contexte nu neapărat legate de validitatea
tratatelor internaţionale.
3. Concluzii
Prin urmare, claritatea şi transparenţa dreptului internaţional al investiţiilor străine, depind şi
de codificarea legislaţiei adeseori modificată, în scopul de a-l face mai lizibil şi mai accesibil
investitorilor (state, societăţi transnaţionale sau persoane fizice), oferindu-le astfel, posibilităţi
sporite de a face uz de drepturile specifice care le sunt conferite.
Importanţa codificării consistă în asigurarea unei securităţi juridice în ceea ce priveşte dreptul
aplicabil la un moment dat în legătură cu o problemă specifică privind investiţiile străine.
Acest obiectiv nu va putea fi atins atât timp cât va persista un număr mult prea mare de
dispoziţii care, fiind modificate de nenumărate ori şi adeseori în mod substanţial, se găsesc dispersate
parte în actul originar, parte în actele modificatoare ulterioare. Astfel, pentru a identifica dispoziţiile
aplicabile, este necesară o muncă de cercetare şi de comparare a unui număr mare de acte.
Cu toate acestea, va prevala încă formalismul în interpretarea tratatelor. Tratatele sunt încă cel
mai adesea redactate cu întreaga panoplie de obligaţii intactă. În jurisprudenţa tratatelor privind
protecţia investiţiilor, a fost dezvoltat un standard unic de tratament de reglementare. Acesta se bazează
pe o analiză a bunei credinţe a aşteptărilor privind investiţiile şi protecţia rezonabilă a politicii de
reglementare: "Standard de tratament" sau "standarde de tratament" – viitorul juridic va decide.
Dreptul internaţional public impune anumite dezvoltări în domeniul investiţiilor străine, dar şi
anumite adaptări faţă de prevederile cuprinse în dreptul internaţional privat deoarece subiectele de
drept internaţional public trebuie să fie într-o strânsa cooperare cu investitorul privat.

15
În sensul prezentei convenţii, o normă de drept internaţional general este o normă acceptată şi recunoscută de
comunitatea internaţională a statelor în ansamblul ei, drept normă de la care nu este permisă nicio derogare şi care nu poate fi
modificată decât printr-o normă de drept internaţional general având aceleaşi caractere.
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POSIBILE CONTRIBUTII ALE ŞTIINŢEI
ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI LA CODIFICARE
ÎN ROMÂNIA
Cristina- Maria DABU∗
Abstract:
The Romanian Public Administration operates with a large amount of confidenţial data from the
social and economic fields. Therefore, technical aspects regarding information security, how they are
implemented and applied policies and procedures to ensure information security are elements that should
be considered carefully în the encoding process.
Most security incidents on informaţional systems and database are the result of negligence in
informational systems monitoring, inadequate management at organization level, in rare cases the atacks
were the result of malfunction of security mechanisms
Cuvinte cheie: administraţie publică, date cu caracter confidenţial, securitatea informatiilor,
politici, criminalitate, fraudă informatică, proceduri, codificare

Prezentare generală a problemei
De la apariţia primelor calculatoare electronice şi până în ziua de astăzi, în mai puţin de un
secol, tehnologia informaţiei a ajuns să controleze întreaga existenţă a societăţii umane. Ca urmare,
aşa cum s-a întâmplat în fiecare domeniu al vieţii sociale, a apărut şi în domeniul informatic un
fenomen de criminalitate aferent.
Spaţiul virtual, datorită particularităţilor sale (localizarea dificilă în spaţiu şi timp a
utilizatorilor de internet şi a sistemelor de calcul, posibilitatea accesării de la distanţă a unui sistem
de calcul prin remote control, dificultatea determinării identităţii unui utilizator care accesează un
serviciu internet sau o reţea), reprezintă un mediu favorabil fraudei imprimând totodată aceleaşi
particularităţi şi fenomenului criminal (localizarea dificilă în spaţiu şi timp a infractorului şi
infracţiunii, dificultatea determinării identităţii infractorului/infractorilor, dificultatea gestionării
probelor).
În rapoartele anuale ale Verizon Data Breach, realizate de Verizon RISK team în colaborare
cu Serviciile Secrete USA şi High Tech Crime Unit din Olanda, pot fi găsite o serie de statistici
interesante, din care se poate observa faptul că majoritatea incidentelor de securitate au ca punct de
pornire o breşă de securitate în sistem, breşă generată de omisiuni sau ignoranţă în activitatea
administratorilor de reţea, care se aşteaptă ca sistemele de software destinate securizării bazelor de
date şi reţelelor să facă totul singure, fără nici o intervenţie umană. (Tabel 1):
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Tabel 1. Situaţie privind tipurile de infracţiuni informatice asupra bazelor de date
în anii 2010-20111, 2
2010

98% din totalul deteriorărilor ce sunt la nivel
de server (-1%)
85% dintre atacuri nu au fost de dificultate
ridicată (+2%)
61% au fost descoperite de către o perta parte
(-8%)
86% dintre victime au găsit evidenţiate
atacurile în fişierele de jurnalizare ale reţelei
96% dintre violările de date puteau fi evitate
prin controale simple sau de nivel mediu (+9%)
79% dintre victime nu au realizat conformitatea
70% dintre deteriorări au fost realizate de
agenţi externi (-9%)
48% dintre deteriorări au fost realizate de cei
din interior (+26%)
11% dintre deteriorări au fost realizate de
parteneri de afaceri (-23%)
27% dintre deteriorări au fost făcute în
coautorat (-12%)
48% din violările de date s-au datorat utilizării
eronate a privilegiilor (+26%)
40% au fost rezultatul activităţilor de hacking
(-24%)
38% s-au datorat utilizării unor programe
infectate (<>)
28% au implicat tactici sociale (+16%)
15% au inclus atacuri fizice (+6%)

2011
83% dintre victime au fost ţinta unor
oportunităţi (<>)
76% din totalul deteriorărilor ce sunt la nivel
de server (-22%)
92% dintre atacuri nu au fost de dificultate
ridicata (+7%)
86% au fost descoperite de către o perta parte
(+25%)

96% dintre violările de date puteau fi evitate
prin controale simple sau de nivel mediu (<>)
89% dintre victime nu au realizat conformitatea
(+10%)
92% dintre deteriorări au fost realizate de
agenţi externi (+22%)
17% dintre deteriorări au fost realizate de
agenţi interni (-31%)
<1% dintre deteriorări au fost realizate de
parteneri de afaceri (-10%)
9% dintre deteriorări au fost făcute în coautorat
(-18%)
17% din violările de date s-au datorat utilizării
eronate a privilegiilor (-31%)
50% au fost rezultatul activităţilor de hacking
(+10%)
49% s-au datorat utilizării unor programe
infectate (+11%)
11% au implicat tactici sociale (-17%)
29% au inclus atacuri fizice (+14%)

Infracţiunile ce vizează sistemele informatice se împart în:
- infracţiuni tradiţionale, realizate prin intermediul sistemelor informatice
- infracţiuni realizate asupra sistemelor informatice 3
Şi în cazul criminalităţii informatice putem identifica: criminalitatea reală, reprezentând
totalitatea faptelor de natura penală săvârşite în domeniul informatic, indiferent dacă ele sunt sau nu
cunoscute de către organele justiţiei penale; criminalitatea aparentă, reprezentând acel procent de
fapte criminale sau infracţiuni săvârşite în domeniul informatic şi care au fost semnalate organelor
1

http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_2010-data-breach-report_en_xg.pdf
3
Daniela Garaiman, Dreptul şi informatică, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, p. 272.
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abilitate ale statului şi înregistrate ca atare; criminalitatea legală, reprezentând totalitatea faptelor de
natură penală comise în spaţiul informatic şi pentru care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti rămase
definitive.
Cifra neagră a criminalităţii – reprezentând totalitatea faptelor penale în domeniul
informatic, fapte care nu ajung la cunoştinţa organelor de justiţie penală.4
În cadrul criminalităţii informatice cifra neagră a criminalităţii poate ajunge la aproximativ
90% din criminalitatea reală5.
Având în vedere importanţa şi utilitatea datelor economice, administrative, oficiale,
personale sau de altă natură ce se păstrează şi se prelucrează prin intermediul sistemelor informatice
în cadrul serviciilor ce ţin de administraţia publică, este necesară asigurarea şi garantarea securităţii
sistemelor informatice în vederea păstrării confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi a reţelelor6. Acest
lucru nu poate fi realizat decât prin modificarea unghiului din care este privită atât frauda în
domeniul informatic, cât şi modul de prevenire a fraudei de către administratorii de sistem care
gestionează sistemele informatice din administraţia publică.
Pentru atingerea acestui scop, legea trebuie să incrimineze ca infracţiuni nu numai accesul
ilegal la sistemele informatice, interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice, faptele ce
prejudiciază datele informatice, falsul informatic, frauda informatică, ci trebuie incriminate şi acele
omisiuni sau neglijenţe ale administratorilor de reţea, ce facilitează sau creează o oportunitate pentru
frauda informatică săvârşită din exteriorul sistemului. În această categorie putem menţiona:
asigurarea unei politici eficiente de acordare a drepturilor/rolurilor pentru diverse grupuri de
utilizatori, auditul periodic al vulnerabilităţii reţelei şi a sistemului de operare, cu întocmirea de
rapoarte şi analize privind punctele slabe, detecţia intruziunilor şi analiza acestora pentru a căuta
semne ale eventualelor intruziuni, analiza fişierelor de jurnalizare etc.).
Pe cale de consecinţă, pentru a se respecta principiul legalităţii incriminării şi a pedepsei ce
guvernează dreptul penal român, aspectele tehnice privind asigurarea securităţii acestor informaţii,
modul în care sunt implementate şi respectate politicile şi procedurile pentru asigurarea securităţii
informaţiilor împotriva activităţii infracţionale venite din exterior, sunt elemente ce trebuie luate în
considerare cu mare atenţie în procesul de codificare.
Aspecte tehnice privind asigurarea securităţii informaţiilor
Vom prezenta în cele ce urmează, o serie de metodologii şi procedee pur tehnice privind
protecţia datelor şi a reţelelor, elemente specifice domeniului Ştiinţei şi Tehnologiei Informaţiei
care, efectuate cu responsabilitate şi rigurozitate de către un administrator de reţea, pot reduce
considerabil vulnerabilitatea reţelei/sistemului informatic, după cum omisiunea acestora lasă o
poartă deschisă infractorilor în domeniul informatic.
În esenţă există trei categorii de metode ce pot fi utilizate în combaterea a riscurilor şi
atacurilor asupra sistemelor informatice, şi anume:
1. Securizarea bazei de date şi a sistemului de gestiune a bazei de date;
2. Auditul vulnerabilităţilor reţelei şi a sistemului de operare;
3. Criptarea bazei de date.
Toate aceste metodologii implică nu numai implementarea unor procedee tehnice adecvate, ci
necesită şi existenţa unui proces activ şi riguros de monitorizare a activităţilor din partea
administratorilor sistemului informatic.
Dintre procedeele tehnice putem menţiona:
1. Amplasarea serverelor de baze de date în segmente de reţea protejate şi securizarea
acestora.
4

Valerian Cioclei, Manual de Criminologie, Editura C.H.Beck, Bucureşti 2011, p. 27-30.
Dr. Maxim Dobritoiu, Infracţiuni în domeniul Informatic, Edituta. C.H.Beck, Bucureşti, 2006, p. 83.
6
Daniela Garaiman, Dreptul şi informatică, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, p. 303.
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2. Efectuarea periodica a operaţiunilor de Back-up.
3. Utilizarea unor metode eficiente de autentificare atât la nivel de sistem de operare, cât şi
pentru accesul la server folosind parole cu un număr suficient de simboluri, certificate, chei criptate,
dispozitive-chei etc.
Însă, aşa cum spuneam puţin mai înainte, şi după cum rezultă în mod evident din rapoartele
Verizon Data Breach, prezentate la începutul lucrării, aceste procedee pur tehnice nu sunt eficiente
în absenţa unui proces activ şi riguros de monitorizare a activităţilor din interiorul şi exteriorul
sistemului informatic.
Monitorizarea reprezintă o activitate extrem de importantă, având drept scop identificarea şi
alertarea timpurie asupra potenţialelor ameninţări, sau atacurilor aflate în faze iniţiale, poate oferi
timpul necesar elaborării unui răspuns eficace înainte ca întregul sistem informatic să fie afectat7.
Între operaţiunile care trebuie să intre în procesul de monitorizare activă se numără:
La nivelul bazei de date:
1. Scanarea periodica a bazei de date;
2. Suditul vulnerabilităţilor bazei de date;
3. Monitorizarea activităţilor la nivelul bazei de date;
4. Controlul accesului la baza de date.
La nivelul reţelei:
1. Monitorizarea traficului informaţional din reţea, atât ca volum, cât şi ca structură a
pachetelor de date;
2. Scanarea porturilor structurilor hardware din reţea, atât la nivel de server, cât şi la nivelul
staţiilor utilizatorilor;
3. Înregistrarea evenimentelor desfăşurate în cadrul sistemului informatic;
4. Auditul cererilor către sistemul de gestiune a bazei de date;
5. Monitorizarea activităţii utilizatorilor, pentru a evidenţia potenţiale cazuri de atac asupra
bazei de date sau pentru a investiga încălcările comise deja;
6. Determinarea cazurilor când informaţia nu este utilizată corect;
7. Separarea mediilor de administrare şi de dezvoltare;
8. Implementarea unei politici eficiente de acordare a drepturilor/rolurilor pentru diverse
grupuri de utilizatori;
9. Detecţia intruziunilor pentru depistarea din timp a unor încercări neautorizate de penetrare,
prin ocolirea mecanismelor de securitate;.
10. Analiza fişierelor de jurnalizare generate de diversele aplicaţii de securitate.
Analiza legislaţiei actuale în domeniu
Convenţia Consiliului Europei privind Criminalitatea Informatică, semnată la Budapesta, la
23 Noiembrie 2001 incriminează nouă infracţiuni, grupate în 4 categorii diferite: infracţiuni aducând
atingere confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor şi sistemelor informatice: accesarea
ilegală, interceptarea ilegală, alterarea integrităţii datelor, alterarea integrităţii sistemului, abuzurile
asupra dispozitivelor.
Preluate în legislaţia românească, incriminarea infracţiunilor din domeniul tehnologiei
informaticii este destul de slab reprezentată în codificare şi lacunar din punct de vedere tehnic în
anumite zone.
Astfel, în Noul Cod Penal, Titlul VII, Capitolul VI, Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii
sistemelor şi datelor informatice, art. 360-366, sunt incriminate în esenţa aceleaşi fapte pe care le
găsim incriminate în Convenţia Consiliului Europei privind Criminalitatea Informatică fiind
7

informaţionale/.
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menţionate şi pedepsele prevăzute pentru fiecare faptă în parte. Tot aceleaşi fapte le vom găsi
incriminate şi în Legea nr. 161/2003, în art. 42-50.
Analizând aceste articole de lege observăm o abordare unilaterală a fenomenului, respectiv
este avută în vedere doar acţiunea din exterior, fără a fi incriminate omisiunile din partea
administratorului de sistem, omisiuni în absenţa cărora atacurile informatice ar fi mult mai puţine şi
mult mai ineficiente. Marea majoritate a incidentelor în domeniul securităţii informaţiilor sunt
urmarea neglijenţelor în supravegherea sistemelor informatice, a gestiunii şi organizării
necorespunzătoare a acestora, în foarte rare cazuri fiind urmarea unor deficienţe de funcţionare ale
mecanismelor de securitate
Numai la art. 37 şi 41 din Legea nr. 161/2003 găsim două formulări privind obligaţiile
proprietarilor sau administratorilor sistemelor informatice.
Art. 37 precizează: „Autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu, în cooperare
cu furnizorii de servicii, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile
promovează politici, practici, măsuri, proceduri şi standarde minime de securitate a sistemelor
informatice”.
Analizând această formulare din perspectiva tehnică a Ştiinţei şi Tehnologiei Informaţiei, cât
şi din punct de vedere juridic o găsesc destul de lacunară, lăsând loc liber analogiei şi interpretării şi
încălcând astfel principiul legalităţii incriminării, care obligă legiferarea prin texte precise, lipsite de
echivoc.
Când ai în gestiune o baza de date de interes naţional, în ce constau „standardele minime de
securitate”?
Practic, în acest text de lege nu sunt definite în mod limpede acţiunile sau omisiunile în
domeniul asigurării securităţii sistemului informatic care angajează răspunderea penală.
Concluzii
În contextul în care, după cum arată statisticile, criminalitatea informaţională în societatea
actuală este în creştere, şi după cum observăm din rapoartele instituţiilor abilitate, o mare parte a
atacurilor venite din exteriorul unui sistem informaţional au succes datorită omisiunilor şi
neglijenţelor administratorilor sau proprietarilor sistemelor informatice, suntem de părere că Ştiinţa
şi Tehnologia Informaţiei îşi poate aduce contribuţia în procesul de codificare prin furnizarea unor
soluţii tehnice standard privind securizarea din interior a sistemelor informatice.
Introduse în textul de lege, aceste soluţii tehnice ar face să fie precizate în mod clar acţiunile
sau omisiunile ce atrag răspunderea penală în privinţa asigurării standardelor minime de securitate a
sistemelor informatice, aşa cum se face menţiunea în art. 37 din Legea nr. 161/2003.
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PROCEDURA ŞI ETAPELE CODIFICĂRII
Gabriela Loredana ALEXANDRU∗
Abstract:
Develop a code is a complex activity, one of the powers of the Legislative Council which is
obliged to make direct or coordinate the disposal of the Chamber of Deputies or the Senate, the
preparation of draft codes. Theme that a subject of debate in this study, is thatchanged law no.24/2000on
technical rules for drafting legislation, which stipulates that the Parliament or Government initiative can
be coordinated by the Legislative Council or its committees specialized for development projects. The
rule is that the development of code is under parliamentary legislative procedure, but experience has
shown that codes can be adopted and the government's accountability to Parliament.
Keywords: code, Legislative Council, codification, law

Sistematizarea actelor normative este determinată de necesitatea grupării acestora cu scopul
de a realiza o simplificare, o reducere şi o concentrare a reglementărilor. Principalele forme de
sistematizare a legislaţiei sunt încorporarea şi codificarea.
Încorporarea este o formă inferioară, iniţială de sistematizare şi presupune aşezarea,
poziţionarea actelor normative după criterii exterioare acestora, respectiv: cronologice, alfabetice, pe
ramuri de drept, pe instituţii juridice.
Codificarea este o formă superioară de sistematizare a legislaţiei şi priveşte cuprinderea
sistematică şi sintetică a tuturor normelor juridice aparţinând unei ramuri de drept sau unui anumit
domeniu. Acţiunea de codificare presupune un volum mare de muncă din partea legiuitorului care
trebuie să prelucreze un vast material normativ, să înlăture normele depăşite, perimate, să
completeze lacunele existente cu noi norme cerute de evoluţia societăţii şi a relaţiilor sociale, să
ordoneze logic materialul normativ şi să utilizeze mijloace moderne de tehnică legislativă1.
Ilariu Mrejeru defineşte codificarea ca o formă superioară de sistematizare legislativa ce
constă în concentrarea (integrarea) într-un singur act, de mare amploare, a mai multor reglementări
(acte) dintr-un anumit domeniu sau ramură de drept. Codificarea nu presupune o simplă însumare a
unor acte normative prin inserarea lor într-un act comun, ci şi o judicioasă prelucrare a lor după o
anumită tematică care să asigure o structură logică a noului act realizat sub formă de cod2. În aceeaşi
orientare se înscriu şi prevederile art. 18 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata 2, care fac referire la sistematizarea şi
concentrarea legislaţiei dintr-un anumit domeniu sau dintr-o anumită ramură de drept, sub formă de
coduri3.
Elaborarea unui cod reprezintă una dintre cele mai pretenţioase activităţi şi datorită
complexităţii sale, codificarea nu poate fi o operă făcută la întâmplare. De aceea, Legea nr. 73/1993
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ prevede în art. 2, în cadrul
atribuţiilor acestui organ consultativ de specialitate al Parlamentului, obligaţia acestuia de a realiza
nemijlocit ori de a coordona, din dispoziţia Camerei Deputaţilor sau a Senatului, elaborarea unor
proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebită. În interpretarea textului legal mai sus
∗
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N. Popa, Teoria generală a dreptului, ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 182.
2
Ilariu Mrejeru, Tehnica legislativă, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1979, p. 198.
3
Art. 18. – În vederea sistematizării şi concentrării legislaţiei, reglementările dintr-un anumit domeniu sau dintr-o
anumită ramură de drept, subordonate unor principii comune, pot fi reunite într-o structură unitară, sub formă de coduri.
1
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citat, înscrierea în cadrul atribuţiilor Consiliului Legislativ a obligaţiei de a elabora sau de a
coordona activitatea de elaborare a codurilor, la cererea Camerei Deputaţilor sau a Senatului, nu
afectează cu nimic exercitarea de către Guvern a dreptului de iniţiativă legislativă în domeniul
codurilor sau al legilor de o importanţă deosebită, deoarece dacă Guvernul doreşte să elaboreze un
proiect de lege ori de cod cu sprijinul Consiliului Legislativ nu va putea să ceară direct acestui organ
al Parlamentului un astfel de serviciu, în schimb, el poate face acest lucru indirect, adresându-se
Senatului sau Camerei Deputaţilor, care pe baza majorităţii ce susţine Guvernul, va putea decide
asupra implicării Consiliului Legislativ în acest proces.
Totodată, trebuie să avem în vedere şi prevederile art. 27 alin. l din Legea privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative4, care stipulează că „În cazul proiectelor de
coduri sau al altor legi complexe, anume determinate, la iniţiativa Parlamentului ori a Guvernului, se
pot constitui la Consiliul Legislativ sau sub coordonarea acestuia comisii de specialitate pentru
elaborarea proiectelor respective”.
Având în vedere textele legale invocate, consider că ne aflăm în faţa unei contradicţii între
două texte de forţă juridică diferită, introdusă chiar prin Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Această antinomie s-ar putea rezolva în
virtutea principiului lex posteriori derogat priori. Prin urmare, prevederile art. 2 al Legii nr. 73/1993
sunt abrogate parţial, urmând a fi aplicate cele ale art. 27 alin. (l) din Legea nr. 24/2000 republicata
2. Astfel, iniţiativa constituirii la Consiliul Legislativ sau sub coordonarea acestuia, a unor comisii
de specialitate pentru elaborarea unor proiecte de coduri sau de legi importante, nu mai aparţine
fiecărei Camere a Parlamentului, ci organului legislativ în întregul său, iar de la data intrării în
vigoare a acestei legi, iniţiativa aparţine şi Guvernului.
În condiţiile date, apare fireasca întrebare, dacă o lege organică5 cum este Legea nr. 73/1993,
poate fi modificată, completată şi abrogată de o lege ordinară cum este Legea nr. 24/2000, iar
răspunsul este evident că nu.
Textul art. 27 alin. (2) al Legii nr. 24/2000 completează Legea nr. 73/1993, în sensul că
stabileşte că „în cazul proiectelor de coduri şi al altor legi complexe, care interesează domeniul de
activitate al justiţiei, comisiile de elaborare se instituie la Ministerul Justiţiei. În componenţa
acestora se include un reprezentant al Consiliului Legislativ, desemnat de preşedintele acestuia”. Din
analiza textului legal citat, rezultă că rolul de coordonator al Consiliului Legislativ în elaborarea
unor asemenea acte normative este suprimat.
Totodată, comisiile de specialitate investite cu asemenea atribuţii sunt obligate să
întocmească, pe baza unor studii şi documentare ştiinţifice, teze prealabile care să reflecte concepţia
generală, principiile, noile orientări şi principalele soluţii ale reglementărilor preconizate, care se
supun aprobării Guvernului.
Prin urmare, pentru elaborarea unui cod este necesară desemnarea unei comisii, care să se
ocupe de pregătirea şi elaborarea viitorului cod, comisie care va avea în componenţă membri
desemnaţi în funcţie de natura legislaţiei ce se preconizează. Desemnarea acestora se va face prin
dispoziţia conducătorului ministerului sau al autorităţii publice la care sunt încadraţi. În funcţie de
importanţa şi de natura problemelor ce urmează a face obiectul de reglementare, în activitatea de
documentare şi elaborare se va asigura şi participarea unor cadre din învăţământul superior, din
institutele de cercetări sau alţi specialişti de prestigiu, în calitate de colaboratori externi.
În activitatea de elaborare a codurilor este absolut necesară documentarea finalizată prin
studii, care evidenţiază necesitatea noii reglementări, cu arătarea efectelor previzibile ale unor soluţii
preconizate.
4

Lege nr. 24 din 27/03/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
2, a fost modificată la 18.03.2011 prin Legea nr. 29/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 15/03/2011.
5
Legea nr. 73/1993 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ este lege organică în
conformitate cu dispoziţiile art. 79 din Constituţia României.
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Studiile cuprind analiza legislaţiei existente în domeniul supus viitoarei reglementări,
imperfecţiunile acesteia sau lipsa unei reglementări în materie, precum şi informaţii cu privire la
istoricul reglementării în dreptul românesc şi de drept comparat, de natură a orienta în stabilirea unor
soluţii legislative.
Această activitate presupune ceea ce autorul Ilariu Mrejeru6 identifica ca o primă măsură
absolut necesară în activitatea de pregătire şi elaborare a unui cod, şi anume inventarierea riguroasă
a tuturor actelor normative din domeniul ce fac obiectul de reglementare al viitorului cod, indiferent
de natura lor: legi, decrete, hotărâri, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale guvernului, actele în
executare emise de ministere sau de celelalte organe centrale ale administraţiei de stat. Neluarea în
considerare a tuturor actelor, poate să conducă la îngustarea problematicii viitorului cod, şi pe cale
de consecinţă, la crearea unor goluri legislative.
După inventariere se procedează la gruparea tematică a actelor normative în funcţie de
conexiunile ce există între ele şi obiectul lor de reglementare. Urmează, apoi, una din cele mai
importante activităţi, şi anume analiza pe conţinut a actelor (unde sunt analizate instituţiile juridice,
conceptele şi noţiunile de bază exprimate prin actele respective), şi desprinderea concluziilor
corespunzătoare. O atenţie deosebită trebuie acordată problemei, dacă actualele soluţii legislative
trebuie amendate sau sunt necesare noi soluţii care să le înlocuiască pe cele existente. Însă, soluţiile
legislative ce urmează a fi promovate prin noul cod trebuie să întrunească condiţia de stabilitate în
aplicare, aceasta fiind o problemă de esenţă, deoarece nu este indicat să se realizeze codificarea
într-un domeniu unde există instabilitate legislativă. Acelaşi autor susţinea că, codificarea apare
oportună acolo unde s-au verificat anumite soluţii legislative şi acestea au fost validate prin starea
lor de concordanţă cu cerinţa socială7.
Concluziile reţinute în studii, cuprinzând liniile directoare ale concepţiei de ansamblu a
viitoarei reglementări, sunt înaintate, pentru exprimarea punctului de vedere, ministerelor şi
celorlalte autorităţi publice interesate. Pe baza acestor studii, precum şi a punctelor de vedere
exprimate de ministere şi celelalte autorităţi publice interesate, se vor întocmi tezele prealabile care
să reflecte concepţia generală, principiile, noile orientări şi principalele soluţii ale reglementărilor
preconizate.
Tezele prealabile vor fi înaintate spre însuşire Guvernului, iar comisia va proceda la
redactarea textului viitorului act normativ, după aprobarea tezelor de către Guvern.
Proiectul de cod, respectiv de lege, va fi însoţit de un raport detaliat, cuprinzând principalele
soluţii adoptate, rezultatele studiilor de fundamentare întreprinse, referiri la jurisprudenţă şi la
dreptul comparat în materie, eventualele soluţii alternative posibile, măsurile de sistematizare a
legislaţiei, impuse de adoptarea reglementărilor propuse, şi orice alte asemenea aspecte interesând
dezbaterea proiectelor, care va fi înaintat Guvernului în vederea dezbaterii şi emiterii hotărârii de
adoptare8.
În cazul în care, în urma dezbaterii în şedinţa de Guvern, se vor aduce modificări proiectului,
Guvernul va solicita Consiliului Legislativ un aviz pentru aceste modificări, care va fi dat înăuntrul
termenului stabilit de Biroul permanent sau de comisia permanentă a Camerei Parlamentului care l-a
solicitat, iar dacă nu este dat în termenul stabilit, aceasta nu împiedică desfăşurarea procedurii
legislative. Avizul Consiliului Legislativ se formulează şi se transmite în scris. El poate fi: favorabil,
favorabil cu obiecţii sau propuneri ori negativ. Avizele favorabile care cuprind obiecţii sau
propuneri, precum şi cele negative se motivează şi pot fi însoţite de documentele sau de informaţiile
pe care se sprijină.
6

I. Mrejeru, op. cit., p. 199-201.
Ibidem, p. 200.
8
Art.16 din Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată.
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Avizul este consultativ şi are ca obiect9:
a) concordanţa reglementării propuse cu Constituţia, cu legile-cadru în domeniu, cu
reglementările Uniunii Europene şi cu actele internaţionale la care România este parte, iar în cazul
proiectelor de lege şi a propunerilor legislative, natura legii şi care este prima Cameră ce urmează a
fi sesizată;
b) asigurarea corectitudinii şi clarităţii exprimării juridice, înlăturarea contradicţiilor sau
necorelărilor din cuprinsul proiectului de act normativ, asigurarea caracterului complet al
prevederilor sale, respectarea normelor de tehnică legislativă, precum şi a limbajului normativ;
c) prezentarea implicaţiilor noii reglementări asupra legislaţiei în vigoare, prin identificarea
dispoziţiilor legale care, având acelaşi obiect de reglementare, urmează să fie abrogate, modificate
sau unificate, precum şi prin evitarea reglementării unor aspecte identice în acte normative diferite.
După aprobarea tezelor prealabile, proiectul de cod, însoţit de un raport, va fi înaintat
Parlamentului sau, după caz, Guvernului, pentru declanşarea procedurii legislative.
Potrivit art. 61 alin. (1) din Constituţia României, „Parlamentul este organul reprezentativ
suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării", prin urmare, aceasta instituţie are
un dublu rol, şi anume acela de a fi organul reprezentativ suprem al poporului român şi de a fi unica
autoritate legiuitoare a ţării.
Încercând să definim procedura legislativă parlamentară, putem afirma că aceasta cuprinde
totalitatea regulilor pentru pregătirea dezbaterii, dezbaterea şi votarea unui proiect de lege sau a unei
propuneri legislative în Parlament. În conformitate cu principiul bicameralismului, ea se desfăşoară
în fiecare Cameră şi, dacă este cazul, în Camerele reunite, în şedinţă comună.
Procedura legislative parlamentara, cuprinde următoarele etape:
- iniţiativa legislativă;
- examinarea şi avizarea în cadrul comisiilor permanente a proiectelor de lege sau a propunerilor legislative;
- includerea proiectului de lege sau a propunerii legislative pe ordinea de zi a Camerei
competente să o dezbată;
- dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative în cadrul Camerei competente;
- votarea proiectului de lege în plenul Camerei;
- întoarcerea legii la Cameră care are competenţă decizională în condiţiile art. 75 alin. (4) şi
(5) din Constituţie;
- semnarea legii de către preşedinţii Camerelor;
- promulgarea şi publicarea legii.
Aceasta ar fi modalitatea de elaborare a codurilor şi a legilor complexe, ce presupune
dezbateri parlamentare, însă practica a demonstrat că în perioada 2009-2010 au fost adoptate, prin
angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, cele 4 coduri, respectiv Codul Civil, Codul
Penal, Codul de Procedură Civilă şi Codul de Procedură Penală. Potrivit Guvernului, motivul
adoptării codurilor conform acestei proceduri a fost acela al urgenţei, având în vedere că în iulie
2010 urma să se întocmească raportul Comisiei Europene în domeniul justiţiei şi luptei împotriva
corupţiei, o etapă importantă a procesului de monitorizare a reformelor din domeniul justiţiei.
Potrivit prevederilor art. 114 din Constituţie, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de
politică generală sau a unui proiect de lege.
Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege, are drept particularitate, faptul
că proiectul nu mai urmează procedura legislativă prevăzută în regulamentele celor două Camere,
acesta fiind supus unei dezbateri strict politice, având drept consecinţă menţinerea în continuare sau
9

Art.3 alin.3 din Legea nr. 73/1993.
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demiterea Guvernului în funcţiune, prin retragerea încrederii acordate de Parlament şi declanşarea,
în condiţiile Constituţiei, a procedurii pentru alcătuirea unui nou Guvern.
Adoptarea unui proiect de lege, pe această cale, reprezintă nu numai o măsură de ocolire a
regulilor procedurii legislative, dar şi o modalitate ultrarapidă, generată de împrejurări excepţionale,
de adoptare a legii.
În conformitate cu Regulamentul10 din 3 martie 1992 al şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului11, etapele angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului se
derulează în felul următor:
1. se ia decizia privind angajarea răspunderii în şedinţa Guvernului;
2. Guvernul aduce la cunoştinţa Birourilor Permanente ale celor două Camere, printr-o
scrisoare, intenţia de a-şi asuma răspunderea;
3. Birourile Permanente ale celor două Camere, după primirea scrisorii Guvernului, în şedinţa
comună, stabilesc ordinea de zi şi programul şedinţei comune în care Guvernul îşi va asuma
răspunderea, precum şi termenul până la care se pot depune amendamente de către deputaţi şi
senatori;
4. Amendamentele depuse de către deputaţi şi senatori, în termenul stabilit, se comunică
Guvernului pentru a fi analizate, în vederea stabilirii acelora care vor fi acceptate şi a celor care vor
fi respinse;
5. Guvernul comunică Parlamentului amendamentele acceptate şi cele respinse;
6. În şedinţa comună, primul-ministru declară în mod expres că Guvernul îşi angajează
răspunderea asupra proiectului de lege, motivând recurgerea la această cale de promovare a unui
proiect de lege, urmată de prezentarea conţinutului reglementărilor propuse în respectivul proiect;
7. Din acest moment, începe să curgă termenul de trei zile pentru depunerea unei moţiuni de
cenzură;
8. Dacă nu se depune o moţiune de cenzură la epuizarea termenului de trei zile, proiectul de
lege se consideră adoptat prin simplu fapt al trecerii timpului şi urmează procedura de la punctul 10;
9. În cazul în care se depune o moţiune de cenzură, aceasta se prezintă într-o şedinţă comună
a cărei dată se stabileşte de Birourile Permanente reunite. Dezbaterea şi votarea moţiunii are loc
după trei zile de la data când a fost prezentată;
10. Dacă moţiunea nu a fost admisă, legea este anunţată în plenul celor două Camere şi
depusă la secretarul general al Camerei Deputaţilor, timp de două zile, în vederea eventualei
exercitări a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale;
11. După expirarea celor două zile, dacă nu a fost atacată la Curtea Constituţională, legea se
transmite preşedintelui României pentru promulgare.
În concluzie, deşi constituţional vorbind, singura autoritate legiuitoare este Parlamentul, iar
elaborarea codurilor presupune ample dezbateri parlamentare, în practică cele 4 coduri au fost
adoptate prin asumarea răspunderii de către Guvern în faţa Parlamentului, ceea ce consider că
conduce la o slăbire a forţei legiuitoare şi a democraţiei, şi nicidecum la „o întărire a forţei
Legislativului, care are astfel posibilitatea să retragă încrederea acordată Executivului”12.

10

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 04/03/1992, Intrare în vigoare: 04/03/1992.
aprobat prin Hotărârea Parlamentulul României nr. 4 din 3 martie 1992, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1992, a fost modificat şi completat prin H.P. nr. 13/1995, publicată în Monitorul
Oficial, Partea 1, nr. 136 din 5 iulie 1995.
12
susţinerea premierului Emil Boc, la emisiunea ‘După 20 de ani’ de la ProTV din 10.04.2011.
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CORELAREA SISTEMULUI ACTELOR NORMATIVE – CERINŢĂ
ESENŢIALĂ ÎN ELABORAREA JURIDICĂ NORMATIVĂ
Marius BUNCEANU∗
Abstract:
Judicial norms form a coherent and logical ensemble, making up a system, forming a whole.
The systemic nature implies an ordering of rules from different regulations, adopted at various
levels, in order to avoid repetitions and contraindications and to decrease, as possible, the gaps. This
ordering can not occur spontaneously. It is absolutely certain that an uncoordinated legislation will
contain many contradictions or will discountenance by regulatory gaps, which will not delay to produce
social unrests.
According to this principle – also known as the principle of the system unit of law – when
declaring legislative acts, the legislator is forced to take account of the existence of these correlations; the
normative act elaborated, it will not add, just like that, to a collection of legal rules. Therefore, the
legislator must consider all the implications of new regulations, subsequent normative changes, affected
areas following the introduction of new legal solutions, any conflicts of regulations.
Keywords: systemic nature, judicial normative act, principle of the system unit, hierarchy
specificity of normative acts, legal force, framework-law, laws coordination

Normele juridice, oricât ar fi de deosebite prin conţinut sunt foarte strâns legate între ele,
alcătuind un tot unitar. Ele formează un ansamblu coerent, logic, constituindu-se într-un sistem,
nefiind o îngrămădire de piese detaşate ci, dimpotrivă se asamblează în mod organic1.
„Diversele categorii de acte normative – legi, decrete, hotărâri, decizii – acţionează, în
reglementarea raporturilor sociale, în cadrul unui proces caracterizat printr-o acută interferenţă”2.
„Nici o normă juridică – arăta prof. Ioan Ceterchi – nu poate acţiona detaşată, ruptă de
restul normelor, în afara ansamblurilor, adică izolată de anumite instituţii şi ramuri. Dar nici
instituţiile juridice şi ramurile de drept nu sunt grupări de norme complet separate … normele
juridice dintr-un stat formează un sistem în care se reflectă atât unitatea dintre ele, cât şi caracterul
diferenţiat pe ramuri şi instituţii juridice”3.
Caracterul sistemic presupune o ordonare a normelor din diferite reglementări, adoptate la
diferite nivele, astfel încât să se evite repetiţiile şi contraindicaţiile şi să se micşoreze, pe cât posibil,
lacunele4. Această ordonare nu poate avea loc spontan. Este absolut sigur că o legislaţie
necoordonată va conţine numeroase contradicţii sau va deconcerta prin lipsuri de reglementare, care
nu vor întârzia să producă frământări sociale.
Potrivit acestui principiu – denumit şi principiul unităţii de sistem a dreptului – în momentul
edictării actelor normative, legiuitorul este obligat să ţină seama de existenţa acestor corelaţii; actul
normativ elaborat, nu se va adăuga, pur şi simplu, unei colecţii de norme juridice. De aceea,
legiuitorul trebuie să ia în calcul totalitatea implicaţiilor unei noi reglementări, modificările
∗

Doctorand, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti.
Ion Craiovan, Tratat elementar de teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2011, p. 397.
2
Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 232.
3
Ioan Ceterchi, Teoria generală a statului şi dreptului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967, p. 419.
4
Victor Dan Zlătescu, Introducere în legistica formală. Tehnica legislativă, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996,
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normative subsecvente, domeniile afectate ca urmare a introducerii unor noi soluţii normative,
eventualele conflicte de reglementări5.
Fiecare act normativ, fiecare articol, fiecare normă juridică trebuie coordonată atât orizontal,
cât şi vertical, în raport de actele normative de acelaşi nivel, pe de o parte, sau cu cele cu forţă
juridică superioară, pe de alta.
a) Corelarea proiectului actului normativ cu principiile generale ale dreptului
Principiile generale ale dreptului „contribuie în mod hotărâtor la cunoaşterea unui sistem
juridic, ele dau măsura sistemului ….”6 Ele sunt reclamate de filosofie, de morală sau de religia
societăţii, să reflecte chintesenţa unei civilizaţii.7 Nesocotirea lor creează stări de tensiune socială şi
tocmai pentru acest motiv, societatea trebuie nu numai să le afirme, ci şi să le apere în mod complex
şi multivalent.
Mircea Djuvara avertiza, la timpul său, asupra erorii de a crede că un principiu „de drept sau
de justiţie” este un produs al unei pure speculaţiuni şi că ar apărea în mintea noastră înaintea unor
experienţe. Pentru el, nu pot exista principii de drept imuabile, care să fie valabile pentru orice timp
şi orice loc8; ele nu pot fi decât produsul observaţiei nevoilor societăţii.
Literatura de specialitate reţine mai multe clasificări în privinţa principiilor generale9, toate
însă converg către aceeaşi concluzie: sistemului juridic i se asigură – prin jocul principiilor –
unitatea, omogenitatea, echilibrul, coerenţa şi primenirea sa permanentă10.
b) Corelarea proiectului actului normativ cu prevederile constituţionale
Toate dispoziţiile cuprinse în acte normative trebuie să fie conforme prevederilor legii
fundamentale, care îşi dezvăluie supremaţia sa în raport de toate celelalte acte juridice normative.
Calitate care o situează în vârful instituţiilor politico-juridice dintr-o societate organizată în stat –
sursă a tuturor reglementărilor în domeniile economice, politice, sociale şi juridice – supremaţia
Constituţiei este o noţiune complexă, o categorie politico-juridică, în conţinutul căreia se cuprind
trăsături şi elemente (valori) politice şi juridice, care exprimă poziţia supraordonată a constituţiei nu
numai în sistemul de drept, ci în întregul sistem social-politic al unei ţări11.
Semnificaţia postulatului de mai sus constă în acţiunea de asigurare a conformităţii cu
Constituţia a tuturor prevederilor legale ce formează obiectul fiecărei ramuri de drept, indiferent de
forţa juridică a actelor prin care au fost promovate acestea12.
Procesul de constituţionalizare a ramurilor de drept are două sensuri: cel pozitiv – creator – şi
cel negativ – destructiv13. Pozitiv, el se realizează prin opera de legiferare. Toate actele normative
nou adoptate trebuie să fie în conformitate cu prevederile constituţionale. Aici, un rol deosebit de
5

Nicolae Popa, op. cit., p. 232.
Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, ediţia a 2-a, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, p. 101.
7
Victor Dan Zlătescu, op. cit., p. 108.
8
Mircea Djuvara, Drept şi sociologie, I.S.D., Bucureşti, 1936, p. 11.
9
Pentru J. Wroblewski există cinci categorii de principii: principii pozitive ale dreptului; principii implicite ale
dreptului; principii extrasistemice ale dreptului; principii – nume; principii – construcţii. Pe larg, în „Dictionnaire
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit”, Principes du droit, PUF, 1993, p. 474 şi urm. Într-o altă clasificare (a se
vedea Antonio-Enrique Pérez Luño, Los principios generales del derecho: un mito juridico?, Revista De Estudios Politicos,
Madrid, 1997, nr. 98, p. 9 şi urm.), sunt reţinute trei categorii: principii generale de drept ca metanorme; principii generale de
drept ca norme; principii generale de drept – concepte cu dimensiune axiologică.
10
Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simona Cristea, op. cit., p. 101.
11
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura All Beck, Bucureşti,
2003, p. 60 şi urm. În acelaşi sens, a se vedea, Mihai Bădescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Sitech,
Craiova, 2011, p. 28.
12
Ion Filipescu, Victor Dan Zlătescu, Dreptul civil constituţional român, în Revista „Dreptul”, nr. 3/1994, p. 44.
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Victor Dan Zlătescu, op. cit., p. 110.
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important revenind Consiliului Legislativ – organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care
avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii
legislaţii14, dar şi Curţii Constituţionale pe calea controlului preventiv15. Negativ, el se realizează,
prin eliminarea din legislaţie a tuturor prevederilor contrare Constituţiei.
Potrivit prevederilor art. 154 alin. (2), în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii
sale de organizare, Consiliul Legislativ va examina conformitatea legislaţiei cu Constituţia şi, pe
cale de consecinţă, va face, propuneri corespunzătoare Parlamentului sau Guvernului, după caz. În
egală măsură, Constituţia României stipulează că, în măsura în care nu contravin acesteia, legile şi
toate celelalte acte normative rămân în vigoare16. În această împrejurare suntem în faţa unei abrogări
tacite care ar fi operat chiar şi fără acest text, în virtutea principiilor succesiunii în timp a legilor şi
supremaţiei prevederilor constituţionale. Fără îndoială, această sarcină revine, potrivit practicii
constante care s-a stabilit în acest sens, instanţelor judecătoreşti şi Curţii Constituţionale, care sunt
chemate să constate ieşirea din vigoare a prevederilor normative care sunt contrare Constituţiei.
În sfârşit, constituţionalizarea legislaţiei adoptată după intrarea în vigoare a Constituţiei
revine Curţii Constituţionale, pe calea controlului posterior, exercitat prin soluţionarea excepţiilor de
neconstituţionalitate.
c) Corelarea proiectului actului normativ cu prevederile actelor normative de nivel
superior
Numită şi corelarea „pe verticală”17, ea priveşte corelarea proiectului cu actul normativ de
nivel superior, în baza şi în executarea căruia va fi elaborat.
Necesitatea corelării unui proiect de act normativ cu actele de nivel superior rezultă, în primul
rând, din principiul ierarhiei actelor normative, potrivit căruia, actele normative se află pe diferite
trepte ierarhice, în funcţie de poziţia pe care o ocupă organul emitent în sistemul autorităţilor
publice, de apartenenţa acestora la puterea legiuitoare sau la puterea executivă şi de tipul de relaţii
sociale pe care le reglementează18. Această cerinţă a corelării „pe verticală” trebuie avută în vedere
nu numai atunci când este vorba de emiterea unor acte subordonate legii (hotărâri, ordine,
instrucţiuni, decizii etc.), dar şi în cazul legilor şi al ordonanţelor. În mod corect, – se reţine într-o
veritabilă lucrare de specialitate19 – faptul că dispoziţiile legilor ordinare şi ale ordonanţelor emise
de Guvern în baza unei legi de abilitare trebuie să se afle în concordanţă cu prevederile legilor
14
Constituţia României, revizuită, consacră instituţia Consiliului Legislativ în art. 79. Potrivit Legii nr. 73/1993
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată, Consiliul Legislativ are, printre altele,
următoarele atribuţii: analizează şi avizează proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de ordonanţe şi de hotărâri
cu caracter normativ ale Guvernului, în vederea supunerii lor spre legiferare sau adoptare; realizează sau coordonează elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebită; examinează conformitatea legislaţiei cu prevederile
şi principiile Constituţiei şi sesizează birourile permanente ale Camerelor Parlamentului şi, după caz, Guvernului asupra
cazurilor de neconstituţionalitate constatate etc. Potrivit art. 10 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative:
• avizul Consiliului Legislativ este un aviz de specialitate şi are caracter consultativ (observaţiile şi propunerile
acestuia privind respectarea normelor de tehnică legislativă pot fi avute în vedere de definitivarea proiectului, neacceptarea
lor în tot sau în parte, trebuie motivată în cuprinsul actului de prezentare a proiectului sau într-o notă însoţitoare);
• avizul Consiliului Legislativ se formulează şi se transmite în scris;
• avizul poate fi: favorabil, favorabil cu obiecţii sau propuneri ori negativ;
• avizele favorabile care cuprind obiecţii sau propuneri, precum şi cele negative se motivează şi pot fi însoţite de
documentele sau de informaţiile pe care se sprijină.
15
Potrivit prevederilor Constituţiei (art. 126), printre alte atribuţii, Curtea Constituţională se pronunţă asupra
constituţionalităţii legilor, a tratatelor sau altor acorduri internaţionale, a regulamentelor Parlamentului, a iniţiativelor de
revizuire a Constituţiei şi hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele.
16
Constituţia României, republicată (art. 154 alin(1)).
17
Victor Dan Zlătescu, op. cit., p. 112.
18
Ioan Vida, Legistica formală (Introducere în tehnica şi procedura legislativă), ediţia a III-a, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2006, p. 139-140.
19
A se vedea pe larg, Mihai Grigore, Tehnica normativă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 282 şi urm
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organice sau ale ordonanţelor de urgenţă care cuprind reglementări juridice din domeniul rezervat
legilor organice.
Problema se pune în ipoteza corelării proiectelor de legi cu Constituţia, precum şi în situaţia
hotărârilor Guvernului date în executarea legilor20. Principiul fundamental ce trebuie respectat este
acela că aceste acte nu trebuie să depăşească acel cadru stabilit prin actul cu forţă juridică superioară
şi nu trebuie să cuprindă soluţii care să le contrazică pe ale acestuia. Altfel, dacă depăşeşte cadrul
amintit, el devine, pentru partea care depăşeşte, o reglementare primară, care poate fi inadmisibilă –
mai ales în cazul hotărârilor Guvernului – iar pentru ceea ce contravine acestuia, o derogare; ori nu
este permis ca un act normativ inferior să deroge de la unul superior (cu forţă juridică superioară).
Se ştie că, derogările sunt posibile numai între acte normative cu aceeaşi forţă juridică21.
Aşadar, specificitatea ierarhiei actelor normative presupune subordonarea obligatorie a
actului normativ cu o forţă juridică inferioară faţă de cel cu o forţă juridică superioară. Prin
urmare, un act normativ, situat pe un anumit palier al acestei ierarhii, nu poate contraveni
reglementărilor nici unuia din actele normative cu forţă juridică superioară, situate pe un palier
ierarhic superior. În sens invers, dacă un act normativ situat pe un anumit nivel al ierarhiei (aşadar,
cu o anumită forţă juridică) intră în vigoare, conţinând dispoziţii contrare unui alt act normativ
ierarhic inferior, dispoziţiile acestuia din urmă trebuie puse în concordanţă cu cele ale actului
ierarhic superior, prin grija autorităţilor publice competente22.
Nerespectarea regulilor privitoare la ierarhia actelor normative atrage neaplicarea
dispoziţiilor cuprinse în actele normative cu o forţă juridică inferioară, care contravin celor cu o
forţă juridică superioară. În situaţia în care, asemenea dispoziţii contrare se aplică, ele pot fi atacate
şi anulate, fie pe calea contenciosului constituţional23, fie pe calea contenciosului administrativ24.
d) Corelarea proiectului actului normativ cu prevederile actelor normative de acelaşi
nivel (cu aceeaşi forţă juridică)
Corelarea proiectului actului normativ cu prevederile actelor normative de acelaşi nivel,
denumită şi corelare „pe orizontală”, priveşte situaţiile în care proiectul nu intenţionează să aducă
derogări – de formă sau de conţinut – legislaţiei în vigoare.
„Chiar în scopul derogărilor – scrie V.D. Zlătescu –, atunci când nu e vorba de prevederi
care nu constituie esenţa derogării, corelarea trebuie făcută atât pe fond, cât şi pe aspectele
formale sau de tehnică legislativă”25.
În activitatea practică, drept bază a corelării se iau, în primul rând, codurile şi apoi,
legile-cadru. Lege complexă, bine coordonată, destinată unei aplicări îndelungate, codul este
chintesenţa ramurii de drept respective. Pe bună dreptate, codul trebuie să servească drept bază a
corelării26.
În ceea ce priveşte legile-cadru, care, potrivit unui alt autor de specialitate „promovează
unele soluţii de macroconcepţie care trebuie respectate şi în alte reglementări de domeniu”27, chiar
dacă au forţă juridică egală cu a legii în general, „ele trebuie luate evident ca bază pentru toate
20

Victor Dan Zlătescu, op. cit., p. 112.
Ibidem.
22
Ioan Vida, op. cit., p. 141.
23
Semnalăm, în această materie, o lucrare de specialitate, relativ recent elaborată: „Contencios constituţional”:
Autori: Ioan Muraru, Nasty Marian Vlădoiu, Andrei Muraru, Silviu-Gabriel Barbu (Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009).
24
Mihai Grigore, Tehnica normativă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 283.
25
Victor Dan Zlătescu, op. cit., p. 111.
26
V.D. Zlătescu apreciază (în op. cit., p. 111) că totuşi, aici, o rezervă există; unele coduri (de ex. Codul civil sau
Codul comercial) sunt redactate într-un limbaj desuet, mult depăşit de evoluţia limbii literare şi de terminologia (limbajul)
juridică modernă. Un astfel de cod va putea servi drept bază a corelării mai mult sub aspect substanţial decât sub cel al
exprimării, care va trebui incontestabil modernizat.
27
Ilarie Mrejeru, Tehnica legislativă, Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p. 159.
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legile din acel domeniu …. În situaţia în care anumite cerinţe impun, totuşi, pentru unele cazuri
speciale, soluţii diferite faţă de cele prevăzute de legea-cadru, pentru a nu crea discrepanţe între
cele două acte, în reglementarea de domeniu se va marca caracterul ei de excepţie faţă de
prevederile legii-cadru”28.
Legea-cadru are faţă de celelalte legi care reglementează domeniul, un anumit ascendent, care
nu decurge din forţa sa juridică superioară, ci din natura sa specială Se poate vorbi de o anumită
sectorizare a domeniului respectiv, care are la bază reglementările legii-cadru şi în care celelalte legi
nu fac decât să detalieze, să promoveze sau să circumstanţieze legea-cadru în anumite subdomenii
sau sectoare29.
O problemă deosebită pune corelarea unei legi generale noi cu o lege specială anterioară;
după cum se ştie, legea generală nu derogă niciodată de la legea specială30. Într-o astfel de situaţie
trebuie precizat în proiectul legii generale faptul că, materia reglementată în legea specială
preexistentă rămâne în continuare, supusă prevederilor acesteia. Lipsa unei asemenea precizări ar
putea crea impresia că – deşi legea generală nu derogă de la cea specială – ea a abrogat-o pur şi
simplu31.
e) Corelarea proiectului de act normativ cu prevederile tratatelor internaţionale
Această corelare reprezintă o altă etapă importantă în procesul de adoptare a actelor
normative.
Principiul de largă recunoaştere pacta sunt servanda, este un principiu fundamental, în primul
rând, al dreptului tratatelor, dar şi al dreptului internaţional, fiind consacrat ca atare în multe
documente internaţionale32, dar şi naţionale33.
Potrivit acestui principiu, tratatul leagă părţile care trebuie să-l respecte cu bună-credinţă.
Respectarea tratatelor conduce în primul rând la necesitatea corelării legislaţiei interne cu
prevederile acestora.
Făcând parte din dreptul intern34, este posibil ca, în unele cazuri, tratatele să poată intra în
conflict cu alte legi interne. În această situaţie, este afectată rămânerea în vigoare a legii interne?
28

Ibidem.
Ibidem.
30
În dreptul românesc, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 24/2000, republicată, de regulă, reglementările de acelaşi nivel şi
având acelaşi obiect, se cuprind, într-un singur act normativ. Un act normativ poate cuprinde reglementări şi din alte materii
conexe numai în măsura în care sunt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act (art. 14). Pe cale de excepţie se
precizează în art. 15 o reglementare din aceeaşi materie şi de acelaşi nivel poate fi cuprinsă într-un alt act normativ, dacă are
caracter special faţă de actul ce cuprinde reglementarea generală în materie [alin. (1)]. Caracterul special al unei reglementări se
determină în funcţie de obiectul acesteia, circumstanţiat la anumite categorii de situaţii, şi de specificul soluţiilor legislative pe
care le instituie [alin. (2)]. Reglementarea este derogatorie dacă soluţiile legislative referitoare la o situaţie anume determinată
cuprind norme diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie; reglementarea-cadru îşi păstrează caracterul său general
obligatoriu pentru toate celelalte cazuri [alin. (3)].
31
Ilarie Mrejeru, op. cit., p. 159.
32
Cu titlu de exemplu, enumerăm: Carta ONU (în preambul) afirmă hotărârea statelor membre de a crea „condiţiile
necesare … respectării obligaţiilor născute din tratate şi alte surse ale dreptului internaţional… membrii organizaţiei …
trebuie să îndeplinească cu bună-credinţă obligaţiile ce şi le-au asumat în conformitate cu prevederile prezentei Carte”;
Convenţia privind dreptul tratatelor (Convenţia din 1969 de la Viena) arată – în art. 26 – că „Orice tratat în vigoare leagă
părţile şi trebuie executat de acesta cu bună-credinţă”. O reglementare similară este cuprinsă şi în reglementările Convenţiei
de la Viena (1886) privind tratatele între state şi organizaţii internaţionale sau între organizaţii internaţionale; în
documentele Conferinţei de la Londra din 17 ianuarie 1871 se arată că „Nici un stat nu se poate exonera de obligaţiile unui
tratat, nici să-i schimbe dispoziţiile astfel decât cu acordul părţilor contractante, obţinut printr-o înţelegere prietenească”.
33
În Constituţia României, revizuită se arată că „România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în
acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe celelalte norme general admise ale dreptului
internaţional” (art. 10). De asemenea, „statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i
revin din tratatele la care este parte” (art. 11 (1)).
34
Şi Constituţia României prevede – în art. 11 alin. (2) – faptul că „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii,
fac parte din dreptul intern”.
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Încercând să răspundă la această întrebare, doctrina de specialitate îmbrăţişează cel puţin
două opinii. Într-una dintre acestea35, se arată că într-un astfel de caz, legea de ratificare a tratatului
nu poate fi considerată drept un act de modificare expresă a legii interne, ea având pe fond,
caracterul unui act de derogare, ceea ce face a se presupune că legea internă continuă să fie aplicată
aşa cum a fost adoptată, cu excepţia cazurilor de aplicare a tratatului ratificat.
Într-o altă opinie, se arată că, din moment ce tratatul face parte din dreptul intern36, el intră în
jocul sistemului juridic naţional prin prisma principiilor acţiunii în timp a normelor juridice. Astfel,
tratatul intrat în patrimoniul legislativ naţional nu va putea fi calificat drept un act de abrogare sau
modificare – totală sau parţială – a legislaţiei anterioare, după cum va putea fi înţeles ca un act de
completare sau derogare37.
Şi în această din urmă situaţie, există o particularitate. Astfel, în considerarea faptului că
odată intrat în legislaţia internă, tratatul influenţează de maniera arătată actele normative anterioare,
se naşte o altă întrebare: ulterior, dispoziţiile sale ar putea fi afectate – prin modificare, abrogare sau
derogare – de o lege internă care s-ar adopta? Răspunsul – arată V.D. Zlătescu – nu poate fi decât
unul negativ. Tratatul internaţional, odată ratificat are forţa necesară de a face obligatorii dispoziţiile
sale, evident, până la o eventuală denunţare. „Dacă tratatul nu este denunţat, el nu poate fi afectat
prin legislaţia ulterioară”38.
În acelaşi sens, căutându-se un răspuns la întrebarea de mai sus – aducem în discuţie, o altă
opinie. Astfel, se apreciază că, dacă se adoptă o lege nouă ale cărei norme nu sunt în acord cu
stipulaţiile unui tratat deja intrat în vigoare, această lege trebuie să cuprindă o dispoziţie de exceptare
a situaţiilor prevăzute în tratat. În situaţia în care nu se mai intenţionează a se lua în considerare
situaţiile prevăzute în tratat, urmează a se aprecia asupra denunţării acestuia în condiţiile prevăzute
în corpul său.
În sfârşit, o altă particularitate a raportului dintre legea internă şi tratatul/acordul
internaţional, o reprezintă situaţia în care – prin dispoziţii constituţionale – prevederi normative cu
caracter internaţional sunt calificate ca prioritare faţă de dreptul intern39.
f) Corelarea proiectelor de acte normative cu dreptul Uniunii Europene
Acest tip de corelare apare ca unul distinct faţă de cele analizate până acum, datorită
caracterului aplicat al acestei operaţiuni.
Procesul corelării proiectelor de acte normative – prezente în peisajul legislativ românesc –
cu dreptul Uniunii Europene, a avut ca punct de plecare, începerea de către România a negocierilor
35

Ilarie Mrejeru, op. cit., p. 159.
În Constituţia României, mai mult decât faptul că tratatul, odată ratificat, face parte din dreptul intern, se precizează: „În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei,
ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea constituţiei” (art. 11 alin. (3)). Plecându-se de aici, cu prilejul revizuirii
Constituţiei (2003) a fost introdusă o nouă atribuţie a Curţii Constituţionale, potrivit căreia, Curtea „se pronunţă asupra
constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale …” (art. 146 lit.b)) care are rostul de a evita posibile coliziuni
între un tratat internaţional şi legea fundamentală. Cu toate acestea, dacă tratatul sau acordul este declarat neconstituţional,
după cum am arătat, el nu poate fi ratificat (înainte de revizuirea Constituţiei). Dacă, dimpotrivă, a fost constatată
constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional, ulterior, „acesta nu poate face obiectul unei excepţii de
neconstituţionalitate” (art. 147 alin. (3)).
37
Victor Dan Zlătescu, op. cit., p. 113.
38
Ilarie Mrejeru, op. cit., p. 169.
39
Şi din această perspectivă, Constituţia României înscrie ţara noastră în rândul celor care aplică – în unele materii –
principiul priorităţii reglementărilor internaţionale. Astfel, potrivit art. 20 alin. (1), „dispoziţiile constituţionale privind
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a drepturilor
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte”. În alin. (2) se precizează că „dacă există
neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi
legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin
dispoziţii mai favorabile.”
36
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de aderare la Uniunea Europeană40. În cursul negocierilor au fost stabilite coordonatele în care
România trebuie să se încadreze din perspectiva armonizării legislaţiei sale cu cea europeană.
Cel mai important segment al acestui proces l-a constituit preluarea acquis-ului comunitar şi
integrarea acestuia în dreptul intern, ceea ce înseamnă că fiecare act normativ intern trebuie să fie în
deplină concordanţă cu reglementările în materie cuprinse în dreptul Uniunii Europene.
Acquis-ul comunitar reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea
instituţiilor Uniunii Europene, acţiunile şi politicile comunitare şi constă în:
• conţinutul, principiile şi obiectivele politice cuprinse în Tratatele originare ale
Comunităţilor Europene şi în cele ulterioare: Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht,
Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa şi Tratatul de la Lisabona;
• legislaţia adoptată de către instituţiile Uniunii Europene pentru punerea în practică a
prevederilor Tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii şi recomandări);
• jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene;
• declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene;
• acţiuni comune, convenţii semnate, rezoluţii, declaraţii şi alte acte adoptate în cadrul
Politicii Externe şi de Securitate Comună (P.E.S.C.) şi a cooperării din domeniul Justiţiei şi
Afacerilor Interne (J.A.I.);
• acordurile internaţionale la care Comunitatea europeană este parte, precum şi cele încheiate
între statele membre ale Uniunii Europene cu referire la activitatea acesteia.
Corelaţia legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar trebuie asigurată pornindu-se de la
realitatea că relaţiile dreptului Uniunii Europene cu dreptul naţional nu se reduc la un model unic, ci
se concretizează în patru modalităţi esenţiale:41
• substituţia – caz în care dreptul U.E. se substituie dreptului naţional pe care autorităţile
statelor membre şi-au pierdut competenţa să-l elaboreze (în principal în cazul regulamentelor);
• armonizarea – caz în care dreptul naţional continuă să existe, dar îi lipseşte posibilitatea de
a-şi determina singur finalităţile (în principal, în cazul directivelor);
• coordonarea – caz în care nu sunt afectate drepturile naţionale, dreptul Uniunii Europene
intervenind doar pe planul efectelor, pentru a le coordona în beneficiul subiectelor de drept care
aparţin mai multora dintre state care îşi coordonează legislaţiile;
• coexistenţa – caz în care dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional sunt aplicabile
concomitent, atunci când ele guvernează acelaşi obiect, dar în dimensiuni diferite.
Potrivit lui P.M. Cosmovici42, pentru a înţelege corect procesul de armonizare legislativă în
perspectiva aderării, se fac distincţii între următoarele înţelesuri:
• prin apropierea legislaţiilor se înţelege examinarea legăturilor dintre idei, texte sau instituţii
şi combinarea acestora pentru stabilirea unor reguli comune sau a unor principii generale;
• prin armonizarea legislaţiilor se înţelege, dimpotrivă, o modificare a conţinutului normelor,
dar numai în măsura în care este strict necesară în funcţie de rezultatele urmărite;
• prin unificarea legislaţiilor se înţelege stabilirea de reguli comune, identice;
• noţiunea de uniformizare a legislaţiilor se plasează între armonizare şi unificare;
• prin coordonarea legislaţiilor se înţelege reglementarea raporturilor dintre sisteme juridice
sau instituţii diferite, în măsura în care aceasta este necesară ordinii ce se vrea stabilită între acele
raporturi, fără a schimba în mod substanţial conţinutul normelor, al sistemelor sau instituţiilor
respective.
40
România a semnat – la Luxemburg la 25 aprilie 2005 – Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Tratatul a
fost ratificat de Parlamentul României pe 24 mai 2005 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, dată la care România a
devenit membru a U.E.
41
A se vedea, Mihai Grigore, op. cit., p. 289.
42
A se vedea, Paul Mircea Cosmovici, Elemente teoretice metodologice şi aspecte juridice privind Strategia
naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, în „Caiete de lucru”, nr. 5/1995 (cit. de Mihai Grigore,
op. cit., p. 289).
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Ţara noastră şi-a asumat obligaţia armonizării/corelării legislaţiei naţionale cu legislaţia
Uniunii Europene, încă din 1993, atunci când a încheiat Acordul European cu Comunităţile
Europene şi statele membre ale acestora43.
În principal, prin semnarea acestui Acord, România a devenit membru asociat, fiind astfel
puse bazele pentru viitoarea aderare, obiectivul final urmărit de ţara noastră fiind acela de a deveni
membru cu drepturi depline al Comunităţilor Europene44.
În cadrul Acordului erau precizate şi o serie de principii, referitoare la domeniul legislativ, în
care vor fi adoptate acte normative cu caracter economic şi pentru alte sectoare, prin consultarea
obligatorie a legislaţiei existente în Uniunea Europeană, fiecare proiect de lege adoptat trebuind să
cuprindă precizarea potrivit căreia, legea este conformă cu legislaţia comunitară.
În scopul îndeplinirii acestor deziderate, potrivit şi Programului Naţional de armonizare a
legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară, s-a instituit – printre altele – şi un Departament
specializat pentru armonizare legislativă, în cadrul Consiliului Legislativ45.
Procesul armonizării legislaţiilor naţionale cu dreptul Uniunii Europene se caracterizează prin
continuitate şi complexitate, iar din 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, gradul de
armonizare a legislaţiei române cu reglementările Uniunii Europene, a crescut progresiv.
În practica legislativă, s-a instituit regula ca în situaţia actelor normative care transpun
acquis-ul comunitar, acestea trebuie să precizeze expres acest lucru46.
Corelarea actelor normative interne cu reglementările Uniunii Europene este imperativ
prevăzută în Constituţia României, revizuită, care prevede că după aderarea României, „prevederile
tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu
caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea
prevederilor actului de aderare”47. Aceleaşi dispoziţii se aplică şi pentru aderarea la actele de
revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene48.

43

Acordul a fost ratificat prin Legea nr. 20/1993 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 1995.
La acea dată, Acordul făcea referire la sintagma „Comunităţi Europene”, deoarece încă nu fusese instituită
„Uniunea Europeană”, lucru realizat prin Tratatul de la Maastricht (intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993).
45
A se vedea, Andrei Popescu, Rolul Consiliului Legislativ în procesul armonizării legislaţiei române cu acquis-ul
comunitar. Realităţi şi perspective, în „Buletin de informare legislativă” nr. 1/2006, Bucureşti, p. 13-25.
46
În acest sens, Legea nr. 24/2000, republicată, în art. 45 dispune: „(1) În situaţia actelor normative care transpun
direct norme comunitare în dreptul intern, după partea dispozitivă a acestora se face o menţiune care să cuprindă
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CODIFICAREA – FORMĂ SUPERIOARĂ
DE SISTEMATIZARE LEGISLATIVĂ
Cătălin HONCIU∗
Abstract: Action coding means legislator’s activity of complex processing of entire material
existing at a certain branch of law, removal of outdated standards, introducing new rules, in relation to
requirements evolution of social relations, use of modern means of legislative technique and introduction
of these rules in a single act, having legal force of law, called the Code.
Key words: coding, bill, systematic, legislative technique, law

Evoluţia societăţii româneşti, ne-a demonstrat necesitatea cunoaşterii şi interpretării corecte a
textelor constituţionale, semnificaţia aparte pe care instituţiile dreptului o prezintă pentru societate.
Trecerea timpului a fost marcată fie de unele modificări de natură legislativă, fie de adoptarea
unor noi acte normative privind unele instituţii, ce au impus firesc, actualizarea informaţiilor.
Codificarea este o formă superioară de sistematizare şi presupune includerea într-un cod (act
normativ cu forţă juridică de lege) a normelor juridice aparţinând aceleiaşi ramuri de drept. Procesul
de codificare implică o bogată activitate a legiuitorului de prelucrare a întregului material normativ,
de îndepărtare a normelor depăşite şi de utilizare a unor mijloace moderne de tehnică legislativă.
Unii autori consideră că activitatea de codificare este o lucrare pur formală1.
În realitate, sistematizarea dreptului pe calea codificării înseamnă de fapt ridicarea la
universal. „Codul sesizează principiile de drept şi le exprimă pe calea gândirii în universalitatea lor
şi prin aceasta, în determinaţia lor”2.
Codificarea este o formă superioară de sistematizare realizată de legiuitor întrucât ea porneşte
totdeauna de la principiile generale ale sistemului dreptului şi ale unei ramuri de drept, căutând să
redea într-un singur act, cu un conţinut şi o formă unitare, cât mai complet şi mai închegat, toate
normele juridice dintr-o ramură (a dreptului civil, penal, financiar etc.). Deşi are forţa juridică a unei
legi, Codul nu este o lege obişnuită, el este un act legislativ unic, cu o organizare internă aparte, în
care normele juridice sunt aşezate într-o consecutivitate logică stringentă, după un sistem bine
gândit, care reflectă structura internă a ramurii de drept respective3.
În compoziţia unui cod intră patru grupe de factori: politici, economici, ideali şi juridici4.
Condiţiile calitative ale unui cod sunt: calitate, precizie, integralitate în expunere, caracter
practic, logică, frumuseţea stilului etc.
Codul apare în urma unui complex de operaţii şi a unui ansamblu de investigaţii în straturi
sociale dintre cele mai diverse. Nu întâmplător marii oameni de stat au dedicat eforturi speciale
acţiunii de codificare. Napoleon obişnuia să remarce faptul că guvernarea sa va rămâne în istorie nu
prin victoriile militare, ci prin Codul civil. „Cârmuitorii – nota Hegel –, care au dat popoarelor lor
chiar numai o culegere informă, ca Justinian, cu atât mai mult un drept civil sub formă de Cod
ordonat şi precis, au devenit nu numai cei mai mari binefăcători, dar au înfăptuit prin aceasta şi un
∗

Ofiţer – Poliţia Municipiului Târgovişte; Doctorand – Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei
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Ch. Ettori, Les codifications administratives, Etudes et documents, Paris, 1956, p. 43.
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Hegel, Principiile filosofiei dreptului. Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p. 291.
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N. Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1994, p. 227.
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A.C. Angelesco, La technique legislative en matiere de codification civile, Bochard, Paris, 1930, p. 96.
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mare act de dreptate”5. Acţiunea de sistematizare a legislaţiei este cunoscută încă în dreptul roman.
Prima culegere oficială de constituţiuni este denumită codul lui Theodosian (sec. V e.n.). Justinian
este cel care a desăvârşit opera de sistematizare a dreptului roman. Scopul acţiunii lui Justinian a fost
ca din dispoziţiile izolate adoptate de împăraţii de dinaintea lui, precum şi scrierile jurisconsulţilor
din timpul Principatului să aleagă ce era mai bun şi să pună într-o anumită ordine acest material.
Codul civil napoleonean din 1804 este alcătuit, în cea mai mare parte, din principii şi reguli
care fuseseră deja formulate în dreptul roman. Multe dintre materiile reglementate de legiuitorul
francez sunt de origine pur romană, sunt citate pasaje din Lucrările pregătitoare ale elaborării
Codului napoleonean, unde se declarase că nu este posibilă înţelegerea acestui cod, fără o prealabilă
cunoaştere a legilor Romei.
Codificarea, ca o acţiune ştiinţifică, apare din nevoia depăşirii unei simple practici cutumiare
şi reprezintă o adevărată revoluţie legislativă. Legiferarea obiceiurilor şi codificarea constituie
dovezi ale progresului juridic.
Împotriva acţiunii vaste de codificare întreprinsă în Franţa la începutul veacului trecut s-a
ridicat Şcoala istorică a dreptului în Germania. Reprezentatul său de seamă, Savigny, considera că
legea scrisă este potrivnică progresului societăţii datorită rigidităţii sale, iar codificarea ar fi o operă
arbitrară şi falsă, deoarece conţine întotdeauna idei sistematice, incompatibile cu dezvoltarea
progresivă şi suplă a dreptului. El crede că orice cod este o frână în dezvoltarea normal – treptată şi
creatoare – a spiritului popular.
Teoria lui Savigny nu a fost confirmată nici de practica legislativă germană. Redactarea
codurilor s-a dovedit a fi o operă progresistă, larg receptată de societate. În Franţa apare Codul civil
la 21 martie 1804, Codul de procedură civilă la 1 ianuarie 1807, Codul pentru comerţ la 1 ianuarie
1808, Codul penal la 1 ianuarie 1811.
În România pregătirea Codului civil este încredinţată de Domnitorul Cuza unei comisii
alcătuită din 6 membrii (Bosianu, Strat, Papadopol, Calimach, Vernescu, Apostolescu şi Creţescu).
Codul este de inspiraţie franceză, el intră în vigoare la 1 decembrie 1865 şi conţine 1914 articole.
S-a probat faptul că legea este incontestabil superioară obiceiului, că ea – cu claritatea,
precizia şi generalitatea ei – este un instrument juridic cu o reală eficacitate. Acest lucru a făcut ca şi
celelalte popoare (inclusiv cel german) să adopte legi şi să treacă la o masivă acţiune de codificare6.
Specialiştii români sunt în unanimitate preocupaţi de codificarea legislaţiei administrative. Un
colectiv ştiinţific7 constituit în cadrul Institutului8 de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” a
propus9 spre dezbatere publică „Proiectul Codului de Procedură Administrativă al României”, astfel
încât pe baza propunerilor şi sugestiilor să se îmbunătăţească proiectul respectiv şi să fie înaintat
legiuitorului. Acest Cod este cu atât mai necesar cu cât Legea nr. 1/1978 privind activitatea de
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii, a fost abrogată. Pe
5

Hegel, op. cit., p. 245.
N. Popa, op. cit., p. 230.
7
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8
Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” este un organism profesional al cărui obiect principal de
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profesionale şi la ridicarea nivelului moral al funcţionarilor administrativi, al elevilor şi studenţilor din învăţământul
administrativ, la dezvoltarea studiilor asupra administraţiei publice româneşti din perspectivă istorică şi comparată. Institutul
de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, reînfiinţat la Sibiu în 1995, este continuatorul Institutul de Ştiinţe
Administrative fondat în anul 1925 din iniţiativa Profesorului Paul Negulescu. Are statut de asociaţie de utilitate publică şi
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pentru a urma o carieră administrativă şi urmăreşte sensibilizarea autorităţilor publice şi a societăţii civile cu privire la
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lângă definirea noţiunilor de administraţie publică, procedură administrativă, regim de putere
publică, personal din administraţia publică, serviciu public sau de interes public, proiectul cuprinde
şi o definiţie foarte importantă datorită implicaţiilor practice: „persoana administrativă”.
„Persoana administrativă, definită în sensul prezentei legi, reprezintă o autoritate publică,
instituţie publică şi serviciu public”.
Proiectul propune şi principiile procedurii administrative. Procedura administrativă
necontencioasă trebuie să se desfăşoare pe baza: principiului legalităţii, principiului exercitării
obligatorii şi cu bună credinţă a competenţelor procedurii legale, principiului egalităţii în faţa
administraţiei publice, principiului motivării acţiunii administrative şi a măsurilor dispuse,
principiului exercitării ierarhice a recursului, principiului transparenţei în activitatea administraţiei
publice, principiului obligativităţii aducerii la cunoştinţă a actelor adoptate şi a măsurilor dispuse.
În procedura administrativă contencioasă se propune să se aplice alături de principiile deja
enunţate, principiul contradictorialităţii, principiul independenţei în activitatea administrativjurisdicţională, principiul garantării dreptului la apărare şi la exercitarea căilor de atac în faţa
instanţelor judecătoreşti, principiul stabilităţii actului administrativ-jurisdicţional.
Codul de procedură administrativă ar cuprinde norme care să reglementeze: domeniul de
aplicare a procedurii administrative; modul de desfăşurare a procedurii administrative; participanţii
la procedura administrativă; fazele procedurii administrative; operaţiuni administrative; contracte
administrative; executarea şi respectarea actelor administrative; drepturi şi îndatoriri rezultând din
atribuţiunile de serviciu; controlul administrativ; căile de atac.
Considerăm că Proiectul de Cod administrativ ar trebui să reglementeze mai detaliat
jurisdicţia administrativă şi să precizeze relaţia Cod de procedură administrativă-Legea
contenciosului administrativ, pentru că prevederile înscrise în Titlul X, Căile de atac, cele referitoare
la trăsăturile jurisdicţiilor administrative, destul de reduse ca întindere şi nu suficient de clare,
conduc la ideea unei structuri organizatorice cu atribuţii jurisdicţionale, structuri existente în cadrul
administraţiei publice, deci un sistem (după modelul francez) paralel cu sistemul instanţelor
judecătoreşti existente, or sistemul judiciar român este unitar, aşa cum reiese din prevederile
constituţionale.
Literatura juridică de specialitate s-a împărţit în a susţine necesitatea unei astfel de codificări
sau în a nega utilitatea sa. Este evident că în orice structură statală se adoptă legi succesive şi
fragmentare pe domenii, pe raporturi sociale, legat de anumite circumstanţe şi necesităţi. Foarte rar
se întâmplă ca aceste legi să rămână o perioadă mai îndelungată în vigoare, fiind supuse unor
transformări succesive, uneori uitându-se până şi de principiile şi motivele care au stat la baza
edictării lor.
În ceea ce priveşte eficienţa şi utilitatea adoptării unui Cod administrativ, chiar înainte de
1989 se aprecia că un asemenea act normativ ar contribui la clarificarea regimului juridic
administrativ. După 1990 s-a reluat teza necesitaţii codificării normelor de drept administrativ,
pornind de la premisa că o administraţie publică modernă, civilizată, într-un stat de drept,
democratic şi social trebuie să fie o administraţie publică transparentă, caracterizată prin norme
clare, pe cât posibil unitare, accesibile tuturor. În programul de guvernare 2009-2012, în contextul
prezentării direcţiilor de acţiune, la capitolul consacrat reformei administraţiei publice este evocata
necesitatea creşterii transparenţei şi eficienţei actelor administrative, procedurile de lucru în
administraţie urmând să se îmbunătăţească prin completarea/restructurarea cadrului legislativ
existent cu Codul de proceduri administrative şi Codul administrativ.
În timp ce proiectul unui Cod de procedură administrativă a constituit un demers legislativ
mai uşor de realizat, punând accent pe regulile procedurale aplicabile privind adoptarea actelor
administrative, proiectul Codului administrativ constituie o acţiune normativă de mare amploare –
singulară la nivelul Statelor membre ale Uniunii Europene.
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Un Cod administrativ ar avea drept consecinţă o veritabilă asanare a sistemului de drept
românesc, prin reducerea semnificativă a cantităţii de acte normative existente, permiţând asigurarea
clarităţii, coerenţei, eficienţei şi efectivităţii legislative în materie.
Efortul de codificare întreprins în Franţa în anul 1948, nu a dat rezultatul scontat. Printr-un
decret din 10 mai 1948 s-a dispus codificarea normelor de drept administrativ, dar nu s-a reuşit să se
elaboreze decât un Cod al administraţiei comunale, Codul sănătăţii publice ş.a.m.d. În Portugalia,
deşi s-a elaborat un cod intitulat Cod administrativ, acesta nu conţine decât norme de organizare
comunală şi judeţeană.
Prima şi singura codificare elaborată incipient în dreptul nostru administrativ o întâlnim în
Regulamentele Organice.
Prin Legea din 28 martie 1908 s-a înfiinţat pe lângă Ministerul de Interne Consiliul
administrativ permanent, care printre altele, a avut şi sarcina de a elabora un Cod administrativ,
sarcină pe care nu şi-a îndeplinit-o niciodată.
Având în vedere experienţa franceză, profesorul François Terré10 a formulat o serie de critici
adresate codificării administrative, de origine reglementară, având caracter permanent şi
particularizându-se, în principiu, prin absenţa modificărilor de fond. Totuşi – constată acelaşi
specialist – după relansarea codificării, sub această formă, s-au produs modificări de fond, de natură
legislativă deşi, în evoluţia sa recentă, codificarea administrativă se declară o codificare de drept
constant, neimplicând o altă modificare, decât a formei, dar care nu exclude reredactarea normelor
care, deşi vechi, utile şi aplicabile, au devenit neinteligibile, din cauza evoluţiei limbii.
Şi chiar dacă noile coduri – avertizează François Terré – sunt supuse aprobării Parlamentului,
codificarea administrativă tinde, în fapt, să-l împiedice să exercite funcţia definitorie, esenţială, în
materie legislativă, în condiţiile în care chiar Parlamentul a abilitat Guvernul să modifice, prin
ordonanţe, părţi ale codurilor aparţinând domeniului legii.
În literatura de specialitate relativ recentă11, în demonstrarea necesităţii codificării
administrative s-a pornit de la premisa că, în activitatea executivă, alături de normele materiale, un
rol important îl au normele de procedură, precum şi de la constatarea că, datorită diversităţii
legislative, în activitatea executivă, se resimte lipsa unei sistematizări a legislaţiei, în sensul unei
codificări a celor mai importante norme materiale şi procedurale care reglementează conţinutul şi
forma acestei activităţi.
În ceea ce priveşte Codul fiscal, după 22 decembrie 1989, trecerea de la economia socialistă
la o economie de piaţă, a impus adoptarea de reglementări legale prin care să se asigure veniturile
necesare funcţionării statului şi unităţilor administrativ-teritoriale. Reglementările adoptate în
această perioadă de tranziţie, firesc, au avut imperfecţiuni. Fiecare venit al statului avea o
reglementare separată. În plus, şi aderarea la Uniunea Europeană impune, în continuare,
perfecţionări ale cadrului legislativ al fiscalităţii.
Se impunea realizarea unui cadru unitar, obiectiv realizat prin:
- Codul fiscal al României, adoptat prin Legea nr. 571/2003 (M. Of. nr. 927/23.12.2003),
care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004. Codul fiscal, în materie fiscală, prevalează asupra oricăror
prevederi din alte acte normative. Conţine reglementări privind impozite şi taxe.
- Codul de procedură fiscală al României, adoptat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
(republicat în Monitorul Oficial al României nr. 863/26.09.2005), a intrat în vigoare la 1 ianuarie
2004. El reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind
administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale, prevăzute de
Codul fiscal (art. 1). De asemenea, se aplică şi pentru administrarea drepturilor vamale, precum şi
10
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pentru administrarea creanţelor provenind din contribuţii, amenzi şi alte sume care constituie
venituri ale bugetului general consolidat, în măsura în care legea nu prevede altfel.
Cele două coduri – fiscal şi de procedură fiscală – sunt principalele izvoare specifice ale
dreptului fiscal. În afara lor mai sunt şi alte izvoare specifice. Dintre acestea exemplificăm cu
reglementările privind evaziunea fiscală, Codul vamal, cazierul fiscal, inspecţia fiscală, Garda
Financiară, ANAF ş.a.
Proiectul Codului penal prevede un regim sancţionator sensibil mai blând pentru majoritatea
infracţiunilor. Adoptarea principiilor care stau la baza politicii penale a statului este responsabilitatea
autorităţii legislative, care trebuie să se raporteze la nevoile societăţii dintr‐un anumit moment. Din
această perspectivă, legislativul trebuie să îşi asume o decizie apreciind dacă societatea româneasca
este pregătită pentru adoptarea unei politici penale mai puţin ferme, prin preluarea unor principii
adaptate realităţilor sociale din alte state. Spre exemplu, este discutabilă oportunitate reducerii
limitelor de pedeapsă pentru aceste infracţiuni, ţinând cont de importanţa pe care o atribuie
societatea valorilor sociale legate de integritatea funcţionarilor, de obligaţiile asumate de statul
român cu privire la combaterea corupţiei şi de criticile deja exprimate în cadrul rapoartelor de
monitorizare pentru aplicarea unor pedepse prea blânde persoanelor condamnate pentru asemenea
fapte. Prin coborârea limitelor minime de pedeapsă se poate ajunge la situaţia ca sancţiunile aplicate
să nu mai aibă caracter descurajator, în condiţiile unei tendinţe evidente în practică de a aplica
pedeapsa minimă prevăzută de lege pentru infracţiunile de corupţie.
Considerăm că nu este oportună preluarea în Codul penal a infracţiunilor care sunt în prezent
incriminate de Legea nr. 78/2000. Proiectul nu reuneşte toate infracţiunile cuprinse în legi speciale,
fiind exceptate domenii precum evaziunea fiscală, infracţiunile privind protecţia mediului,
infracţiunile silvice sau traficul de droguri, iar pentru a asigura eficienţa codificării se justifică doar
prevederea normelor cu caracter de generalitate în materia corupţiei ‐ luare/dare de mită,
trafic/cumpărare de influenţă. Aceleaşi argumente sunt aplicabile şi în domeniul criminalităţii
informatice, reglementată în prezent prin Legea nr. 161/2003, precum şi al infracţiunilor referitoare
la comerţul electronic, incriminate de Legea nr. 365/2002. Proiectul preia o parte dintre infracţiunile
reglementate de aceste legi speciale, în timp ce altele sunt menţinute în actuala reglementare, ceea ce
va îngreuna activitatea practicienilor, nevoiţi să acţioneze cu două acte normative pentru acelaşi
domeniu al ilicitului penal. Mai mult, nu au fost preluate definiţiile corespunzătoare ale unor termeni
(date informatice, instrument de plată electronică), şi nici unele forme agravate ale infracţiunilor,
ceea ce va determina dificultăţi suplimentare în practică. Menţinerea legilor speciale permite
României o adaptare rapidă şi eficientă la specificul combaterii unor fenomene infracţionale
specializate, caracterizate printr‐o evoluţie permanentă a modalităţilor şi mijloacelor de săvârşire a
faptelor şi prin perfecţionarea continuă a cadrului normativ internaţional. Totodată, prin menţinerea
acestor instrumente suple este facilitată îndeplinirea obligaţiilor pe care România şi le‐a asumat prin
adoptarea convenţiilor din domeniu12.
Ministerul public atrage atenţia, într-un document cuprinzând critici la adresa Noului Cod
Penal, că legislativul trebuie să îşi asume o decizie, apreciind dacă societatea românească este
pregătită pentru adoptarea unei politici penale mai puţin ferme, prin preluarea unor principii adaptate
realităţilor sociale din alte state, sau dacă, în contextul unei criminalităţi în creştere şi al deteriorării
condiţiilor economice, o asemenea politică penală nu ridică riscul de a transmite un semnal greşit
organelor judiciare sau persoanelor predispuse să săvârşească infracţiuni. Parchetul îşi structurează
observaţiile pe capitolele proiectului de Cod penal. În ceea ce priveşte partea generală, documentul
postat pe site-ul Ministerului Public arată că este necesară reformularea dispoziţiilor privind
vinovăţia, iar referitor la eroare sunt exprimate „rezerve” cu privire la oportunitatea reglementării
erorii de drept penal ca fiind o cauză de neimputabilitate.
12
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Intrarea în vigoare a noului Cod civil român (NCCR) la 01 octombrie 2011 constituie un
adevărat eveniment şi un moment istoric în dezvoltarea dreptului şi a societăţii româneşti.
Procesul de codificare a cunoscut evoluţii specifice în perioada 1948 – 1989, modificări
importante, care au format obiectul unor coduri proprii: Codul familiei (Legea nr. 4/1954) şi Codul
muncii (1950). După modificarea substanţială din 1948, la 1 ianuarie 1969 au intrat în vigoare Codul
penal şi Codul de procedură penală ale Republicii Socialiste Romania. Încă din 1954, s-au declanşat
preocupările de elaborare şi adoptare a unui nou Cod civil „socialist”, în 1971 publicându-se un
proiect al „Codului civil al R.S. Romania”. După 1989, în condiţiile tranziţiei spre economia de
piaţă şi aderării României la UE (1 ianuarie 2007), s-a pus problema unor schimbări radicale ale
sistemului legislativ. Astfel, pe lângă adoptarea unei noi Constituţii (8 decembrie 1991) şi revizuirea
ei (2003) au fost elaborate şi adoptate noi coduri: civil şi de procedură civilă, penal şi de procedură
penală. O primă noutate o reprezintă renunţarea la soluţionarea printr-un act normativ distinct a
materiei familiei (ex – Legea nr. 4/1953, Codul familiei) şi revenirea la cea anterioară acestuia, când
marea majoritate a reglementărilor juridice privind familia erau cuprinse în Codul civil. Altă
inovaţie o reprezintă introducerea unui capitol special consacrat respectului datorat fiinţei umane şi
drepturilor ei inerente (în cadrul Cărţii I- Despre persoane) o translatare şi particularizare a
drepturilor fundamentale ale omului în planul dreptului privat, „drepturile omului opozabile altor
oameni”. Este formulat, în acest context, conceptul global de „drepturi ale personalităţii”Noul Cod
Civil („NCC”) reprezintă o operă legislativă de o anvergură fără precedent în dreptul privat român.
Meritul fundamental al NCC este dat de armonizarea legislaţiei de drept privat român cu normele
europene şi cu exigentele epocii moderne. O altă noutate normativă cu potenţial impact în plan
instituţional, financiar-bugetar şi de resurse umane este reprezentată de reglementarea instanţei de
tutelă, instanţă judecătorească nou-creată, specială, cu atribuţii în materii contencioase şi
necontencioase din domeniul dreptului familiei. Codurile civile au jucat, mai ales începând cu epoca
modernă, un rol hotărâtor în procesul de unificare şi modernizare a statelor, dezvoltare a sistemului
democratic, prin promovarea obiectivelor „statului de drept” şi diseminarea valorilor cultural-sociale
specifice timpului, reglementând raporturile dintre membrii comunităţii şi prescriind conduita lor
legală. Nu vom reuşi niciodată poate să cunoaştem şi să arătăm şi la adevărata lor valoare toate
contribuţiile Codului nostru civil de la 1864 la modernizarea şi europenizarea societăţii româneşti.
Ceea ce ştim sigur deja este faptul că, fără el, un asemenea proces nici nu ar fi putut avea loc! Un rol
asemănător este chemat să îndeplinească şi noul Cod civil. Desigur, acum distanţa dintre forme şi
fond nu mai este atât de mare, dar persistă în anumite aspecte. Un alt mare "păcat" care apasă
ambele coduri priveşte modul de adaptare al lor. Atunci, ca şi acum codul a apărut ca unul impus, în
1864 prin Decret domnesc, iar în 2009 prin asumarea răspunderii guvernului, fără dezbateri
parlamentare şi cu ignorarea problemei acceptabilităţii sociale a soluţiilor reglementate. În orice caz,
NCCR reprezintă codul civil al integrării României în Uniunea Europeană, al epocii mondializării şi
societăţii post-moderne. De aceea, acum la intrarea în vigoare a noii "constituţii civile" a României,
trebuie să privim cu maximă responsabilitate conţinutul şi reglementările sale, să le apreciem cu
justă măsură şi în raport cu misiunea asumată şi tot în acelaşi spirit să-i arătăm calităţile şi sa
denunţăm defectele13.
În actuala perioadă care tinde spre o stabilizare legislativă, la nivelul tuturor ramurilor
dreptului, se discută problema necesităţii sistematizării normelor juridice în raport de noile realităţi
sociale şi constituţionale. În majoritatea ramurilor dreptului se impune necesitatea sistematizării
normelor juridice ca o problemă de primă importanţă, deoarece aşa cum s-a arătat şi în literatura de
specialitate14, normele juridice ale anumitor ramuri de drept (ex. administrativ), spre deosebire de
13

Prof. univ. dr. Mircea Duţu (Directorul Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu", avocat Baroul
Bucureşti) a prezentat o istorie a codificării în România. Noul Cod civil: între tradiţii şi modernitate.Material prezentat la
Baroul Dolj-Craiova, 22 octombrie 2011.
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alte ramuri de drept care sunt codificate, sunt cuprinse în acte normative disparate, şi nu într-un cod
unitar care să asigure o unitate şi o coeziune având la bază principii comune.
Semnificaţia codificărilor produse în Europa în sec. al XIX-lea este evidenţiată de cunoscutul
comparatist de origine română, Léontin Jean Constantinesco15. „Este limpede – arată acesta – că
suveranitatea populară ce se manifestă în statul naţional a căutat şi a găsit dezvoltarea ei necesară, în
codurile naţionale”. Autorul citat subliniază că, este greu de stabilit, cu precizie, conţinutul şi măsura
exactă a acestei unităţi, având în vedere faptul că, în Europa, diferenţele dintre normele juridice
locale, dintre uzanţe şi cutume fuseseră întotdeauna foarte mari.
Profesorul Constantinesco ajunge la concluzia că, totuşi, istoria dreptului Europei reprezintă,
în realitate, o unitate, iar istoria sistemelor de drept naţionale, creaţii ştiinţifice tardive, care nu sunt
decât părţi componente şi în sfârşit că, marile codificări nu pot fi înţelese, fără apariţia statului
modern, ca formă politică fundamentală, a vieţii Europei moderne.

15

Léontin Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat, vol.I, Introducere în dreptul comparat, Editura All,
Bucureşti, 1997, p. 30-31.
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CONTRIBUŢII ALE MORALEI LA PROCESUL
DE CODIFICARE
Alexandru Florin MĂGUREANU*
Abstract:
Law and morale coexist in society and both are governing human behaviours. There are still
doctrinal controvercies regarding the line that separates law from morale, specifically if this line is a right
or a serpentine one. Morale can not be considered a formal source of law, in a democratic state. However
the role that morale plays in creating law and even in the codification process can not be denyed. Morale
draws ideals that law must follow, that law must transform into realities.
Keywords: law, morale, source of law, separation line

1. Introducere
Codul nu este o lege obişnuită, ci un act legislativ unic, cu o organizare proprie, în care
normele juridice sunt aşezate într-o consecutivitate logică, după un sistem bine gândit, ce reflect
structura internă a ramurii de drept respective1. Tocmai de aceea adoptarea unui Cod este un
moment de maximă importanţă pentru viaţa juridică a oricărei ţări.
Jean-Etienne Portalis, important jurist şi politician, participant la redactarea Codului civil
francez (autor al Discursului preliminar la proiectul Codului civil) scria că: „Nu este nevoie de legi
inutile [...] nici nu trebuie totul simplificat [...] nici totul prevăzut [...], ar fi o greşeală să se creadă că
ar putea exista un corp de legi care să prevadă toate cazurile posibile şi să fie potrivit cu cazul
special al fiecărui cetăţean în parte [...] A guverna prea bine înseamnă a guverna rău”2. În total acord
cu autorul acestor rânduri, credem că nu este posibilă şi că nici nu ar fi eficientă, o guvernare care ar
avea ambiţia de a prevedea orice situaţie, de a găsi rezolvări înainte chiar ca problemele să apară.
Abstractizarea şi gradul ridicat de generalitate pe care trebuie să îl aibă o normă juridică (însuşiri
obligatorii atât pentru o lege, cât şi pentru un cod de legi), dau naştere unei provocări: aceea de a
aplica dispoziţiile normei la cazul concret. Această problemă îşi găseşte rezolvarea prin combinaţia
dintre ecuaţia rece, precisă, matematică a normei juridice şi ceea ce am putea numi factorul uman,
adică aplicarea legii unor fiinţe umane, de către oameni. Prin urmare aplicarea normei de drept are,
în mod obligatoriu şi o dimensiune morală. Însă nu doar aplicarea dreptului are o puternică
componentă morală, ci şi elaborarea normelor juridice.
Dreptului i se cere astăzi să fie din ce în ce mai eficient şi să facă faţă din ce în ce mai multor
provocări. Capacitatea normelor juridice de a rezolva conflicte eficient, de a da soluţii, cât mai
obiectiv şi cât mai repede posibil, apare din ce în ce mai mult în prim-plan. Mai mult chiar, dreptului
îi este uneori contestată autoritatea de a face declaraţii de valoare, cu toate că normelor juridice le
este unanim recunoscut rolul de a proteja valori. Dreptul însă nu poate să fie redus la rolul unui
simplu arbitru. Prin ceea ce putem numi „juridic” sunt protejate, sau cel puţin recunoscute, şi
importante valori morale.
*
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2. Dreptul şi morala, sisteme de valori ce coexistă în societate
Ar fi imposibil ca dreptul să recunoască sau să protejeze idealuri precum libertatea, democraţia, dreptatea sau adevărul, fără să se lase la rândul său influenţat de ele, fără să fie „contaminat”
şi să îşi adapteze acţiunile astfel încât ele să fie conforme cu astfel de idealuri, să ţintească spre
împlinirea lor. Moralitatea trasează idealuri pentru drept, pe care acesta încearcă să le realizeze. În
orice societate, există valori mai mult sau mai puţin importante, ocrotite de pedepse mai mult sau
mai puţin aspre. Valorile sunt transmise noilor generaţii şi astfel însuşite de acestea şi transmise mai
departe. În acelaşi timp însă, au existat şi vor exista în fiecare societate încălcări ale regulilor ce
protejează aceste valori. Fără ca aceste abateri să fie pedepsite, întregul sistem valoric din
comunitatea respectivă s-ar prăbuşi.
Morala nu găseşte în sine resursele necesare să pedepsească toate aceste abateri, astfel încât
trebuie să apeleze la drept. La rândul său, dreptul, deşi capabil prin metodele sale specifice să
rezolve problemele juridice, se bazează, îşi găseşte justificarea în morală sau cel puţin în anumite
principii ale acesteia. Într-un stat democratic, echitatea impune să se dea fiecăruia ceea ce i se
cuvine, legalitatea impune ca orice normă juridică să emane de la stat, stat ce, la rândul său, primeşte
legitimitatea de a acţiona doar atunci când se legitimează pe acordul, pe suveranitatea propriilor săi
cetăţeni, când respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale acestora, în scopul de a asigura
ordinea socială, recunoaşterea, dar şi promovarea unor valori esenţiale, aşa cum este justiţia, concept
ce are o puternică dimensiune morală. Cu timpul dreptul s-a îndepărtat, suficient de mult, de morală,
astfel încât să fie considerat o ştiinţă de sine stătătoare. Legea şi codurile moderne au ajuns la un
grad atât de ridicat de tehnicizare, încât probabil că, dacă un cetăţean al Greciei Antice, de pe
vremea lui Aristotel sau Platon, ar asista la desfăşurarea unui proces modern (sau chiar un cetăţean
din vremea noastră, fără o pregătire juridică), nu numai că nu ar reuşi să vadă ce este echitabil în
acea cauză, dar nici nu ar înţelege în totalitate ce se întâmplă într-o sală de judecată. Sunt părţi ale
dreptului care se apropie din ce în ce mai mult de o ştiinţă exactă. Morala îşi poate permite să
discute despre anumite situaţii, să menţină controverse pentru ani întregi sau chiar decenii. Legii i se
cere însă o rezolvare cât mai rapidă. Dreptului i se cere o finalitate, o rezolvare, o închidere într-un
fel sau altul a cazurilor aduse lui spre judecată. Există, atât în cauzele civile, cât şi în cele penale şi
mai ales în cele comerciale, necesitatea ca ele să fie rezolvate cu celeritate. Cu toate că uneori
complexitatea unor cauze face ca procesele să se întindă pe lungi perioade de timp, nu este just ca un
individ ce a adus o cauză spre rezolvare unei instanţe sau un individ ce este chemat în faţa instanţei
să aştepte ani sau chiar zeci de ani pentru a primi o rezolvare, o sentinţă.
Principiile ce cârmuiesc un proces juridic astăzi, principii ca libertatea, contradictorialitatea,
proporţionalitatea, egalitatea în faţa legii, celeritatea, respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale sau principiul înfăptuirii justiţiei, impun ca procesele să se desfăşoare după reguli
specifice, transformă procesul într-o serie de proceduri obligatorii şi precise, foarte asemănătoare cu
nişte formule matematice. Dreptul are nevoie astăzi de norme din ce în ce mai tehnice, de reguli din
ce în ce mai abstracte, care să garanteze o rezolvare cât mai rapidă şi mai imparţială a conflictelor.
Este din ce în ce mai dificil să observăm componenta morală într-o asemenea tehnicizare, însă
aceasta nu înseamnă că ea nu este acolo. Judecătorii, în măsura în care legea le permite, vor avea
întotdeauna o doză de subiectivitate atunci când sunt chemaţi să se pronunţe într-o pricină, deciziile
lor vor fi întotdeauna, într-o măsură mai mare sau mai mică, afectate de propria lor moralitate. De
asemenea, o lege care ar fi într-un serios conflict cu morala şi-ar pierde cu siguranţă legitimitatea.
După Kant, morala este în sine însăşi, o practică în înţeles obiectiv, după care noi trebuie să ne
conducem şi ar fi absurd, ca recunoscând autoritatea morală, să afirmăm că nu putem urma aceste
precepte, întrucât „nu poate exista un conflict al politicii, ca doctrină juridică aplicată, cu morala ca
doctrină, însă teoretică (deci nu poate exista un conflict al practicii cu teoria) ”3. Aşadar, în concepţia
3
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lui Kant, morala este cea care fundamentează dreptul, iar dreptul este aplicarea practică a moralei şi,
prin urmare, nu poate exista un conflict între drept şi morală. Cu toate că ar fi periculos ca toate
preceptele morale să devină obligatorii, prin învestirea cu forţă juridică, există o clară identitate de
scop, între drept şi morală, anume acela de a urmări atingerea şi apoi menţinerea unui bine general
cât mai înalt.
Morala a fost definită ca „ansamblul convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, reflectate şi
fixate în principii, norme, reguli, determinate istoric şi social, care reglementează raporturile şi
comportarea indivizilor între ei, precum şi între aceştia şi colectivitate şi a căror respectare se
întemeiază pe conştiinţă şi pe opinia publică”4. S-a afirmat5 că morala este o realitate dată, un
ansamblu de reguli de conduită, prescripţii admise la o epocă determinată, de o societate dată.
Dacă morala este un ansamblu de reguli, etica a fost considerată6 ştiinţa care studiază
judecăţile de valoare prin care distingem binele de rău, ca ramură a filosofiei practice, care
determină ce scopuri sau idealuri urmăreşte omul, ordinea sau ierarhia în care aceste scopuri se
subordonează unul altuia, ce alegere trebuie să se facă între ele sau, mai pe scurt, care ne învaţă ce
trebuie făcut. Chiar dacă este discutabil dacă etica poate avea caracterul unei ştiinţe de sine
stătătoare, putem afirma că ea presupune, cu siguranţă, o abordare sistemică a preceptelor morale.
Kant afirma că trebuie să acţionăm „numai conform acelei maxime prin care să poţi vrea totodată ca
ea să devină o lege universală”7. Comiterea unui act imoral nu ar putea avea această calitate, întrucât
cel care comite un astfel de act este conştient de imoralitatea sa şi nu şi-ar dori ca fapta sa să devină
o lege universală, să îi fie aplicată şi lui. Astfel, un principiu moral trebuie să fie (la fel ca în cazul
dreptului) acceptat de către toţi sau să aibă măcar vocaţia de a deveni o astfel de „lege universală”.
Potrivit concepţiei lui Kant, morala este într-o strânsă legătură cu o proprietate a priori a sufletului
omenesc. Morala apare aici ca o proprietate înnăscută a noastră, ce nu poate fi obţinută prin
experienţă, prin impunere exterioară.
Există importante diferenţe între morala diferitelor religii, la fel cum există importante
diferenţe între morala laică, în diferite spaţii, în diferite culturi juridice. Există totuşi principii
comune, o moralitate minimă, ce pot fi regăsite în orice sistem juridic sau moral, fie el laic sau
religios. Unele din aceste imperative morale sunt necesare, pentru chiar existenţa societăţilor umane,
pentru împlinirea unor scopuri elementare. De pildă, un grup social stabil, sigur, ajută la protejarea
membrilor tineri şi la cea a grupului în general. Un sistem moral, în termeni biologici, ar fi astfel
benefic din punct de vedere evoluţionist, pentru că ar permite unor sisteme sociale consistente să îşi
prelungească viaţa şi să promoveze reproducerea8. Acesta ar fi şi un criteriu de diferenţiere a ideilor
morale, respectiv de menţinere a acelora care au contribuit la acest scop sau de renunţare la cele ce
nu au reuşit să facă acest lucru. Morala laică, civilă, capătă într-o măsură din ce în ce mai mare
întâietate în faţa moralei religioase. Un exemplu clar în acest sens este acceptarea de către morala
civilă şi de către lege a relaţiilor sexuale cu parteneri de acelaşi sex, în ciuda opoziţiei categorice a
moralei iudeo-creştine. Moralitatea religioasă se bazează pe comandamente dogmatice, ce emană de
la o forţă exterioară, divină şi a căror forţă este asigurată prin promisiunea unor recompense sau, din
contră, prin ameninţarea cu pedeapsa. Moralitatea laică este compusă din acele interese generale ce
permit grupurilor sociale să îşi menţină coeziunea9. Cu certitudine morala religioasă are însă, în
continuare, un rol extrem de important, atât pentru morală, în general, cât şi pentru celelalte sisteme
valorice dintr-o societate, inclusiv pentru drept.
4
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3. Dezbaterea Hart-Fuller, controversă actuală după mai bine de 50 de ani
Dacă în doctrină există un acord unanim cu privire la faptul că, la origine, dreptul se
confunda cu morala, există numeroase controverse cu privire la separarea dintre drept şi morală,
respectiv cu privire la întrebarea dacă linia ce separă aceste două noţiuni este una dreaptă sau una
atât de sinuoasă, încât este greu să faci aprecieri asupra limitelor sale. Este cunoscută dezbaterea ce a
avut loc acum mai bine de 50 de ani între profesorul Hart10 şi profesorul Fuller11. Hart susţinea că
utilitarişti precum Bentham şi Austin recunoşteau totuşi, „ceea ce poate fi numit intersectarea
dreptului cu morala”, cât şi faptul că, istoric, dezvoltarea sistemelor juridice a fost puternic
influenţată de morală, precum şi că standardele morale au fost profund influenţate de lege, astfel
încât conţinutul multor legi oglindeşte reguli morale sau principii. Autorul susţine că este posibil să
aprobi separarea dintre drept şi morală şi, în acelaşi timp, să consideri că este greşit să consideri că
legea este un simplu comandament. Regulile care conferă drepturi, continuă Hart, deşi sunt distincte
de comandamente, nu trebuie să fie reguli morale sau să coincidă cu ele. Regulile există şi referitor
la ceremonii, jocuri sau în multe alte sfere reglementate de norme care sunt irelevante pentru justiţie
sau pentru ce ar trebui să fie dreptul. De asemenea, judecătorii nu interpretează legile, pentru a
împlini unele scopuri sociale, ci doar descoperă în legile abstracte ceea ce este latent în ele. Regulile
de drept includ în ele însele diferite politici, care să ajute la rezolvarea cazurilor dificile, situaţiilor
interpretabile. Aceste scopuri pot fi astfel considerate juridice, la fel ca şi normele12. Un element
esenţial al conceptului de justiţie este principiul potrivit căruia toate cazurile asemănătoare trebuie să
fie rezolvate într-un mod similar. Astfel încât, sublinia Hart, există în chiar noţiunea de drept, format
din reguli generale, o moralitate proprie, fără să fie necesar un contact cu principiile morale. Un alt
argument pe care Hart îl găseşte pentru a sprijini separarea totală între drept şi morală este acela că
există reguli care, indiferent cât de proaste sau inechitabile sunt, vor rămâne în continuare legi. De
asemenea, există reguli care îndeplinesc toate criteriile morale pentru a fi legi şi totuşi nu sunt legi.
Fuller, la rândul său, recunoştea că între drept şi morală trebuie să fie făcută o anumită
separare. Legea trebuie să fie respectată, deoarece ea reprezintă o realizare umană. Legea nu poate fi
un simplu fiat, dictat de putere, sau un model repetitiv, ce poate fi perceput în comportamentul
autorităţilor statului13. Respectul pe care îl datorăm legilor umane trebuie să fie cu siguranţă diferit
de cel pe care îl acordăm legii gravitaţiei, iar dacă legile, chiar şi cele rele, ne pot pretinde să le
respectăm, atunci legea trebuie să reprezinte o direcţie generală a efortului uman, pe care să o putem
înţelege şi descrie şi pe care o putem aproba, în principiu, chiar şi în momentul când ne apare ca
fiind nepotrivită14. Fuller critică aspru şcoala pozitivistă, spunând că dacă tot ce poate ea oferi este
observaţia că, oricum am defini dreptul, este întotdeauna ceva diferit faţă de morală, atunci
învăţăturile sale nu ne sunt de prea mare ajutor.
Într-o exemplificare, Hart afirma că judecătorul poate să legifereze bine în penumbra unei
prevederi legale şi că legiferarea sa trebuie să fie condusă de concepţiile judecătorului cu privire la
ceea ce trebuie să fie. Totuşi, acest lucru se poate întâmpla şi într-o societate devotată scopurilor
celor mai rele, unde judecătorii ar completa insuficienţele legii cu propria lor inechitate15. Această
opinie a lui Hart poate fi interpretată ca o atenţionare asupra pericolului de a introduce prea multă
moralitate în conceptul de drept. Fuller, în replică la această afirmaţie a lui Hart, arată că până şi în
cele mai corupte regimuri există o anumită ezitare în a transforma în lege scrisă cruzimile,
intoleranţa şi măsurile inumane, ezitare ce nu derivă din separarea dreptului de morală, ci tocmai ca
urmare a identificării dreptului cu cele mai importante şi cele mai clare cerinţe ale moralităţii.
10
11
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Ambii autori resping teoria „legii comandament” potrivit căreia legea este o simplă comandă,
susţinută cu o forţă suficient de puternică încât să îi asigure eficienţa. Legea nu poate fi, în totalitatea
ei, comparată cu un om ce ameninţă cu o armă16, care îşi impune în acest mod voinţa. Hart susţinea
că un sistem juridic nu se sprijină pe forţa coercitivă, ci pe anumite reguli generale acceptate, care se
referă la procesul de elaborare a legilor.
Potrivit lui Fuller, legea nu poate fi construită doar pe lege, în primul rând deoarece
împuternicirea de a face legi trebuie să fie sprijinită de atitudinea morală care îi acordă această
competenţă. Este vorba, aici, despre o moralitate externă legii, care face legea posibilă. Aceasta nu
este însă suficientă, fiind necesar să acceptăm şi moralitatea internă a legii însăşi17.
Schiţând câteva din punctele de vedere ale celor doi autori, putem observa cât de
controversată este (controversă ce există şi astăzi) relaţia dintre drept şi morală. Morala provine din
comandamente religioase sau din comandamente impuse de comunitatea socială sau, în fine, din
autoimpunerile conştiinţei individuale, pe când norma juridică provine din prescripţiile autorităţii
publice, împuternicită cu atribuţii normative18. Ambele discipline (dreptul şi morala) sunt
hermeneutice, normative, argumentative şi interdisciplinare19. Ambele au un caracter social, iar
scopul lor este să reglementeze comportamente. De asemenea, ambele au în centrul lor concepte
comune, cum ar fi democraţia, drepturile omului sau justiţia. În sfârşit, întrucât dreptul este o
practică normativă deschisă, referirile la idei morale şi, astfel, la etică sunt adeseori inevitabile, astfel
încât putem privi cercetarea juridică şi etica ca discipline gemene, puternic înrudite şi similare din
mai multe puncte de vedere20. Morala poate fi abordată obiectiv ca moravuri, tradiţii morale, reguli
de acţiune existente într-o societate dată, fie într-un sens subiectiv, cu referire la conştiinţa morală
individuală21. În sens subiectiv, ideea de morală se apropie de conceptul de responsabilitate, de
internalizare a anumitor precepte, reguli, însuşire ce are ca efect apariţia unui sentiment de vină,
remuşcare, atunci când o regulă este încălcată. În sensul mai larg, cel obiectiv, morala se apropie
mai mult de conceptul de drept privit în general. Morala este uneori un tărâm al controversei. Există
un centru, un punct de plecare, pe care îl putem numi o morală minimă, formată din acele idei ce
sunt general acceptate. Există însă şi anumite aspecte morale ce fac obiectul unor aprinse
controverse, în orice societate. Spre exemplu, există un consens general că furtul sau crima trebuie
să fie condamnate atât de morală, cât şi de lege. În acelaşi timp, există multe noţiuni ce sunt abordate
diferit şi stârnesc puternice dezbateri, aşa cum este avortul, căsătoria între homosexuali, pedeapsa cu
moartea, ingineria genetică ş.a.m.d.
Dreptul este adeseori privit ca punerea în practică a moralei şi, în consecinţă, moralitatea
capătă o mare relevanţă atât în aplicarea, cât şi în interpretarea dreptului. Morala promovează
anumite idealuri, pe care dreptul este chemat să le pună în practică. Dintr-o perspectivă juridică,
morala poate fi privită ca „plasa de siguranţă” a dreptului, ca o certitudine că dreptul îşi împlineşte
menirea într-un stat democratic. În acelaşi timp, prin conferirea forţei juridice doar anumitor norme
morale, se asigură obiectivitatea necesară în a aprecia ce fapte umane sunt încălcări ale regulilor şi în
ce fel trebuie să fie pedepsite. Regulile morale nu reuşesc să ofere nici obiectivitatea necesară, nici
generalitatea pe care o au normele de drept şi nici să asigure o aplicare egală, nediscriminatorie a
regulilor. Legea trebuie să fie respectată, chiar şi atunci când, din diferite motive, o considerăm ca
fiind imorală. Doar respectarea normelor juridice este asigurată prin forţa coercitivă a statului. O
lege care este în vigoare trebuie, conform principiului legalităţii, să fie aplicată imediat (şi
16
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neretroactiv). Chiar dacă o largă opoziţie la o prevedere legală va duce în final la pierderea
legitimităţii legii respective şi la necesitatea schimbării ei, atâta timp cât legea este încă în vigoare ea
va fi aplicată. Chiar dacă morala reuşeşte să impună dreptului o cale de mijloc între afirmaţiile
„legea nu ar trebui să fie aşa, astfel încât sunt liber să acţionez oricum vreau” şi „legea este astfel,
aşa că trebuie să mă supun orbeşte”, nicio normă morală nu poate anula imediat o normă juridică.
Jeremy Bentham şi John Austin susţineau că, dacă o lege atinge un anumit grad de inechitate,
atunci rezistenţa faţă de acea normă devine o obligaţie morală. Acest punct de vedere poate totuşi să
fie periculos într-o anumită măsură. A aprecia asupra a ceea ce este moral presupune un mare grad
de subiectivism. Principalele calităţi ale legii sunt tocmai obiectivitatea, generalitatea, capacitatea ei
de a fi aplicată egal tuturor persoanelor ce intră sub incidenţa prevederilor sale, în urmărirea unui
ideal de echitate şi justiţie. A aprecia o lege ca fiind imorală şi a decide că ea nu trebuie să fie urmată
înseamnă, până într-un punct, anihilarea ordinii juridice. Dreptul are un scop ale cărui rădăcini pot fi
regăsite în cele mai importante valori umane, valori ce sunt şi morale, însă în acelaşi timp încercarea
de a atinge acest scop poate fi una inechitabilă, dacă litera legii nu este respectată. În acest caz
scopul nu scuză mijloacele, ci chiar mijloacele sunt cele ce pot să deturneze scopul.
Dacă împotriva unei norme juridice există o largă opoziţie, determinată în principal de
încălcarea unor prescripţii morale, atunci cu siguranţă legea respectivă trebuie să fie reevaluată. Însă
legea poate fi schimbată doar printr-un alt act cu aceeaşi forţă juridică ca a celui ce a dus la
adoptarea sa. Principiul legalităţii ne opreşte să modificăm o lege imediat ce o mulţime de oameni
cer această schimbare, invocând principii morale, chiar dacă schimbarea este cerută de un număr
foarte mare de oameni şi pe un ton foarte autoritar. Elaborarea unei legi şi punerea sa în practică cer
îndeplinirea anumitor condiţii tehnice stricte.
Într-un sistem de drept trebuie să existe căi specifice de a face faţă problemelor de maximă
urgenţă, astfel încât dreptul să nu fie nevoit să apeleze la alte discipline sau la voinţa unei mari mase
de oameni, pentru a reglementa o situaţie. Cu toate acestea, o normă ce este contrară moralei va fi cu
siguranţă modificată în statul de drept, atâta timp cât această modificare nu încalcă principiul
legalităţii.
4. Principii morale garantate prin drept. Concluzii
Nicolae Steinhardt afirma că „împotriva invaziei moralei în drept, s-a produs reacţiunea
afirmării autonomiei dreptului, a justificării acestuia prin el însuşi, independent de orice altă
disciplină: psihologie, sociologie, sau morală22”. A recunoaşte autonomia dreptului înseamnă a şti că
orice problemă de natură juridică poate să fie soluţionată cu elemente din interiorul disciplinei23. Nu
este vorba, după cum subliniază autorul, despre o „autarhie intelectuală”, ci de posibilitatea de a
rezolva, în drept numai, orice chestiune.
Dreptul încearcă încă, într-o oarecare măsură, să proiecteze o imagine morală asupra
normelor sale. Mai mult decât atât, între conceptele morale şi cele juridice există încă legături foarte
puternice. Nu de puţine ori, în pledoariile din procese, se vorbeşte despre moralitatea învinuitului
sau inculpatului, iar buna-credinţă este un concept cu un rol deosebit de important pentru drept, la
fel ca şi bunele moravuri. Codul penal al României (ca şi al multor altor ţări), recunoaşte ca
infracţiuni insulta, calomnia şi, până de curând, şi adulterul, abateri, în opinia noastră, cu un caracter
mai mult moral, decât legal. Codul civil de la 1864 prevedea la art. 325 că „La orice vârstă copilul
este dator să onoreze şi să respecte pe tatăl său şi pe mama sa.” (dispoziţie pe care o regăsim şi în
Codul Napoleon, la art. 371). Exemplele de „codificare a unor precepte morale” pot continua
aproape la nesfârşit. Între dimensiunea morală şi cea legală trebuie să existe întotdeauna un
echilibru. Dacă am cuprinde în legi un număr prea mare de imperative morale, aceasta ar avea ca
p. 46
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efect un număr ridicat de conflicte între norme şi indivizi. Pe de altă parte, dacă legile ar recunoaşte
şi ar sancţiona prea puţine comportamente ce încalcă în acelaşi timp şi preceptele morale, dreptul
şi-ar pierde o importantă parte din legitimitatea şi autoritatea de care trebuie să se bucure într-o
societate.
Deşi o separare totală între morală şi drept este imposibilă, putem afirma că dreptul şi morala
(sau etica) abordează diferit noţiuni ca echitatea, dreptatea şi justiţia. Tocmai această abordare
diferită, sensul diferit pe care îl capătă aceste noţiuni, ne permite să analizăm principiul echităţii şi
justiţiei ca pe un principiu de drept, şi nu doar ca pe un principiu etic. Echitatea, sinonim cu
dreptatea şi nepărtinirea, poate fi definită ca un principiu etic şi juridic ce stă la baza reglementării
tuturor relaţiilor sociale în spiritul dreptăţii, egalităţii şi justiţiei, al colaborării şi respectului
reciproc24. Justiţia poate fi înţeleasă fie ca „totalitatea organelor de jurisdicţie dintr-un stat,
ansamblul legilor şi al instanţelor judecătoreşti; sistemul de funcţionare al acestor instanţe”25, fie ca,
sens la care ne vom referi atunci când vorbim despre principiul echităţii şi justiţiei, un ideal de
dreptate şi echitate. Înţelese astfel, atât echitatea, cât şi justiţia, noţiuni inseparabil legate, sunt mai
mult principii etice decât principii juridice. Cu toate acestea, principiile morale pot fi, în anumite
situaţii, introduse în sistemele de drept, devenind astfel părţi ale acestora. Odată ce au fost
consacrate prin drept (cu toate că vor fi şi în continuare influenţate şi de morală), aceste principii
acţionează, îşi produc efectele, în cadrul sistemelor juridice. Aceasta ne dă posibilitatea să abordăm
principiul iniţial etic, al echităţii şi justiţiei, dintr-o perspectivă juridică. La fel şi în cazul noţiunii de
„demnitate umană” (concept eminamente de natură morală, Aristotel afirma că demnitatea constă nu
din a poseda onoruri, ci din conştiinţa că le merităm). Declaraţia universală a drepturilor omului din
1948 face referire directă la demnitatea umană, „întrucât recunoaşterea demnităţii inerente tuturor
membrilor familiei umane şi a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, al
dreptăţii şi al păcii în lume”26. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene stipulează dreptul
la demnitate la articolul 1, care prevede: „Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie
respectată şi protejată”. Mai mult decât atât, conform explicaţiilor oficiale cu privire la Cartă,
demnitatea persoanei nu constituie numai un drept fundamental în sine, ci reprezintă însuşi temeiul
drepturilor fundamentale27. Curtea de Justiţie a U.E. a confirmat că dreptul fundamental la demnitate
face parte din dreptul Uniunii. Noul Cod civil reia aceste dispoziţii la art. 72, conform căruia orice
persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale [alin. (1)]. Este interzisă orice atingere adusă
onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor
stabilite prin lege [alin. (2)]28. Dreptul la demnitate umană, ca şi alte drepturi, sunt enunţate la nivel
de principiu în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi în alte tratate internaţionale sau
europene. Reglementările menţionate mai sus (ce se bucură de forţă juridică obligatorie) fac
trimitere directă la un concept de natură morală, acela de demnitate umană, concept ce nu este
definit juridic. În Declaraţia universală a drepturilor omului, conceptul de demnitate se referă mai
degrabă la o protecţie efectivă a drepturilor. În Convenţia europeană a drepturilor omului,
demnitatea este mai degrabă pusă în legătură cu interzicerea torturii29. Mai recent, demnitatea capătă
24
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sensul de protejare a fiinţei umane împotriva abuzurilor de orice natură, de garantarea unui nivel de
trai decent, de hrană şi locuinţă, de protecţie a datelor cu caracter personal, de protecţie a mediului
dar şi de limitare a manipulării genetice, de prevenire a discriminării genetice. Demnitatea este
aşadar mai mult decât un drept fundamental, este un principiu moral ce se bucură de recunoaştere şi
protecţie juridică. Folosirea unui astfel de principiu în pacte, tratate şi convenţii cu privire la
drepturile omului apare ca o necesitate, întrucât astfel de documente sunt în fapt declaraţii de
principii. Cu toate acestea, recunoaşterea demnităţii umane, la un nivel atât de general, într-un Cod
civil, dă naştere unor întrebări. În ce măsură va fi acest drept garantat, protejat efectiv? În ce măsură
este demnitatea umană protejată efectiv, fără a deveni un drept infirm?
Apariţia constituţiilor şi a codurilor moderne a răspuns nevoii pe care o are dreptul de a-şi da
o justificare. Cu toate acestea, nici legislaturile democratice şi nici măcar constituţiile nu pot
satisface singure cerinţa ca legea să aibă o bază cognoscibilă. Ca urmare, dreptul trebuie să se
sprijine pe autoritatea obiectivă a ştiinţei, care devine un element necesar al dreptului pozitiv30.
Dreptul însă nu se sprijină doar pe ştiinţă, ci şi pe moralitate. Linia ce separă morala de drept este,
chiar şi astăzi, o linie atât de sinuoasă, încât uneori cu greu îi putem sesiza existenţa. Majoritatea
normelor de drept au, cu certitudine, o componentă morală sau protejează valori morale. În acelaşi
timp, moralitatea, în sensul său subiectiv, contribuie în mod esenţial la existenţa responsabilităţii.
Responsabilitatea este cea care legitimează în final un sistem de drept, astfel încât am putea afirma
că, cel puţin într-o anumită măsură, regulile morale interiorizate legitimează dreptul. Într-o opinie31,
între subiecţii dreptului şi cei ai moralei, precum şi între disciplinele de drept şi etică, diferenţele
sunt doar graduale şi contextuale. Sunt reale, însă nu putem face afirmaţii generale în legătură cu ele.
Putem doar să învăţăm să le înţelegem în contexte specifice şi nu există distincţii generale, chiar
dacă un sistem juridic anume şi o anume moralitate au caracteristici distinctive32. Dreptul, privit ca
întreg, poate avea caracteristici morale, deoarece majoritatea componentelor sale, în special legile,
au aceste caracteristici. Însă există, de asemenea, unele proprietăţi specifice, sistemice, care aparţin
dreptului sau unui sistem juridic în întregime, ce sunt diferite de proprietăţile părţilor ce îl compun33.
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NORMA JURIDICĂ – MODEL DE CONDUITĂ ŞI CODIFICARE
A ACŢIUNII UMANE
Luiza Melania TEODORESCU∗
Abstract: From the perspective of legal sociology, legal norm is characterized, unlike other rules,
the ability to indicate and determine the new behaviors.
Right addresses, the impersonal, of indefinite social recipients, prescribing actions or behavior
type, binding, permissive or prohibitive, recommendation or inducement.
On behalf of interests, aspirations, ideals, opting for an alternative behavior, establish a model that
expresses the social requirements of a particular historical time.
Will high social status of law (formalized), the legal norm is a value expression. Thus, it becomes
a benchmark, a standard against which conduct is regarded as lawful or unlawful.
Specific character of legal norms is the formation of a uniform type of behavior and codification
of human action.
Keywords: norm, normative system of social, legal norm, law, legal norm, typical character,
encoding human action

1. Particularităţile sistemului normativ juridic în raport cu celelalte sisteme normative1
Dreptul constituie o disciplină socială care reglementează raporturile dintre oameni şi stă la
baza cerinţelor impuse omului care trăieşte în societate. Dreptului îi este atribuit un rol de arbitru
între individ şi grup, de instrument de asigurare a stabilităţii societăţii2.
Caracterul normativ al dreptului garantează ordinea juridică în societate, stabilind nu ceea ce
este, ci ceea ce trebuie să fie (comportament virtual), aşa numitul raport dintre a fi (sein) şi a trebui
(sollen) 3, sub forma unor reguli generale şi impersonale.
Dreptul este prescriptiv, normele sale reprezentând comandamente care ordonă, interzic sau
permit o anumită conduită. Obligativitatea dreptului este asigurată prin sancţiunea prevăzută în
structura normei juridice.
În cazul încălcării dreptului, sancţiunea îmbracă, în principiu, o formă oficială, fiind aplicată
de organe special investite cu puterea de a judeca şi decide prin hotărâri, la nevoie aduse la
îndeplinire prin forţa aparatului coercitiv al statului (manu militari).
S-a spus despre drept că el este limbajul puterii care îi raţionalizează ordinele, vocea
constrângerii4. Dreptul legitimează puterea iar puterea dă dreptului forţa coerciţiei.
Distinct de restul normelor sociale, normele juridice se particularizează prin modul în care
sunt elaborate şi prin provenienţa lor exclusivă din surse strict determinate: autoritatea publică
investită cu împuterniciri de reglementare juridică sau autoritatea judiciară5.
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Norma juridică nu numai disciplinează socialul, dar îl şi valorizează, dă substanţă,
materializează valori juridice (dreptate, libertate, obligaţie, responsabilitate, justiţie, legalitate,
autoritate, răspundere, legitimitate, egalitate), morale, religioase, economice, politice, în norme de
conduită obligatorii. Dreptul dispune de posibilitatea de a-şi apropria alte norme sociale (morale,
tehnice, etc.) trecându-le în sfera juridicului.
2. Conceptul de normă juridică
Definiţia normei juridice, marchează specificul său în raport cu celelalte norme sociale.
Norma juridică poate fi definită ca fiind regula socială de conduită caracterizată prin generalitate,
impersonalitate şi obligativitate, instituită sau recunoscută de autoritatea publică şi a cărei aplicare
se asigură prin acceptarea conştientă de către destinatarii ei, nerespectarea fiind sancţionată de
către forţa coercitivă a statului.
Norma juridică este forma prin care se exprimă dreptul, totalitatea normelor juridice formând
dreptul obiectiv, în virtutea căruia există drepturile subiective ale persoanelor6.
Definirea formală a dreptului, înfăţişat ca ansamblu de prescripţii juridice, poate crea
impresia unei viziuni prea înguste, deoarece ea nu este ataşată decât dreptului pozitiv şi îl limitează
la un legalism centrat numai în jurul statului, care edictează norma şi o sancţionează. Este adevărat
că, „dreptul nu poate fi pozitiv, decât prin decizia unei autorităţi, care îl stabileşte şi îl impune, ca un
adevăr obiectiv”7. Dar, tot atât de adevărat este că, regula de drept nu este nici improvizată, nici
arbitrară şi că ea provine dintr-o multitudine de factori materiali şi morali, sociologici, ideologici,
istorici şi actuali.
Dreptul nu se reduce la un ansamblu formal de reguli care nu sunt decât expresia de moment
dat, într-o anumită societate. Aceste reguli nu reprezintă întregul drept. Dar ele formează o categorie
foarte specifică în ansamblul regulilor care îi guvernează pe oameni, în special în raport cu normele
morale şi alte norme sociale8.
Din perspectiva sociologiei juridice, norma juridică se caracterizează, spre deosebire de alte
norme, prin capacitatea de a indica şi de a determina noi comportamente, caracteristică considerată a
fi practic baza raportului dintre putere şi drept.
Georg Jellinek considera că, patru sunt trăsăturile definitorii ale normelor juridice: privesc
conduita exterioară a oamenilor, fiind aplicabile în raporturile dintre ei; provin de la o autoritate
exterioară cunoscută; forţa lor obligatorie este garantată de o putere exterioară; sunt norme cu o
acţiune eficientă.
Norma juridică are caracter volitiv. Ea reprezintă voinţa socială ridicată la rang de lege
(oficializată). Normele juridice sunt mijlocul de realizare a idealului în justiţie, conform voinţei
sociale şi se exprimă în conţinutul prevederilor sale.
Norma juridică este o expresie valorică. În numele unor interese, aspiraţii, idealuri, ea
optează pentru o variantă comportamentală, instituind un model care exprimă exigenţele sociale
dintr-un anume timp istoric.
Scopul normei juridice este de a asigura convieţuirea socială, orientând comportamentul
oamenilor în direcţia promovării şi consolidării relaţiilor sociale, în relaţie directă cu valorile sociale
statornicite în societate9.
Mircea Djuvara identifica existenţa anumitor condiţii pe care trebuie să le îndeplinească
norma juridică pentru a-şi putea îndeplini scopul:
- să corespundă structurii şi necesităţilor superioare ale societăţii;
6
Elena Mihaela Fodor, Câteva reflecţii privind conţinutul normei juridice, Studii de Drept Românesc, nr. 1-2,
Bucureşti, 2002, p. 17.
7
C. Atias, Quelle positivité? Quelle notion de Droit?, Archive de Philosophie du Droit, T. XXVII, p. 209 şi urm.
8
Jean Louis Bergel, Théorie générale du Droit, Dalloz, 1985, p. 47.
9
Mihai Bădescu, Teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004, p. 161.
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- să fie recunoscută ca efectiv obligatorie de către majoritatea destinatarilor ei, în temeiul
conştiinţei caracterului său necesar10.
Norma juridică se distinge de alte norme de conduită socială prin dotarea ei cu sancţiuni
organizate, a căror aplicare este încredinţată puterii publice, prin proceduri speciale. Norma juridică
este o reglare, o menţinere, o aranjare şi restabilire a echilibrului social şi a controlului social11.
Boris Negru12 consideră că, poate fi numită normă juridică doar acea normă socială ce
conţine o regulă de conduită, stabilită sau autorizată de stat, menită să reglementeze cele mai
importante domenii de activitate umană şi ocrotită, în caz de necesitate, de forţa coercitivă a statului.
3. Caracterele normei juridice
În literatura de specialitate, trăsăturile normei juridice sunt puse în evidenţă diferit, de la un
autor la altul.
J.L. Bergel13 distinge, între normele diverselor sisteme de drept, trăsături comune,
caracteristice oricărei prescripţii juridice, pe care le degajă, înainte de a proceda la examinarea
regulilor generale, care constituie legile şi regulamentele.
A) Elementele caracteristice oricărei prescripţii juridice
Prescripţiile juridice sunt ordine formulate prin drept şi a căror respectare este impusă de
către autoritatea publică, dar sub această noţiune generală se ascund forme şi conţinuturi diferite.
J.L. Bergel14 consideră că, normele juridice exprimă „tipul concret” sau „formula abstractă”
a ceea ce trebuie să fie în relaţiile juridice. Dar, există două mari categorii de norme: cele care
ordonează o singură relaţie juridică şi cele care pot ordona o pluralitate indefinită.
Deasupra infinitei diversităţi a conţinutului posibil al prescripţiilor juridice şi a diferitelor
origini din care provin, trebuie să facem deosebirea dintre regulile generale şi abstracte şi
prescripţiile particulare.
Regulile generale şi abstracte sunt destinate să se aplice unui număr nedeterminat de relaţii
juridice şi persoane, ori de câte ori situaţiile care formează obiectul acţiunii lor sunt reunite.
În schimb, în opinia aceluiaşi autor, prescripţiile particulare nu au vocaţie de a acţiona decât
într-o singură situaţie şi efectul lor este limitat la una sau două persoane determinate. Astfel,
deciziile judiciare nu au, în principiu, decât o autoritate relativă, limitată la părţi. În dreptul francez
este interzis judecătorului să se pronunţe prin dispoziţii generale şi de reglementare, în cauzele care
le sunt supuse spre soluţionare15.
Actele administrative individuale sunt destinate să-şi producă efectele în avantajul sau
împotriva unui sau unor destinatari determinaţi.
Dar dreptul contemporan a multiplicat derogările de la principiul relativităţii efectelor
actelor juridice. Există din ce în ce mai multe acte juridice care privesc interesele colective
familiale, patrimoniale, profesionale şi care, deşi nu emană decât de la anumiţi reprezentanţi ai
acestor interese, se impun tuturor membrilor unei colectivităţi (unei ramuri de activitate), şi îmbracă
astfel, un caracter reglementar (normativ).
Acestea sunt actele – norme, pentru care contractul colectiv de muncă încheiat de
organizaţiile profesionale şi aplicabil tuturor membrilor unei profesii poate fi cel mai bun exemplu.
Aceste acte – norme sunt intermediare între dispoziţiile generale şi abstracte şi prescripţiile
particulare.
10

Mircea Djuvara, Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Biblioteca Universitară de Drept, Bucureşti, 1935, p. 45.
Romul Petru Vonica, Introducere generală în drept, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 238.
12
Boris Negru, Teoria generală a dreptului şi statului, Chişinău, 1999, p. 144.
13
Jean Louis Bergel, Théorie générale du Droit, Dalloz, 1985, p. 41-42.
14
J. L. Bergel, op. cit., p. 41.
15
Idem, p. 44.
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B) Regulile generale şi abstracte
Există tendinţa de a identifica regula de drept cu legea şi de a considera că, şi una şi alta se
definesc ca reguli de conduită care guvernează relaţiile sociale, consacrate prin drept, şi care au un
caracter permanent, general şi abstract.
J. J. Rousseau proclama că, „obiectul legilor este întotdeauna general”. Aceasta înseamnă
că, norma vizează o întreagă categorie de persoane aflate în condiţiile stabilite pentru aplicarea sa şi
definite într-un mod abstract. Ea se adresează, dacă nu tuturor cetăţenilor, cel puţin unor categorii
destul de largi dintre ei, pentru a-şi satisface scopul armonizării relaţiilor sociale16.
Vom reţine că, regulile de drept au o funcţie, o origină, o sancţiune şi caracteristici proprii,
care le deosebesc de alte reguli care guvernează societăţile umane17.
a) Caracterul general al normei juridice
Generalitatea normei priveşte atât subiectul căruia i se adresează, toţi membrii societăţii fiind
egali în faţa legilor, cât şi ocazia, sens în care dispoziţia normei se aplică în toate situaţiile descrise
de normă, conform unei conduite prescrise18.
Generalitatea este indispensabilă normei juridice deoarece, ansamblul grupului social şi
fiecare dintre membrii lui trebuie să beneficieze nu numai de un drept cert, ci şi de un drept egal.
Numai prin generalitatea ei, norma juridică poate reprezenta o unitate egală de măsură, un criteriu
unic în aprecierea conduitei membrilor grupului social, din punctul de vedere al conformităţii ei cu
cerinţele legii19.
Repetabilitatea şi continuitatea, sunt intrinseci caracterului general al normei juridice.
Modelul de comportament prescris în norma juridică trebuie urmat în multiple împrejurări de acelaşi
gen20.
b) Impersonalitatea normei juridice
Faptul că, norma juridică are caracter general, nu înseamnă că, toate actele normative se
aplică asupra întregii populaţii şi pe întreg teritoriul ţării.
Regula de conduită prescrisă are caracter impersonal, în sensul că, norma juridică nu se
adresează unei persoane anume. Ea se aplică tuturor persoanelor ce se află în situaţiile şi condiţiile
precizate în ipoteza sa21.
Mai mult, într-un stat de drept, sfera de acţiune a normei juridice nu se limitează numai la
îndatoririle indivizilor faţă de stat, ci ea se extinde asupra guvernanţilor înşişi, asupra autorităţilor
care, în îndeplinirea funcţiilor lor trebuie să respecte normele privind competenţa, procedura,
normele care consacră drepturi în favoarea cetăţenilor22.
Unele norme se adresează tuturor cetăţenilor, cum este cazul normelor juridice
constituţionale. Normele constituţionale care privesc drepturile omului şi libertăţile fundamentale se
adresează tuturor persoanelor fizice (şi juridice) care trăiesc şi se află pe teritoriul unei ţări, atât
autohtonilor, cât şi străinilor sau apatrizilor.
Există norme care au ca trăsătură specialitatea, ele păstrându-şi generalitatea în considerarea
adresabilităţii faţă de un grup social cu caracteristici comune: minori, pensionari, magistraţi, străini,
militari, etc. În vigoare sunt şi norme juridice care stabilesc statutul juridic al unor organe
unipersonale, cum ar fi: Ministrul Justiţiei, Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, etc. Ele
16

Jean Louis Bergel, Théorie générale du Droit, Dalloz, 1985, p. 45.
Jean Louis Bergel, op. cit., p. 46.
18
Radu Stancu, Norma juridică, Teză de doctorat, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu”, Bucureşti, 2001, p. 46.
19
Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 184.
20
Idem, p. 184.
21
M. Bădescu, op. cit., p. 162.
22
Ibidem, p. 184.
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nu derogă de la caracterul general, deoarece privesc funcţia ca atare, indiferent de persoana ce are la
un moment dat calitatea menţionată23.
Înăuntrul uneia dintre aceste categorii de persoane, norma juridică se aplică tuturor, fără
excepţie. Putem spune, prin urmare, că, este impersonală, şi nu personală, elaborată pentru o anume
persoană.
În literatura de specialitate s-a pus problema dacă, sub denumirea de „norme juridice” pot fi
incluse norme pur individuale, adresate uneia sau mai multor persoane determinate. Autori români
ca Sofia Popescu şi Ion Craiovan apreciază că normele juridice individuale, cum sunt cele cuprinse
în hotărârile judecătoreşti date în procesele civile, penale, deciziile administrative nu pot fi calificate
drept norme juridice, deoarece în termenul de „normă” sau de „lege” se au în vedere regularitatea,
continuitatea, detaşarea de cazurile particulare şi implicit generalitatea. Aceste situaţii nu există şi nu
au valoare, decât în considerarea legăturii lor cu o normă juridică autentică, deci generală. Normele
juridice individuale sunt emise în aplicarea sau pentru executarea unei norme generale.
Normele juridice privesc nu numai persoanele fizice sau juridice, de drept public sau privat,
ca titulare de drepturi şi obligaţii, ci şi statele, ca titulare de suveranitate.
În dreptul internaţional, norma juridică este acea regulă obligatorie de conduită creată de
state prin acordul lor de voinţă, cu scopul de a reglementa raporturile dintre ele, şi a cărei aplicare
este realizată prin respectarea de bună voie de către state sau, în caz de necesitate, prin sancţiuni
suportate de acestea.
Norma de drept internaţional este, prin urmare, orice regulă de conduită acceptată de state în
raporturile dintre ele, fie că are caracter de generalitate, în sensul valabilităţii pentru toate statele, fie
că are o sferă de aplicare particulară, la două sau mai multe state, în toate domeniile sau numai în
probleme determinate ale cooperării interstatale24.
c) Norma juridică are un caracter tipic
Caracterul tipic al normei juridice constă în formarea unui tip de conduită uniform şi a unei
codificări a acţiunii umane.
Este firesc ca dreptul, în măsura în care este conceput ca totalitate de norme, să reclame un
grad de tipizare relativ ridicat. Procedeele de conceptualizare constituie nu numai procedee utile, dar
şi procedee indispensabile ale operei de construire a reglementărilor juridice25.
Preocuparea pentru justa configurare a soluţiilor de fond, nevoia de a asigura predictibilitatea,
realizabilitatea soluţiilor de fond, exprimate în formă conceptuală, determină necesitatea procedeului
pe care l-am denumit de „tipizare juridică”, prin convergenţa unui complex de metode – atât
empirice, cât şi logice şi, de ce nu? structuraliste26.
Aceste reguli de conduită, dat fiind tocmai caracterul lor de reguli chemate să guverneze
desfăşurarea diferitelor categorii de relaţii şi situaţii, şi cuprinzând, ca atare, nu soluţii individuale, ci
23

Sofia Popescu, op. cit., p. 183; Nicolae Popa ş.a., op. cit., p. 132.
Gheorghe Moca, Drept internaţional public, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, 1989, p. 28.
25
Anita M. Naschitz, Teorie şi tehnică în procesul de creare a dreptului, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1969, p. 253.
26
O veche controversă pune în discuţie însăşi justificarea metodelor de abstractizare şi conceptualizare în drept.
Empirism şi conceptualism în metoda juridică: trebuie oare ucise categoriile juridice? – este titlul studiului pe care M. Waline
l-a consacrat acestei controverse, studiu în care critica poziţia metodologică a ceea ce el denumea – existenţialism juridic” iar
Rivero „impresionism juridic”. Autorul francez se ridica în apărarea conceptelor, categoriilor şi, în general, a metodei de
abstractizare în drept, opunând argumentelor empirismului extrem (care neagă utilitatea abstractizărilor într-un domeniu în care
susţine că, trebuie să domine rezolvările concrete, de la caz la caz) argumente de natură să învedereze imposibilitatea asigurării
securităţii juridice, şi, în general, a unui regim de legalitate, fără elaborarea unor instrumente prin mijlocirea cărora, cu toată
nevoia de individualizare, cazurile concrete să poată fi rezolvate în lumina unor soluţii, principii, definiţii, categorii, concepte
generale. Soluţia contrară, care merge la un formalism extrem, reduce întregul drept la o construcţie logică ruptă de fundamentul
său real, nu poate oferi o bază metodologică pentru opera de legiferare juridică. J. Dabin critică conceptualismul juridic, şi
prezintă un punct de vedere sociologic. A se vedea pe larg, Anita M. Naschitz, op. cit., p. 254.
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soluţii de principiu, de un grad mai mic sau mai mare de generalitate, reclamă o reflectare a
realităţii, nu în concreteţea ei nemijlocită, nu în ceea ce diferitele fapte, situaţii, relaţii au ca trăsături
individuale, ci în ceea ce, la diferite categorii de subiecte, ele au socialmente tipic. Aceasta
presupune, cu alte cuvinte, găsirea unei juste măsuri de reflectare abstractă, tipizată, a relaţiilor
sociale, în aşa fel, încât reglementările juridice să fie în stare să realizeze, pe de o parte, o cuprindere
integrală a sferei de relaţii supuse reglementării, fără a se ridica totuşi la un nivel de reflectare prea
generalizată, iar pe de altă parte, să asigure o capacitate de mulare a regulilor de conduită la
diferitele situaţii de viaţă, la diversele lor particularităţi şi nuanţe, fără a coborî totuşi, la un nivel de
reflectare prea particularizată sau chiar individualizată27.
Ca model de conduită, norma de drept urmăreşte o reducere şi o egalizare a relaţiilor sociale
şi izolarea, neconsiderarea diferenţelor individuale nesemnificative28.
Aşa de pildă, norma juridică penală privitoare la furt (art. 208 Cod penal), prevede că „luarea
unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a ţi-l
însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu…”. Acest aspect tipic poate subsuma nenumărate cazuri
concrete29.
Norma juridică devine un etalon, un standard faţă de care o conduită este apreciată ca licită
sau ilicită. Subordonarea faţă de dispoziţia prevăzută în normă reprezintă o cale de realizare a
socializării oamenilor, de învăţare a modului social de existenţă30.
Această activitate de modelare a conţinutului normelor de drept şi de exprimare a lor într-o
formă specifică, deşi nu se realizează exclusiv în sfera activităţii statale, îşi găseşte totuşi locul
principal în sfera activităţii statale, îndreptată, în mod special, spre reglementarea juridică a relaţiilor
sociale31.
d) Norma juridică implică un raport intersubiectiv
Aşa cum subliniază autorul Nicolae Popa, norma juridică implică un raport intersubiectiv,
ceea ce exprimă trăsătura generală a dreptului de a avea semnificaţie cu privire la viaţa socială, la
relaţiile dintre oameni, la acţiunile externe ale persoanelor.
Norma juridică imaginează omul în raport cu semenii săi. Trăsătura de bilateralitate a normei
implică alteritatea (transformarea subiectivului în obiectiv) şi reciprocitatea sa32 (o permanentă
limitare reciprocă între subiecte şi posibila obligare a unui subiect faţă de altul).
În Tratatul de referinţă de Filosofia dreptului şi ştiinţă juridică generală33, normele sunt
caracterizate ca motive de comportament şi convingeri, credinţe, subliniindu-se că existenţa lor
presupune cel puţin existenţa unui subiect al obligaţiei şi a unui titular al dreptului, calitatea normei
de a fi în vigoare fiind condiţionată de existenţa unui subiect al obligaţiei, precum şi a unui subiect
care să creadă în ea.
Caracterul bilateral rezidă în faptul că, norma juridică are în vedere schimbul just între
persoane, aflate permanent în relaţie. Participarea unui individ la circuitul juridic presupune o
permanentă raportare a acestuia la ceilalţi indivizi.
Normativitatea juridică vizează doar acele raporturi ce se stabilesc (direct sau indirect) între
raporturi sau grupuri umane, raporturi ce implică alteritatea (ad alterum), adică raporturile fiecăruia
cu semenii săi, cu „alţii” (prin „alţii” – înţelegând altă persoană juridică, fizică, structuri
socio-umane, societatea ca sistem). La prima vedere, suntem tentaţi a spune că, raporturile omului
27
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cu tehnica (normele de tehnica securităţii muncii), cu natura (normele de dreptul mediului), cu
lucrurile şi bunurile (dreptul de proprietate), reprezintă abandonul ideii de „alteritate”. Dar, în aceste
categorii de raporturi, subiectele raportului juridic nu sunt obiectele, mediul, valorile, ci tot oamenii,
întrucât lor le revin, în fapt, drepturi şi obligaţii în legătură cu acestea, deci apar tot ca raporturi ale
unui individ cu alţi indivizi34.
e) Obligativitatea normei juridice
Obligaţia este efectul imediat al legii, orice normă juridică impunându-şi în mod firesc
obligativitatea.
Norma juridică reprezintă un comandament al puterii publice, a cărui respectare este
obligatorie. Normele juridice sunt prescriptive, şi nu descriptive. Ele asigură trecerea de la indicativ,
la imperativ, de la „sein”, adică de la ceea ce este, la „sollen”, adică la ceea ce trebuie să fie.
Fără caracterul general obligatoriu, norma juridică şi-ar pierde chiar sensul existenţei sale ca
normă socială distinctă, în varietatea şi multitudinea normelor sociale. Modul indicativ nu există în
drept – scrie Giorgio del Vecchio – şi când este folosit în coduri sau legi, el are în realitate un sens
imperativ35.
Obligativitatea normei juridice este dictată de scopul acesteia: necesitatea asigurării ordinii
sociale36.
Forţa obligatorie a normei juridice provine din recunoaşterea validităţii ei intrinseci; dată
fiind recunoaşterea sau prezumţia de recunoaştere a acestei validităţi, membrii grupului social au
dreptul de a se aştepta la un anumit tip de conduită, unii din partea celorlalţi, în relaţiile lor
interpersonale37.
În orice societate, eficienţa şi validitatea legislaţiei, concretizate în forţa ei obligatorie, includ
două aspecte: primul se refera la gradul de legitimitate şi credibilitate al acesteia, concretizată în
acceptarea voluntară sau forţată a normelor de drept, cel de al doilea include eficienţa regulii de
drept şi a legislaţiei în raport cu obiectivele şi funcţiile urmărite.
Odată îndeplinite condiţiile de aplicare a normei juridice, ea trebuie aplicată în mod
necondiţionat, în caz de încălcare a ei urmând a se aplica sancţiunea care o însoţeşte de obicei.
Trăsătura obligativităţii este proprie tuturor normelor juridice, indiferent de domeniul în care
intervin (public sau privat), de forţa juridică a actului normativ în care este cuprinsă norma, ca drept
pozitiv, de câmpul şi frecvenţa aplicabilităţii sale38.
Obligativitatea normei juridice nu rezultă nici din frecvenţa aplicării acesteia. Există norme
care se aplică foarte frecvent, cotidian – normele din domeniul prestării de servicii – şi norme care
se aplică rar. Norma juridică este obligatorie în ambele cazuri, întrucât ea se aplică, inevitabil, în
folosul societăţii39.
Norma juridică, spre deosebire de celelalte norme sociale, se caracterizează prin exigibilitate,
având garanţii statale de asigurare a aplicării ei, eventual prin constrângere de către o forţă eficace şi
legitimă. Aceasta nu înseamnă că, regulile de drept nu sunt luate în considerare decât pe baza
constrângerii. Recurgerea la constrângere constituie, totuşi, o excepţie. Nu se poate abuza de
constrângere pentru că, se riscă o rezistenţă generală contra legii. Condiţia de eficacitate a
constrângerii este ca acţiunea umană reglementată să fie, de regulă, realizată voluntar, constrângerea
fiind o excepţie40.
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Caracterul de injoncţiune (de poruncă statală) al normelor juridice, face din acestea norme
irefragabile. Obligativitatea normelor juridice înseamnă, în acest caz, că norma de drept se va aplica
imediat (din momentul intrării în vigoare), continuu şi necondiţionat41.
Norma juridică are caracter permanent, ceea ce înseamnă că efectele ei nu încetează prin
lipsă de aplicare sau neuz. Norma juridică se aplică constant, pe toată durata existenţei sale, de
fiecare dată când condiţiile, pe care le prevede, sunt îndeplinite.
Normele juridice pot fi caracterizate ca aşteptări generalizate de comportament, nu ca
aşteptări probabilistice, ci aşteptări care încorporează dimensiunea lui „trebuie să fie”42.
Pentru Mircea Djuvara: norma juridică reglementează numai intenţiile exteriorizate;
obligaţiile ei au atât caracter pozitiv („de a face”), cât şi caracter negativ („de a nu face”); norma
juridică obligă numai faţă de altul; constrângerea intervine, invariabil, din afara persoanei, pentru a o
determina să intre în ordinea instituită şi pentru a reface această ordine dezechilibrată într-un mod
oarecare43.
Norma de drept nu este o simplă indicaţie ori doleanţă, ea reprezintă un ordin al voinţei
politice devenită putere de stat. Caracterul prescriptiv al normei juridice prezintă nuanţe specifice în
cazul normelor principii, normelor definiţii ţi normelor sarcini44.
H.L.A. Hart considera ca element definitoriu al normelor juridice caracterul de generalitate,
caracterul permanent, persistent, şi nu sporadic.
Finalitatea normei juridice. În ştiinţa juridică contemporană45 se consideră că: norma de
drept reprezintă valori consacrate pe scara ierarhică a valorilor sociale; ocroteşte voinţa
participanţilor la raporturile sociale; coordonează voinţele acestor participanţi; obţine o astfel de
cooperare – coordonare, prin sistematizarea intereselor individuale şi sociale. Menirea fundamentală
a normelor juridice este de a asigura organizarea efectivă a societăţii.
Dreptul reprezintă consacrarea legislativă a anumitor norme sociale nejuridice, pe care statul
înţelege să le protejeze la un moment dat.
f) Norma juridică, unitate fundamentală a sistemului juridic
Norma juridică reprezintă unitatea fundamentală a sistemului juridic, dar acesta nu înseamnă
suma aritmetică, constantă a normelor juridice în vigoare, ci unitatea, ansamblul normelor juridice
structurate şi organizate sistemic, pe baza anumitor criterii şi principii. Între normele juridice, ca
unităţi fundamentale ale sistemului juridic există interdependenţe, interacţiuni. Coliziunea sistemului
este asigurată de acestea din urmă. Orice normă juridică nu poate fi izolată de celelalte părţi
constitutive ale sistemului dreptului şi nici de drept, privit ca ansamblu46.
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ASPECTE LEGATE DE NECESITATEA UNUI COD LEGISLATIV
ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC
Lucia BOBÎLCĂ*
Abstract:
The present paper reviews the specific aspects of the pharmaceutical legislation as well as the
necessity of a legal code in the field of pharmacy. There should be a systematization of the Romanian
pharmaceutical legislation through a legal code, based on the essential elements of the pharmaceutical
activity represented by the pharmacist, the medicine, it’s dynamics and the patient.
Cuvinte cheie: codificare, legislaţie farmaceutică, istorie

Ca forţă juridică, un cod are puterea unei legi, fiind act legislativ special, unic, cu o structură
şi organizare unică în care formele juridice se succed într-o logică bine gândită1.
Este necesară realizarea unei sistematizări a legislaţiei farmaceutice din România, într-un cod
farmaceutic, pe baza elementelor esenţiale ale activităţii farmaceutice reprezentată de farmacist,
medicament, circulaţia lui şi pacient.
Cercetarea legislaţiei româneşti în comparaţie cu normele europene şi alte legislaţii naţionale
de specialitate din Uniunea Europeană dar şi din perspectivă istorică, identificarea normelor,
ordonarea lor din punct de vedere logic şi cronologic şi redactarea textului sunt activităţi importante
pentru realizarea codificării.
Până în anul 1948, concesionarea unei farmacii şi obţinerea dreptului de a o conduce de către
un farmacist, se făcea numai prin concurs.
La 10 aprilie 1773 se stabileşte pentru toate regiunile Imperiului Austriac (şi Transilvania) ca
farmaciile de casă ale medicilor să fie admise numai dacă distanţa dintre medic şi cea mai apropiată
farmacie publică este de 1 milă.
Regulamentul din 1841 şi Decretul din 21 mai 1844 precizează distanţa la 2000 de stânjeni
vienezi (1 stânjen = 1, 96 m. în Ţara Românească; 2, 23 m. în Moldova).
În iulie 1851 este emisă Circulara gremială (Asociaţie a Farmaciştilor din Ţara Românească
şi Moldova în prima jumătate a sec. XIX-lea) către spiţerii din Bucureşti, cu privire la distanţa dintre
două spiţerii şi hotărârea de susţinere materială şi morală a Asociaţiei Asistenţilor în Farmacie.
În istoria recentă (2001-2007) în domeniul legislaţiei farmaceutice, primele cărţi au fost scrise
de prof. dr. Ofelia Crişan care a arătat că se utilizează aceleaşi metode în cadrul cercetării legislaţiei
farmaceutice ca şi în cazul ştiinţelor juridice: „prin conţinut, legislaţia farmaceutică aparţine ştiinţei
dreptului, iar prin destinaţie, ştiinţei farmaciştilor”2.
Cercetări privind codificarea legislaţiei farmaceutice din România, precum şi realizarea unui
proiect de codificare întâlnim în teza de doctorat a farm. pr. S. Marin care stabileşte următoarea
procedură de lucru: „propunerea structurii textului pentru legiferarea unui anumit domeniu de
activitate, pe baza cercetării legislaţiei domeniului respectiv; analiza textului legislativ existent;
elaborarea textului codului farmaceutic”3.
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Se propune în „Codul Farmaceutic” extinderea ariei faptelor penale pe care inspectorii
farmacişti le constată cu fapte ca „participarea personalului necalificat la activităţi rezervate prin
lege farmacistului sau a asistentului de farmacie, nerespectarea deciziei Agenţiei Naţionale a
Medicamentului de a modifica, retrage reclama la medicamente sau publicitatea la medicamente
fără autorizaţie de punere pe piaţă, împiedicarea exercitării activităţii de inspecţie”4.
Legea farmaciei, 266/2008 cu modificările ulterioare (O.U.G. nr. 130/2010; Legea nr.
236/2009) reglementează înfiinţarea şi funcţionarea farmaciilor comunitare şi drogheriilor. Până la
adoptarea acestei legi, farmaciile funcţionau după ordine ale Ministerului Sănătăţii, România fiind
singura ţară din Uniunea Europeană care nu avea o lege a farmaciei.
O.U.G. nr. 130/2010 modifică legea farmaciei, abrogând din alin. (2) art. 12 şi prelungind
dispoziţiile art. 12 până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. Ministerul Sănătăţii susţine că
renunţarea la criteriul demografic ar duce la deschiderea unui mare număr de farmacii în detrimentul
calităţii actului farmaceutic, iar transferul farmaciilor din mediul rural în mediul urban ar împiedica
accesul la medicamente al populaţiei de la sate sau din localităţi mici.
Din datele Comisiei Europene, media în ţările Uniunii Europene este de o farmacie la 3400
de locuitori, iar în 18 din cele 27 de state membre există acest criteriu demografic, în România
media fiind de 3100 de locuitori la o farmacie.
Consiliul Concurenţei consideră criteriul demografic o barieră în intrarea pe piaţă, cu efect
negativ asupra competitivităţii şi eficienţei unei pieţe şi de asemenea, susţine că menţinerea
criteriului demografic la înfiinţarea unei farmacii în mediul urban nu se poate realiza decât pe o
perioadă determinată.
Conform legislaţiei în vigoare, în România înfiinţarea unei farmacii comunitare în mediul
urban se face în funcţie de numărul de locuitori astfel încât în municipiul Bucureşti – o farmacie la
3000 de locuitori, în oraşele reşedinţă de judeţ – o farmacie la 3500 de locuitori, iar în celelalte oraşe
– o farmacie la 4000 de locuitori5.
Iniţial, în proiectul de modificare a Legii nr. 266/2008 se introdusese obligativitatea unei
distanţe minime de 500 m. între farmacii, iar cel puţin 51% din acţiunile unei farmacii să fie deţinute
de un farmacist dacă este asociat unic, sau de asociaţia de farmacişti, lovind astfel afacerile reţelelor
de farmacii din România, ca în final să se renunţe la aceste modificări din proiect.
Preşedintele Patronatului Farmaciştilor din România spune că trebuie reglementate anumite
disfuncţii, referindu-se la existenţa lanţurilor, a monopolului creat de distribuitorii farmaceutici.
Din datele publicate de Adunarea Generală a Grupului Farmaceutic al Uniunii Europene,
privind activitatea farmaceutică în ţările aparţinând spaţiului european, se desprind două modele de
farmacie: etic şi mercantil.
În Germania, proprietarul farmaciei este farmacistul care o conduce personal şi autonom,
ceea ce implică asumarea tuturor deciziilor referitoare la operaţiunile din farmacie (farmaceutice,
economice sau probleme de resurse umane). Este interzisă asocierea proprietarilor de farmacie, un
farmacist putând deţine doar o farmacie. Nu este prevăzut de lege criteriul geografic pentru
înfăptuirea unei farmacii. Nu sunt restricţii pentru vânzarea unei farmacii, singura condiţie este
aceea că cel care cumpără farmacia să fie numai un farmacist.
Există 5 reguli care se impun în desfăşurarea activităţii farmaceutice: preţul uniform al
medicamentelor, farmacia este exclusiv proprietate privată, pacientul are dreptul să-şi aleagă
farmacia, farmacistul nu poate practica altă profesie, farmaciile se aprovizionează numai cu
medicamente şi cu produse destinate îngrijirii sănătăţii.
În Italia, proprietarul farmaciei este farmacistul licenţiat şi abilitat să practice profesia, el fiind
proprietarul unei singure farmacii, fiind interzise lanţurile de farmacii. Sistemul farmaceutic italian
4
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are reglementat criteriul demo-geografic, numărul de farmacii fiind proporţional cu numărul de
locuitori, iar distanţa minimă între două farmacii este de 200 m.
În teoriile postcomuniste, proprietatea asupra farmaciei este deţinută de farmacişti în:
Letonia, Lituania, Slovacia şi Bulgaria; de farmacişti şi nefarmacişti în: Croaţia, Cehia, Estonia,
Polonia, Slovenia şi România.
În concluzie, legislaţia farmaceutică din România a avut şi are deficienţe, fapt ce impune
soluţii noi de abordare a fenomenului legiferării, lipsa de corelare între actele normative conducând
la interpretări diferite şi subiective din partea farmaciştilor şi a instituţiilor implicate.
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DREPTUL LA VIAŢA INTIMĂ, FAMILIALĂ ŞI PRIVATĂ –
ORIGINE ŞI EVOLUŢIE NORMATIVĂ
Christiana-Michaela-Fraga RUŞAN∗
Abstract:
The right to respect for private life, private and family is quite complex, representing an aspect of
respect for human personality, the article proclaimed 1 of the Constitution as the supreme value. All
domestic and international regulations on this law and constitutional elements of its content consists in its
specific guarantees.
Key words: fundamental right, judicial protection, supreme value, violation, legal maxim

În urma unei meditaţii asupra originii omului şi a societăţii reiese că originea şi evoluţia
drepturilor omului, în general (a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, în special) este
similară originii şi evoluţiei dreptului, în traseul parcurs, deseori, interlocutorul fiind statul. Dreptul
şi drepturile omului au, deopotrivă, ca prieten şi duşman statul.
Dacă se statuează că dreptul a existat dintotdeauna, se admite, în acelaşi timp, faptul că,
drepturile Omului sunt născute şi îşi au sorgintea într-o ordine superioară, ce transcende orice ordine
umană inventată de societate sau stat. Astfel, problematica aparţine filozofiei dreptului, mai mult
decât ştiinţelor juridice, căci, aceste drepturi au relevat de-a lungul timpului mai mult un ideal moral
şi politic. Abia mai târziu, ele s-au „juridicizat”. În acest context, se poate reliefa fundamentul
drepturilor omului, fundament ce rezidă în principiul autonomiei conştiinţei.
În mintea omenească, s-a născut, încă din cele mai vechi timpuri, ideea că fiinţa umană
posedă, prin însăşi natura sa, anumite drepturi ce sunt independente de orice ordine juridică. Aceasta
idee a fost subliniată apoi de stoici, de jurisprudenţă, de religia creştina şi, poate fi regăsită, atât în
sistemul naturalist grec, cât şi în cel roman din antichitate1.
Sofiştii au enunţat ideea potrivit căreia Omul este stăpânul destinului său, idee dezvoltată de
Platon şi Aristotel, care afirma: „numai prin lege devine cineva sclav ori liber, prin natura oamenii
nu se deosebesc întru nimic”2.
În acest cadru, drepturile omului vor fi legate de dreptul natural, care se fundamentează pe
ideea, potrivit căreia, legile stabilite de om sunt replici imperfecte ale unui drept etern şi imuabil,
aplicabil cosmosului şi ansamblului, iar legea laică nu are valoare decât dacă aceasta corespunde
legii universale.
Raţionaliştii au salvat doctrina lui Toma d’Aguino potrivit căreia individul este în centrul
unei ordini sociale şi juridice juste, însă legea divină are preeminenţa absolută asupra dreptului laic.
Aceştia au afirmat că „Dreptul natural este într-o asemenea măsură imuabil, încât nici Dumnezeu
nu-l poate schimba”3.
Raţionaliştii au definit dreptul natural ca fiind etern, însă nesupus niciunei ordini divine.
Astfel s-a născut teoria contractului social, potrivit căreia raporturile dintre stat şi cetăţenii lui sunt
fondate pe un contract social, care nu poate fi modificat de niciuna dintre părţi, fără consimţământul
∗
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celeilalte părţi. Pactul social ce reprezintă fundamentul apariţiei statului, a luat naştere datorită
necesităţii apărării proprietăţii, deci, odată cu apariţia societăţii politice şi civile.
John Locke a apreciat că oamenii trăiesc într-o societate politică, căci recunosc existenţa unei
puteri de constrângere, care urmăreşte să reprime violarea legilor. Montesquieu a arătat în lucrarea
sa „Despre spiritul legilor”, ca „legile, în înţelesul cel mai larg, sunt raporturi necesare ce derivă din
natura lucrurilor”, libertatea fiind „dreptul de a face ceea ce îngăduie legile”. De asemenea, Jean
Jacques Rousseau a menţionat în lucrarea sa „Contractul social”, apărută în anul 1762, că „omul este
născut liber, dar pretutindeni este în lanţuri”.Thomas Hobes a apreciat că, oamenii sunt egali în ceea
ce priveşte facultăţile lor fizice şi spirituale, dar această egalitate trebuie recunoscută. Statul,
societatea, devin amicii drepturilor omului.
Toate aceste idei au fost consemnate în documente de drept constituţional care garantează
drepturile omului precum: „Marea Charta a Libertăţilor” din data de 15 iunie 1275 care
materializează teoria contractului social şi consacră anumite drepturi individuale, fundamentale ale
omului; „Bill of Rights”, din 1689, care stabileşte că puterea monarhică emană din voinţa poporului,
proclamând anumite drepturi fundamentale ale omului, căci interzicea pedepsele ilegale şi crude,
instaurând obligaţia de a se comunica deţinuţilor motivele arestării, cât şi eliberarea pe cauţiune;
„Declaraţia de independenţă a S.U.A.” din 14 iulie 1776, care prevede că „oamenii au fost creaţi
egali, ei fiind înzestraţi de Creator cu anumite drepturi inalienabile, printre care se găsesc viaţa,
libertatea şi căutarea fericirii”; „Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului” proclamată în Franţa,
la 26 august 1789, care menţionează că „oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi. Deosebirile
sociale nu pot fi fondate decât pe egalitatea comună”.
Aceste documente primare au condus la concluzia că drepturile omului au fost imaginate,
iniţial, ca drepturi civile şi politice, (prima generaţie a drepturilor omului) însă schimbările radicale
sociale au demonstrat că asemenea drepturi îşi pierd conţinutul, rămânând într-o sferă formală,
motiv pentru care a apărut nevoia existenţei drepturilor sociale, economice şi culturale (a doua
generaţie a drepturilor). Pe fondul sporitei internaţionalizări a conceptului de drepturi ale omului, s-a
impus a treia generaţie de drepturi, denumite drepturi de solidaritate. În faţa dezvoltării fără
precedent a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării, s-a născut a patra generaţie de drepturi,
denumite inviolabilităţi, din care face parte şi dreptul la viaţa intimă, familială şi privată.
Inviolabilităţile sunt prevăzute de art. 22-27 din Constituţie şi reprezintă acele drepturi şi
libertăţi care, prin conţinutul lor, asigură viaţa, posibilitatea de mişcare liberă, siguranţa fizică şi
psihică, precum şi siguranţa domiciliului persoanei fizice. Aceste drepturi sunt: dreptul la viaţă,
dreptul la integritate fizică, dreptul la integritate psihică, libertatea individuală, dreptul la apărare,
dreptul la libera circulaţie, dreptul la ocrotirea vieţii intime, familiale şi private, inviolabilitatea
domiciliului.
Dreptul la ocrotirea vieţii intime, familiale şi private a apărut relativ recent în catalogul de
drepturi ca drept de generaţia a treia şi are un conţinut complex şi este de o mare importanţă pentru
libertatea şi personalitatea cetăţeanului4. Sediul materiei îl reprezintă art. 26 din Constituţie.
Astfel, potrivit art. 26 alin. 1 din Constituţia României, „Autorităţile publice respectă şi
ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”, iar conform art. 26 alin. (2), „Persoana fizică are dreptul
să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele
moravuri”.
Constituţia României reglementează acest drept ca un aspect al respectării şi ocrotirii
personalităţii omului, proclamată în art. 1 din aceeaşi Constituţie, ca valoare supremă.
Acest drept este reglementat şi în constituţiile altor state precum Olanda, Spania, Portugalia,
Japonia etc.
4
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În trecut, multa vreme, viaţa privată şi intimă au fost protejate doar de regulile morale şi
cutume. Cauza intrării ei în sfera publică, în dreptul pozitiv a acestora, este jurisprudenţială. Primele
decizii judiciare referitoare la protecţia vieţii private au apărut în prima jumătate a secolului al
XIX-lea în Anglia şi Franţa. Această protecţie acordată jurisdicţional o completa pe aceea
insuficientă care era acordată dreptului de autor, motiv pentru care, la sfârşitul secolului al XIX-lea,
ea a întărit noua noţiune, apăruta la acea vreme, de drept moral de autor.
În doctrină5, au fost evidenţiate cauzele care au consacrat acest drept, ca un drept
fundamental distinct şi anume: dezvoltarea tehnologică, apariţia societăţilor de mase, formarea unei
economii de piaţă, a atributelor personalităţii, pluralismul din domeniul moral şi al valorilor.
După cum se poate observa, dispoziţiile constituţionale impun autorităţilor publice obligaţia
de a respecta viaţa intimă, familială şi privată împotriva oricăror ingerinţe exercitate de către stat sau
persoane fizice.
De asemenea, articolul 8 alin. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că
„Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a
corespondenţei sale”.
După cum se poate observa, aceste dispoziţii legale impun autorităţilor publice obligaţia de a
respecta viaţa intimă, familială şi privată împotriva oricăror ingerinţe exercitate de către stat sau
persoane fizice6. Singurele derogări de la acest principiu pot fi admise doar în temeiul legii, potrivit
art. 8 alin. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, „Nu este admis amestecul unei
autorităţi publice, decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă acesta
constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară securităţii naţionale, siguranţei
publice, bunăstării economice a ţării, apărării ordinii şi prevenirii faptelor penale, protecţiei sănătăţii
sau a moralei, ori protecţiei drepturilor şi libertăţilor altuia”.
Articolul 12 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului menţionează că „Începând de la
vârsta nubilă, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legilor
naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept”.
Totodată, articolul 5 Protocolul nr. 7 prevede că „Soţii se bucură de egalitate în drepturi şi în
obligaţii cu caracter civil, între ei şi în relaţiile cu copiii lor în ceea ce priveşte căsătoria, pe durata
căsătoriei şi cu prilejul desfacerii acesteia. Prezentul articol nu împiedică Statele să ia măsurile
necesare în interesul copiilor”.
Dreptul la viaţa intimă şi privată a fost definit şi în jurisprudenţa Comisiei Europene. Astfel,
s-a stabilit că acesta este „dreptul la intimitate, dreptul la viaţa intensă, cât de mult doreşte o
persoana protejată de publicitate ... dreptul de a stabili şi a dezvolta relaţii cu alte fiinţe umane, în
special din punctul de vedere emoţional, pentru dezvoltarea şi împlinirea personalităţii fiecăruia”.
În prezent, ca şi în trecut, în literatura de specialitate au existat şi există discuţii în legătură cu
natura juridică a acestui drept de natura jurisprudenţială.
Într-o opinie, îmbrăţişată de autorii din Elveţia şi Germania, acest drept este privit ca drept
subiectiv nepatrimonial.
Într-o altă opinie7, se consideră că acesta ar fi un drept extrapatrimonial, care ar constitui o
categorie de drepturi diferită de drepturile reale sau de creanţă.
Paul Roubier8 consideră că acesta ar fi un drept subiectiv patrimonial, pentru că numai
drepturile patrimoniale pot fi calificate ca drepturi subiective.
Într-o altă opinie, care ar putea fi îmbrăţişată şi care este în concordanţă cu jurisprudenţa şi
legea franceză şi cea germană asupra protecţiei proprietăţii literare artistice, se arată că acest drept
comportă atribute atât de ordin moral, cât şi intelectual, cât şi atribute de ordin patrimonial. De altfel,
5

F. Rigaux, La liberte de la vie privee, in Revue internationale de droit compare, nr. 3/1991, p. 546-548.
Emil Boc, Drepturile omului şi libertăţile publice, Editura Accent, vol. I, p 141.
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acest drept din punct de vedere istoric, s-a născut sub semnul extrapatrimonial, pentru a accede în
mod progresiv spre economia de piaţă, dobândind astfel elemente patrimoniale.
Constituţia foloseşte trei noţiuni: viaţa intimă, de familie şi privată, pe care, în mod firesc, nu
le defineşte.
Este, însă, de observat că definirea acestor noţiuni este dificilă, fiind concepte largi şi astfel
greu de concretizat. În acelaşi timp, deşi sunt într-o strânsă legătură şi se pot explica unele prin
altele, pentru că sunt complementare, nu pot fi confundate, motiv pentru care au şi fost menţionate
constituţional distinct.
Viaţa privată şi viaţa intimă sunt mai dificil de diferenţiat şi de definit, pentru că viaţa intimă
este prin ea însăşi privată, iar viaţa privată este prin ea însăşi intimă. Cu toate acestea, în literatura
juridică s-a încercat definirea lor.
Astfel s-a arătat că „viaţa privată, în sens strict, corespunde sferei secrete a individului... ea
este locul unde individul are dreptul de a fi lăsat în pace. Aceasta face obiectul protecţiei legale,
indiferent de maniera în care s-a atentat la viaţa intimă a persoanei. Acelaşi autor lasă să se înţeleagă
că în conţinutul acestei noţiuni intră şi „intimitatea conjugală, secretul cu privire la sănătate, viaţa
sentimentală etc.”.
Într-o altă opinie9, asemănătoare primeia, se încearcă definirea vieţii private prin două aspecte
şi anume: viaţa privată care este locul în care cetăţeanul are dreptul de a fi la adăpost de orice
investigaţii intempestive (inviolabilitatea domiciliului), iar când individul „iese” din acest loc prin
mijloacele simbolice ale comunicaţiei, el are dreptul la secret (secretul corespondenţei). Aceste două
aspecte, care formează conţinutul vieţii private şi intime, se arată în opinia examinată, figurează în
primele declaraţii de drepturi de la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
În practica Comisiei Europene s-a stabilit că „Pretenţia de respect faţă de viaţa privată se
reduce în mod automat în măsura în care individul însuşi îşi aduce propria viaţă privată în contact cu
viaţa publică sau îşi închide legăturile cu alte interese protejate10.
Curtea Europeană a reţinut că ar fi prea restrictiv de a limita viaţa privată la „un cerc intim”,
unde fiecare poate duce viaţa sa personală, după bunul plac şi de a înlătura din ea lumea exterioară
acestui cerc. Respectul pentru viaţa privată trebuie să includă, de asemenea, într-o anumită măsură,
dreptul pentru individ de a lega şi a dezvolta relaţii cu semenii lui. Pare, printre altele, să nu existe
niciun motiv de a înţelege viaţa privată ca excluzând activităţile profesionale sau comerciale; de
fapt, majoritatea oamenilor au în munca lor multe ocazii de a strânge legăturile cu lumea exterioară.
În ocupaţia unei persoane nu se poate desparţi întotdeauna ceea ce aparţine de domeniul profesional
de ceea ce iese din acesta. În mod special, sarcinile unui membru al unei profesii liberale pot
constitui un element al vieţii sale într-o atât de mare măsură încât nu se poate spune în ce calitate
acţionează la un moment dat. În plus, s-ar risca să se ajungă la o inegalitate de tratament11.
În ceea ce priveşte noţiunea de „viaţă intimă”, în doctrină s-a arătat că aceasta semnifică
dreptul individului de a trăi aşa cum înţelege, respectând însă şi drepturile altora.
Dreptul la intimitate reprezintă acea expectativă a fiecărui individ de a-şi vedea protejată
propria sferă intimă, personală şi familială de privirile indiscrete şi de a putea decide dacă şi când să
facă cunoscute terţilor informaţiile referitoare la propriul mod de viaţă şi la manifestarea propriei
sale personalităţi.
Dreptul la intimitate se deosebeşte de discreţia în privinţa interzicerii difuzării publice.
Dreptul la discreţie interzice, în schimb, cunoaşterea abuzivă a vieţii private a altcuiva şi
comunicarea către terţi a sferei sale intime. Interesul care se vrea protejat din punct de vedere juridic
este deosebit de cel al reputaţiei şi nu necesită niciun secret.
9
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Reputaţia reprezintă stima de care se bucură individul în societate şi gradul de respectabilitate
în viaţa relaţională. Interesul pentru intimitate reflectă, în schimb, dorinţa individului de a păstra
acea linişte interioară pe care o publicitate nedorită ar tulbura-o. În acest cadru, nu se acceptă ideea
ca individul să se arate indiferent de faptul că se vorbeşte despre el, pentru simplul motiv că nu se
aduce vreo ofensă la adresa demnităţii sau onoarei sale: violarea prudenţei nu depinde de aprecierea
mai mult sau mai puţin favorabilă a faptelor divulgate.
În privinţa vieţii familiale, prin această noţiune se înţelege ceea ce este privitor la familie
(destinat familiei, aparţinând familiei), ea semnifică legătura substanţială şi afectivă dintre
persoanele care constituie o familie de drept.
În practica Curţii Europene s-a decis că noţiunea de „viaţă familial” cuprinde cel puţin
legăturile relativ apropiate între bunici şi părinţi şi mai departe, care constituie o considerabilă parte
a familiei12. De asemenea, s-a mai stabilit că în această noţiune intră relaţii familiale pe verticală
între copii minori, părinţi şi bunici şi relaţii pe orizontală (nepoţi şi nepoate) 13.
Conform jurisprudenţei Curţii Europene, respectul faţă de viaţa de familie cere ca realitatea
biologică şi socială să prevaleze asupra unei prezumţii legale care loveşte frontal atât faptele
stabilite, cât şi dorinţele persoanelor în cauză, fără a aduce beneficii reale cuiva14.
Este interesant de reţinut că, în doctrină, s-a arătat că „Valorile enumerate de art. 26 alin. 1
din Constituţie par a sugera că subiectul activ al acestor valori garantate este numai persoana fizică,
individul, nu şi persoana morală. Totuşi, practica şi doctrina au admis că şi persoana morală se poate
prevala de unele aspecte ale vieţii private”.
Dispoziţiile constituţionale impun autorităţilor publice obligaţia constituţională de a respecta
şi ocroti viaţa intimă, familială şi privată, împotriva oricăror atentate din partea oricărui subiect de
drept, recunoscându-se astfel că orice om are dreptul la viaţă intimă, familială şi privată.
Cu toate acestea, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a decis ca „Respectarea şi ocrotirea
vieţii intime, familiale şi private nu se asigură în detrimentul altor cetăţeni sau al autorităţilor15” iar
„Respectul vieţii private poate fi exercitat numai atunci când el corespunde cerinţelor moralei şi
ordinii publice şi nu aduce atingere drepturilor altora”16.
Nimeni nu se poate amesteca în viaţa intimă, familială sau privată a persoanei, fără
consimţământul explicit şi liber exprimat al acesteia. În acest scop, autorităţile publice trebuie să ia
toate măsurile posibile şi rezonabile pentru ocrotirea vieţii intime, familiale şi private a persoanei.
Astfel, judecătorii au obligaţia de a declara şedinţa de judecată secretă în procesele în care
publicitatea ar afecta aceste valori, fără să aducă vreun serviciu legii sau justiţiei.
Se consideră că, este un atentat la viaţa intimă a persoanei ascultarea, înregistrarea sau
transmiterea printr-un aparat oarecare, a imaginilor sau a vorbelor pronunţate de o persoană, fără
consimţământul acesteia, aşa cum procedează unii fotografi de presă care utilizează teleobiective,
pentru a surprinde scene din viaţa particulară a unor politicieni sau actori şi a le specula.
Pentru a se atinge un asemenea deziderat, Curtea Europeană a reţinut că, într-un sistem care
se aplică tuturor cetăţenilor, legea trebuie să folosească termeni destul de clari pentru a le arată,
într-un mod potrivit, în ce împrejurări şi în ce condiţii ea abilitează puterea publică să îşi permită un
asemenea amestec, virtual periculos, în viaţa privată17.
Curtea Europeană a decis că reprezintă încălcări ale acestui drept: refuzul statelor de a
schimba înregistrarea naşterii în cazul schimbării sexului18, supravegherea secretă în cursul unor
12
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anchete penale19, divulgarea în public a unor informaţii secrete de către autorităţile publice cu scopul
de a se denigra o funcţie publică20, existenţa unor restricţii legale privind imigrarea care împiedică
realizarea unor normale relaţii de familie21, excluderea părinţilor fireşti de la procedura prin care
s-au luat decizii în baza cărora copiii au fost plasaţi în afara mediului familial22, interzicerea actelor
homosexuale între adulţii care consimt aşa ceva, peste vârsta de 21 ani23, nerecunoaşterea juridică a
unei noi identităţi sexuale a unei transsexuale operate24.
În legătură cu raporturile homosexuale, Curtea Constituţională a decis că art. 8 CEDO nu
vizează, tale quale, orice raporturi între persoanele de acelaşi sex, ci numai raporturile între persoane
adulte, care au loc în privat, în intimitate, nu în public şi deci fără a produce scandal public şi,
evident, dacă persoanele respective au consimţit la asemenea raporturi. Per a contrario, orice
raporturi cu minori sau între persoane adulte, dar prin constrângere, ori în locuri publice sau în
privat, dar care au dus la scandal public, nu mai intră sub protecţia art. 8 CEDO şi, pe cale de
consecinţă, nici sub protecţia art. 26 din Constituţia României, fiind relaţii faţă de care trebuie
menţinută represiunea penală25.
Dreptul la respectarea vieţii intime, familiale şi private are un conţinut complex, reprezentând
un aspect al respectării personalităţii omului, proclamată de art. 1 din Constituţie ca valoare
supremă. Toate reglementările interne şi internaţionale referitoare la acest drept, precum şi
elementele din conţinutul său constituţional se constituie în garanţii specifice ale acestuia.

19
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ASPECTE DE ACTUALITATE PRIVIND TEHNICA ELABORĂRII
ŞI SISTEMATIZĂRII ACTELOR NORMATIVE
Alexandra CHIRIŢĂ∗
Abstract:
The normative judicial act is the main source of law inside the Roman-Germanic legal system. It's
the result of a constructive activity carried out by specialized bodies, entitled by law, with normative
competence in the field.
In their complex approach, of normative precepts development, the legislator must comply with
certain rules and development techniques in order for the elaboration of legal norms to materialize in
judiciously developed acts which, once entered into force to produce the expected legal effects, desired
by the legislator. Therefore, it requires that in their activity, the legislative bodies proove the assignments
and the application of the most appropiate forms, means and legal instruments needed in the process of
law rules adoption.
Keywords: normative elaboration, judicial normative act, judicial effect, legislative policy,
judicial technique, regulation, normative acts systematization

1. Elaborarea normelor juridice are loc, în principal, prin activitatea normativă a organelor
de stat competente, activitate ce se finalizează prin adoptarea de acte juridice normative1.
Activitatea normativă, privită ca una dintre modalităţile fundamentale de realizare a activităţii
de stat, a funcţiilor statului, este o activitate creatoare de drept, potrivit necesităţilor dictate de
evoluţia societăţii. Ea se desfăşoară de către organele statului, în conformitate cu atributele,
competenţele pe care acestea le au şi care sunt stabilite, în primul rând în Constituţie şi apoi, în alte
acte juridice normative. Întreaga activitate de elaborare normativă se face cu respectarea unor
metode, proceduri şi principii care să răspundă cât mai precis unei reglementări ştiinţifice clare,
coerente2.
Deosebit de complexă, activitatea normativă comportă stăpânirea, de către organele
legiuitoare, a unor procedee tehnice, artificii, modalităţi practice de construcţie normativă.
Totalitatea acestor mijloace, procedee, metode şi tehnici utilizate de organele de stat cu
competenţă normativă în procesul de elaborare şi de aplicare a actelor normative formează tehnica
juridică.
Problematica activităţii de elaborare a actelor normative a preocupat gândirea juridică cu
multă vreme în urmă.
Mai întâi, romanii au fost cei care au creat alfabetul juridic; elaboratele tehnice ale dreptului
roman – precizia şi claritatea definiţiilor, logica şi consecvenţa gândului juridic – stau dovadă şi
mărturisesc marea artă a jurisconsulţilor romani3.
La începutul secolului al XIX-lea numeroşi gânditori au încercat să surprindă esenţa tehnicii
juridice atât de importantă în elaborarea şi aplicarea normelor dreptului.
Şcoala istorică a dreptului reprezentată de Frederich Karl von Savigny, a contribuit la
impunerea conceptului de tehnică juridică subliniind că dreptul este rezultatul unei elaborări
∗
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ştiinţifice raţionale, elaborare distinctă de elementul politic al creaţiei juridice. În viziunea sa,
elaborarea spontană a dreptului în sânul poporului trebuie îmbinată cu aportul juristului specialist
rezultând astfel o elaborare ştiinţifică originală, creatoare.
În aceeaşi măsură, Rudolf von Ihering, realizând distincţia dintre elementul de spontaneitate
în drept şi cel artificial construit de jurişti, admite rolul tehnicii juridice pe care o consideră un
ansamblu de metode şi artificii specifice, menite a asigura dreptului o realizabilitate formală.
Conceptul de tehnică juridică este dezvoltat şi pus în valoare de François Geny, care, în
operele sale ştiinţifice dă o nouă orientare ştiinţei dreptului.
În lucrarea monumentală, „Science et technique en droit privé positif”, Fr. Geny face
distincţia cuvenită între „dat” şi „construit”, distincţie foarte importantă în înţelegerea tehnicii
juridice.
Este dreptul un „dat” în afara oricărei elaborări umane, sau este un „construit” de către
oameni? La această întrebare, Geny, răspunde că „dat”-ul dreptului formulează principiile generale
ale unei posibile viitoare reglementări, iar „construit”-ul este rezultatul tehnicii.
„Dat”-ul dreptului, care în concepţia lui Geny corespunde în mod aproximativ noţiunii
fundamentale de drept natural, constă într-un fond de adevăruri morale şi economice care, puse în
faţa faptelor, pentru a le domina, comandă anumite direcţii. „Dat”-ul rămâne baza esenţială a
dreptului pozitiv, el ne oferă „regula”, „principiul”4.
Prin „dat”-ul dreptului se înţelege acea realitate socială exterioară dreptului pozitiv care-i
conferă acestuia substanţialitatea necesară pentru a exista. În concepţia sa, „dat”-ul dreptului este
format din patru elemente constitutive, care formează baza oricărui sistem juridic: 1. „dat”-ul real
sau pur natural; 2. „dat”-ul istoric; 3. „dat”-ul raţional; 4. „dat”-ul ideal. Aceste componente ale
„dat”-ului dreptului au, fiecare, rolul lor în a sugera direcţiile principale ale dreptului pozitiv.5
„Dat”-ul real sau natural al dreptului pozitiv rezidă în acele condiţii fundamentale care stau
la baza umanităţii. Acestea pot fi de natură fizică sau morală (climă, sol, producţie, constituţie
anatomică şi psihologică a omului, aspiraţii morale, sentimente religioase etc.), de natură
economică, politică sau socială. Aceste realităţi nu creează prin ele însele regulile juridice, dar se
prescriu contururile şi, mai ales, se instituie în mediul necesar pentru naşterea normelor juridice.6
„Dat”-ul dreptului ne apare astfel, ca un element multiplu, similar conceptului roman de jus naturale
est quod natura omnia animalia docuit. El nu se confundă cu dreptul ca atare, dar constituie baza
acestuia. Geny îl citează aici pe Montesquieu, care privea legile ca raporturi necesare ce decurg din
natura lucrurilor7.
„Dat”-ul istoric ne apare ca un „dat” natural consolidat de istorie; el este prin el însuşi vag şi
universal în linii mari, dar particular în detalii şi susceptibil de modificări prin reformele juridice la
care este supus.
„Dat”-ul raţional reprezintă direcţia fundamentală care asigura, atât cât se poate, elaborarea
ştiinţifică a dreptului pozitiv; acesta reprezintă fondul esenţial al dreptului natural clasic. El constă în
regulile de conduită pe care raţiunea le extrage din natura omului şi din legăturile sale cu lumea.8
Pentru explicitarea „dat”-ului raţional este necesar să se facă apel la noţiunea de justiţie, înţeleasă ca
virtute ce tinde spre just. Pentru Fr. Geny, justul trebuie înţeles în dimensiunea sa obiectivă. Din
această perspectivă, el ne apare ca un principiu esenţial care include ideea de ordine, de echilibru,
4
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conform găsirii armoniei morale în substanţa sa externă, în manifestările sale, bazată pe condiţiile
efective ale vieţii omului în societate9.
„Dat”-ul ideal nu reprezintă nici realităţi concrete, nici condiţii de ordin raţional, nicio zestre
istorică, ci o simplă tendinţă către o organizare dezirabilă a raporturilor juridice. El apare ca un
răspuns la aspiraţiile morale şi sociale ale civilizaţiei, ceea ce îl face să fie supus modificărilor în
timp şi spaţiu, datorită subiectivităţii sale. „Dat”-ul ideal nu are în sine autoritatea de a influenţa
decisiv raţiunea pură, de a interpreta natura în lumina istoriei, dar o poate completa, intervenind ca
un instrument esenţial al progresului juridic10.
Pe acest fond – apreciază Geny – elaborarea ştiinţifică a dreptului este o coordonată a
descoperirii „dat”-ului dreptului.
Aşadar, tehnica juridică constituie un domeniu al ştiinţei juridice, pentru că, în general,
tehnica, deşi se ocupă de procedee, de formă, de modalităţi, de asigurare a rezultatului, presupune o
creaţie, o activitate ştiinţifică.11
„Tehnica juridică – afirmă prof. Nicolae Popa – constă mai mult în acţiune decât în
cunoaştere, implică mai mult voinţa decât inteligenţa. Ceea ce caracterizează tehnica juridică este
artificiul care operează asupra lucrurilor modelându-le printr-o serie de mijloace adaptate
scopurilor dreptului. Aceste mijloace sunt practic inepuizabile, căci cuprind toate sursele
ingeniozităţii minţii umane”12.
Paul Roubier, dezvoltând teoria lui Geny, consideră că elaborarea dreptului „construit” pe
baza „dat”-ului real, istoric, raţional şi ideal nu reprezintă o simplă operă tehnică, ci mult mai mult.
Legiferarea – explică Roubier – nu poate exista fără selectare. Din multitudinea regulilor ce pot fi
adoptate, trebuie selectate acelea care ar corespunde cel mai bine valorilor sociale esenţiale ale
dezvoltării societăţii: securitatea juridică, justiţia, echitatea, progresul social13.
La rândul său, Jean Dabin14 este de acord că la baza „construit”-ului stă „dat”-ul, reprezentat
de o realitate anterioară numită fie drept natural, drept raţional sau drept transpozitiv. Ca izvoare
formale ale dreptului, legile, cutumele şi jurisprudenţa sunt rezultatul „construit”-ului: legile de către
legiuitor, jurisprudenţa de către tribunale şi cutumele de către popor. Jean Dabin face o distincţie
clară între „tehnica juridică materială”, care priveşte fondul reglementării şi „tehnica juridică
formală”, care se referă la utilizarea procedeelor tehnice – logice, sistematice, filologice – destinate
să asigure, o cât mai bună percepţie a comandamentului juridic în ordinea socială.
2. Tehnica legislativă este o parte constitutivă a tehnicii juridice şi este alcătuită dintr-un
complex de metode şi procedee, menite să asigure o formă corespunzătoare conţinutului
reglementărilor juridice.15
Ea se referă la modul concret de construire de către legiuitor a soluţiilor normative.
Construirea textului normativ este supusă unor reguli, proceduri, principii şi metode care, odată
respectate, vor sta la baza unei reglementări ştiinţifice clare, coerente. Aceste principii, metode şi
proceduri folosite în procesul de elaborare a actelor normative formează tehnica legislativă16.
Mircea Djuvara defineşte legiferarea drept operaţia prin care o regulă, aşa cum este
concepută la un moment dat, faţă de o situaţie de fapt dată în societate, se transformă în regulă de
drept pozitiv. În concepţia sa, legiferarea cunoaşte două momente esenţiale: constatarea existenţei
9

Ibidem.
Ibidem, p. 384 şi urm.
11
Ion Craiovan, op. cit., p. 408.
12
Nicolae Popa, op. cit., p. 223.
13
Paul Roubier, Théorie générale du droit, 2-ème édition, Sirey, Paris, 1951, p. 318 (cit. de Nicolae Popa, op.
cit., p. 224).
14
Jean Dabin, Théorie générale du droit, Dalloz, Bruxelles, 1969, p. 137.
15
Nicolae Popa, op. cit., p. 223.
16
Ion Craiovan, Tratat elementar de teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2011, p. 263.
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situaţiilor sociale ce reclamă reglementare juridică, şi cel de-al doilea moment, desprinderea
idealului juridic, care trebuie să se aplice acestor situaţii în funcţie de conştiinţa juridică a
societăţii17.
În primul moment, legiuitorul nu procedează la simple judecăţi constatative, ci evaluează,
compară, alege din perspectiva idealului său juridic general.
Pentru a traduce în plan normativ conduitele sociale care sunt neconforme cu „trebuie să fie”,
se folosesc anumite mijloace convertizoare. Organele legiuitoare sunt abilitate să reglementeze
primar şi originar conduitele sociale dintr-o societate, să organizeze ordinea juridică în chip uniform
şi omogen, trebuie să procedeze la judecăţi cognitive de clasificare, diviziune, definire, judecăţi
axiologice şi teleologice, judecăţi explicative şi justificative.
Teoria dreptului reţine şi alte abordări ale tehnicii legislative.
Astfel, Anita Naschitz înţelege prin tehnică legislativă totalitatea procedeelor, operaţiilor prin
care soluţiile de fond dobândesc practicabilitate, capacitate de inserare în viaţa socială.
„Legiuitorului – spunea A. Naschitz – îi revine nu numai misiunea de a desluşi, pe baza
cunoaşterii dobândite asupra realităţilor sociale, acea substanţă a unor reguli de conduită care,
corespunzând obiectivelor politicii legislative, este în măsură să asigure o ordonare a desfăşurării
relaţiilor sociale. […] Aceste reguli de conduită […], cuprinzând ca atare nu soluţii individuale, ci
soluţii de principiu, de un grad mai mic sau mai mare de generalitate, reclamă o reflectare a
realităţii nu în materialitatea ei nemijlocită […], ci în ceea ce la diferite categorii de subiecte, ele
au socialmente tipic. Aceasta presupune mânuirea categoriilor, procedeelor, regulilor gândirii
abstracte, conceptuale, dar mânuirea lor într-un mod care să corespundă şi obiectivelor specifice
dreptului. Presupune, cu alte cuvinte, găsirea unei juste măsuri de reflectare abstractă, tipizată a
relaţiilor sociale, în aşa fel încât reglementările juridice să fie în stare să realizeze, pe de o parte, o
cuprindere integrală a sferei de relaţii supuse reglementării fără a se ridica totuşi la un nivel de
reflectare prea generalizată (subl. ns.), iar pe de altă parte, să asigure o capacitate de mulare a
regulilor de conduită la diferitele situaţii de viaţă, la diversele lor particularităţi şi nuanţe, fără a
coborî totuşi la un nivel de reflectare prea particularizată sau chiar individualizată”18.
Se argumentează, aşadar, menţinerea „Justei măsuri” sau cum se exprima Fr. Geny,
realizarea „perfecţiunii adoptării regulilor de drept asupra lucrurilor şi faptelor”.
I. Mrejeru consideră că tehnica legislativă poate fi definită ca un ansamblu de metode şi
procedee folosite în activitatea de elaborare a unor proiecte de legi şi a altor acte normative, care
ajută la determinarea unor soluţii legislative judicios alese – potrivit cerinţei sociale – şi, deopotrivă
– la modul de exprimare al acestora în texte corespunzător redactate19.
Nicolae Titulescu – unul dintre puţinii autori antebelici preocupaţi la noi de problematica
tehnicii legislative – arată că procedeele pe care le foloseşte aceasta încearcă să cuprindă realităţile
vieţii sociale, în construcţii şi principii susceptibile să îmbrăţişeze şi situaţiile ca şi nevoile noi ale
vieţii sociale20.
Vintilă Dongoroz observă că puterea de stat, în promovarea relaţiilor sociale dezirabile şi
pentru transpunerea lor în planul normativităţii juridice, foloseşte tehnica stabilită să fixeze
drepturile şi obligaţiile subiectelor de drept; raporturile juridice dintre ele sunt obligatorii nu doar
pentru prezent, ci şi pentru viitor21.
17

Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului (Enciclopedia juridică), vol III, Editura Librăriei SOCEC,
Bucureşti, 1930, p. 560-569.
18
Anita Naschitz, Teorie şi practică în procesul de creare a dreptului, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p.
200-201.
19
Ilarie Mrejeru, Tehnică legislativă, Editura Academiei, Bucureşti, 1979.
20
Nicolae Titulescu, Essai sur une théorie des droits éventuels, Paris, 1907, p. 18 (cit. de Mihai Bădescu, Teoria
generală a dreptului, Editura Sitech, Craiova, 2009, p. 198).
21
Vintilă Dongoroz, Drept penal, „Tirajul” Institut de Arte Grafice, Bucureşti, 1939, p. 8.
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Eugeniu Speranţia definea legiferarea ca o creaţie voită a normelor de drept şi deci, a
„ordinei juridice pozitive”. Ea implică scopuri şi mijloace (adică procedee, agenţi, puncte de sprijin
etc.) 22.
Regula de drept nu poate ajunge la o formă tehnică satisfăcătoare decât prin acţiunea
conştientă a legiuitorului. În acest sens, „dreptul – afirma Gaudement – nu poate rămâne în «stare
fluidă», el trebuie să se materializeze în formule, care sunt opera tehnicienilor”23. În acelaşi timp –
apreciază prof. Nicolae Popa –, trebuie prevenit exclusivismul metodologic; dreptul nu trebuie redus
la o simplă punere în formă a „dat”-ului social. El presupune, pe lângă măiestria legiuitorului, luarea
în considerare a influenţei sistemului de valori, fiind într-un anume sens o rezultantă a acestui
sistem. Pentru acest motiv, arta de a formula legi este extrem de dificilă şi cere nu numai o serioasă
informaţie, ci şi un sentiment de utilitate socială şi un fel de intuiţie pe care nu o au decât puţini
oameni. Istoria a conservat asemenea exemple: Solon a fost legiuitorul Atenei, Lycurg al Spartei,
Pittacus al Mitilenei etc.24
În literatura de specialitate occidentală – ne învederează S. Popescu şi V. Ţăndăreanu25 –
sintagmei „tehnică legislativă”, este preferată sintagma „legistică formală”. Ştiinţa legislativă
(legistica) este o ştiinţă auxiliară care se ocupă în mod special, de studierea sistematică a metodelor
de redactare a textelor de lege, şi care – bazată fiind pe cercetarea datelor legislaţiei (sociologie
juridică, legislaţie comparată, istoria dreptului) – cuprinde politica legislativă (sau legistica
materială) şi tehnica legislativă (sau legistica formală) 26.
Ca parte a ştiinţei legislative, politica legislativă (sau legistica materială) are ca obiect
conceperea scopurilor şi mijloacelor unei acţiuni legislative, pentru a modifica dreptul pozitiv,
pentru a impulsiona reformele legislative, prin discernerea a ceea ce este de dorit de ceea ce este
posibil27.
Tehnica legislativă (sau legistica formală) – ca parte a ştiinţei legislative ce are drept obiect
aplicarea opţiunilor politicii legislative – este arta de a face legile şi constă nu numai în redactarea
textului de lege sau în organizarea sa pe subdiviziuni, planuri, titluri etc., dar şi în alegerea şi
coordonarea modurilor de enunţare a normei de drept şi a procedeelor tehnice de realizare28.
Altfel spus, „legistica formală sau tehnica legislativă este cea care analizează sistemul de
comunicare şi furnizează principiile menite să amelioreze cunoaşterea textelor legislative.”29
Pentru Christian Lambotte – cunoscut specialist în probleme de tehnică legislativă, din Belgia
– legistica formală este definită drept „cercetarea procedeelor, regulilor şi formulelor destinate unei
redactări corecte şi unei bune înţelegeri a textelor normative şi care încearcă să atingă acest scop
prin armonie, claritate şi respingerea diferenţelor nefondate.”30
Problema tehnicii legislative şi a metodologiei elaborării normelor juridice nu este numai o
problemă ce ţine de ştiinţa juridică, ci sub anumite aspecte, se transformă ea însăşi într-o
reglementare juridică, devine o obligaţie juridică pentru autorităţile publice competente, atunci când
pregătesc, iniţiază sau adoptă un act juridic normativ.
22

Eugeniu Speranţia, Introducere în filosofia dreptului, Cluj, 1940, p. 338.
J. Gaudement, L' élaboration de la régie en droit et les données sociologiques, în vol. „Méthode sociologique et
Droit”, Paris, p. 28 (cit. de Nicolae Popa, op. cit., p. 204.).
24
Nicolae Popa, op. cit., p. 228.
25
A se vedea, pentru dezvoltări în această materie, Sorin Popescu şi Victoria Ţăndăreanu, Probleme actuale ale
tehnicii legislative, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
26
Sorin Popescu, Victoria Ţăndăreanu, op. cit., p. 34.
27
Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 7e édition, Presses Universitaires de France, Paris, 1996, p. 483 (cit. de
Sorin Popescu, Victoria Ţăndăreanu, op. cit., p. 34.).
28
Gérard Cornu, op. cit., p. 483.
29
Definiţie formulată la al 5-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale de Metodologie Juridică, Montreux, 24-27
septembrie 1997 (cit. de Sorin Popescu, Victoria Ţăndăreanu, op. cit., p. 35).
30
Christian Lambotte, Technique législative et codification, E. Story-Scientia, Bruxelles, 1988, p. 10.
23
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În perioada contemporană, în unele ţări au apărut şi sunt în vigoare metodologii de tehnică
juridică, adoptate de autorităţile publice competente, prin care se reglementează modul, formele,
procedeele folosite în elaborarea actelor normative31.
În România, activitatea de elaborare a normelor juridice, a actelor normative este riguros
reglementată. Cităm în acest sens, Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative32, republicată şi Regulamentul privind procedurile
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea
adoptării/aprobării33.
Potrivit legii menţionate:
- reglementarea situaţiilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte normative se
realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc;
- actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu
prevederile Constituţiei României, cu dispoziţiile legale, precum şi cu principiile ordinii de drept;
- tehnica legislativă asigură sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi
conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ;
- normele de tehnică legislativă definesc părţile constitutive ale actului normativ, structura,
forma şi modul de sistematizare a conţinutului acestuia, procedeele tehnice privind modificarea,
completarea, abrogarea, publicarea şi republicarea actelor normative, precum şi limbajul şi stilul
actului normativ;
- normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de către
Guvern şi a propunerilor legislative aparţinând deputaţilor, senatorilor sau cetăţenilor, la elaborarea
şi adoptarea ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a proiectelor de ordine, instrucţiuni şi de alte
acte normative emise de organele administraţiei publice centrale de specialitate sau de autorităţile
administraţiei publice locale;
- actele normative se elaborează în funcţie de ierarhia lor, de categoria acestora şi de
autoritatea publică competentă să le adopte.
***
Ca ansamblu de norme juridice elaborate cu scopul de a reglementa relaţiile interumane,
dreptul poate şi trebuie privit din două ipostaze: elaborarea normelor juridice şi transpunerea lor în
realitatea socială (realizarea lor).
Elaborarea actelor normative (a normelor juridice) este o activitate complexă, realizată după
o anumită procedură şi cu respectarea anumitor reguli, cerinţe. Punctul terminus al activităţii de
elaborare îl reprezintă actul juridic normativ, alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice edictate
pentru a reglementa relaţiile sociale dintr-un anumit domeniu al vieţii sociale.
31
Exemplificăm în acest sens: Austria – „Manual de tehnică legislativă” (1980); Belgia – „Circulaire du Premier
ministre” (no C 4/8001); Bulgaria – „Legea privind actele normative” (1973) şi „Decret de aplicare a Legii privind actele
normative” (1974); Canada – „Guide de rédaction législative” (1980); Elveţia – „Directive privind procedura preliminară în
materie de legiferare” (1970); Franţa – „Circulaire du Premier ministre du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration
de signature et de publication des textes au Journal Officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au
Premier ministre”; Estonia – „Proiect de lege privind redactarea textelor normative”; Lituania – „Lege privind procedura de
redactare a legilor şi a altor acte normative” (1995); Polonia – „Manual de tehnică legislativă” (1980); Slovacia – „Norme
legislative referitoare la redactarea legilor” (1996); Ucraina – „Règles de rédaction législative” (1999); Uniunea Europeană
– „Qualité rédactionnelle de la législation communautaire: Accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur le lignes
directrices communes relatives à la qualité redactionnelle de la législation communautaire”; „Règles de technique
législative”; „Code de rédaction interinstitutionnel”; Ungaria – „Manual de tehnică legislativă” (1980). (A se vedea, Sorin
Popescu, Victoria Ţăndăreanu, op. cit., p. 37-38.).
32
Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 260 din 21 aprilie 2010.
33
Regulament aprobat prin H.G. nr. 561 din 10 mai 2009, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 319 din 14 mai 2009.
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Actul juridic normativ îşi îndeplineşte scopul (menirea) pentru care a fost adoptat de către
organele legiuitoare numai dacă reglementările pe care le conţine sunt transpuse (realizate, aplicate)
în realitatea socială.
Realizarea dreptului reprezintă, aşadar, cea de-a doua ipostază din care poate fi privit dreptul.
Ea este posibilă fie prin respectarea (conştientă) şi executarea prescripţiilor reglementărilor juridice
de către destinatarii normelor juridice (oamenii), fie prin aplicarea normelor juridice de către
organele de stat cu competenţe în acest sens.
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STATUL DE DREPT ÎN CONTEXTUL NOILOR REGLEMENTĂRI
Andrei CONSTANTIN*
Abstract:
Using the law as an instrument, in order to create some institutions whose compeneces overlaps
the juridiction conffered to the judiciary authorities, is a serios threat to the rule of the law and
democracy.
Keywords: Using the law, parallel institutions, political algorithm, political clientage,
competence, jurisdiction, judiciary authorities

I. Câteva noţiuni conceptuale privind „statul de drept” şi trăsăturile esenţiale ce-l
definesc
Conceptul de „stat de drept”1, presupune recunoaşterea universală a unui minim de valori şi
trăsături esenţiale ce-l definesc, atât la nivel naţional, cât şi internaţional – valori care, se regăsesc
reglementate atât în legislaţiile naţionale, cât şi în documentele internaţionale.
Statul de drept reprezintă o autoritate ce are ca drept scop, protejarea cetăţeanului în faţa
puterii, creşterea autonomiei fiecărui individ, în acord cu respectarea drepturilor sale.
Potrivit opiniei profesorului Ion Craiovan2, statul de drept se întemeiază pe legalitate, care la
rându-i, presupune legitimitate şi respect pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor
la nivelul standardelor internaţionale.
Am adăuga în acest sens, opinia lui Manuel Jacques3, text care critică pozitivismul juridic
pentru că apreciază ca just numai ceea ce este conform legii şi ca injust, ceea ce nu este conform legii.
În ceea ce priveşte legalismul ca manifestare a pozitivismului juridic, îl critică pentru
susţinerea cerinţei ca dispoziţiile dreptului pozitiv sa fie respectate prin ele însele, făcându-se
abstracţie de conţinutul lor material şi nu pentru ceea ce se află la baza lor, ajungându-se astfel, ca
legi extrem de injuste şi arbitrare să fie respectate orbeşte, nu în considerarea valorii lor, ci a formei,
privită ca fiind superioară valorii, căreia de fapt, i se aduce atingere.
Întrucât nu ne-am propus o prezentare amănunţită privind originea, evoluţia şi istoricul
conceptului, ci doar a releva principalele sale trăsături – ne rezumăm numai cu trecerea în revistă a
principalelor caracteristici, cerinţe şi valori pe care le considerăm a fi esenţiale pentru existenţa
statului de drept, ce reies din succinta prezentare – şi care au fost evidenţiate cel mai frecvent în
doctrină de mai mulţi autori.
Dintre acestea amintim:
► Limitarea puterii statului – subordonarea acestuia faţă de autoritatea dreptului;
► Protecţia drepturilor naturale şi fundamentale ale individului, faţă de o exercitare arbitrară
a puterii;
► Legalitate, legitimitate, moralitate;
* cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
1
A se vedea pe larg Sofia Popescu, Statul de drept în dezbaterile contemporane, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1998, p. 36-107.
2
Ion Craiovan, Finalităţile dreptului, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1995, p. 136-137.
3
Manuel Jacques, Legalismo y derechos humanos, un desafio par el uso alternativo del derecho, în Sociologia
Juridica en America Latina, Oñati Proceedings, Nr.6/1991, p. 214-218, apud, Sofia Popescu, Statul de Drept în dezbaterile
contemporane, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998, p. 43.
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► Pluralism politic;
► Separaţia, echilibrul şi controlul reciproc al puterilor;
► Constituţionalism legitim;
► Participare populară la exercitarea puterii
II. Pericole actuale la adresa statului de drept
1. Ne vom referi înainte de toate la câteva aspecte privind cadrul legislativ existent, la unele
deficienţe în sistemul de legiferare, precum şi la modul în care se prefigurează adoptarea celorlalte 3
coduri – codul de procedură civilă, codul penal şi de procedură penală.
O primă observaţie:
► Remarcăm în continuare o tendinţă excesivă din partea factorului politic de codificare –
fapt în sine necriticabil, dimpotrivă, acest lucru fiind o formă superioară de sistematizare, îndeosebi
a legilor speciale.
Totuşi, din punct de vedere al efectelor practice şi al politicilor de reglementare, acestea se
distanţează de principiile statului de drept.
În susţinerea acestei afirmaţii, subliniem în primul rând abuzul factorului politic (din ce în ce
mai frecvent), de a trece prin Parlament legi, ordonanţe de urgenţă, „la pachet” – inclusiv legi
organice, prin asumarea răspunderii, precum şi o multitudine de acte normative importante, cu
impact social şi economic deosebit, fără a mai fi dezbătute şi discutate.
Această practică, din nefericire nu mai constituie de mult o excepţie, ci o regulă.
Pe de altă parte această grabă, lipsă de transparenţă s-a reflectat în calitatea reglementărilor,
precum şi asupra întregului cadru legislativ, cu efecte nefaste la nivelul întregii societăţi, nu numai
în interiorul sistemului judiciar.
Sub motivaţia „reformă” – „cerinţele Comunităţii europene”, s-a exagerat şi se exagerează în
continuare în a se legifera, a se adopta texte de lege, deşi multe nu ne-au fost cerute ori impuse de
organismele europene. De subliniat în acest sens angajamentele Guvernului României privind
adoptarea celor 4 coduri4 – care, n-au fost impuse de Comunitatea europeană, fiind angajamentul
public pe care Guvernul şi l-a asumat.
Comunitatea europeană, în speţă Comisia europeană, prin Rapoartele de ţară întocmite, nu a
vorbit decât despre măsurile de reformă a sistemului judiciar, de lupta împotriva corupţiei, în sensul
eficientizării întregului sistem judiciar, al cadrului legislativ în vederea atingerii unor obiective.
În cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), nu au fost impuse nici termene,
nici ce reglementări sau coduri să adoptăm, ci doar atingerea unor standarde şi obiective, în acord
cu legislaţia şi normele europene.
Exemplificăm câteva din recomandările şi cerinţele constante ale Comisiei europene:
• Transparenţă;
• Previzibilitate;
• Responsabilizare;
• Eficientizarea activităţii aparatului judiciar în ansamblul său;
• Creşterea calităţii înfăptuirii actului de justiţie;
• Practică unitară;
• Independenţă şi imparţialitate;
4

Opinăm că în privinţa adoptării şi intrării în vigoare a celor 4 coduri (Noul Cod civil deja aplicabil), ar fi fost firesc
şi benefic pentru practica judiciară, ca acestea să se facă „pachet” – adică Codul civil să intre în vigoare odată cu cel de
procedură civilă (lucru care nu s-a întâmplat), iar cel penal odată cu Codul de procedură penală.
Din păcate premisele arată asemănător şi în privinţa Codului penal, care se pare că va intra în vigoare înaintea celui
de procedură penală. Suntem astfel în situaţia aplicării unor dispoziţii procedurale vechi la coduri noi, ce vor intra în vigoare
separat şi la termene diferite.
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• Combaterea corupţiei;
• Celeritate în soluţionarea cauzelor, ş.a.
De subliniat în această privinţă şi faptul că, nici pentru legile importante – adică cele organice,
nu se efectuează studii de impact corespunzătoare privind efectele lor5, ori acestea nu se fac deloc.
Ar mai fi de subliniat un alt aspect, destul de frecvent întâlnit, mai grav: multiple propuneri
legislative, inclusiv materializate (adoptate sau intrate în vigoare), care la scurt timp au fost abrogate
după ce unele şi-au produs deja efectul – legi efemere făcute pentru „destinatari ţintă”6.
► Mecanismele de elaborare a textelor, de asemenea sunt deficitare sub multiple aspecte,
începând cu cele privind tehnica elaborării şi sistematizării actelor normative, a celor de codificare
cu particularităţi şi reguli specifice inclusiv aspecte de ordin terminologic specifice. Dintre acestea
enumerăm:
- inconsecvenţă;
- lipsă de rigoare;
- contradictorialitate;
- agramatisme;
- ambiguitate.
Mai mult, se constată frecvent utilizarea unei terminologii nespecifice domeniului juridic, în
dezacord inclusiv cu limba română.
Dacă în privinţa excesului de codificare în sine, nu am adus critici, decât în privinţa
precipitării, al grabei nejustificate în a se legifera, nu acelaşi lucru îl putem spune cu privire la
excesul de reglementare (o „hemoragie” legislativă) – prin invocarea în permanenţă a „urgenţei”,
„necesităţii” ori a „reformei”.
Pot fi date în acest sens o multitudine de exemple şi de situaţii, în care o serie de legi şi
reglementări care, imediat după intrarea lor în vigoare au fost inaplicabile, fie din lipsă de resurse
materiale, logistice ori de personal.
Referitor la toate măsurile de reformă ce au fost invocate, de foarte multe ori, unele nu şi –au
dovedit o finalitate sub aspectul eficientizării – atât sub aspect legislativ, cât şi al funcţionării
instituţionale. În alte situaţii, am constatat că s-au făcut schimbări legislative în mod nejustificat.
► Un alt aspect nefast, care subliniază precipitarea datorată acestui exces de legiferare (mai
degrabă abuz), este şi faptul că, nu de puţine ori au fost adoptate legi, acte normative inoportune ori
care au generat efecte opuse expunerii de motive invocate ce au stat la baza lor, şi că, aproape a
devenit „regulă” ca după adoptarea unui act normativ, acesta să intre în vigoare cu nelipsitele
modificări, completări ori abrogări.
Imediat după intrarea în vigoare a acestor „opere legislative”, urmează ordonanţe de urgenţă,
nelipsitele metodologii, norme, regulamente, instrucţiuni şi norme de aplicare.
În final constatăm că, acestea din urmă alcătuiesc în fapt dreptul pozitiv, că acesta nu mai are
nimic în comun cu textele iniţiale, cu ce s-a adoptat şi că devin contradictorii, sau opusul a ce s-a
adoptat în Parlament.
Pe de altă parte, trebuie subliniat şi faptul că, tocmai din motivele deja prezentate, inclusiv al
unei tehnici legislative defectuoase, ne confruntăm din ce în ce mai mult cu o instabilitate
legislativă7, o incoerenţă a multor reglementări şi norme juridice, o lipsă de corelare a acestora
5

Spre exemplu în Franţa – pentru astfel de legi sunt absolut obligatorii studiile de impact, iar în caz contrar, acestea
sunt socotite a fi neconstituţionale.
6
A se înţelege „clientelă politică”, cu scopul atingerii unor interese personale sau de grup (ex.: „bancruta fruduloasă”,
scutiri taxe vamale, etc.)
7
Exemplificăm câteva paliere aflate în top, unde schimbările legislative au fost cele mai frecvente: cel al proprietăţii, din domeniul fiscal – vamal – taxe, impozite; nu în ultimul rând toate aspectele normative ce au vizat atingerea
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într-un sistem unitar – fapt pentru care nu mai putem vorbi de predictibilitate, ci de imprevizibilitate, lucruri incompatibile cu statul de drept.
2. În plan instituţional se poate constata de asemenea un alt pericol deosebit de grav la
adresa statului de drept. Este vorba despre accentuarea unor tendinţe şi practici de instrumentalizare a dreptului8.
Relevant, în acest sens, sunt pe de o parte, influenţele factorului politic – materializate în
crearea a o serie întreagă de instituţii şi organisme paralele aparatului judiciar – şi ale căror
atribuţii şi competenţe conferite, le exced pe cele existente, multe contravenind dispoziţiilor
constituţionale. Pe de altă parte, emiterea de legi şi acte normative „comandate” – adică în scopul
de a răspunde exclusiv doar atingerii unor interese conjuncturale (în principal politice şi
economice) – fie că sunt de grup sau individuale.
În privinţa creării de instituţii paralele – care în realitate nu sunt nimic altceva decât
„instrumente politice”, se cuvine a mai aminti şi faptul că, din ce în ce mai mult „algoritmul politic”
a devenit omniprezent în mai toate instituţiile statului şi că, în mod nefast, acesta şi-a pus şi-şi pune
amprenta în multiple planuri, ce au condus la:
♣ Substituirea şi preluarea competenţelor unor organe abilitate şi consacrate, prin
înfiinţarea a tot felul de structuri instituţionale: „Comisii”, „Agenţii”, „Consilii”, etc. Spre
exemplu: „Agenţia Naţională de Integritate” (A.N.I.), „Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor
Securităţii” (C.N.S.A.S.), Consiliul Naţional al Audiovizualului (C.N.A.), Consiliul Superior al
Magistraturii (C.S.M.), Curtea Constituţională a României (C.C.R.), Direcţia Naţională
Anticorupţie (D.N.A.), Televiziunea Română (T.V.R.), „Comisia de avizare a cercetării unor foşti şi
actuali demnitari”, s.a. În cazul unora dintre aceste personalităţi – „avizarea cercetării” s-a
dovedit a fi chiar mai „completă”, adăugându-i-se şi recomandările de „începere” a urmăririi
penale?... Evident că ne-am mai putea întreba în atare situaţie şi dacă „Justiţia este unică,
imparţială şi egală pentru toţi” (potrivit art. 124 alin. (2) din Constituţie)?...
♣ Extinderea criteriilor arbitrare de selecţie şi numire a factorului uman la conducerea unor
instituţii importante şi la baza cărora nu stă competenţa –, ci clientelismul politic;
♣ Înlăturarea abuzivă a celor ce sunt „ai altora” şi înlocuirea lor cu cei ce sunt „ai noştri”,
exceptând bineînţeles situaţiile în care se invocă „negocieri” (nu „doctrinare” ori „de program” –, ci
pentru „împărţirea” de posturi şi portofolii);
♣ Afectarea bunei funcţionări a instituţiilor – unde, în foarte multe cazuri nu mai putem vorbi
de „independenţă” şi „imparţialitate” a acestora.
3. Locul prioritar al legii implică în sistemul izvoarelor formale ale dreptului intern şi
respectarea dispoziţiilor ei, fapt care îi asigură prestigiul, încrederea în ea din partea tuturor
destinatarilor. Această condiţie nu este însă îndeplinită în multe situaţii – şi pe care le vom evidenţia
prin câteva exemple:
 Potrivit legislaţiei muncii9, deşi sunt prevăzute termene de judecată scurte (de până la 10
zile), în realitate sunt acordate termene ce variază între minim 15 zile şi chiar mai mari de 1 lună. De
scopurilor factorului politic, în tot ceea ce am putea numi generic cu privire la „schimbarea regulilor în timpul jocului” după
interes (legea alegerilor, numiri în funcţii, alocări de la buget şi crearea de instituţii pentru persoane anume).
8
A se vedea Sofia Popescu, „Probleme ale existenţei contemporane ale statului de drept. Pericole care îl ameninţă.
Concretizări şi aprofundări” în Statul de drept în dezbaterile contemporane, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998,
p. 146-160.
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altfel, în această materie nu sunt alcătuite în termen nici completele specializate care să poată acorda
termenele legale.
 Potrivit dispoziţiilor Art. 277 C. pr. pen. – privind termenul de rezolvare a plângerilor
împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, se prevede că: „procurorul este obligat să rezolve
plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să comunice de îndată persoanei care a
făcut plângerea modul în care a fost rezolvată”.
Şi acest termen este de regulă încălcat, iar în multe situaţii, nici nu se răspunde petentului, ori
când se face acest lucru, se întâmplă frecvent ca răspunsul să parvină de la un alt organ subordonat
(căruia nu i-a fost adresată plângerea şi care n-a fost împuternicit a răspunde în locul celui sesizat).
 Situaţii similare de nerespectare (neîncadrare) în termenele legale prevăzute de lege, le
întâlnim frecvent şi în circuitul dosarelor, fie de la Parchet la Instanţă ori în cazul restituirilor
acestora, de la Instanţă la Parchet.
 La fel stau lucrurile şi în privinţa hotărârilor judecătoreşti, care, din diverse motive, mai
mult sau mai puţin obiective, de asemenea nu sunt redactate şi comunicate părţilor în termenul legal.
Dacă în privinţa termenelor legale existente ce sunt stipulate în mod expres în diverse texte de
lege – şi care după cum am văzut, din motive diverse, nu sunt respectate întocmai, sunt multiple
situaţii când aceste termene lipsesc cu desăvârşire a fi stipulate în textele legale, cu toate că, pentru
anumite genuri de cauze socotim că s-ar impune în mod imperativ a fi prevăzute.
Avem în vedere necesitatea stabilirii exprese a termenelor de judecată în cauzele cu implicaţii
economice şi sociale deosebite (spre exemplu: greve, mitinguri, conflicte de muncă colective, etc.) –
sunt numai câteva din situaţiile pentru care se impun a fi reglementate, inclusiv cu menţiunea
judecării lor în regim de urgenţă şi cu precădere. Altminteri, vom constata în continuare că, astfel de
cauze primesc termene de judecată arbitrare, preferenţiale, ori în funcţie de o serie de presiuni
directe sau indirecte (mediatice ori de altă natură).
 Pe de altă parte, toate aceste încălcări datorate nerespectării termenelor legale (devenite o
„practică”) – şi faţă de care, de multe ori nu au prevăzute sancţiuni ori acestea din urmă nu se aplică,
dau naştere la acte arbitrare, la o respectare facultativă a dispoziţiilor legale.
În privinţa efectului concret (lucrul cel mai grav), constatăm o accentuare a lipsei de respect
faţă de lege, la o lipsă de încredere a justiţiabilului în înfăptuirea actului de justiţie în genere –
inclusiv în instituţiile statului.
4. Nu în ultimul rând – şi la fel de grav, este şi faptul că, din ce în ce mai des asistăm la
derapaje tot mai accentuate în privinţa imixtiunii între puterile statului – fapt ce afectează echilibrul
şi separaţia acestora, cu accente şi conotaţii totalitare – diametral opuse principiilor statului de drept.
Prezentăm o ultimă serie de exemple pentru susţinerea acestei afirmaţii:
→ În primul rând ne referim la legi care au fost adoptate şi care nu au mai fost puse în
aplicare. Ex.: Legea majorărilor salariale pentru profesori ori altele care au fost declarate a fi
neconstituţionale, cea privind diminuarea salariilor bugetare, a pensiilor, indemnizaţiilor, etc..
Referitor la acest aspect, putem vorbi deopotrivă inclusiv de o discriminare între unele
categorii socio-profesionale, inclusiv între diferite instituţii – unele dintre acestea fiind favorizate
(Ex. T.V.R. şi multe Agenţii guvernamentale).
Ba mai mult, dincolo de „scutirile” discriminatorii ce le-au fost acordate unor astfel de
„destinatari” ori instituţii, acestea au mai beneficiat în plus şi de fonduri majorate, de resurse
suplimentare în aceleaşi condiţii „de criză”, pe care factorul politic le-a invocat.
→ În al doilea rând, considerăm deosebit de periculos pentru statul de drept şi faptul că,
multe hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile nu au mai fost respectate, în sensul că acestea
9

A se vedea L-168/1999 (lege specială) – privind soluţionarea conflictelor de muncă (Art.74 alin(2)) în care se
prevede că: „termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile”
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nu au mai fost puse în executare ori au fost amânate (Ex: creanţele statului faţă de cetăţeni, societăţi
comerciale ori instituţii – faţă de care datoriile au fost eşalonate).
5. În privinţa tuturor acestor instituţii paralele despre care am amintit, a competenţelor
conferite sistemului judiciar în ansamblu, a evoluţiei activităţii şi funcţionării acestora în diferite
momente, realitatea a confirmat din ce în ce mai evident că, influenţele factorului politic au fost din
ce în ce mai pregnante în scopul de a le folosi („subjuga”), multe dintre aceste instituţii
nejustificându-şi existenţa.
În condiţiile în care, vizibilitatea „răspunsurilor” pe care acestea le dau la „comenzile
politice”, este tot mai accentuată, credem că multe din ele, nu numai că aduc un mare deserviciu
principiilor statului de drept, dar şi democraţiei. Este perfect adevărat că şi în alte state europene
există astfel de instituţii, însă în ceea ce priveşte modul de organizare şi funcţionare, a competenţelor
ce le-au fost date, lucrurile stau diametral opus.
În această privinţă, nu mai puţin important este şi modul, criteriile de selectare şi de numire a
persoanelor din structura acestor instituţii.
Dacă legea de organizare, funcţionare, competenţa şi criteriile de numire a factorului uman
în instituţiile importante ale statului – vor avea la bază tot numirile politice pe bază de „algoritm” –
acestea vor fi în continuare parazitare şi vor consuma nejustificat banul public (prin intermediul
clientelei politice) – şi cel mai grav, vor reprezenta un pericol din ce în ce mai mare la adresa
statului de drept şi democraţiei.
Un ultim aspect ce-l socotim important din punct de vedere al tehnicii legislative şi de
elaborare a actelor normative, Consiliului Legislativ ar trebui să i se confere competenţe şi
prerogative mult mai substanţiale. Potrivit legii de organizare şi funcţionare, această instituţie nu are
din păcate în prezent decât un rol consultativ, astfel spus, că în fapt are doar un rol „decorativ” – deşi
ar putea şi trebuie să constituie un „filtru” – absolut necesar şi cu o reală contribuţie – cel puţin sub
aspect tehnic, în crearea şi consolidarea unui cadru legislativ unitar şi coerent.
Asemănător stau lucrurile şi în privinţa instituţiei Avocatul Poporului – care, în fapt nu joacă
din păcate decât rolul de „intermediar de corespondenţă” între petent şi instituţiile statului – şi care,
este aproape imperceptibil în privinţa apărării drepturilor cetăţenilor.
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RECEPTAREA JURISPRUDENŢEI CURŢII DE JUSTIŢIE
A UNIUNII EUROPENE ÎN PROCESUL DE CODIFICARE
DIN STATELE MEMBRE
Emilian CIONGARU*
Abstract:
Creating of new European law order, marks a new approach to philosophy of law and justice in
national law, philosophy aimed at achieving the highest individual good of the European citizen as the
basis for supreme good of the new entity and thus seeking to achieve a better social life. EU law that all
of European legal rules govern the conduct of the Member States, individuals and legal entities from
Member States, EU institutions and the Union itself, new approaches involving the national law of the
Member States, new codification of legal rules that important stage of the right technique of systematic
research.
Keywords: the European law order, the philosophy of law, the justice, the legal norm, the
supreme good

Societatea modernă se află, datorită, în principal, mijloacelor diverse şi moderne de comunicare, într-un permanent şi continuu proces de eliminare a barierelor politice, culturale juridice şi,
nu în ultimul rând, economice. Conceptele de unificare, uniformizare, integrare, globalizare se fac
tot mai des întâlnite atât la nivel mondial, cât şi la nivel regional. Fenomenele politico-economice de
genul Uniunii Europene nu mai şochează de mult pe nimeni iar succesul unor asemenea iniţiative
este acceptat treptat de către cei mai înverşunaţi critici. Libertăţile de mişcare a persoanelor, a
mărfurilor, a capitalului tinde din ce în ce mai mult să ignore frontierele statelor. Raporturile internaţionale au dobândit, în toate domeniile, o importanţă care va creşte în fiecare an1, aceste aspecte
implicând renunţarea la autoizolarea economică şi orgoliul naţional în favoarea deschiderii spre
cunoaşterea şi înţelegerea altor tipuri de cultură, asemănătoare sau complet diferite.
În anumite epoci ale istoriei, Europa a fost relativ şi mai omogenă decât astăzi în plan
spiritual, cultural, economic şi chiar politic. Marile state s-au format şi consolidat progresiv, într-o
competiţie şi rivalitate constante. Ideea unei organizări paşnice acestui tip de Europă a apărut de
nenumărate ori, dar niciodată nu a fost luată în consideraţie de cei care deţineau puterea, care nu
alegeau decât între două politici: dominaţia sau echilibrul. Ideea de unitate a Europei este
considerată ca fiind foarte veche, ea găsindu-şi originea, încă în perioada Antichităţii, când cuceririle
romane au fost considerate ca manifestări ale unei astfel de tendinţe2.
În cartea sa Jurisprudenţa comunitară Marin Voicu reţine că, „Tratatul CEE a creat un sistem
legal propriu, care este integrat în sistemele legale ale Statelor Membre şi care este obligatoriu în
faţa instanţelor naţionale. Subiecţii acestui sistem legal nu sunt numai Statele membre, ci şi cetăţenii
acestora, legislaţia Uniunii Europene fiind, de asemenea, îndreptată către iniţierea unor drepturi care
devin parte a patrimoniului lor legal. Aceste drepturi rezultă nu numai acolo unde ele sunt în mod
expres garantate de către Tratat dar şi prin virtutea obligaţiilor pe care Tratatul le impune de o
manieră clar definită atât indivizilor, cât şi asupra Statelor membre şi instituţiilor comunitare”3.
*
Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Radulescu” al Academiei Române,
Bucureşti.
1
Rene David & Camille Jauffret-Spinosi, Le grands systemes de droit contemporains, Dalloz, Paris, 1992, Preface.
2
Louis Cartou, Communautés européennes, Paris, Dalloz, 1991, p. 3.
3
Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 109.
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Desigur existenţa unui sistem de drept nu poate fi concepută în afara organizării sociale,
dreptul fiind asigurat şi garantat de stat care, prin organele sale abilitate este cel care redactează,
adoptă şi urmăreşte aplicarea şi respectarea legilor ce guvernează viaţa cetăţenilor săi.
O comparare a dreptului diverselor state, chiar dacă ar părea imposibilă la prima vedere,
poate aduce cu sine o serie de asemănări, în special de ordin pragmatic. Din aceste considerente,
începând cu secolul al XVI-lea a fost lansat apelul în favoarea unificărilor legislative parţiale sau
complementare. Abia mult mai târziu, odată cu apariţia marilor structuri supranaţionale, politica a
înţeles cu adevărat însemnătatea şi utilitatea acestui apel şi s-a trecut la unificări sau uniformizări
legislative parţiale. Trebuie avut în vedere că, întotdeauna au existat diferenţe foarte mari între
cutumele unei regiuni faţă de cutumele alteia, cu atât mai mult între cutumele existente pe teritoriile
unor state diferite dar, cu toate acestea, istoria dreptului Europei reprezintă în realitate o unitate şi
este o creaţie veche în vreme ce istoriile legislaţiilor naţionale sunt creaţii ştiinţifice tardive şi forţate
de ideea de suveranitate a statelor.
Dreptul roman preluat de majoritatea statelor europene, a exercitat, cu intensităţi diferite, în
epoci diferite, sub forme variabile, direct ori indirect, o influenţă profundă asupra sistemelor de drept
europene. Paralel cu modernizarea şi actualizarea dreptului din fiecare stat, s-a dezvoltat o ştiinţă
juridică europeană luată ca metodă şi corp de reguli ordonate şi sistematic organizate, romane în
substanţa lor dar europene ca întindere. Odată cu apariţia codurilor aceste diferenţe s-au accentuat,
ajungându-se în a doua jumătate a secolului al XIX-lea la o ignorare totală a sistemelor de drept
străine. Motivaţia apariţiei codurilor rezidă în raţionalism şi în principiul securităţii juridice, mult
invocate şi exploatate de puterea politică.
Astăzi, Uniunea Europeană se bazează pe o structură instituţională şi juridică proprie care nu
corespunde principiului clasic al separaţiei puterilor, cele patru Instituţii reprezentând un corp
dinamic care răspunde intereselor în prezenţă şi asigură realizarea finalităţii Uniunii.
Instituţia europeană care reprezintă interesul dreptului este Curtea Europeană de Justiţie.
Aceasta se prezintă ca o jurisdicţie internă, investită de Uniunea Europeană cu toate componentele
necesare realizării dreptului şi care cooperează cu jurisdicţiile naţionale, asigurând o interpretare şi
aplicare uniformă a dreptului european prin aceasta dând naştere jurisprudenţei europene ca
principal izvor de drept al Uniunii Europene, cu aplicabilitate în toate statele membre.
Ca ştiinţă a dreptului, jurisprudenţa fost creată de către jurisconsulţi – iuris prudentes, iuris
consulti, prin interpretarea dispoziţiilor normative cuprinse în legi având ca rezultat anumite soluţii
date, cu prilejul dezlegării unor cauze de către un organ de jurisdicţie, prin interpretarea unor norme
prevăzute de legi sau de alt acte normative ori prin determinarea normelor juridice aplicabile
cazurilor în lucru, cu ajutorul principiilor legislaţiei aplicabile ori a principiilor generale ale
dreptului.
Importanţa rolului jurisprudenţei în raport cu alte sfere ale gândirii, apare şi ca un reflex în
condiţiile dezvoltării societăţii şi apariţiei de noi situaţii şi realităţi. Noile situaţii nu puteau fi
soluţionate pe baza unor texte adoptate cu secole în urma şi ca urmare, jurisconsulţii au găsit, în
textele vechilor legi, mijloacele care printr-o fină interpretare să poată fi utilizate în scopul
soluţionării cazurilor noi.
În ţările continentale, după revoluţiile din secolele XVII şi XVIII, deşi au fost adoptate coduri
şi legi importante, ceea ce a redus, oarecum, rolul şi funcţiile jurisprudenţei; totuşi deciziile judiciare
şi ale instanţelor constituţionale erau considerate izvor de drept.
În sistemul anglo-saxon, însă, jurisprudenţa şi-a păstrat, tot timpul, rolul şi forţa sa ca izvor
principal al dreptului, judecătorul îndeplinind funcţia de autoritate ce stabileşte regulile, iar
sentinţele instanţelor, constituie un precedent obligatoriu pentru viitor.
În acest sens, profesorul Mircea Djuvara relevă că4, „o interpretare care duce la nedreptate nu
este o interpretare bună, după cum o lege care duce la nedreptăţi nu este o lege bună ..., dar, în atâtea
4

Mircea Djuvara, Teoria Generală a Dreptului (Enciclopedia Juridică). Drept Raţional, Izvoare şi Drept Pozitiv,
ediţie îngrijită de Marius Ioan, Editura All, Bucureşti, 1994, p. 286.
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şi atâtea cazuri, judecătorul nu mai întâlneşte o expresie clară a legii. Atunci el trebuie să constate
mai întâi faptele, împrejurările sociale, aprecierile juridice din conştiinţa societăţii respective, să le
constate cu toată rigoarea ştiinţifică, şi nu în mod arbitrar”.
Mai departe opinează că, „Aceasta este o operaţiune de ştiinţă de o extraordinară greutate. Ne
putem da seama de ce cultură enormă trebuie şi pentru judecător şi pentru jurisconcult în general ca
să poată să constate în mod exact, cu câtă rigoare şi cu ajutorul ştiinţei de astăzi toate împrejurările
de fapt, precum şi toate curentele de gândire din societatea respectivă (...) jurisprudenţa, astfel
înţeleasă, realizează dreptul de multe ori altfel de cât îl arată litera strictă a legii, cutuma sau
doctrina. În acest sens, se poate spune că ea este izvorul formal al dreptului pozitiv”5.
În sistemele de drept ale statelor care au întemeiat Uniunea Europeana, jurisprudenţa nu era
considerată, de principiu, izvor de drept, pentru că hotărârile judecătoreşti produceau doar efecte
inter partes. Din această cauză, autorii tratatelor nu au trecut jurisprudenţa comunitară în
nomenclatura izvoarelor de drept. Totuşi, în sistemul juridic european, jurisprudenţa are valoare de
izvor de drept.
Rolul creator de drept a fost o necesitate în cazul instanţelor europene, pentru că tratatele
constitutive au fost elaborate sub forma unor tratate-cadru, cu prevederi generale, care au necesitat
clarificări şi completări. Pe de altă parte, multiplele versiuni lingvistice ale actelor comunitare au
valoare egală de acte autentice, ceea ce – atunci când apar deosebiri între versiuni – ridică iarăşi
problema desluşirii sensului precis al normelor.
Interpretarea pe care o fac instanţele europene se impune tuturor autorităţilor, inclusiv
instanţelor naţionale, argument ce confirmă statutul de izvor de drept al jurisprudenţei europene.
În consecinţă, niciun practician care se trebuie să rezolve o chestiune de drept european nu
poate spune că stăpâneşte acest drept, dacă nu cunoaşte deciziile relevante ale instanţelor europene.
Concluzia care poate apărea este aceea că, judecătorul naţional care se află, permanent în
centrul dreptului naţional şi implicit a dreptului internaţional6, este principalul factor al integrării
juridice europene şi al aplicării convenţiilor europene dar şi internaţionale.
Aşadar, jurisprudenţa naţională şi, mai ales, cea europeană şi internaţională, constituie un
factor dinamizant, eficient şi eficace al procedurilor de armonizare legislativă, de asimilare şi
implementare a dreptului european şi internaţional, şi, numai puţin de optimizare a dreptului intern7.
Astfel apare clară ideea că, judecătorul, în mod esenţial, are rolul de interpret şi de autoritate
publică, de aplicare a dreptului european, ceea ce presupune o anumită profesionalizare specială în
materie şi conştiinţa responsabilităţii sale de factor hotărâtor în integrarea juridică europeană, în
acord cu particularităţile de ordin naţional.
El este deplin responsabil de aplicarea uniformă a exigenţei ordinii juridice europene ca o
virtute unificatoare a ordinii juridice autentic comune8. Este, însă, încurajat de doctrina şi
jurisprudenţa instanţelor europene să-şi asume „deplin rolul naţional de interpret al dreptului
european şi de depozitar al execuţiei sale judiciare, căci nu se poate deroga de obligaţia sa de a
aplica dreptul european justiţiabililor care-l invocă”9.
Apelul la jurisprudenţa europeană arată că judecătorii nu pun în pericol identitatea naţională
şi democraţia, căci, dimpotrivă, curţile de Strasbourg şi Luxemburg, stimulează principiul
subsidiarităţii şi protecţiei dreptului material şi procedural, cerând judecătorului naţional un rol activ
într-un cadru procedural naţional adaptat exigenţelor dreptului european şi internaţional.10
5

Idem, p. 288.
Allard Julie, Garapon Antoine, Judecătorii şi globalizarea. Noua revoluţie a dreptului., Editura Rosseti
Educaţional, Bucureşti, 2010, p. 32 şi urm.
7
Oliver Jacot-Guillarmod, Juge national-face au droit européen, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 57
8
Robert Lecont, Quel eut été le droit des Communautés sana les arréts de 1963 et 1964, Paris, Dalloy, 1991, p. 361.
9
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CSJE) – Luxemburg, Hotărârea 111 V 201, Constit., 23.X.1985.
10
Oliver Jacot-Guillarmod, op. cit., p. 282.
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În absenţa unor precizări ale tratatelor constitutive privind ierarhia izvoarelor de drept
european, ierarhia a fost stabilită de Curtea de Justiţie: 1) Dreptul primar, ce grupează izvoarele de
drept cu forţă juridică supremă; 2) Principiile generale ale dreptului; 3) Acordurile internaţionale; 4)
Actele de drept derivat.
În cadrul dreptului derivat, există o ierarhizare între actele legislative şi cele de aplicare.
Primele sunt adoptate prin procedură legislativă, iar celelalte le pun în aplicare, sunt fondate pe
acestea şi trebuie să li se conformeze, sub sancţiunea anulării. Cu siguranţă, şi un act delegat trebuie
să se subordoneze actului legislativ care îi conferă abilitarea de a aduce modificări sau completări.
Pe de altă parte, în orice sistem de drept există clasificarea clasică între act normativ şi act
individual. O decizie adoptată pentru aplicarea unui regulament într-o situaţie concretă trebuie să fie
subordonată acestuia.
Astfel au fost iniţiate şi formulate principiile generale ale dreptului european în hotărârile
Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg şi, apoi, introduse în Tratatele de Constituire a
Comunităţilor Europene sau în tratatele modificatoare, fiind, în sfârşit, consacrate, ca atare, în
Tratatul de la Lisabona care a fost semnat de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la 13
decembrie 2007 şi a intrat în vigoare la data de 1 decembrie 2009.
Autonomia ordinii juridice europene a fost afirmată de Curtea Europeană de Justiţie, mai întâi
prin deciziile Van Gend en Loos (1963) şi Costa c. ENEL (1964). Curtea a subliniat acest caracter al
sistemului juridic al Uniunii pentru a elibera construcţia europeană de dependenţa de sistemele
juridice naţionale, care i-ar fi alterat substanţa.
Natura juridică şi semnificaţia dreptului european şi aplicabilitatea directă, au fost creaţia
principală din hotărârile Costa – Enel – 1994, Walt Wilhelm (1968), Internationale H.-1970, şi
Limmenthal II – 1978 şi altele în care se afirmă şi alte principii:
- TCE a creat propria ordine juridică europeană, care a devenit parte integrantă a ordinii
juridice ale statelor membre, pe care instanţele acestora sunt obligate să o respecte (Costa-Enel)
- sistemul juridic născut din Tratat, izvor independent de drept, nu poate fi, datorită, naturii
sale speciale, surclasat de normele juridice interne, fiind superior acestora (Costa-Enel);
- conflictele între reglementările europene şi cele naţionale trebuie rezolvate aplicând
principiul priorităţii dreptului european (Walt Wilhelm);
- validitatea măsurilor adoptate de instituţiile europene poate fi interpretată numai în lumina
dreptului european, ca şi efectul său direct (Internationale H.);
- respectarea drepturilor fundamentale este parte integrantă a principiilor generale de drept
apărate de Curtea de Justiţie (Internationale H.);
- aplicabilitatea directă a dreptului european înseamnă aplicarea deplină şi uniformă a
reglementărilor sale în toate statele membre, începând cu data intrării lor în vigoare şi cât timp vor fi
în vigoare (Limmenthal II);
- o instanţă naţională are obligaţia să aplice dreptul european şi să-i asigure efectul direct
deplin, înlăturând, chiar din oficiu, orice normă contrară internă (Simmenthal III).
Analizând toate acestea se observa ca s-au lăsat pe seama jurisprudenţei CJUE ca – pe calea
elaborării dreptului pretorian – să facă pasul decisiv de la obligaţia obiectivă a statului la dreptul
legal subiectiv al individului. Acesta a fost un act de deosebită temeritate, căci el caracterizează,
totuşi, trecerea de la tradiţionala ordine de drept internaţional la ordinea europeana autonomă, care
se supune propriilor principii structurale, în sensul unei ordini supranaţionale de funcţionare.
Elementele fundamentale au fost stabilite, pentru prima dată, în mai vechea sentinţă din cazul
Van Gend & Loos11, în care CJCE a conferit articolului 12 din TCEE – care interzice introducerea
11

Hotărârea Van Gend & Loos, consemnează că: „Din toate acestea trebuie trasă concluzia după care Comunitatea
reprezintă o nouă ordine de drept internaţional, în favoarea căreia statele – chiar dacă în cadru restrâns – şi-au îngrădit
drepturile lor de suveranitate, şi anume o ordine de drept, ale cărei subiecte sunt nu numai statele membre, ci şi indivizii. De
aceea, dreptul comunitar – care este independent de legislaţia statelor membre – urmează a le conferi indivizilor şi drepturi,
aşa cum el le impune şi obligaţii. Astfel de drepturi iau naştere nu numai dacă Tratatul le stabileşte în mod explicit, ci şi pe
baza obligaţiilor neechivoce, pe care Tratatul le impune indivizilor, precum şi statelor membre şi organelor Comunităţii”.
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de noi taxe vamale şi impozite, având acelaşi efect, precum şi mărirea taxelor vamale şi a
impozitelor existente în raportul dintre statele membre – efecte directe, şi anume în sensul că acest
articol stabileşte drepturi individuale, pe care instanţele statale trebuie să le respecte. În motivele
sentinţei se argumentează sistematic şi teleologic: dacă o anumită reglementare ar produce efect
direct, aceasta ar fi de apreciat conform spiritului, sistematicii şi textului Tratatului. Obiectivul
TCEE este crearea unei Pieţe Comune, a cărei funcţionare îi priveşte direct pe cetăţenii europeni,
adică Tratatul este mai mult decât un Acord, care stabileşte numai obligaţii reciproce între statele
membre.
Apoi, cu privire la art. 12 din TCEE, aflat în discuţie, se subliniază faptul că Tratatul conţine
o interdicţie clară şi neîngrădită şi – de aceea, conform naturii sale – el se pretează excelent pentru a
produce efecte directe în relaţiile juridice dintre statele membre şi dintre indivizi supunându-se
dreptului acestora, fără ca, pentru aceasta, să fie nevoie de o intervenţie a legiuitorului statal.
Corespunzător stabilirii obiectivelor preponderent economice ale Comunităţii, drepturile
fundamentale cu legătură economică şi socială formează obiectul principal al jurisprudenţei de până
acum, totuşi există deja o succesiune de diferite alte drepturi fundamentale. În această privinţă,
juristul pregătit în dreptul german remarcă predispoziţia metodică şi pragmatică a jurisprudenţei,
care – de regulă – procedează într-un mod orientat spre rezultat şi, cu această ocazie, chiar omite
ocazional o mai precisă stabilire a domeniului de apărare a drepturilor fundamentale, asigurat de
dreptul în discuţie.
Între drepturile fundamentale recunoscute de către CJUE sunt următoarele: dreptul de
proprietate; libertatea profesiei, respectiv dreptul la activitate economică; libertatea de asociere şi
libertatea de coalizare; libertatea religioasă şi libertatea cultului; libertatea opiniei şi a informării;
respectarea vieţii private şi a vieţii de familie; confidenţialitatea corespondenţei purtate cu apărătorul; dreptul de a nu trebui să te acuzi singur; inviolabilitatea locuinţei; alegerea liberă a partenerului de afaceri.
Autonomia ordinii juridice europene faţă de ordinea juridică a statelor membre nu este
absolută. Din momentul în care statele au instituit Uniunea, aceasta nu a devenit o entitate străină,
exterioară acestora. În sprijinul acestei idei, se stabileşte că: sistemul de drept al Uniunii şi cel
naţional se aplică aceloraşi indivizi, în dubla lor calitate de cetăţeni ai statelor membre şi ai Uniunii;
dreptul Uniunii prinde viaţă şi îşi atinge obiectivele doar în măsura în care este acceptat în ordinea
juridică a statelor membre.
Aşadar, între dreptul comunitar şi cel intern s-au stabilit interacţiuni fireşti. În acest sens,
statele membre au prevăzut în art. 4 alin. (3) TUE principiul cooperării loiale12. Astfel, în temeiul
acestui principiu al cooperării loiale, Uniunea şi statele membre se respectă şi se ajută reciproc în
îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. Statele membre adoptă orice măsură generală sau
specială pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele
instituţiilor Uniunii.
Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale şi se abţin de la orice
măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii.
Principiul a fost inserat în tratat întrucât s-a conştientizat că ordinea juridică a uniunii nu era
în măsură să atingă singură obiectivele propuse. Spre deosebire de sistemele juridice naţionale,
sistemul UE nu este închis, având nevoie, pentru a fi aplicat, de sprijinul ordinilor juridice naţionale.
Toate instituţiile statelor membre trebuie să admită că ordinea juridică a UE nu le este exterioară sau
străină, ci că statele membre şi instituţiile UE formează un ansamblu solidar, pentru a realiza nişte
obiective comune. În consecinţă, statele membre trebuie nu numai să respecte normele Uniunii, ci şi
să le aplice şi să le dea viaţă.
12

Importanţa principiului cooperării loiale este subliniată şi de jurisprudenţa CJ privitoare la efectul indirect al
normelor comunitare.
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În vederea manifestării cooperării dintre dreptul european şi dreptul naţional, pe plan
legislativ, s-a trecut la aplicarea mecanismul directivei care stabileşte că, statele membre aleg forma
şi mijloacele cele mai adecvate specificului naţional, pentru a atinge obiectivele fixate la nivel
european.
În acest sens, actele normative ale statelor membre trebuie să răspundă necesităţii unui cadru
legislativ modern al Uniunii Europene, să reprezinte un răspuns coerent şi articulat la nevoia de
reformare atât a instituţiilor şi a mecanismelor fundamentale ce ţin de substanţa relaţiilor
socio-economice, cât şi a instrumentelor procedurale.
Ansamblul normele juridice (coduri, norme metodologice sau de aplicare etc.) ale statelor
membre ale Uniunii Europene, trebuie să urmărească ideea de a promova o concepţie monistă de
reglementare a raporturilor juridice. În această perspectivă, acestea, normele juridice, este necesar
să încorporeze totalitatea reglementărilor europene privitoare la persoane, relaţiile de familie şi
relaţiile comerciale. Mai mult, procesul de elaborare a acestor norme trebuie să aibă în vedere şi
dispoziţiile de drept internaţional privat sau public.
Corelând, aşadar, dispoziţii ce izvorăsc din tradiţia dreptului naţional, atât cu prevederi
conţinute de instrumente europene, cât şi cu cele internaţionale, selectând normele de bază în
virtutea soluţiilor oferite constant de doctrina şi jurisprudenţa europeană de-a lungul anilor,
ansamblul de norme juridice trebuie să răspundă necesităţii de adaptare a actualei legislaţii europene
la exigenţele realităţilor social-economice ale acesteia.
Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie merge mai mult şi subliniază prioritatea dreptului
Uniunii ca trebuind să fie generală şi absolută, adică să se manifeste asupra ansamblului dreptului
naţional, inclusiv asupra regulilor constituţionale ale statelor membre. Exemplul de referinţă în
acest sens este cazul Simmenthal13, speţă în care instanţa italiană ce judeca acest proces a arătat că,
potrivit deciziilor Curţii Constituţionale, nu putea îndepărta reglementarea naţională contrară
dreptului european, fără a sesiza în prealabil Curtea Constituţională, care să o declare neconstituţională. Curtea Europeană de Justiţie a răspuns însă că, „orice judecător naţional, sesizat în cadrul
competenţei sale, are obligaţia de a aplica integral dreptul comunitar şi de a proteja drepturile pe
care acesta le conferă particularilor, prin neaplicarea oricărei dispoziţii eventual contrare din legea
naţională, indiferent dacă aceasta este anterioară sau ulterioară normei comunitare”. Aşadar, instanţa
naţională trebuie să constate ea însăşi, fără întârziere, că norma naţională contrară celei a UE nu mai
poate fi aplicată.
În dreptul european, de regulă, sunt statuate obligaţiile de rezultat, lăsându-se statelor
destinatare libertatea de a alege mijloace de a îndeplini aceste obligaţii. Curtea de Justiţie a decis,
constant, că potrivit art. 5 TCE, recunoaşterea puterilor Statelor membre implică asumarea
obligaţiilor lor de a aplica dreptul comunitar, iar problema de a şti în ce formă exercită aceste
puteri şi execută acele obligaţii, în cadrul dat de Statele membre organelor lor interne determinate,
este exclusiv a sistemului constituţional al fiecărui Stat14, iar aceste obligaţii comunitare de rezultat
se impun tuturor autorităţilor interne ale Statelor membre, inclusiv, în cadrul competenţelor lor,
autorităţilor jurisdicţionale15.
Potrivit art. 10 T.C.E: statele membre iau toate masurile generale sau speciale necesare
pentru a asigura executarea obligaţiilor care decurg din prezentul tratat ele se abţin de la orice
măsură susceptibilă să pună în pericol realizarea scopurilor prezentului tratat.
Astfel, rolul statelor membre în punerea în aplicare a dreptului european este structurat pe trei
principii: 1) – participarea autorităţilor naţionale la punerea în aplicare a dreptului european care se
13
Hotărârea Curţii din 9 martie 1978 – Cauza 106/77 – Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal
SpA – Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare: Pretura di Susa – Italia. – Aplicarea de către instanţa naţională a
unei legi contrare dreptului comunitar.
14
CJCE, hot. International Fruit Co. din 15.12.1971, Rec. 1971, p. 1107.
15
CJCE, hot. Von Colson şi Kamann din 10.04.1984, Rec. 1984, p. 1891.
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concretizează în trei domenii: legislativ, administrativ şi judecătoresc; 2) – obligaţia de colaborare a
statelor membre care rezultă din dispoziţiile art. 10 T.C.E. mai este denumită şi principiul loialităţii
comunitare sau al cooperării loiale şi obligă statele membre să acţioneze, fiind deci o obligaţie
pozitivă, ceea ce corespunde principiului concretizării principiului primordialităţii dreptului
comunitar asupra dreptului naţional; 3) – principiul autonomiei instituţionale şi procedurale care
garantează că, măsurile pentru aplicarea normelor comunitare sunt luate în cadrul sistemelor de
drept statale de către instituţiile naţionale şi potrivit procedurilor existente în aceste sisteme.
În cazul nerespectării dreptului european pot fi aplicate o serie de sancţiuni cum ar fi:
sancţiuni administrative comunitare (art. 83 din Tratatul CEEA stabileşte ca sancţiuni avertismentul,
retragerea asistenţei financiare sau a ajutorului tehnic, punerea sub sechestru a firmei, retragerea
totală sau parţială a materiilor brute sau speciale – CEJ este competentă să controleze deciziile de
sancţionare stabilite pe baza regulamentului); sancţiuni administrative naţionale care sunt stabilite
de statele membre pe baza aplicării principiului autonomiei procedurale sau pot fi doar aplicate de
autorităţile naţionale, când sunt prevăzute de normele europene (ex.; în domeniul politicii agricole
comune, Comisia, în urma delegării primite de la Consiliu, poate aplica sancţiunea excluderii de la
regimul subvenţiilor); sancţiunile penale care nu sunt în competenţa Uniunii Europene, nefiind
stabilite în tratate, astfel statele membre sunt cele care pot sancţiona penal violarea reglementărilor
europene.
În virtutea celor prezentate, privind ordinea de drept europeană, sistemul legislativ român şi-a
început adaptarea prevederilor naţionale începând cu legea fundamentală, Constituţia României care
la art. 135 prevede că „...(2) Statul trebuie să asigure:... g) aplicarea politicilor de dezvoltare
regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene iar la art. 148: Integrarea în Uniunea
Europeană prevede că: „...(4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea
judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din
prevederile alineatului (2).
Aceste adaptări se continuă cu Noul Cod Civil român unde se prevede, în mod expres,
principiul aplicării prioritare a dreptului comunitar la art. 5. „În materiile reglementate de prezentul
cod, normele dreptului comunitar se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul
părţilor.”
În concluzie, jurisprudenţa Uniunii Europene consacră unitatea dreptului european ca fiind
compatibilă cu un anumit pluralism social şi cultural; iar în acest sens sistemele legislative naţionale
urmăresc un scop justificat în privinţa dreptului european, fiind de competenţa Statelor membre în a
alege mijloacele cele mai adecvate şi în respectul exigenţelor, decurgând din dreptul european, în
special din principiul proporţionalităţii.
Aşadar, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să facă, un efort legislativ prin care se
poate realiza direct integrarea armonioasă a ordinii juridice interne în ordinea juridică europeană,
deoarece numai Constituţia şi legislativul naţional pot transpune aceste obiective şi deci, asigura ca
judecătorul naţional să-şi exercite noile responsabilităţi specifice de, judecător european.
Aceste principii şi scopuri constituie puncte de reper care trebuie să orienteze adaptarea
dreptului naţional şi să-l facă direct compatibil cu cel european, astfel încât acesta din urmă să poată
fi invocat şi aplicat prin căile judiciare naţionale.
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PARTICULARITĂŢILE CODIFICĂRII ACTIVITĂŢII COMERCIALE
ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN
Claudiu-Iulian FUEREA*
Abstract:
The development of the European Community member states towards a new stage of economic
integration (internal market), risk to jeopardize the relations between the European Community and the
European Free Trade Association. Therefore, during the year 1989, the European Commission and
Member States of EFTA have expressed their intention to strengthen the relations between the European
Community and these particular States, for the purposes of a development into a better structured
framework. The goal was to create a "dynamic and homogeneous, based on common rules and equal
conditions of competition" between the European Community and the Member States of EFTA.
Cuvinte cheie: Spaţiul Economic European; Comunitatea Europeană; Uniunea Europeană;
Asociaţia Europeană a Liberului Schimb; libera circulaţie a mărfurilor; concurenţă

1. Premisele constituirii Spaţiului Economic European
Începând din anul 1973, relaţiile comerciale dintre Comunitatea Economică Europeană
(CEE) şi statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb1 (AELS) s-au derulat în baza
acordurilor bilaterale de liber-schimb. Acordurile prevedeau eliminarea, progresivă, a obstacolelor
în calea schimburilor de produse industriale originare din statele părţi contractante. Totodată,
acordurile conţineau o „clauză evolutivă”2, în temeiul căreia, ulterior, au fost încheiate şi alte
acorduri între aceleaşi părţi. Spre deosebire de cele anterioare, acestea din urmă acorduri aveau ca
obiectiv eliminarea progresivă a obstacolelor în calea produselor agricole şi a celor rezultate din
activităţile de pescuit. Acestor acorduri de liber-schimb, li s-au adăugat mai multe acorduri bilaterale
de cooperare în diferite materii, precum cercetarea ştiinţifică.
În ianuarie 1989, Jacques Delors, într-un discurs rostit în faţa Parlamentului European,
propunea o nouă formă de asociere între CEE şi AELS, o „asociere mai structurată, pe plan
instituţional cu organe comune de decizie şi gestiune”3. Cu acest prilej, Delors a reaminti, încă o
dată, natura profundă a Comunităţii. În opinia, sa, „Comunitatea nu reprezintă numai o mare piaţă.
Este, totodată, un spaţiu economic şi social fără frontiere, cu vocaţie de a se transforma într-o uniune
politică, având o cooperare crescută în materie de politică externă şi de securitate. Acest contract de
căsătorie (...) este indivizibil, chiar dacă toate stipulaţiile nu sunt încă aplicate. Numai această
affectio societatis, care ne uneşte ne permite să depăşim dificultăţile şi contradicţiile, ne oferă
puterea de a avansa în toate domeniile de acţiune colectivă (...). Europa va fi una pluralistă sau nu va
fi deloc; Europa va fi europeană sau nu va fi nimic”4.
Evoluţia statelor membre ale Comunităţii către o nouă etapă a integrării economice (Piaţa
Internă), risca să conducă la o înrăutăţire a relaţiilor dintre Comunitate şi Asociaţia Europeană a
Liberului Schimb. Prin urmare, pe parcursul anului 1989, Comisia Europeană şi statele membre
AELS şi-au exprimat dorinţa de a intensifica raporturile dintre Comunitate şi aceste state, în sensul
*

Doctorand, Şcoala Doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.
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Ami Barav, Christian Philip, Dictionnaire juridique des Communautés européennes, PUF, Paris, 1993, p. 490.
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Discours de Jacques Delors devant le Parlement européen (17 janvier 1989) – http://www.cvce.eu/obj/Discours_
de_Jacques_Delors_devant_le_Parlement_europeen_17_janvier_1989-frb9c06b95-db97-4774-a700-e8aea5172233.html, p. 15.
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unei dezvoltări într-un cadru mai structurat. Obiectivul urmărit era acela de a crea, între Comunitate
şi statele membre AELS, o piaţă „dinamică şi omogenă, fondată pe reguli comune şi condiţii
concurenţiale egale”5. Alături de acest obiectiv, putem identifica şi alte aspecte care au stat la baza
elaborării şi semnării viitorului Acord care a pus bazele Spaţiului Economic European. Astfel, le
menţionăm pe cele care se regăsesc, inclusiv, în Preambulul Acordului privind SEE:
- contribuţia pe care Spaţiul Economic European urma să o aducă la construirea unei Europe
bazate pe pace, democraţie şi drepturile omului;
- prioritatea deosebită acordată relaţiei privilegiate dintre Comunitate, statele membre ale
acesteia şi statele AELS, relaţie bazată pe proximitate, valori comune durabile şi identitate
europeană;
- dorinţa statelor membre ale Comunităţii de a contribui, pe baza economiei de piaţă, la
liberalizarea şi cooperarea globală în domeniul comerţului, în special în conformitate cu dispoziţiile
Acordului General pentru Tarife şi Comerţ şi ale Convenţiei privind Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică;
- realizarea liberei circulaţii a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalului în cadrul
întregului Spaţiu Economic European, precum şi consolidarea şi extinderea cooperării în domeniul
politicilor de susţinere şi al politicilor orizontale;
- necesitatea de a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre regiuni;
- consolidarea cooperării între membrii Parlamentului European şi membrii parlamentelor
statelor AELS, precum şi între partenerii sociali din Comunitatea Europeană şi din statele AELS;
- conservarea, protejarea şi ameliorarea calităţii mediului şi asigurarea unei utilizări prudente
şi raţionale a naturale, în special pe baza principiului dezvoltării durabile, precum şi a principiului
potrivit
căruia trebuie luate măsuri de precauţie şi preventive;
- importanţa dezvoltării dimensiunii sociale, inclusiv a tratamentului egal al bărbaţilor şi
femeilor, în cadrul Spaţiului Economic European;
- asigurarea progresului economic şi social;
- promovarea condiţiilor pentru deplina ocupare a forţei de muncă, un nivel de trai mai ridicat
şi condiţii de muncă mai bune în cadrul Spaţiului Economic European;
- promovarea intereselor consumatorilor şi consolidarea poziţiei acestora pe piaţă, având ca
finalitate un nivel înalt de protecţie al consumatorilor;
- urmărirea obiectivelor comune de consolidare a bazei ştiinţifice şi tehnologice a industriei
europene şi încurajarea creşterii competitivităţii acesteia la nivel internaţional;
- realizarea şi menţinerea interpretării şi aplicării uniforme a acordului şi a acelor dispoziţii
ale legislaţiei comunitare care sunt reproduse, în mod substanţial, în acord;
- tratamentul egal al persoanelor şi agenţilor economici în ceea ce priveşte cele patru libertăţi
şi condiţiile concurenţiale.
Pe fondul acestor preocupări, în anul 1989 au fost iniţiate negocierile privind realizarea unui
Spaţiu Economic European, negocieri care s-au finalizat doi ani mai târziu prin semnarea Tratatului
de la Porto, la 2 mai 1989. Acordul a fost semnat între 12 state6 membre ale Comunităţii Economice
Europene şi 6 state7 membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. Deşi Elveţia a semnat
Acordul, ulterior aceasta nu l-a ratificat, în urma rezultatului negativ al referendumului naţional
organizat în acest sens8. Astfel, Acordul a intrat în vigoare în anul 1994, având ca părţi 17 state. La 1
5
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ianuarie 1995, trei dintre statele9 membre ale AELS au devenit membre ale CEE, iar în luna mai,
acelaşi an, Liechtenstein se alătură SEE.
Până în anul 2004, Spaţiul Economic European reprezenta o piaţă de aproximativ 385 de
milioane de consumatori şi constituia aproape 1/5 din totalul importurilor şi exporturilor la nivel
mondial, cu excepţia comerţului intra-SEE. După extinderea Uniunii Europene la 27 de state, SEE
deţine 500 de milioane de locuitori10. Cetăţenii din toate cele 30 de state care fac parte, în prezent,
din SEE, au dreptul de a circula liber pe întreg teritoriul SEE, şi de a se stabili, dreptul la muncă, de
a înfiinţa afaceri, de a investii şi de a activa pe piaţa imobiliară cu câteva restricţii minore în anumite
sectoare11.
2. Conţinutul material al Acordului instituind Spaţiul Economic European
Din analiza Acordului instituind SEE, observăm faptul că acesta are ca punct de plecare
Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană, din anul 1957. Acordul cuprinde acordul
propriu-zis, cu 129 de articole, 22 de anexe şi 50 de protocoale şi legislaţia Uniunii Europene la care
acesta face trimitere (directive, regulamente şi decizii). În anul 2007, numărul actelor legislative
preluate în Acordul SEE se ridica la 511012.
Având în vedere acest aspect, considerăm că natura juridică a Acordului instituind SEE este
diferită de cea a acordurilor de asociere încheiate de Comunitatea Economică Europeană până la
acea dată.
Demn de menţionat este şi faptul că Acordul preia nu numai acquis-ul comunitar existent la
data semnării sale, ci şi dreptul comunitar/al UE care urma a fi stabilit în domeniile reglementate de
acord. „Legăturile dintre Comunitate şi ţările AELS se întemeiază direct pe Tratatul CEE şi pe actele
adoptate de instituţiile Comunităţii în temeiul acestuia. Procedura de decizie prevăzută de acord
reflectă, pe de o parte, interesul de a extinde acquis-ul comunitar la SEE şi de a-l dezvolta ulterior în
cadrul acestui Spaţiu, păstrând, în acelaşi timp, autonomia decizională a Comunităţii, şi, pe de altă
parte, respectarea voinţei statelor suverane care nu intenţionează nici să transfere competenţe în
favoarea organelor acordului, nici să le confere acestora competenţă legislativă”13.
Obiectivul acordului este acela de a institui un spaţiu economic omogen în care să se aplice,
în mod uniform, normele de drept identice existente în cadrul CEE.
În cadrul SEE este garantată libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor şi a
persoanelor. După cum se poate observa, din domeniul de reglementare al Acordului, Politica
Agricolă Comună (PAC) a UE şi politica comună în domeniul pescuitului (PCP) îşi găsesc
reglementare numai în ceea ce priveşte domeniul comerţului cu produse agricole şi cel cu produse
din peşte. Acordul SEE conţine, de asemenea, dispoziţii referitoare la cooperarea în următoarele
domenii: concurenţă14, ajutorul de stat; politici sociale15; protecţia consumatorilor; mediul încon9
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jurător; statistică; dreptul societăţilor comerciale („dreptul societar”16). Totodată, regăsim şi prevederi ce fac trimitere la intenţia statelor părţi de a consolida şi extinde cooperarea în domeniile
cercetării şi dezvoltării tehnologice, serviciile de informare, educaţie, formare profesională şi tineret,
întreprinderi, mici şi mijlocii, turism, sectorul audiovizualului, precum şi în domeniul protecţiei
civile.
Acordul SEE nu instituie o uniune vamală, politica comercială faţă de ţările terţe fiind în
afara domeniul său de aplicare. Una dintre caracteristicile principale ale Acordului privind SEE, şi
care îl deosebeşte de cele mai multe dintre acordurile internaţionale, este faptul că normele comune
sunt actualizate continuu. Astfel, „acordul are un rol activ şi viu, care asigură un flux constant al noii
legislaţii a UE privind piaţa internă extins şi la statele AELS-SEE” 17.
Considerăm că, din acest punct de vedre, Acordul funcţionează corespunzător atât timp cât
părţile contractante încorporează totalitatea acquis-ului UE relevant privind piaţa internă în legislaţia
lor naţională.
Statele membre ale AELS furnizează informaţii necesare în procesul de elaborare a legislaţiei
UE, dar nu au drept de vot. Aplicarea Acordului privind SEE se realizează printr-o serie de
înţelegeri la nivel instituţional.
A. Libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor
Eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi
capitalurilor s-a realizat pe baza acquis-ului comunitar existent la data semnării tratatului şi la care
s-a adăugat, treptat, legislaţia adoptată ulterior în materie. Cu toate acestea, observăm, din cuprinsul
Acordului, că libera circulaţie a mărfurilor prezintă două particularităţi în raport cu aceeaşi libertate
exercitată la nivelul Uniunii Europene. În primul rând, este vorba despre faptul că obstacolele în
calea liberei circulaţii (drepturile de vamă, taxele cu efect echivalent taxelor vamale, restricţiile
cantitative, măsurile cu efect echivalent restricţiilor cantitative, impozitele interne discriminatorii,
discriminările cu privire la aprovizionare şi monopolurile naţionale care prezintă caracter comercial)
sunt eliminate între Uniunea şi statele membre AELS numai cu privire la produsele originare din
Comunitate şi din aceste state. Prin urmare, putem spune că Spaţiul Economic European reprezintă o
zonă de liber schimb, şi nu o uniune vamală. În al doilea rând, după cum am precizat deja, libera
circulaţie a mărfurilor nu se aplică produselor agricole şi nici celor provenite din peşte, acestea
făcând obiectul unui regim de schimb special.
Potrivit art. 29 din Acord, libera circulaţie a salariaţilor este asigurată între statele membre ale
Uniunii şi statele AELS. Această liberă circulaţie are ca efect desfiinţarea oricărei discriminări pe
bază de cetăţenie între salariaţii statelor membre ale Uniunii şi cei ai statelor AELS în ceea ce
priveşte angajarea, remuneraţia şi celelalte condiţii de muncă şi angajare. Aceasta dă naştere, sub
rezerva limitărilor justificate din motive de ordine publică, siguranţă publică sau sănătate publică,
următoarelor drepturi pentru salariaţii statelor cărora li se aplică prevederile Acordului:
- de a accepta ofertele de muncă făcute în mod efectiv;
- de a se deplasa, în mod liber, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii şi cel al statelor
AELS în acest scop;
- de a rămâne pe teritoriul unui stat membru al UE sau al unui stat AELS în scopul angajării
în conformitate cu dispoziţiile ce guvernează angajarea resortisanţilor statului respectiv prevăzute
prin actele cu putere de lege sau actele administrative;
- de a rămâne pe teritoriul unui stat membru al Uniunii sau al unui stat AELS după ce a fost
angajat acolo.
Trebuie precizat că Acordul nu are în vedere angajarea în serviciul public.
16
17
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Pentru a asigura libera circulaţie a salariaţilor şi a lucrătorilor care desfăşoară o activitate
independentă, Acordul reglementează, în domeniul securităţii sociale, pentru salariaţii şi lucrătorii
care desfăşoară o activitate independentă, precum şi pentru persoanele aflate în întreţinerea acestora,
posibilitatea cumulării, în scopul dobândirii şi păstrării dreptului la prestaţii şi la calculul valorii
prestaţiilor, a tuturor perioadelor luate în considerare în temeiul legislaţiilor mai multor ţări, precum
şi plata prestaţiilor către persoanele rezidente pe teritoriile părţilor contractante.
Potrivit art. 31, nu există restricţii în ceea ce priveşte libertatea de stabilire a resortisanţilor
unui stat membru al Uniunii sau a resortisanţilor unui stat AELS pe teritoriul oricăruia dintre aceste
state. Această dispoziţie se aplică şi înfiinţării de agenţii, sucursale sau filiale de către resortisanţii
oricărui stat membru parte la Acord stabiliţi pe teritoriul oricăruia dintre aceste state.
Libertatea de stabilire cuprinde dreptul de a iniţia şi desfăşura activităţi în calitate de lucrători
care desfăşoară o activitate independentă şi de a înfiinţa şi administra societăţi comerciale, în
condiţiile prevăzute de legislaţia ţării respective în care are loc această stabilire pentru proprii
resortisanţi.
Cu toate acestea, observăm că prevederile Acordului, în acest domeniu, nu se aplică, cu
privire la oricare parte contractantă, activităţilor care în partea contractantă respectivă au legătură,
chiar şi ocazional, cu exercitarea autorităţii oficiale18.
Dreptul de stabilire poate fi restrâns în condiţiile în care sunt aplicate dispoziţii ale statelor părţi
la Acord, prevăzute prin acte cu putere de lege sau acte administrative care prevăd tratamentul special
pentru resortisanţii străini din motive de ordine publică, siguranţă publică sau sănătate publică.
În ceea ce priveşte societăţile înfiinţate în conformitate cu legislaţia unui stat membru al
Uniunii sau ale unui stat AELS şi care au sediul social, administraţia centrală sau locul principal de
desfăşurare a activităţii pe teritoriul părţilor contractante, sunt tratate în acelaşi mod ca persoanele
fizice care sunt cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii sau ai statelor AELS19.
La art. 36 şi următoarele sunt reglementări referitoare la servicii. Astfel, potrivit Acordului,
nu există restricţii în ceea ce priveşte libertatea de a presta servicii pe teritoriul părţilor contractante
cu privire la resortisanţii statelor membre ale Uniunii şi ai statelor membre AELS care sunt stabiliţi
într-un stat membru al UE sau într-un stat AELS, altul decât cel al persoanei căreia îi sunt destinate
serviciile. Precizăm că, în înţelesul Acordului, sunt considerate servicii cele care, în mod normal,
sunt prestate în schimbul unei remuneraţii, în măsura în care nu sunt reglementate de dispoziţiile
referitoare la libera circulaţie a mărfurilor, capitalului şi a persoanelor. Astfel, serviciile includ, în
special:) activităţile de natură industrială; activităţile de natură comercială; activităţile meşteşugăreşti şi activităţile profesiilor liberale. Persoana care prestează un serviciu poate, pentru executarea
prestaţiei sale, să-şi desfăşoare temporar activitatea în statul unde este prestat serviciul, în aceleaşi
condiţii cu cele impuse de statul respectiv propriilor resortisanţi.
Potrivit dispoziţiilor Acordului, nu există restricţii între părţile contractante cu privire la
circulaţia capitalului aparţinând persoanelor rezidente în statele membre ale UE sau în statele AELS
ori discriminări pe bază de cetăţenie sau pe baza locului de reşedinţă al părţilor sau a locului unde
este investit acest capital20. Plăţile curente care au legătură cu circulaţia mărfurilor, a persoanelor,
serviciilor sau capitalului între părţile contractante nu sunt supuse nici unor restricţii21.
„Coordonarea dreptului pieţelor, şi în special al pieţelor bursiere, reprezintă prelungirea
naturală a coordonării dreptului societăţilor. Spaţiul fără frontiere şi cel financiar pe care le
constituie Uniunea cu AELS în cadrul Spaţiului Economic European oferă o libertate considerabilă
împrumuturilor, celor care împrumută şi intermediarilor, permiţându-le accesul la economia întregii
Europe”22.
18
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Spaţiul financiar european depăşeşte, astăzi, frontierele Uniunii Europene. Internaţionalizarea
operaţiilor solicită cel mai vast cadru juridic posibil al sferei de aplicare. De asemenea, toate
directivele adoptate în materie de bănci şi de asigurări sunt vizate de anexa VIII a Acordului asupra
SEE.
B. Reguli privind concurenţa
Articolele 53 şi următoarele din Acordul instituind SEE transpun regulile de concurenţă aşa
cum se regăseau în Tratatul de la Roma, din anul 1957 şi în Regulamentul 4064/89, din 21
decembrie 1989, cu privire la controlul concentrărilor.
Articolul 53 din Acord conţine un principiu de interzicere a înţelegerilor restrictive de
concurenţă. În primul rând, se declară incompatibile cu Piaţa comună şi se interzic orice înţelegeri
între întreprinderi, orice decizii de asociere a întreprinderilor şi orice practici comune care sunt
susceptibile să afecteze comerţul între statele membre şi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea,
restrângerea sau încălcarea concurenţei în interiorul Pieţei comune. Urmează exemple neexhaustive
de înţelegeri restrictive. Sancţiunile pentru aceste înţelegeri interzise pot fi nu numai administrative,
ci şi civile şi revin autorităţilor naţionale. Totuşi, acest articol prevede, în alin. (3), că înţelegerile
care sunt, totuşi, restrictive de concurenţă în sensul alin. (1), pot fi răscumpărate dacă satisfac
cumulativ următoarele condiţii: promovarea progresului tehnic, profit pentru utilizatori,
neeliminarea concurenţei, restricţii proporţionale pentru satisfacerea acestor obiective. Această
posibilitate de scutire este caracteristică regimului comunitar al înţelegerilor.
3. Concluzii
Spaţiul Economic European s-a constituit şi funcţionează în temeiul Acordului semnat între
Comunitatea Europeană (în prezent Uniunea Europeană) şi Asociaţia Europeană a Liberului
Schimb.
Resortisanţii SEE au dreptul de a-şi alege locul de muncă şi domiciliul oriunde în cadrul
Spaţiului Economic European. Această libertate este întregită cu cea privind dreptul de stabilire în
vederea exercitării unei activităţi economice pe teritoriul oricărui stat ce face parte din SEE, în
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii din statul gazdă.
Cetăţenii statelor membre ale UE sau ale AELS, stabiliţi într-unul dintre aceste state, pot
exercita, temporar, activităţi într-un alt stat membru. Din analiza realizată, identificăm 3 forme în
care se poate prezenta libertatea prestării de servicii, şi anume: prestatorul se deplasează, temporar,
într-un alt stat membru pentru a furniza serviciul; beneficiarul serviciului se deplasează în statul
prestatorului şi serviciul este cel care trece o frontieră, situaţie în care atât prestatorul, cât şi
beneficiarul serviciului rămân în statele lor.
Considerăm că, în domeniul liberei circulaţii a capitalurilor, Acordul instituind SEE
reprezintă o prelungire a Tratatului de la Maastricht, din anul 1993. Acordul prevede şi interdicţia
restricţiilor sau a discriminărilor în ceea ce priveşte mişcările de capital, ca de exemplu plăţile
curente23. În orice caz, pentru liberalizarea circulaţiei capitalurilor, Acordul instituind SEE preia
dispoziţiile Directivei nr. 88/361 din 24 ianuarie 198824.
Urmare analizei realizate, considerăm că acest Acord se încadrează în sfera aşa-numitelor
acorduri preferenţiale încheiate de Uniunea Europeană, preferinţa fiind aceea de a extinde beneficiul
celor 4 libertăţi de circulaţie şi la statele membre AELS care au devenit parte la Acord. În temeiul
Acordului, produsele comercializate pe teritoriul unui stat din Spaţiul Economic European circulă
liber în interiorul întregului SEE. Libera circulaţie a mărfurilor garantează, astfel, importurile şi
exporturile de bunuri între statele membre, fără nici o restricţie.
23
24

Art. 40 şi 41.
Directiva Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din tratat.
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ŞTIINŢA DREPTURILOR OMULUI ŞI CODIFICAREA LOR
Irina MOROIANU ZLĂTESCU*
Abstract:
The field of social sciences is characterized by a tendency towards specialization by means of
fragmentation and regrouping. The science of human rights, gradually grown in the framework of such
process, is influenced by and influences in turn other social sciences, with which it comes to contact or
interferes.
Codification was considered the invention of an old era with no future. The development of
society however has proved that it keeps its relevance even nowadays. Thus, at present, national
codification goes side-by-side with international codification. A new field where it imposed itself is that
of human rights.
Keywords: code, codification, comparative law, domestic law, international law, human rights
social sciences

1. Rădăcinile sau prefigurările drepturilor omului se pierd în negura vremurilor. Căutarea
surselor, a normelor care le guvernează începe cu studierea tradiţiilor, obiceiurilor, a urmelor
arheologice, a primelor mărturii scrise. Drepturile omului au evoluat pe tot parcursul istoriei
ajungând în zilele noastre la formele pe care noi le cunoaştem.
Într-un document elaborat sub egida UNESCO1 s-a înscris că „drepturile omului nu sunt nici
o nouă morală, nici o religie laică; ele sunt mult mai mult decât o limbă comună a tuturor
oamenilor”. Sunt exigenţe pe care persoana umană trebuie să le studieze şi să le integreze în cultura
ei după reguli şi metode proprii, indiferent de diversitatea preocupărilor sale2.
Drepturile omului au luat o dezvoltare prodigioasă după cel de al doilea război mondial prin
amploarea pe care au căpătat-o constituindu-se, după cum s-a remarcat, într-un adevărat fenomen
politic, social, juridic, cu implicaţii în toate domeniile existenţei umane.
Fenomen a cărui amploare presupune cunoaşterea evoluţiei istorice a drepturilor omului, a
situaţiei în care acestea au ajuns în prezent, precum şi desluşirea perspectivelor lor. Doar lucrări
temeinice şi obiective, cu caracter interdisciplinar, le pot pune în lumina ştiinţei. De aceea Comisia
drepturilor omului a Naţiunilor Unite3 a cerut Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă
şi Cultură să examineze „oportunitatea luării în considerare a unui studiu sistematic şi a elaborării
unei discipline ştiinţifice distincte privind drepturile omului, ţinând seama de principalele sisteme
juridice din lume, în vederea facilitării, la nivel universitar şi ulterior la alte niveluri de învăţământ,
cunoaşterea, înţelegerea, studiul şi predarea drepturilor omului”. Studiul a fost realizat sub egida
UNESCO şi la iniţiativa Institutului Internaţional al Drepturilor Omului de la Strasbourg, fiind „un
adevărat elaborat ştiinţific al drepturilor omului”, care va trebui, în mod progresiv, să fie promovat4.
Ca urmare, s-au constituit, pe parcursul timpului, bazele unei veritabile ştiinţe a drepturilor omului.
*

AIDC.

1

Prof. dr. SNSPA, Universitatea Ecologică Bucureşti; director Institutul Român pentru Drepturile Omului; membru

UNESCO, Doc. 19C/4 p. 7, par. 11-22.
A se vedea Karel Vasak, rédacteur général, Les dimensions internationales des droits de l'homme, UNESCO,
Paris, 1978, p. VII şi urm.
3
Care a existat în perioada 1946 – 2006, când a fost înlocuită de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.
4
A se vedea Karel Vasak, idem.
2
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Este de remarcat, de altfel, că în domeniul ştiinţelor sociale, poate mai pregnant decât în alte
domenii ale ştiinţelor, s-a profilat tot mai clar tendinţa de specializare care implică o fragmentare a
realităţilor din societatea contemporană în care evoluăm şi pe care o şi alcătuim.
Ştiinţa drepturilor omului este influenţată de celelalte ştiinţe sociale pentru că domeniile luate
în considerare au fost şi sunt în contact cu alte domenii aparţinând altor discipline şi nu puţine la
număr. În acest fel, lanţurile de interferenţă între discipline prezintă o mare frecvenţă. Asistăm în
epoca noastră la o fragmentare neîntreruptă a ştiinţelor sociale în specializări mai mult sau mai puţin
înguste. Asistăm, de asemenea, la o recombinare a unor asemenea specializări5 care nasc noi
discipline, la început ca subdiscipline.
Proliferarea disciplinelor ştiinţifice este din ce în ce mai accentuată, pe măsură ce şi patrimoniul fiecăreia se îmbogăţeşte. Se creează noi domenii, iar specializarea antrenează noi progrese
prin fragmentarea acestora, care la rândul lor se combină cu fragmente din alte discipline,
creându-se noi câmpuri de cercetare, dezvoltându-se patrimonii proprii.
La început, drepturile omului sunt studiate în paralel de două sau mai multe discipline. S-a
instituţionalizat treptat un nou domeniu care, prin emancipare, a fost recunoscut ca independent. Pe
bună dreptate, s-a afirmat6 că istoria ştiinţei este istoria multiplicării şi diversificării subdisciplinelor
care, maturizându-se, au fost recunoscute ca discipline. Acesta este şi cazul ştiinţei drepturilor
omului.
Domeniul drepturilor omului s-a constituit prin contribuţii succesive aduse prin cercetarea
marilor principii în materie, a dispoziţiilor normative, a instituţiilor. Dar, ca orice altă ştiinţă
teoretică, pură şi aplicată, ştiinţa drepturilor omului a progresat în condiţiile alternanţei perioadelor
luminoase cu altele de obscuritate.
S-a ajuns astfel la individualizarea unei discipline de sine stătătoare, cu un limbaj şi o
metodologie proprie de acumulare, interpretare şi explicitare a informaţiilor, cu tehnici statistice de
analiză.
Ştiinţa drepturilor omului este o ştiinţă a cărei obiectivitate şi rigoare este garantată de
independenţa drepturilor omului în raport cu orice şcoală de gândire sau cu orice interpretare a
realităţii.
La conturarea şi dezvoltarea acestei discipline au contribuit specialişti din cadrul Naţiunilor
Unite, organizaţiilor regionale şi naţionale, profesori, jurişti, politologi, specialişti în sociologie,
antropologie, istorie, geografie, economie, medici, psihologi ş.a.
O definiţie a acestei ştiinţe a fost formulată în timpul desfăşurării lucrărilor Colocviului
organizat între 5-6 martie 1971 la Nisa de către Institutul Internaţional al Drepturilor Omului cu
tema: „Ştiinţa drepturilor omului: metodologia şi predarea ei”. Cu acest prilej s-au dezbătut printre
altele probleme legate de definirea obiectului ştiinţei drepturilor omului şi a metodei sale.
Este o ştiinţă teoretică constituită din cunoştinţe ordonate într-o succesiune logică, în căutare
continuă de elemente noi, ceea ce înseamnă creşterea cunoştinţelor. Această căutare a stimulat
eforturile umane şi a susţinut de-a lungul istoriei aspiraţia pentru libertate şi progres; ea a răspuns şi
unor nevoi, prezente şi potenţiale, practice şi intelectuale.
Desigur este necesară cunoaşterea istoriei drepturilor omului pentru înţelegerea mecanismului
de formare şi funcţionare a ştiinţei de care ne ocupăm, pentru că numai printr-un astfel de studiu şi al
altor discipline de relaţie, ştiinţa drepturilor omului îşi poate defini obiectul şi metodele, în general,
cunoştinţele care formează sistemul drepturilor omului s-au dezvoltat după o ordine cronologică,
cunoştinţele venite în urmă înglobându-le pe cele dinaintea lor. Câştigurile căpătate astfel au avut o
dezvoltare liniară, cu unele stagnări dar şi cu salturi, toate determinând mersul ascendent al formării
5

A se vedea Mattei Dogan, Robert Pahre, Noile ştiinţe sociale în "Alternative: Revistă Independentă de Critică";
séries II, vol. 15-16: 10-11, august 1991, p. 7; V. şi Mattei Dogan, Morcellement des sciences sociales et recomposition des
spécialités, în "Revue Internationale des Sciences Sociales", 1994, 139, p. 37-54.
6
A se vedea Mattei Dogan, Robert Pahre, op. cit., p. 71.
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ştiinţei noastre. Este o ştiinţă specială, cu elemente şi căutări de natură enciclopedică, cu cunoştinţe
împrumutate din mituri, folclor, credinţe religioase, tradiţii, obiceiuri, mentalităţi, realităţi sociale,
politice etc.
Se poate constata cât de mare a fost nevoia omului de a înţelege ceea ce se întâmplă în
ambientul său şi de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, încât, în absenţa unei informaţii descriptive şi
explicative adecvate, fiinţele umane au inventat miturile. Focul a fost dăruit oamenilor de Prometeu,
iniţiatorul primei civilizaţii umane; Antigona a apărat legile nescrise ale obligaţiilor morale
împotriva justiţiei false a raţiunii de stat; Ghilgameş, eroul legendar al poemelor epice
sumeriene-accadiene, căuta nu numai dreptul la viaţă, ci şi calea nemuririi; zeiţa Proserpina guverna
reproducerea anuală a vegetaţiei, fără de care omenirea nu ar fi putut exista; acestea sunt doar câteva
din mulţimea miturilor şi legendelor.7
Treptat, acestea au fost înlocuite cu concepţii şi teorii la care s-a ajuns prin confruntări, prin
cercetări ştiinţifice, în variate domenii, în istorie, în domeniul politic, social, juridic, antropologic,
filozofic etc. Sistemele explicative nu sunt prevăzute ca fiind ansambluri de concluzii definitive şi
indubitabile, ci mai curând ca produse perfectibile ale unui proces în flux continuu de cercetare, care
implică o aplicare inepuizabilă a metodei critice. Un exemplu al unui asemenea proces îl poate
constitui succesiunea drepturilor omului în cele trei generaţii, succesiunea lor fiind, de altfel,
deschisă8.
Natura ştiinţifică a drepturilor omului, ca domeniu interdisciplinar al comportamentelor
umane, trebuie deci înţeleasă în lumina tradiţiei, a ideilor filozofiei contemporane. Ea este o ştiinţă
de graniţă, de contact, cum este de exemplu ştiinţa gândirii economice, între economie, istorie,
filozofie, geografie, politologie9.
Ştiinţa drepturilor omului s-a format şi a evoluat în domeniul interdisciplinar pentru că ea
cercetează comportamentele individuale şi ale societăţii aplicabile unui grup de discipline care
"studiază sistemele, structurile şi manifestările interactive din societate, dintre individ şi stat, precum
şi sistemele de relaţii şi interacţiuni dintre diferite persoane sau grupuri.
Studierea atentă a instrumentelor internaţionale, regionale şi naţionale privitoare la drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului pune în valoare interacţiunea dintre om ca persoană şi cetăţean şi
instituţii, precum şi lungul şir de lupte pentru afirmarea lor10. De aici apare şi nevoia amintită mai sus a
studierii tradiţiilor în materie, în fond un cod de valori transmise din generaţie în generaţie, conform
căruia fiecare om sau instituţie a acţionat şi acţionează înăuntrul comunităţii contemporane lor.
Încetul cu încetul, în mintea oamenilor şi-a făcut loc ideea egalităţii naturale a tuturor,
precum şi ideea conform căreia dezvoltarea, progresul speciei umane depind de legături exterioare,
de evenimente contingente, altfel zis de mediu. O formulare explicită a acesteia a căpătat expresie în
filozofia materialistă a lui Thomas Hobbes (1588-1679) şi a lui John Locke (1632-1704), potrivit
cărora cunoştinţele şi chiar principiile organizării şi funcţionării minţii omeneşti provin din
experienţă, deci din interacţiunea cu mediul.
Surprinzând ansamblul de idei, reguli şi instituţii, René Cassin11 a definit ştiinţa drepturilor
omului ca fiind o ramură deosebită a ştiinţelor sociale care are ca obiect studierea raporturilor dintre
oameni în funcţie de demnitatea umană, determinând drepturile şi facultăţile al căror ansamblu este
necesar înfloririi personalităţii fiecărei fiinţe umane.
7
A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile omului un sistem în evoluţie, Editura Institutului Român pentru
Drepturile Omului, Bucureşti 2008, p. 25 şi urm.
8
Ibidem
9
Ibidem.
10
A se vedea V. Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii pe articole, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, p. 3-19.
11
René Cassin (1887-1976), jurist, profesor, om politic, principal autor al Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului, preşedinte al Curţii Europene a Drepturilor Omului (1965), director al Institutului Internaţional al Drepturilor
Omului, laureat al Premiului Nobel pentru pace din 1968.
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Se sugerează în această formulare că disciplina drepturilor omului ca ramură deosebită a
ştiinţelor sociale se întâlneşte şi se întrepătrunde cu celelalte ştiinţe umane, precum dreptul,
sociologia, politologia, filozofia, psihologia, istoria, cu doctrinele morale etc.
Karel Vasak, specialist de mare valoare în vasta problematică a drepturilor omului, a formulat
o a doua definiţie „inductivă” a ştiinţei drepturilor omului. Formularea a avut ca temei „studiul
frecvenţei termenilor ce se întâlnesc în textele naţionale şi internaţionale care tratează drepturile
omului”. În speţă au fost introduşi într-un calculator peste 50 de mii de astfel de termeni referitori la
drepturile omului, iar frecvenţa cea mai ridicată a acestora i-a permis specialistului să elaboreze
următoarea definiţie: „ştiinţa drepturilor omului priveşte persoana şi cu deosebire omul care
munceşte, trăind în cadrul unui stat şi acuzat de o infracţiune sau victima unei situaţii de război, care
beneficiază de protecţia legii datorită judecătorului naţional şi a intervenţiei organizaţiilor
internaţionale (precum organele Convenţiei europene a drepturilor omului) şi ale cărui drepturi, cu
deosebire dreptul la egalitate, sunt armonizate cu exigenţele ordinii publice”12.
Ştiinţa drepturilor omului are legături de necontestat cu toate ramurile de drept: internaţional,
comparat, constituţional, penal, civil, administrativ etc. Chiar limbajul în care drepturile omului şi
libertăţile sale fundamentale sunt exprimate este cel juridic, ele fiind înainte de toate noţiuni de
drept. Sunt ramuri de drept diferite, dar complementare, răspunzând fiecare cu propriile sale
caracteristici exigenţelor protecţiei fiinţei umane.
O legătură strânsă a ştiinţei drepturilor omului este cu dreptul constituţional, fiindcă în acest
drept sunt prezente legile constituţionale în care se găsesc înscrise drepturile omului, drepturi care,
în fond, determină raporturile dintre stat şi persoană, văzută în calitate de cetăţean. Aceste legi
definesc domeniul în care statul nu poate interveni, în care statul are obligaţia să le protejeze, să le
promoveze, şi tot aici sunt înscrise şi obligaţiile pe care cetăţeanul le are faţă de stat.
2. Izvoarele ştiinţei drepturilor omului derivă din interacţiunea drepturilor omului cu celelalte
discipline umane cu care ea s-a întâlnit. Diversitatea acestor izvoare este deosebit de complexă:
instrumente generale şi specifice, tratate bilaterale sau multilaterale, principii generale de drept
recunoscute de naţiunile civilizate, cutuma naţională şi internaţională ca probă a unei practici
general acceptate, practica organismelor cu atribuţii jurisdicţionale, jurisprudenţa Curţii
Internaţionale de Justiţie şi a curţilor regionale a drepturilor omului, decizii ale organelor
internaţionale, doctrina specialiştilor.
În cadrul a numeroase reuniuni ştiinţifice, conferinţe şi congrese internaţionale, jurişti
consacraţi, specialişti în drept comparat, în drept public şi privat au analizat locul pe care îl ocupă
codificarea în evoluţia izvoarelor de drept13.
Fiind vorba de o creaţie a dreptului modern, unii autori au rezerve în legătură cu vocaţia pe
care ar avea-o codificarea de a se dezvolta în viitor14, alţi autori apreciază că ea are un viitor în
epoca postmodernă, universalismul dându-i vocaţia de a participa la edificarea ordinii juridice
mondiale15.
Cu prilejul uneia dintre ediţiile Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului, organizată
de Institutul Român pentru Drepturile Omului, se atrăgea atenţia asupra unei confuzii, făcute adesea,
între opera de elaborare a unui „cod” şi „codificarea”, codul fiind „un cuvânt vag şi în acelaşi timp
prestigios”16, care acoperă peste cinci mii de ani de istorie juridică. Termenul are un aspect tehnic
12

A se vedea Karel Vasak, op. cit., p. IX.
Cităm cu titlu de exemplu Congresele Academiei Internaţionale de Drept Comparat de la Caracas, 1982, Taiwan
2012, Colocviul din cadrul Universităţii Laval din Quebec din 2004.
14
A se vedea B.Oppetit, L'avenir de la codification, în Droits, no. 24/1998, p. 73 şi urm.
15
A se vedea F.Zenati-Castaing, L'avenir de la codification, în Revue internationale de droit comparé, no.2, 2011, p.
355 şi urm.
16
A se vedea P.Decheix, Raport susţinut la Universitatea Internaţională a Drepturilor Omului, Mangalia, 2000.
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pentru că el tinde spre o mai bună cunoaştere a legii, unul social, pentru că, adesea, redactarea unui
cod are în vedere antagonisme sociale şi politice şi deci trebuie să contribuie la atenuarea lor,
servind gloriei conducătorului care îi ataşa numele său de exemplu Hammurabi, sau afirma
independenţa unui nou stat.
Evident, nu este suficient să se promulge un text care să aibă în cuprinsul său numeroase
articole pentru a se produce efectul codificării. Deci în afara reunirii unor legi dispersate, se impune
ordonarea unui ansamblu de reguli din care se obţine o valoare în raport cu alte reguli şi se formează
un sistem în jurul principiilor generale exprimate sau subînţelese.
3. Codificarea reprezintă o sistematizare, o punere în aplicare a acestei filosofii, pentru că ea
propune „un drept comun al umanităţii”17. Ea reprezintă un proces special de utilizare a codurilor în
domeniul dreptului. Corpul de drept rezultat în urma acestui proces depăşeşte codurile clasice,
fenomen care, aşa cum subliniam mai înainte, este la fel de vechi ca legislaţia. Ele reprezentau, de
multe ori, simple compilaţii de legi.
Amintim, de exemplu, că încercări de sistematizare deci nu simple unificări ale normelor au
existat, în faza iniţială a formării sistemului de drept romano-germanic18. Astfel de încercări au fost
în secolele al V-lea – al VI-lea, dar şi în Evul Mediu. Potrivit doctrinei, în Estul Europei se regăsesc
încercări de sistematizare cu începere din secolul al IX-lea, iar în Occident din secolul al XI-lea. Aşa
cum se evidenţiază în literatura de specialitate o importanţă majoră, mai ales pentru evoluţia
sistemului de drept din statele occidentale, a avut-o sistematizarea unor norme din dreptul canonic în
secolul al XVI-lea19.
Începând cu secolul al XVIII-lea au apărut opere remarcabile în care s-a renunţat la tradiţia
prezentării ştiinţei dreptului şi a simplei interpretări a acestuia pentru a se crea un corp de drept ce
asocia dreptul roman, dreptului local şi spiritul naturii20.
De altfel, potrivit opiniei dominante a doctrinei codificarea s-a impus în secolele al XVII-lea
şi al XVIII-lea şi a fost opera unor mari jurişti ai epocii care au codificat în realitate dreptul21. „În
ţările nonoccidentale codificarea a fost un instrument de modernizare. Ea s-a realizat în cea mai
mare parte a ţărilor nesupuse influenţei common law în secolele al XIX-lea şi al XX-lea şi, desigur
în lumea arabă”22. Codificarea desemnează un corp care refondează dreptul punând un termen
pluralităţii de izvoare. Ea reprezintă mai ales mişcarea de transformare a izvoarelor de drept care se
produce sub acţiunea statelor moderne prin trecerea de la dreptul cutumiar la dreptul scris. Acest
eveniment este inedit. El are ca efect unificarea dreptului cutumiar cu ajutorul dreptului roman şi
modernizarea sa în contact cu dreptul natural23. Desigur, ea nu se reduce la o artă sau la o simplă
tehnică în serviciul practicării dreptului şi al justiţiei, cum erau în mod tradiţional codurile, înaintea
sa, ci este animată de filosofia şcolii de drept natural modern, care consideră că dreptul pozitiv este o
tentativă de revelaţie a legii naturii, lege comună pentru toţi oamenii şi că această revelaţie poate fi
făcută printr-un simplu exerciţiu al raţiunii24.
17
18

Ibidem.
A se vedea V.D.Zlătescu, Mari sisteme de drept contemporan, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012,

p. 15-24.

19

Ibidem.
A se vedea V.R.Zimmermann, Roman law, contemporary low, European law, the civilian tradition today, Oxford
University Press, 2004.
21
A se vedea F.Zenati-Castaing, loc.cit.p.358.
22
A se vedea D.Deronssin, F.Garnier, Passé et présent du droit, no. 6, Compilations et codifications juridiques, t.3;
V.S.Jahel, Code civil et codification dans les pays du monde arabe, 1804-2004, Le code civil, un passé un présent, un avenir,
Dalloz, 2004, p. 831 et.s. apud F. Zenati-Castaing loc.cit., p. 359, precum şi Irina Moroianu Zlătescu, Alocuţiune la primirea
titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius, Constanţa, 11 octombrie 2011.
23
A se vedea P.Decheix, loc.cit., V. D. Zlătescu, op. cit.
24
A se vedea F.Zenati-Castaing, loc.cit., p. 360.
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Se consideră că o codificare reuşită este aceea care răspunde tradiţiilor şi dorinţelor populaţiei
căreia îi este destinată. De asemenea, trebuie ţinut cont de faptul că un discurs politic nu poate fi un
izvor de interpretare a codurilor atâta timp cât nu este materializat într-un text de lege. La nivelul
dreptului internaţional privat se încearcă a se asigura uniformizarea internaţională a soluţiilor pe calea
convenţiilor, ceea ce poate crea multe dificultăţi în practică. Statele codifică regulile interne,
împingându-le spre cutuma internaţională şi, uneori, ele cad în „păcatul unui exces de naţionalism”25.
În doctrină s-a susţinut că dreptul internaţional public cunoaşte două izvoare de codificare şi
anume: cutuma internaţională, care nu are prea multe reguli şi tratatele, care cuprind întotdeauna
dispoziţii de tip tratat – lege. Carta ONU este un exemplu. Ea prevede dezvoltarea dreptului
internaţional, dar a impus statelor membre reguli generale de conduită. Li s-a interzis, de exemplu,
acestora recurgerea la forţă, desigur, dacă nu este un caz de legitimă apărare. Se poate observa că se
reflectă fidel dreptul cutumiar, evidenţiindu-se importanţa cutumei iar statele pot crea prin tratat-lege
reguli în întregime noi. Codificarea în dreptul internaţional reprezintă enunţarea în scris, coerent,
sistematic a regulilor de drept internaţional în ansamblul lor sau poate privi şi o materie determinată,
codificarea fiind legată întotdeauna de fondul dreptului. Ea îl transformă, îl dezvoltă, îl completează
prin acordul statelor care îl adoptă. Comisia de drept internaţional a ONU asigură în ansamblu
reprezentarea marilor forme de civilizaţie şi a principalelor sisteme juridice ale lumii.
Revenind la Carta ONU, se poate constata că ea prevede dezvoltarea dreptului internaţional,
dar codificarea se împiedică de obstacole crescânde datorită dificultăţilor de a obţine consensul
asupra normelor de drept care privesc domenii noi, în plină transformare. De aceea, este adesea
dificil de realizat deosebirea între cutuma internaţională şi convenţia codificată. S-a lansat şi ideea că
prin acceptarea, de către un anumit număr de state a unei dispoziţii convenţionale, s-ar naşte o
„cutumă instantanee”26 or, cutuma presupune, prin esenţa sa, repetarea unui comportament o
anumită perioadă de timp. De altfel, această durată poate să nu fie prea lungă, un exemplu în acest
sens reprezentându-l opera ONU de codificare a drepturilor omului.
Evident, există mai multe tehnici de codificare. Un rezultat mai bun este asigurat dacă sarcina
codificării este atribuită unui singur autor, observându-se că atunci când se creează o comisie, efectul
este mult mai redus chiar dacă ne bucurăm că timpul de realizare a codificării este mai scurt27.
În ultimele decenii, informatica a deschis noi orizonturi codificării. Dificultatea majoră constă
însă, adesea, în utilizarea termenilor specifici în limbi diferite pentru că, nu întotdeauna calculatorul
reuşeşte să facă legătura între un termen şi semnificaţia sa juridică. Desigur există o mişcare de
decodificare apărută o dată cu crearea unor noi ramuri de drept după cum există şi un risc al distrugerii
codificării prin puterea excesivă lăsată judecătorului, mai ales în sistemul de common law.
4. În cazul în care ne referim la codificarea drepturilor fundamentale ale omului, ar trebui să
precizăm că abia la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea apare ca ştiinţă dreptul
internaţional al drepturilor omului. Aceasta se prezintă ca un sistem sau, mai bine spus, ca un
microsistem, caracterizat prin: un set de norme, proceduri şi reguli care o identifică şi, ca atare, o
individualizează; legături de comunicare în interiorul microsistemului şi în afara lui; ajustări interne
şi externe în legătură cu ambientul internaţional şi naţional, datorită căruia ştiinţa îşi maximizează
obiectivele.
În aceste condiţii, ştiinţa dreptului internaţional al drepturilor omului apare ca un subsistem
din sistemul dreptului internaţional care, la rândul său, apare ca subsistem în sistemul ştiinţelor
juridice, alături de alte subsisteme devenite sisteme pentru componentele lor sau, ca să folosim
25

A se vedea P.Decheix, Le Congrés de Louisiana, La codification et l'evolution du droit, în Revue Juridique et
Politique Indépendance et Coopération, 1985, p. 210.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
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acelaşi limbaj, pentru subsistemele lor28. De subliniat, totodată, faptul că în secolele anterioare
drepturile omului se regăseau numai în dreptul intern, în cadrul dreptului constituţional.
După apariţia ONU, a Cartei acestei organizaţii şi adoptarea Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului se consideră că ne aflăm în epoca contemporană a drepturilor omului,
caracterizată prin apariţia a numeroase reglementări în materie şi prin codificarea drepturilor
fundamentale. Astfel, Carta ONU a Drepturilor Omului reprezintă o codificare de tip special.
Această Cartă cuprinde Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional privind
Drepturile Civile şi Politice, Pactul Internaţional privind Drepturile Economice şi Sociale şi
Protocoalele la cele două Pacte.
În plan intern, statele membre ONU, în cea mai mare parte a lor, au codificat drepturile
fundamentale ale omului în constituţiile lor. Cităm cu titlu de exemplu SUA sau chiar Canada care a
adoptat în 1960, la nivel federal, în ambele Camere ale Parlamentului Declaraţia canadiană a
drepturilor. Provinciile canadiene au adoptat apoi, una după alta „Human Rights Codes”, drepturile
fundamentale fiind codificate. În partea întâi a Legii constituţionale din 1982 se regăseşte Carta
constituţională care cuprinde drepturile fundamentale. Carta Canadiană leagă cele 10 provincii şi
Quebec, deşi în 1975 Quebecul a adoptat o Cartă exhaustivă a drepturilor persoanei29.
La nivelul statelor membre ale Consiliului Europei care, de altfel, şi-au revizuit Constituţiile
sau au adoptat noi Constituţii cu concursul Comisiei pentru Democraţie prin Drept de la Veneţia,
tocmai pentru a include în legea fundamentală drepturile prevăzute în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, îi dau astfel acesteia forţă juridică prin intermediul constituţiilor statelor, iar
dacă luăm exemplul României, datorită art. 11 şi 20 din Constituţie şi a întregului Capitol privind
drepturile omului s-a deschis procesul de codificare internă a drepturilor omului30. De asemenea, la
nivelul Uniunii Europene Carta Drepturilor Fundamentale care s-a regăsit de altfel şi în proiectul de
Constituţie a Uniunii Europene, iar la nivelul Consiliului Europei Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului cu protocoalele adiţionale, Carta Socială Europeană cu Protocoalele adiţionale,
Carta Socială Revizuită ş.a. instrumente regionale au deschis calea codificării în domeniul
drepturilor omului la nivel regional. În aceste condiţii considerăm că procesul de codificare a
drepturilor omului la nivel internaţional, regional şi naţional ţine de epoca pe care o parcurgem, deci
de cea contemporană31.

28

A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile omului un sistem în evoluţie, Editura Institutului Român pentru
Drepturile Omului, Bucureşti 2008, p. 35 şi urm.
29
A se vedea G.Beaudoin, La codification des droits fundamentaux au Canada: un commentaire, în Revue
juridique et politique....cit.supra, p. 491 şi urm.
30
A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Constituţional Law in Romania, Editura Kluwer Law International, 2012.
31
Ibidem.
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ALOCUŢIUNE
Prof. univ. dr. George ANTONIU
Director ştiinţific onorific
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române
În secţiunea „Drept penal” a sesiunii de comunicări s-au prezentat multe intervenţii remarcabile prin noutatea subiectului (Anca Lelia Lorincz, Laura Maria Stănilă, Viorel Paşca, Constantin
Sima, Gheorghe Ivan, George Coca, Alina Gentimir, Iosif Friedmann-Nicolescu, Tudor Avrigeanu)
în timp ce altele au surprins plăcut prin bogăţia documentării şi prin reflecţiile personale ale autorilor
(Petre Buneci, Tiberiu Medeanu, Ketty Guiu, Constantin Duvac, Ortansa Brezeanu, Oana Roxana
Ionescu, Ion Ifrim, Ion Flămînzeanu).
Nu mai puţin valoroase au fost şi celelalte intervenţii (Florentina Muţiu, Gabriela Matei,
Mihaela Agheniţei, Aura Preda, Călina Munteanu, Nicolae Grofu, Tiberiu Popescu, Bogdan Buneci,
Ionuţ Nefliu şi Niculae Gamenţ).
De remarcat efortul tuturor autorilor de a prezenta o viziune nouă asupra temei abordate
aducând în discuţie argumente temeinice. Chiar dacă nu toate aceste susţineri sunt incontestabile
este de remarcat profunzimea reflecţiilor şi preocuparea de a identifica aspectele cele mai relevante
ale temei.
Varietatea subiectelor şi a modurilor de tratare a confirmat necesitatea resimţită de specialişti
de a supune discuţiei chiar unele teme consacrate ca şi preocuparea de a face să progreseze ştiinţa
dreptului penal.
Sub toate aspectele sesiunea actuală de comunicări ştiinţifice a reprezentat un succes evident
atât prin numeroasele intervenţii, dar mai ales prin calitatea acestora.
Fără îndoială că publicarea acestor intervenţii va constitui un nou impuls pentru abordarea
ştiinţifică a problematicii penale şi procesual penale şi totodată un stimulent pentru tinerii cercetători
să se perfecţioneze continuu în acest domeniu.

588

Ştiinţe şi codificare în România

CONSIDERAŢII PRIVIND CODIFICAREA ÎN MATERIE
PROCESUAL-PENALĂ DIN PERSPECTIVA CERINŢELOR
DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ
Anca-Lelia LORINCZ*
Abstract:
Just like the role both science and technique play in all fields, besides in-depth awareness of the
reality undergoing regulation (scientific substantiation), the rules used in the process of developing the
law are of special relevance in the juridical field, to ensure efficient juridical regulations (legislative
technique).
Especially in criminal matters, considering the specific regulation, the fact that this one must
answer to the necessity of preventing and effectively combating the criminal phenomenon through
adopting some clear and accessible norms, that would not create difficulties in the activity of applying
them, the systematization and unification of legal dispositions by codification is of a maximum interest.
Cuvinte cheie: tehnică legislativă, sistematizarea legislaţiei, codificare, corelarea normelor
juridice, Noul Cod de procedură penală

1. Ştiinţă şi tehnică în drept
În momentul în care gândirea juridică a început să se preocupe de latura teoretică a dreptului
(cu aproximativ două sute de ani în urmă), s-a pus problema dacă dreptul este un produs spontan, în
afara activităţii conştiente a omului, sau este o creaţie artificială a acestuia. Reprezentantul şcolii
istorice a dreptului, Fr. K. Savigny (în lucrarea sa „Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft”, 1814-1815) face distincţie între artificial şi spontan în drept, adică între
elaborarea ştiinţifică a dreptului – pe care o numeşte „elementul tehnic” al dreptului şi creaţia
spontană a dreptului în straturile adânci ale „spiritului popular” – pe care o numeşte „elementul
politic” al dreptului. În concepţia lui Savigny, prin intermediul „elementului tehnic” al creării
dreptului (elaborarea ştiinţifică), juriştii îşi aduc contribuţia lor creatoare la elaborarea spontană a
dreptului în sânul poporului.
Spre sfârşitul secolului trecut, Rudolf von Ihering (în lucrarea „Geist des römischen Rechts
auf verschiedenen Stufen seiner Entwicklung”, 1883-1898) face referire la noţiunea de tehnică
juridică (denumită de el şi metoda sau arta juridică) pe care o defineşte ca totalitatea procedeelor de
natură să asigure „realizabilitatea formală a dreptului”.
Analiza raportului dintre ştiinţă (teorie) şi tehnică în drept a fost aprofundată, la începutul
secolului nostru, de François Gény (în lucrarea „Science et technique en droit privé positif”, apărută
în patru volume, între 1913-1924), pe baza distincţiei între două concepte: „dat” şi „construit”. În
concepţia lui Gény, un lucru este „dat” atunci când există ca obiect în afara activităţii productive a
omului şi este „construit” atunci când este realizat de om; „construit”-ul odată realizat devine „dat”
pentru toţi, inclusiv pentru autorul său. Faţă de „dat”, atitudinea omului constă în a-l cunoaşte prin
intermediul ştiinţei; faţă de „construit”, omul este constructorul, prin intermediul artei sau al tehnicii.
Cunoaşterea ştiinţifică tinde să surprindă cât mai fidel realitatea, aşa cum este ea, pe când construcţia
umană, prin artă sau tehnică, ajunge la lucruri noi care nu există în realitate. Câmpul
„construit”-ului, în opinia lui Gény, cuprinde şi obiceiurile, ordinea socială şi politică, în concluzie şi
*
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statul este construit. Aplicând aceste concepte la viaţa juridică, se pune întrebarea dacă dreptul este
„dat” sau „construit”, dacă este obiect pentru ştiinţă sau este creaţie tehnică.
Gény consideră că, din punctul de vedere al evoluţiei sale istorice, dreptul este „dat”, este
obiect de cercetare ştiinţifică, iar din punctul de vedere al elaborării sale, dreptul pozitiv presupune o
„construcţie” şi, în acest sens, regulile juridice sunt opera tehnicii. Conţinutul dreptului („dat”-ul),
aşa cum este el determinat de condiţiile economice, sociale, morale etc. ale societăţii, trebuie
„construit” cu ajutorul tehnicii juridice. Considerând că noţiunii de „dat” îi corespunde cea de drept
natural, Gény face distincţie între preceptele dreptului natural, pe care le numeşte „sinteze ale
realităţii” şi conceptele, artificiile prin care se modelează această realitate, cărora le dă denumirea de
„procedee intelectuale ale tehnicii dreptului”1. „Dat”-ul în drept constă într-un fond de adevăruri
morale şi economice care, confruntate cu faptele, determină anumite direcţii al căror obiect se
concentrează în jurul ideii de „just obiectiv” reprezentat ca un echilibru de interese; astfel, „dat”-ul
constituie baza dreptului pozitiv. Fiind abstract în raport cu realitatea, „dat”-ul trebuie exteriorizat,
pus în aplicare cu ajutorul tehnicii; tehnica juridică care constă mai mult în acţiune decât în
cunoaştere, foloseşte anumite artificii, procedee care operează asupra realităţilor, modelându-le.
Pentru ca realităţile să poată fi reglementate juridic, trebuie ca inteligenţa să intervină spre a le face
accesibile spiritului omenesc2.
Având un caracter imperativ prin conţinutul său, dreptul presupune o sistematizare şi o
precizie care pot fi asigurate de „procedeele intelectuale ale tehnicii”; astfel, tehnica juridică produce
„mediaţiunea necesară între preceptele schematice ale disciplinei noastre şi viaţa concretă a
omenirii”3.
Preluând şi dezvoltând critic concepţia lui Gény, Paul Roubier nu este de acord cu ideea
elaborării dreptului „construit” pe baza „dat”-ului printr-o simplă operă tehnică. Roubier apreciază
că elaborarea dreptului, legiferarea, implică şi un proces selectiv pe baza unui criteriu de valoare; din
complexul de reguli care pot fi adoptate, trebuie selectate cele care corespund cel mai bine apărării
securităţii juridice, justiţiei şi echităţii, progresului social4.
Şi în literatura noastră juridică s-a apreciat că trecerea de la „dat” la „construit”, de la
indicativ la imperativ, nu se realizează doar pe calea cunoaşterii, ci şi prin efectuarea unor operaţii
de apreciere, care orientează soluţiile legislative ce urmează a fi adoptate. Trecerea de la factorii de
configurare a dreptului („dat”) la drept („construit”), de la reflectarea realităţii la reglementarea ei,
are loc printr-o activitate de construire, de modelare normativă cu caracter juridic, care nu este
numai o acţiune de cunoaştere, ci şi de apreciere, opţiune şi decizie5.
Ideea distincţiei între „dat” şi „construit” în drept a fost susţinută şi de Jean Dabin6 care
adaugă că partea de „construit” în dreptul pozitiv are o arie de cuprindere foarte largă; legile,
jurisprudenţa, cutuma – ca surse formale ale dreptului – sunt rezultatul acestei construcţii (legea
fiind construită de legiuitor, jurisprudenţa de instanţă, iar cutuma de către popor). La baza
construcţiei juridice stă „dat”-ul, ca realitate anterioară care îmbracă forma „dreptului natural”,
„dreptului raţional” sau „dreptului transpozitiv”.
Dabin consideră că „oricare ar fi modul de formare sau de formulare a dreptului, acesta nu
valorează din punct de vedere ştiinţific, decât prin suma de raţiune juridică pe care o cuprinde”.
Altfel spus, creaţia juridică este o operă a raţiunii prin care sunt apreciate faptele, raporturile sociale,
toate realităţile care privesc ordinea socială.
1

Fr. Gény, Science et technique en droit privé positif, vol. III, Paris, 1913, p. 175.
Ibidem, p. 204.
3
Ibidem, p. 193.
4
P. Roubier, Théorie générale du droit, Sirey, Paris, 1951, p. 318.
5
Anita Naschitz, Teorie şi tehnică în procesul de creare a dreptului, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p. 124.
6
J. Dabin, Théorie générale du droit, Bruxelles, 1969, p. 137.
2
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Aşadar, indiferent de modul de abordare a raportului dintre ştiinţă şi tehnică în drept, de
ponderea pe care unii autori o acordă operaţiilor ştiinţifice sau tehnice în procesul creaţiei juridice,
literatura juridică a consacrat această distincţie, ştiinţa fiind cea care supune investigaţiei mediul
social care solicită o anumită reglementare juridică, iar tehnica fiind cea care determină modalităţile
prin care se construieşte şi se transpune în realitate o asemenea reglementare.
2. Conceptele de tehnică juridică şi tehnică legislativă
Marcând existenţa distincţiei între teorie (ştiinţă) şi tehnică în drept, nu trebuie, însă, să o
absolutizăm; dimpotrivă, ar trebui să se realizeze unitatea acţiunii ştiinţifice şi a celei tehnice, unitate
în care operaţiile ştiinţifice asigură cadrul necesar de raţionalitate care previne voluntarismul şi
intervenţia subiectivă a legiuitorului, iar tehnica proiectează modelele de conduită în raport de
categoriile de subiecte participante în raporturile juridice şi în legătură cu categoriile de valori
sociale ce urmează a fi ocrotite prin mijloace juridice specifice7. Pe de altă parte, distincţia între
ştiinţă şi tehnică în viaţa juridică are un caracter relativ, pentru că şi tehnica juridică constituie un
domeniu al ştiinţelor juridice; chiar dacă se referă la formă, la mijloacele şi procedeele de asigurare a
rezultatului, tehnica juridică presupune şi o activitate ştiinţifică, presupune cunoaşterea, analizarea şi
perfecţionarea acestor procedee şi a modului de utilizare a lor
Aşadar, tehnica juridică este ansamblul procedeelor, mijloacelor, operaţiilor etc. prin care
cerinţele vieţii sociale îmbracă formă juridică, se exprimă în conţinutul normelor juridice şi se
realizează apoi prin aplicarea acestor norme. Cu alte cuvinte, tehnica juridică reprezintă totalitatea
procedeelor folosite în domeniul juridic (în elaborarea, realizarea, aplicarea dreptului).
Noţiunea de tehnică juridică are o sferă de cuprindere mai largă decât noţiunea de tehnică
legislativă; ea se referă şi la tehnica aplicabilă în alte domenii juridice, existând, de pildă, o tehnică a
interpretării normelor juridice, o tehnică a încadrării juridice etc. Prin urmare, tehnica legislativă este
doar o parte a tehnicii juridice, este, de fapt, tehnica juridică a elaborării dreptului.
Conceptul de tehnică legislativă a primit, în doctrină, două accepţiuni: lato sensu, tehnica
legislativă reprezintă totalitatea metodelor, mijloacelor, procedeelor folosite pe parcursul întregii
activităţi legislative, atât pentru elaborarea soluţiilor de fond ale reglementării, cât şi pentru
exprimarea acestor soluţii în textul actelor normative; stricto sensu, tehnica legislativă reprezintă
ansamblul procedeelor, operaţiilor, artificiilor folosite pentru exprimarea voinţei legiuitorului în
textul actelor normative.
Indiferent de accepţiunea (mai largă sau mai restrânsă) pe care am da-o noţiunii de tehnică
legislativă, nu putem face abstracţie de faptul că procesul de elaborare a dreptului presupune
existenţa atât a unei laturi materiale, substanţiale (de găsire a celor mai potrivite soluţii de conţinut
ale viitoarei reglementări), cât şi a unei laturi formale (de construire şi exprimare a acestor soluţii de
fond în haina juridică a actelor normative), ambele aceste laturi reclamând din partea legiuitorului
atât o activitate ştiinţifică, cât şi o activitate tehnică (de aplicare a unor reguli).
Corespunzător rolului pe care îl au atât ştiinţa, cât şi tehnica în viaţa juridică în general, şi în
procesul de elaborare a dreptului se îmbină latura teoretică cu cea tehnică, astfel încât putem vorbi
despre o fază a „elaborării ştiinţifice” şi o fază a „elaborării tehnice”. În prima fază este surprinsă
esenţa reglementării, sunt determinate soluţiile viitoarei reglementări, prin desprinderea lor din
realitatea şi cerinţa socială, iar în cea de-a doua fază are loc transpunerea acestor soluţii în textul
actului normativ, prin aplicarea unor procedee tehnice. Această distincţie (semnalată încă de Fr.
Gény) nu este, însă, absolută; delimitarea între cele două etape este doar convenţională, întrucât
geneza legii trebuie privită ca un proces unic şi unitar care începe de la primele impulsuri sociale ce
reclamă o intervenţie legislativă, continuând cu determinarea soluţiilor de fond ale reglementării şi
cu materializarea acestor soluţii prin redactarea proiectelor de acte normative care vor fi supuse
procedurii de adoptare.
7
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Prin urmare, trebuie să existe anumite reguli şi procedee ce privesc activitatea de pregătire şi
elaborare a proiectelor de acte normative, de adoptare, modificare, completare, abrogare a actelor
normative, de redactare, de logică, limbaj, stil, precum şi de sistematizare a dispoziţiilor legale.
3. Forme de sistematizare şi unificare a dispoziţiilor legale în materie procesual-penală
Principalele forme de sistematizare şi unificare a dispoziţiilor cuprinse în diferite acte
normative sunt încorporarea şi codificarea.
Forma cea mai simplă de sistematizare a legislaţiei este încorporarea care constă în gruparea,
după anumite criterii (cronologic, al forţei juridice, al obiectului de reglementare), a actelor
normative care privesc acelaşi domeniu sau domenii conexe, în colecţii sau culegeri. De asemenea,
încorporarea se poate realiza şi prin alăturarea textelor diferitelor acte normative într-o structură
omogenă, prezentată sub formă de codex.
Spre deosebire de codificare, încorporarea nu presupune prelucrarea materialului normativ,
nefiind posibilă modificarea conţinutului dispoziţiilor din actele normative supuse acestei forme de
sistematizare.
Potrivit art. 17 din Legea nr. 24/20008, codexul se elaborează de Consiliul Legislativ, cu
aprobarea prealabilă a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului. De
asemenea, Consiliul Legislativ, stabileşte denumirea actului rezultat din încorporare, structura şi
succesiunea dispoziţiilor legale, cu specificarea actelor normative din care provin; actele normative
incluse în codexuri trebuie prezentate prin luarea în considerare a tuturor modificărilor şi
completărilor ulterioare, a abrogărilor parţiale, exprese ori implicite, precum şi prin actualizarea
denumirilor instituţiilor şi localităţilor.
Cuprinderea într-o structură unitară a dispoziţiilor dintr-un anumit domeniu sau dintr-o
anumită ramură de drept, dispoziţii care se subordonează unor principii comune, se realizează prin
codificare.
Codificarea este acea formă superioară de sistematizare legislativă9 care constă în prelucrarea
şi concentrarea într-un singur act, de mare complexitate şi întindere (numit cod), a mai multor
reglementări dintr-un anumit domeniu sau ramură de drept. Într-un asemenea sens, în art. 16 din
Legea nr. 24/2000 se prevede că, în vederea sistematizării şi concentrării legislaţiei, reglementările
dintr-un anumit domeniu sau dintr-o anumită ramură de drept, subordonate unor principii comune,
pot fi reunite într-o structură unitară, sub formă de coduri.
Considerarea codificării ca o formă superioară de sistematizare se datorează faptului că
această operaţie nu reprezintă o simplă unificare a unor dispoziţii disparate, ci presupune o
prelucrare a acestor dispoziţii, astfel încât să se asigure concentrarea lor într-o structură logică,
coerentă şi funcţională. Tocmai de aceea, codificarea este rezultatul activităţii legislative, adoptarea
codurilor fiind de competenţa organului legiuitor.
Elaborarea unui cod presupune inventarierea tuturor actelor normative din domeniul care
urmează a fi reglementat, gruparea lor în funcţie de conexiunile dintre ele şi de obiectul de
reglementare, precum şi aprecierea măsurii în care soluţiile legislative pe care le conţin corespund
cerinţelor sociale actuale şi de perspectivă.
Acţiunea de codificare implică o activitate complexă a legiuitorului, de înlăturare a normelor
depăşite, de completare a lacunelor, de introducere a unor norme noi, corespunzătoare evoluţiei
relaţiilor sociale, de ordonare logică a materialului normativ şi de utilizare a unor mijloace moderne
de tehnică legislativă10.
8

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în M. Of.
nr. 139 din 31 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare
9
I. Mrejeru, Tehnica legislativă, Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p. 198.
10
N. Popa, Teoria generală a dreptului, Universitatea Bucureşti, 1992, p. 150.
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O condiţie esenţială pe care trebuie să o îndeplinească un cod este stabilitatea în aplicare, prin
evitarea supunerii lui unor frecvente modificări. De aceea, este recomandabil ca relaţiile sociale
mobile, susceptibile de transformări inevitabile să facă obiectul unor reglementări speciale, pentru a
se asigura astfel starea de stabilitate a reglementărilor cuprinse în coduri.
În materie procesual-penală, rezultatul operaţiunii de codificare îl constituie Codul de
procedură penală care, cuprinzând cea mai mare parte a normelor juridice care reglementează
întreaga desfăşurare a procesului penal, reprezintă principalul izvor de drept procesual penal (în
sensul formal al noţiunii de izvor de drept).
Primul cod de procedură penală român11 a intrat în vigoare la 2 decembrie 1864, în
Principatele Unite, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.
La 19 martie 1936 intra în vigoare un nou cod, aplicabil pe întreg teritoriul unificat al statului
român – Codul de procedură penală al României (cunoscut şi sub denumirea de „Codul Carol al
II-lea”). Acest cod a suferit numeroase modificări în perioada 1948-1960.
Actualul Cod de procedură penală a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969, fiind republicat în M.
Of. nr. 78/30 aprilie 1997, după ce a fost supus mai multor modificări, în special după 1990 (dintre
legile de modificare: Legea nr. 7/1973, Legea nr. 32/1990, Legea nr. 104/1992, Legea nr. 45/1993,
Legea nr. 141/1996). Ulterior republicării, Codul de procedură penală a mai fost modificat şi
completat, cele mai importante modificări intervenind prin Legea nr. 281/200312, Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 109/200313, Legea nr. 576/200414, Legea nr. 356/200615 şi Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 60/200616. Modificări mai recente ale Codului de procedură penală au fost
aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/200817, Legea nr. 57/200818 Legea nr.
195/200919, Legea nr. 177/201020 şi Legea nr. 202/201021.
Prin Legea nr. 135/2010 a fost adoptat Noul Cod de procedură penală22, act normativ care are
ca scop esenţial (declarat în expunerea de motive) crearea unui cadru legislativ modern în materie
procesual-penală, care să răspundă pe deplin imperativelor funcţionării unei justiţii moderne,
adaptate aşteptărilor sociale, precum şi necesităţii creşterii calităţii acestui serviciu public. În
expunerea de motive a proiectului Noului Cod de procedură penală se menţionează că dispoziţiile
noului cod urmăresc să răspundă unor cerinţe actuale, precum accelerarea duratei procedurilor
penale, simplificarea acestora şi crearea unei jurisprudenţe unitare, în acord cu jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului. Potrivit art. 603 din Legea nr. 135/2010, „prezentul cod intră în
vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, iar în termen de
11

Înainte de adoptarea primului cod de procedură penală, au existat dispoziţii de procedură penală în vechile legiuiri
româneşti: Condica lui Ipsilanti (în vigoare în Muntenia din anul 1780), Condica lui Caragea (în vigoare în Ţara Românească
între 1817-1832), Condica lui Al. Sturza (în vigoare în Moldova între 1826-1832).
12
Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale,
publicată în M. Of. nr. 468 din 1 iulie 2003.
13
O.U.G. nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală, publicată în M. Of. nr. 748 din 26
octombrie 2003 şi aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 159/2004, publicată în M. Of. nr. 451 din 20 mai
2004.
14
Legea nr. 576/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, publicată în M. Of. nr. 1223
din 20 decembrie 2004.
15
Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea
altor legi, publicată în M. Of. nr. 677 din 7 august 2006.
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O.U.G. nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea
altor legi, publicată în M. Of. nr. 764/7 septembrie 2006.
17
O.U.G. nr. 31/2008, publicată în M. Of. nr. 224/24 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 8/2009, publicată în M.
Of. nr. 105/20 februarie 2009.
18
Legea nr. 57/2008, publicată în M. Of. nr. 228/25 martie 2008.
19
Legea nr. 195/2009, publicată în M. Of. nr. 365 din 1 iunie 2009.
20
Legea nr. 177/2010, publicată în M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 2010.
21
Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în M. Of. nr. 714
din 26 octombrie 2010.
22
Legea nr. 135/2010, publicată în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010.
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12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Guvernul va supune
Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură
penală”. Acest proiect a fost elaborat, dar pe lângă normele de punere în aplicare a Noului Cod de
procedură penală, propune şi o serie de modificări la forma adoptată a codului.
4. Corelarea dispoziţiilor Codului de procedură penală
Caracterul sistemic al legislaţiei penale şi al celei procesual-penale presupune organizarea şi
ordonarea dispoziţiilor pe care le cuprind, realizarea corelaţiilor între aceste dispoziţii, pentru a se
evita contradicţiile care ar putea să apară între diferite reglementări, dar şi lipsa unor reglementări
atunci când acestea ar fi necesare.
Pornind de la distincţia între aspectul substanţial şi aspectul formal-juridic al corelării
dispoziţiilor penale şi procesual-penale, se poate face diferenţa23 între corelaţiile externe şi cele
interne. Corelaţiile externe sunt cele stabilite între conţinutul normelor penale şi procesual-penale pe
de o parte, şi necesităţile sociale şi principiile de politică penală ale statului pe de altă parte, fiind
inclusă în această categorie punerea de acord a legii penale şi procesual-penale cu transformările
economice, sociale şi politice, cu creşterea proporţiilor fenomenului infracţional, cu prevederile
actualei Constituţii şi cu obligaţiile internaţionale în materie penală asumate de ţara noastră.
Corelaţiile interne sunt cele care se stabilesc în cadrul legislaţiei penale şi procesual-penale, între
diferitele dispoziţii legale; asemenea corelaţii interne trebuie să existe şi în cuprinsul codului de
procedură penală.
Din această perspectivă, se poate pune în discuţie o propunere de modificare a unui articol
din Noul Cod de procedură penală (art. 124), tocmai pentru corelarea lui cu alte dispoziţii la care
face referire.
Astfel, în art. 124 NCPP, sub denumirea marginală „Cazurile speciale de audiere a
martorului”, se prevede că:
„(1) Audierea martorului minor în vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre
părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat
minorul spre creştere şi educare.
(2) Dacă persoanele arătate la alin. (1) nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect,
inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori
există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în
prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu,
stabilite de organul judiciar.
(3) Dacă se consideră necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urmărire penală sau
instanţa dispune ca la audierea martorului minor să asiste un psiholog.
(4) Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra
stării psihice a acestuia.
(5) Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vârsta de 14 ani nu i se comunică
obligaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. d), dar i se atrage atenţia să spună adevărul.
(6) Persoanele care au avut calitatea de suspect sau inculpat în aceeaşi cauză şi cu privire la
aceeaşi faptă ori cu privire la fapte diferite aflate în strânsă legătură, dacă ulterior s-a dispus
disjungerea cauzelor, pot fi audiate în calitate de martor, iar declaraţia nu poate fi folosită în cursul
unui proces penal desfăşurat împotriva lor. Organele judiciare au obligaţia consemnării calităţii lor
procesuale anterioare.
(7) Dispoziţiile alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care au calitatea de
suspect sau inculpat în cauze diferite, cu privire la care nu a fost dispusă reunirea.”
Se observă că, spre deosebire de Codul de procedură penală de la 1968, în Noul Cod de
procedură penală sunt grupate, sub denumirea de cazuri speciale de audiere a martorului, dispoziţii
23

G. Antoniu, Reforma penală la primul pas (I), în Revista de Drept Penal nr. 4/1996, p. 9-18, şi Reforma penală la
primul pas (II), în Revista de Drept Penal nr. 1/1997, p. 9-18.
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care reglementează două situaţii: situaţia martorului minor şi situaţia persoanelor care au avut
calitatea de suspect sau inculpat (în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi faptă ori cu privire la fapte
diferite aflate în strânsă legătură, dacă ulterior s-a dispus disjungerea cauzelor) ori au calitatea de
suspect sau inculpat (în cauze diferite, cu privire la care nu a fost dispusă reunirea).
În principiu, orice persoană poate fi audiată ca martor, inclusiv minorul, cu aplicarea însă a
unor prevederi exprese [alin. (1)-(5)] menite să ducă la ocrotirea acestuia, având în vedere faptul că
el nu are maturitatea psihică necesară participării într-un proces penal.
Astfel, dacă martorul minor nu a împlinit vârsta de 14 ani, audierea sa are loc în prezenţa
unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este
încredinţat minorul spre creştere şi educare. Dacă aceste persoane (părinţi, tutore, persoana ori
reprezentantul instituţiei căreia îi este încredinţat minorul) nu pot fi prezente sau au calitatea de
suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză
ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în
prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu,
stabilite de organul judiciar.
De asemenea, dacă se consideră necesar, organul de urmărire penală sau instanţa dispune ca
la audierea martorului minor să asiste un psiholog.
Tot în vederea ocrotirii martorului minor se prevede că audierea acestuia trebuie să evite
producerea oricărui efect negativ asupra stării sale psihice.
Întrucât se prezumă că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu are discernământ şi,
deci, nu răspunde penal, în alin. 5 se prevede că martorului minor care la data audierii nu a împlinit
vârsta de 14 ani nu i se comunică obligaţiile prevăzute la art. 120 alin. 2 lit. d, dar i se atrage atenţia
să spună adevărul. Dacă ne raportăm la conţinutul art. 120 alin. 2 lit. d, constatăm că în acest text nu
sunt prevăzute mai multe obligaţii, ci una singură – obligaţia de a da declaraţii conforme cu
realitatea, obligaţie care se aduce la cunoştinţa martorului, atrăgându-i-se atenţia că legea pedepseşte
infracţiunea de mărturie mincinoasă. Este adevărat că este inutil să i se atragă atenţia martorului
minor care nu a împlinit 14 ani despre faptul că legea pedepseşte infracţiunea de mărturie
mincinoasă (oricum, el nu poate fi tras la răspundere penală). Se ridică, însă, întrebarea dacă un
asemenea martor poate fi obligat să depună jurământ sau declaraţie solemnă.
În Codul de procedură penală de la 1968 se prevede expres (art. 85 alin. 9) că „minorul care
nu a împlinit 14 ani nu depune jurământ; i se atrage însă atenţia să spună adevărul”.
Prin urmare, considerăm că alin. 5 al art. 124 NCPP ar trebui modificat astfel: „Martorul
minor care la data audierii nu a împlinit vârsta de 14 ani nu are obligaţia prevăzută la art. 114 alin.
2 lit. b; acestuia nu i se comunică obligaţia prevăzută la art. 120 alin. 2 lit. d, dar i se atrage atenţia
să spună adevărul.”
5. Concluzii
În contextul actual, în care dezvoltarea economică şi echilibrul social sunt condiţionate de
stabilitatea legislativă, se impune ca scopul procesului de legiferare să fie elaborarea şi adoptarea
unor norme care să corespundă cerinţelor societăţii şi care să nu necesite modificări sau completări,
decât în măsura în care aceste cerinţe se schimbă. Pentru a nu fi afectată autoritatea legii,
modificarea, completarea sau abrogarea dispoziţiilor legale trebuie să intervină nu pentru a acoperi
unele deficienţe ale activităţii legislative, ci numai pentru a adapta aceste dispoziţii la dinamica vieţii
sociale.
Mai ales în materie penală şi procesual-penală, având în vedere specificul reglementării,
faptul că aceasta trebuie să răspundă necesităţii prevenirii şi combaterii eficiente a fenomenului
infracţional prin adoptarea unor norme clare, accesibile, care să poată fi cunoscute şi respectate şi să
nu creeze dificultăţi în activitatea de aplicare, problematica sistematizării şi unificării dispoziţiilor
legale prin codificare prezintă interes nu numai din punct de vedere teoretic, ci şi sub aspectul
consecinţelor de ordin practic.
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APLICAREA PRINCIPIULUI OPORTUNITĂŢII
ÎN CADRUL CODIFICĂRII
Laura-Maria STĂNILĂ∗
Abstract:
The integration of Romania into the European Union had inter alia, the effect of the necessity of
harmonizing national legislation with other EU member states. On the other hand, the increasing the
number of criminal cases before the courts resulted in a cumbersome administration of justice and a loss
of accuracy in conviction. In these circumstances implementing the principle of opportunity in the
Romanian procedural law comes to detension situation allowing the prosecutor to drop criminal charges
if, regarding specific elements of the case, there is no public interest in achieving its goal. Opportunity
principle is difficult to reconcile with the purpose of criminal law, that of restoring social order infringed
by a person committing an offense, operation done by establishing the guilt of the person concerned and a
prompt sentence.
Key words: principle of oportunity, criminal procedure, criminal liability, criminal law,
prosecuter

„În justiţie formalitatea este atât de necesară, încât nu se poate abate cineva cât de puţin de la
dânsa, sau să lase şi să omită cea mai mică formă şi solemnitate cerută, fără ca întregul act să nu
ajungă de îndată să piardă numele şi porecla de justiţie. (...) Motivul este pentru că justiţia aproape
nu e altceva decât formalitate şi ceremonie”1 spunea Pierre Ayrault ale cărui idei au fost preluate
mai târziu de către Ion Tanoviceanu.
Într-un mod mai plastic, dar în acelaşi spirit se exprimă şi Carrara atunci când afirma că
procedura penală „pune în contact cu fiinţe vii şi simţitoare cuvântul legii care opreşte şi pedepseşte.
Oprirea ar fi poezie dacă nu ar urma sancţiunea. Sancţiunea ar fi un cuvânt deşert dacă nu ar fi
urmată de judecată şi consecventa executare efectivă a judecăţii”2.
Realizarea justiţiei represive implică o activitate progresivă începând cu constatarea violării
legii penale şi terminând cu executarea de către cei vinovaţi a condamnării însă parcurgerea tuturor
etapelor inerente procesului penal trebuie să se realizeze sub dezideratul promptitudinii, al celerităţii.
Tanoviceanu spunea: „o justiţie represivă promptă dar nedreaptă este tot atât de dăunătoare ca şi o
justiţie dreaptă, dar înceată”3. Recent, un nou deziderat vine să orienteze represiunea: principiul
oportunităţii.
Cum se poate concilia oportunitatea cu dezideratul unei justiţii represive echitabile şi care să
respecte finalitatea actului de tragere la răspundere penală a oricărei persoane care a săvârşit o
infracţiune şi care îndeplineşte condiţiile pentru a răspunde penal? Citindu-i pe clasici, acest lucru ar
fi imposibil. Însă principiul oportunităţii a acaparat mai nou toate domeniile vieţii sociale, viaţă
socială care se caracterizează în principal prin viteză şi hiperactivitate. Este evident că şi procedura
∗
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de tragere la răspundere penală a infractorilor a trebuit să se adapteze noilor standarde, fiind
creionate soluţii legislative care să ofere organelor judiciare posibilitatea pe de o parte de a acţiona
rapid şi prompt, iar pe de altă parte de a minimiza costurile unei proceduri judiciare extrem de
laborioase şi costisitoare.
Actualul sistem procedural român a impus necesitatea elaborării unei noi legislaţii procesual
penale, realităţile evidente ale vieţii juridice actuale, relevând atât lipsa de celeritate a desfăşurării
proceselor penale în general, neîncrederea justiţiabililor în actul de justiţie, cât şi costurile sociale şi
umane uneori semnificative, traduse în consumul ridicat de resurse de timp şi financiare, toate
acestea creând un grad ridicat de neîncredere şi incertitudine. S-a evidenţiat astfel necesitatea
gândirii unui sistem procedural penal modern, care să răspundă imperativelor creării unei justiţii
moderne adaptate aşteptărilor sociale, precum şi creşterii calităţii acestui serviciu public4.
Cu prilejul aprobării de către Guvernul României a tezelor prealabile ale Codului de
Procedură penală, s-a arătat că, deşi scopul acestui demers legislativ este acela de a menţine toate
soluţiile bune din actualul Cod de procedură penală, este necesar să se introducă o serie de soluţii
noi, care se concentrează în esenţă pe facilitarea unui proces de decizie rapid şi eficient într-o cauză
penală, acordându-se în acelaşi timp respectul cuvenit drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
inculpatului, inclusiv drepturilor celorlalţi subiecţi ai procedurii penale5. S-a preconizat astfel
crearea unui model conceptual semnificativ diferit de procedură penală, care respectă însă
particularităţile sistemului juridic românesc, unul dintre principiile instituite de către Guvern fiind
acela al stabilirii unui echilibru corespunzător între cerinţele pentru o procedură penală eficientă,
protejarea drepturilor procedurale elementare, dar şi a celor fundamentale ale omului pentru
participanţii la procesul penal şi respectarea unitară a principiilor care privesc desfăşurarea echitabila
a procesului penal. De asemenea, prin acest demers legislativ s-a intenţionat limitarea obligativităţii
exercitării acţiunii penale, care derivă din art. 1 al actualului Cod de procedură penală, prin
recunoaşterea excepţiilor bazate pe oportunitate. În baza acestui nou concept se poate evita
desfăşurarea unor procese penale în cauze minore, în care lipseşte interesul public în aplicarea unei
pedepse.
O consecinţă directă a acestei noi concepţii, care se aplica de mai mulţi ani în Germania,
Italia, Franţa, Spania, Serbia şi Slovenia, fiind reglementată într-o manieră similară şi în proiectul de
Cod de procedură penală unic european Corpus Juris, va fi reducerea volumului cauzelor penale
aflate pe rolul organelor judiciare.
Art. 19 pct. 4 din proiectul Corpus Juris, cuprinde prevederi exprese referitoare la
posibilitatea încetării urmăririi penale de către Procurorul General European. Acesta, cu respectarea
principiului legalităţii, printr-o decizie cu motivare specială comunicată imediat persoanei de care a
fost informat, sau care a făcut denunţul, sau care a făcut plângerea:
a) poate refera infracţiunile care nu sunt grave, sau care afectează în principal interesele
naţionale respective;
b) poate clasa dosarul, dacă învinuitul, după ce şi-a recunoscut vinovăţia, a încercat să
acopere prejudiciul cauzat, sau dacă este cazul, a returnat fondurile primite ilegal;
c) poate acorda autorităţii naţionale care a făcut cererea autorizarea efectuării unei tranzacţii,
conform condiţiilor prezentate în acelaşi Proiect6.
De asemenea, şi Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale cuprinde prevederi
referitoare la posibilitatea renunţării la urmărire (n.n. anchetă) în cazul în care sunt îndeplinite o
serie de condiţii speciale. Astfel, potrivit art. 53 – Deschiderea unei anchete, procurorul Curţii, după
ce a evaluat informaţiile ce i s-au adus la cunoştinţă, deschide o anchetă, în afara cazului în care
4

H.G. nr. 829/2007 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură penală publicată în
M.O. nr. 556/14 august 2007.
5
Idem.
6
http://ec.europa.eu/anti_fraud/green_paper/corpus/ro.pdf.
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conchide că nu există o bază rezonabilă pentru urmărire. Pentru a lua această decizie în sensul
deschiderii, sau, din contră, al încetării anchetei, procurorul examinează:
a) dacă informaţiile aflate la dispoziţia sa oferă motive credibile că o crimă ce ţine de
competenţa Curţii a fost sau este pe cale să fie comisă;
b) dacă este sau ar fi admisibilă cauza, în baza prevederilor art. 17 din Statut; şi
c) dacă există motive serioase de a crede că, ţinând seama de gravitatea crimei şi de
interesele victimelor, ancheta nu ar servi intereselor justiţiei.
Dacă conchide că nu există motive serioase pentru urmărire şi dacă această concluzie se
bazează exclusiv pe considerentele prevăzute la lit. c), procurorul informează despre aceasta
Camera preliminară.
De asemenea, dacă după anchetă procurorul conchide că nu există motive suficiente pentru
începerea urmăririi:
a) pentru că nu există o bază suficientă, în drept sau în fapt, pentru a cere un mandat de
arestare sau o citaţie de înfăţişare;
b) deoarece cauza este inadmisibilă faţă de prevederile art. 17 din Statut; sau
c) pentru că urmărirea nu ar servi intereselor justiţiei, ţinând seama de toate circumstanţele,
inclusiv de gravitatea crimei, de interesele victimelor, de vârsta sau handicapul autorului prezumat
şi de rolul său în crima invocată, el informează asupra concluziei sale şi considerentelor care au
motivat-o, Camera preliminară şi statul care i-a deferit situaţia. La cererea acestui stat sau a
Consiliului de Securitate, Camera preliminară poate examina decizia de neurmărire luată de
procuror şi să ceară acestuia să o reaprecieze. Procurorul poate în orice moment să îşi reaprecieze
decizia de a deschide sau nu o anchetă sau de a angaja sau nu urmăriri în lumina unor noi fapte sau
informaţii.
Legiuitorul noului cod de procedură penală român, în urma unei activităţi laborioase de
documentare prealabilă, a regândit categoriile soluţiilor de neurmărire. Sunt avute în vedere în
primul rând, ca o consecinţă a limitării obligativităţii exercitării acţiunii penale, reglementarea
soluţiilor alternative la urmărire, date în competenţa procurorului, respectiv a renunţării la urmărire,
cu sau fără aplicarea unor sancţiuni, în cazuri în care gravitatea infracţiunii este redusă, măsura este
proporţională cu gravitatea învinuirii, iar aplicarea unei sancţiuni este suficientă pentru a pune capăt
tulburării provocate de infracţiune şi a realiza îndreptarea inculpatului.
În expunerea de motive privind necesitatea adoptării unui nou cod de procedură penală român
se afirmă de asemenea importanţa consacrării noului principiu al oportunităţii în procesul penal ale
cărui consecinţe directe constau în simplificarea procedurilor şi finalizarea rapidă a acestora în
cauzele apreciate ca minore, în baza căruia, în asemenea cauze, procurorul va putea renunţa la
exercitarea acţiunii penale, în condiţiile prevăzute de lege, şi va putea renunţa la urmărire penală ca
o soluţie alternativă de finalizare a urmăririi penale7.
Aceste prevederi sunt în deplină concordanţă cu prevederile Recomandării nr. (87) 18 privind
simplificarea justiţiei penale, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, la data de 17
septembrie 19878.
În preambulul acestei recomandări se proclamă, între altele, dezideratele privind accelerarea
şi simplificarea justiţiei penale la nivel european în vederea realizării unei unităţi mai strânse între
statele membre, precum şi al respectării dreptului la libertate şi siguranţă şi al dreptului la un proces
echitabil, prevăzute de art. 5 şi 6 din C.E.D.O. Potrivit acestui document european, se recomandă
guvernelor statelor membre să ia, respectând în totalitate principiile lor constituţionale şi cutumele,
toate măsurile necesare pentru aplicarea, între altele, a principiului oportunităţii urmăririi penale.
Acest principiu trebuie să fie adoptat sau aplicarea sa să se regăsească, ori de câte ori contextul
istoric sau Constituţia statelor membre o permit; dacă aceasta nu este posibil, trebuie gândite măsuri
7
8

Expunerea de motive privind proiectul Codului de procedură penală, disponibil online la www.just.ro.
Disponibilă în lb. engleză la http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/textes/ListeRecRes_en.asp.
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pentru a se ajunge la aceeaşi finalitate. Puterea de a renunţa la începerea urmăririi penale sau de a-i
pune acesteia capăt, pentru motive de oportunitate, trebuie să fie prevăzută expres de lege. În
virtutea acestui principiu, decizia de a renunţa la urmărirea penală este posibilă doar dacă organul de
urmărire penală dispune de indicii suficiente de culpabilitate.
Acest principiu trebuie să se bazeze, potrivit recomandării pe motive generale, precum
interesul public. Exercitând această putere, organul competent trebuie să se inspire în special,
conform dreptului naţional, din principiul general al egalităţii tuturor în faţa legii şi cel al
individualizării justiţiei penale şi, mai ales:
- din gravitatea, natura, circumstanţele şi consecinţele infracţiunii;
- din personalitatea suspectului;
- din pedeapsa care poate fi aplicată;
- din efectele acestei condamnări asupra suspectului; şi
- din situaţia victimei.
Clasarea9 procedurii pe motiv de oportunitate poate să fie necondiţionată10, asemănătoare cu
avertismentul, cu mustrarea, cu admonestarea, sau poate fi condiţionată de impunerea anumitor
reguli de conduită, de plata unei amenzi, de despăgubirea victimei sau de punerea sub probaţiune.
Trebuie să existe consimţământul suspectului în toate cazurile în care e posibilă clasarea
condiţionată. În cazul în care consimţământul lipseşte, organul de urmărire penală are obligaţia de a
exercita acţiunea penală contra suspectului, numai dacă nu renunţă la acuzaţie pentru un alt motiv.
În ceea ce priveşte clasarea condiţionată, aceasta trebuie să fie definitivă când persoana şi-a
îndeplinit obligaţiile.
Decizia de încetare a procedurii nu poate să fie asimilată cu o hotărâre judecătorească care să
urmeze regulile acesteia, cum ar fi inter alia sau înscrierea în cazierul judiciar, decât dacă suspectul
şi-a recunoscut vina. În măsura în care este posibil, decizia de clasare trebuie să fie adusă la
cunoştinţa reclamantului. Victima trebuie să aibă posibilitatea de a-şi putea repara ulterior
prejudiciul cauzat prin infracţiune în faţa unei instanţe civile sau penale. Citarea suspectului nu este
necesară dacă clasarea îmbracă forma unei renunţări necondiţionate la începerea urmării penale.
Noul cod de procedură penală reprezintă în sfârşit un instrument legislativ care vine să
respecte întocmai toate recomandările şi dezideratele formulate la nivel european încă de acum mai
bine de 20 de ani. Urmând principiul „mai bine mai târziu decât niciodată” legiuitorul român de la
2010 a consacrat în sfârşit soluţii moderne referitoare la derularea şi finalizarea urmăririi penale,
răspunzând dezideratului de celeritate şi oportunitate care guvernează spaţiul european în materia
procedurilor penale.
Noul cod de procedură penală reglementează, aşa cum am arătat, un principiu nou, preluat
sub influenţa tendinţelor europene, respectiv principiul oportunităţii. Astfel, potrivit art. 7 NCPP,
procurorul este obligat să pună în mişcare şi să exercite acţiunea penală din oficiu atunci când există
probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există vreo cauză legală de împiedicare.
Potrivit alineatului 2 al aceluiaşi articol, în cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege,
procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale dacă, în raport cu elementele concrete ale
cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului acesteia.
Principiul oportunităţii funcţionează în activitatea administraţiei publice în sensul că
structurile acesteia au libertatea să dispună de iniţiativă şi de posibilitatea de a aprecia momentul
favorabil în care trebuie să intervină, pe baza şi pentru executarea legii, în concordanţă cu interesul
general al colectivităţii pe care o reprezintă11.
9
În sensul de oprire sau închidere a procedurii ori renunţare la urmărire. Precizare realizată de coord. Judecător
Cristi Danileţ în Eficienţa şi echitatea justiţiei. Standarde europene, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti,
2008.
10
Variantele oficiale folosesc expresia „pur şi simplă”. Idem, p. 21.
11
Anton Trăilescu, Drept administrativ, ediţia a patra, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010, p. 204-205.

Drept public

599

În ceea ce priveşte domeniul dreptului penal, utilitatea consacrării unui principiu al oportunităţii este discutabilă raportat la finalitatea dreptului penal, aceea de restabili ordinea socială
încălcată prin săvârşirea de către o persoană a unei infracţiuni, operaţiune ce se realizează prin
stabilirea vinovăţiei celui în cauză şi aplicarea unei pedepse. Există state în care funcţionează un
sistem de urmărire penală discreţionara, care se fundamentează pe acest principiu al oportunităţii, şi
state în care urmărirea penală este obligatorie, fiind axată pe respectarea principiului legalităţii.
Statele în care se aplică sistemul common-law au un sistem de urmărire penală discreţionar, în
vreme ce sistemele de drept continental nu au o viziune unitară, rămânând tributare unele sistemului
oportunităţii, iar altele sistemului legalităţii. Spre exemplu, în Olanda, principiul oportunităţii
(cunoscut şi sub numele de principiul promptitudinii) este consacrat în Partea I, Titlul I, Secţiunea a
IV-a a Codului olandez de procedură penală (Wetboek van Strafvordering), art. 12-13. Potrivit
acestor dispoziţii, o infracţiune nu va putea fi sancţionată decât dacă urmărirea este considerată
oportună12.
Potrivit unei definiţii generale, a principiului oportunităţii, procurorul decide dacă va porni
sau nu urmărirea penală, având ca efect direct degrevarea Justiţiei de examinarea unor cauze care
privesc infracţionalitatea minoră, permiţând concentrarea pe infracţionalitatea gravă (de tipul crimei
organizate, traficului de persoane, infracţiunilor săvârşite cu violenţă, etc.).
Recomandarea (2000) 19 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind rolul
ministerului public în sistemul justiţiei penale, adoptată de Comitetul Miniştrilor la 6 octombrie
2000, prevede, de asemenea, la par. 2 că „în toate sistemele de justiţie penală procurorii hotărăsc
dacă să înceapă sau să continue urmărirea penală (...) ”.
Ca o scurtă paranteză semnalăm că în sistemul common-law şi mai ales în legislaţia
procesual penală a S.U.A. este consacrată o instituţie echivalentă principiului oportunităţii cunoscută
sub denumirea latină de nolle prosequi. Această instituţie, care în traducere literală înseamnă
„renunţ la acuzare” are aplicabilitate atât în procedura penală, cât şi în cea civilă şi constă într-o
declaraţie făcută de procuror în faţa judecătorului (sau de către reclamant în cazul procesului civil)
având ca efect închiderea dosarului. Prin această declaraţie se recunoaşte faptului că tarifele nu pot fi
dovedite, sau că nu există suficiente dovezi care să susţină acuzarea, că urmărirea penală este
afectată de un viciu sau că procurorul s-a convins asupra nevinovăţiei inculpatului. Nolle prosequi
nu se identifică cu principiul oportunităţii întrucât renunţarea la acuzaţii are o aplicabilitate mult mai
mare iar motivele care determină renunţarea sunt mult mai numeroase.
Revenind la dispoziţia art. 7 alin. 2 NCPP, potrivit cu care, în cazurile şi în condiţiile
prevăzute expres de lege, procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale dacă, în raport cu
elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului acesteia,
observăm că legiuitorul noului cod de procedură penală face vorbire despre renunţarea la exerciţiul
acţiunii, instituţie care nu se regăseşte nici unde altundeva în cuprinsul noului cod de procedură
penală. Se pune întrebarea firească dacă această instituţie reprezintă cumva o formă distinctă de
abandonare de către Ministerul Public a atribuţiilor referitoare la exercitarea urmăririi penale sau
este unul şi acelaşi lucru cu renunţarea la urmărirea penală.
Dacă renunţarea la exerciţiul acţiunii ar constitui o instituţie distinctă de renunţarea la
urmărirea penală, atunci ar fi fost firesc ca legiuitorul noului cod penal să îi aloce măcar un text de
reglementare detaliat, aşa cum a procedat în cazul renunţării la urmărirea penală, date fiind şi
consecinţele pe care o asemenea renunţare (la exerciţiul acţiunii) le produce asupra persoanei
făptuitorului.
Argumentele noastre în ceea ce priveşte inexistenţa unei instituţii distincte de renunţare la
exerciţiul acţiunii ca modalitate de finalizare a urmăririi penale şi de netrimitere în judecată sunt
următoarele:
12

Textul codului olandez de procedura penală disponibil online în limba olandeză la http://wetten.overheid.nl/
BWBR0001903/geldigheidsdatum_10-03-2011.
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- renunţarea la exerciţiul acţiunii nu mai apare nicăieri, nici măcar ca menţiune, în cuprinsul
noului cod de procedură penală;
- criteriul primordial instituit de legiuitor în cazul ambelor chestiuni este lipsa interesului
public;
- renunţarea la urmărirea penală nu poate fi realizată decât după punerea în mişcare a acţiunii
penale, potrivit art. 318 alin. 2 NCPP.
Din aceste motive credem că este vorba în cazul renunţării la exerciţiul acţiunii doar despre o
exprimare nefericită a legiuitorului.
În ceea ce priveşte renunţarea la urmărirea penală, observăm că această instituţie este
reglementată ca soluţie de neurmărire şi netrimitere în judecată, potrivit art. 314 NCPP, alături de
clasare. Soluţia de renunţare la urmărirea penală se ia de către procuror din oficiu sau la propunerea
organului de urmărire penală, prin ordonanţă, numai după examinarea sesizării, când constată că au
fost strânse probele necesare cu privire la existenţa infracţiunii şi a persoanei care a săvârşit-o, când
nu există interes public în urmărirea penală a inculpatului. Acest interes public reprezintă un criteriu
destul de ambiguu care, credem noi, se traduce prin raportul costuri-efecte în ceea ce priveşte
derularea procedurii de urmărire.
Condiţiile instituite de legiuitorul de la 2010 în ceea ce priveşte aplicarea soluţiei de renunţare
la urmărirea penală privesc atât infracţiunea săvârşită, cât şi persoana făptuitorului. Astfel, potrivit
art. 318 alin. 1 NCPP, renunţarea la urmărirea penală nu poate fi dispusă decât:
- în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii
de cel mult 5 ani;
- în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de
conţinutul faptei, de modul şi mijloacele de săvârşire, de scopul urmărit şi de împrejurările concrete
de săvârşire, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii, de
eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, se constată
că nu există un interes public în urmărirea acestuia.
Ca moment procesual în care poate interveni, renunţarea la urmărirea penală poate avea loc
numai după punerea în mişcare a acţiunii penale şi mai înainte de sesizarea camerei preliminare.
În cazul în care procurorul apreciază, potrivit criteriilor amintite că o continuare a urmăririi
penale şi o trimitere în judecată a inculpatului nu este oportună, va dispune ca inculpatul să
îndeplinească, într-un anumit termen ce nu poate depăşi 6 luni, una sau mai multe dintre următoarele
obligaţii:
a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea
civilă o modalitate de reparare a acesteia;
b) să ceară public scuze persoanei vătămate;
c) să îşi îndeplinească obligaţiile de întreţinere scadente;
d) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi
60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această
muncă;
e) să frecventeze un program de consiliere derulat sau monitorizat de serviciul de probaţiune.
Renunţarea la urmărirea penală implică alegerea optimă a unora din obligaţiile care sunt
stabilite în sarcina inculpatului, astfel încât să se asigure eficienţa acestei modalităţi alternative.
Actul procedural prin care procurorul ia măsura renunţării la urmărire penală este ordonanţa.
Ordonanţa de renunţare la urmărire va trebui să cuprindă, după caz, menţiunile obligatorii prevăzute
la art. 286 alin. 2 NCPP, precum şi dispoziţii privind obligaţiile dispuse, menţiuni privind măsurile
prevăzute de art. 315 alin. 2-4 (ridicarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii; confiscarea sau
restituirea bunurilor ridicate; sesizarea instanţei civile competente cu privire la desfiinţarea totală sau
parţială a unui înscris; cheltuielile judiciare; sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi în vederea
confiscării sau restituirii cauţiunii, după caz; măsurile de siguranţă luate; încetarea de drept a măsurii
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preventive dispuse în cauză), termenul până la care trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute la
art. 318 alin. 3, sancţiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum şi cheltuielile judiciare.
Dacă inculpatul nu dovedeşte îndeplinirea obligaţiilor în termen de 6 luni de la comunicarea
ordonanţei, procurorul revocă ordonanţa. O nouă renunţare la urmărirea penală nu mai este
posibilă în aceeaşi cauză. Inculpatului şi celorlalte persoane interesate, care au solicitat comunicarea
soluţiei, li se comunică o copie a ordonanţei prin care procurorul a dispus renunţarea la urmărirea
penală.
În ceea ce priveşte obligaţia reglementată de art. 318 alin. 3 lit. d – prestarea de către inculpat
a unei munci neremunerate în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile –nu
putem să nu observăm că nu se mai cere acordul inculpatului, ca în cazul renunţării la aplicarea
pedepsei reglementate de noul cod penal, fapt discutabil având în vedere reglementările penale
referitoare la interzicerea muncii forţate. În plus, în situaţia sancţiunii contravenţionale a muncii în
folosul comunităţii reglementate de art. 9 din O.G. nr. 2/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea
nr. 293/200813, a fost eliminată condiţia acordului persoanei contraveniente. De altfel şi prin Decizia
nr. 1354/2008, din 12 decembrie 200814, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „cu acordul acestuia” din art. 9 din Ordonanţa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi sintagmele „numai dacă există
consimţământul contravenientului”, „cu consimţământul contravenientului” şi „după luarea
consimţământului contravenientului” din art. 1 alin. 3, art. 8 alin. 5 lit. b şi, respectiv, art. 13 din
O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii15,
sunt neconstituţionale. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa constituţională a
susţinut că dispoziţiile legale atacate contravin prevederilor din Constituţia României, deoarece
„înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii
este condiţionată de consimţământul contravenientului, ceea ce are ca efect exonerarea acestuia de
orice sancţiune, în ipoteza în care nu are venituri care să poată fi urmărite”.
Nu în ultimul rând dorim să facem o serie de precizări asupra consecinţelor dispunerii
renunţării la urmărirea penală asupra răspunderii penale a inculpatului. Astfel, în cazul renunţării la
urmărire penală există o serie de premise care fac ca răspunderea penală a persoanei să existe în fază
germinală: a fost săvârşită o infracţiune, s-a început urmărirea, penală, s-a pus în mişcare acţiunea
penală, există date suficiente pe baza probatoriului administrat din care să rezulte că persoana
respectivă a săvârşit infracţiunea cu vinovăţie, doar că procesul penal nu se mai continuă în mod
firesc cu trimiterea în judecată şi condamnarea infractorului, ci se termină în acest stadiu, nemaifiind
oportună continuarea sa.
Având în vedere că obligaţiile ce pot fi dispuse de către procuror reglementate la art. 318 alin.
3 lit. b şi d NCPP sunt de fapt sancţiuni cu caracter administrativ, credem că în situaţia în care
procurorul le dispune pe acestea, operează o formă de înlocuire a răspunderii penale cu o
răspundere cu caracter administrativ, după modelul înlocuirii răspunderii penale reglementat de art.
90 C. pen. 1968. Dacă însă procurorul dispune una din celelalte obligaţii reglementate de art. 318
alin. 3 [în afară de lit. b) şi d)], credem că este vorba despre o cauză de înlăturare a răspunderii
penale în adevăratul sens al cuvântului, o formă de depenalizare a faptei infracţionale din raţiuni
justificate de interesul public.
Deşi principiul oportunităţii are aplicabilitate declarată doar în cazul procesului penal, Noul
cod penal – Legea nr. 286/2009 reglementează o serie de instituţii care nu sunt în fapt altceva decât
forme de manifestare ale principiului oportunităţii.
Adoptarea unui nou „nou cod penal” – Legea nr. 286/2009 a fost menită să corecteze toate
sincopele, neconcordanţele şi lacunele pe care codul penal de la 1968 nu le mai poate acoperi, în
13
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Publicată în M. Of. nr. 642 din 30 august 2002, modificată prin O.U.G. nr. 108/2003.
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ciuda multiplelor şi succesivelor sale modificări. Necesitatea adoptării unui nou cod penal este
justificată în primul rând pe „reaşezarea principiilor de politică represivă” raportat la „modificările
radicale din structura societăţii” româneşti16.
Ecourile principiului oportunităţi în materia dreptului penal se regăsesc în materia
individualizării judiciare a sancţiunilor, materie fundamental revizuită prin prevederile noului cod
penal. În scopul de a realiza mecanisme juridice care să permită instanţei alegerea celei mai potrivite
forme de tragere la răspundere penală, noul cod penal propune o nouă reglementare în această
materie. Această formă de individualizare are ca principală preocupare stabilirea modului în care
condamnatul va suporta coerciţia aplicată ca urmare a infracţiunii săvârşite, operaţiune de asemenea
sensibilă deoarece are aptitudinea de a influenţa direct şi într-o proporţie semnificativă procesul de
recuperare socială a infractorului. Caracterul proporţional al pedepsei în raport cu gravitatea
infracţiunii şi periculozitatea infractorului nu trebuie să se reflecte doar în natura, durata sau
cuantumul acesteia, ci şi în modul de executare, pentru că altfel există riscul ca efortul depus pentru
reintegrarea infractorului să producă efecte contrare scopului urmărit17. În acest context au fost
reglementate două instituţii noi pentru legislaţia penală tradiţională română, şi anume renunţarea la
pedeapsă şi amânarea aplicării pedepsei.
Reintegrarea socială a infractorului prin mijloace alternative la executarea pedepsei este
condiţionată în acelaşi timp de evaluarea conduitei acestuia pe parcursul procesului penal şi de
atitudinea faţă de actul de justiţie. Astfel, infractorul care s-a sustras de la urmărire penală ori
judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere
penală a autorului sau a participanţilor, nu poate beneficia de renunţarea la aplicarea pedepsei,
amânarea aplicării pedepsei ori de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, întrucât între
conduita acestuia pe parcursul procesului penal şi natura şi scopul acestor măsuri există o vădită
incompatibilitate18.
Însă, aceste prevederi au surescitat spiritele autorităţilor, precum şi atenţia doctrinei, încă din
faza de proiect fiind exprimate critici şi atenţionări legate de modul de reglementare a renunţării la
aplicarea pedepsei şi amânării pedepsei19.
I. Renunţarea la aplicarea pedepsei
Renunţarea la aplicarea pedepsei constă în dreptul recunoscut instanţei de judecată de a
renunţa definitiv la stabilirea şi aplicarea unei pedepse pentru o persoană găsită vinovată de
comiterea unei infracţiuni, pentru îndreptarea căreia, ţinând seama de infracţiunea săvârşită, de
persoana infractorului şi de conduita avută de acesta anterior şi ulterior comiterii faptei, este
suficientă aplicarea unui avertisment, deoarece stabilirea, aplicarea sau executarea unei pedepse ar
risca să producă mai mult rău decât să ajute la recuperarea inculpatului.
Din punctul de vedere al naturii juridice această instituţie este considerată de doctrină ca fiind
un mod de individualizare a executării pedepsei, soluţie comodă datorită reglementării sale în cadrul
Titlului III – Pedepsele, Cap. V – Individualizarea pedepselor din noul Cod penal. Astfel se arată că
vinovăţia inculpatului este stabilită iar fapta probată, însă, instanţa nu aplică pedeapsa dacă sunt
îndeplinite anumite condiţii20. În ceea ce ne priveşte apreciem că implicaţiile acestei instituţii sunt
complexe în planul răspunderii penale. Astfel, deoarece în situaţia renunţării la pedeapsă, instanţa, deşi
16
Valerian Cioclei, Despre necesitatea doptării unui Nou cod penal, Prefaţă la Codul Penal, Editura C.H. Beck,
Bucureşti 2009, p. 2.
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Expunerea de motive privind proiectul Codului penal, disponibil online la www.just.ro.
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Idem.
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Observaţiile procurorului general al României pe marginea proiectului noului Cod penal, disponibile online la
http://www.mpublic.ro/Cp/observatii_piccj_cp.pdf.; Comentariile Centrului de Resurse Juridice pe marginea noului Cod
penal, disponibile online la www.crj.ro.
20
Alexandru Boroi, Gheorghe Nistoreanu, Drept penal. Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 336;
în acelaşi sens a se vedea şi Al. Boroi, op. cit. (Drept penal...), p. 476-477.
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se parcurge întreg procesul penal cu administrarea probelor şi stabilirea vinovăţiei inculpatului, nu va
stabili nici măcar teoretic ce pedeapsă penală i s-ar cuveni infractorului, se pune problema dacă nu
cumva renunţarea la pedeapsă este o formă de exonerare de răspundere penală a infractorului sau de
înlăturare a acesteia. Spunem acest lucru deoarece, definiţia răspunderii penale implică dreptul statului
de a aplica legea penală în cazul săvârşirii de către o persoană a unei infracţiuni, şi obligaţia acesteia de
a suporta coerciţia ca urmare a conduitei sale care se circumscrie ilicitului penal. Or, statul prin
organele sale speciale şi specializate parcurge majoritatea etapelor procesului penal – urmărire penală,
judecată, cu tot ce implică aceasta (administrare de probe, verificarea inexistenţei condiţiilor negative
care ar obstrucţiona tragerea la răspundere penală şi stabilirea culpabilităţii infractorului) – dar nu
finalizează acest demers prin aplicarea unei pedepse, ci prin renunţarea la pedeapsă. În locul pedepsei
care s-ar impune a fi aplicată raportat la fapta săvârşită şi la persoana infractorului, care, aşa cum am
arătat, nu este nici măcar stabilită şi calculată teoretic, instanţa aplică un avertisment – sancţiune cu
caracter administrativ. Din acest punct de vedere, renunţarea la pedeapsă apare ca o formă de înlocuire
a răspunderii penale a inculpatului cu o răspundere cu caracter administrativ, o variantă a instituţiei
înlocuirii răspunderii penale din Codul penal de la 1968. Considerăm că nu poate fi vorba despre un
mod de individualizare a pedepsei, deoarece formele de individualizare a pedepsei presupun
preexistenţa unei pedepse care a fost deja stabilită de către instanţă şi a cărei gravitate sau executare
urmează a fi adaptate la persoana făptuitorului şi/sau la gravitatea faptei săvârşite. Din acest punct de
vedere apreciem că opţiunea legiuitorului noului Cod penal de a introduce renunţarea la pedeapsă în
capitolul referitor la individualizarea pedepselor este discutabilă, dacă nu chiar criticabilă, fiind mai
potrivită o reglementare a sa în cadrul unui capitol separat, după modelul înlocuirii răspunderii penale
din codul penal de la 1968.
Instituţia renunţării la aplicarea pedepsei este reglementată de art. 80-82 NCP. Având în
vedere implicaţiile sale asupra răspunderii penale a făptuitorului şi a multiplelor sale beneficii, legea
penală din 2009 stabileşte o serie de condiţii restrictive, atât în ceea ce priveşte fapta săvârşită, cât şi
în ceea ce priveşte persoana făptuitorului.
a) condiţii cu privire la infracţiune:
1. fapta săvârşită să constituie infracţiune;
2. infracţiunea săvârşită să prezinte o gravitate redusă. Aprecierea gravităţii acesteia se
realizează de către instanţă prin luarea în considerare a unor elemente cum ar fi: natura şi întinderea
urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi
scopul urmărit [art. 80 alin. (1) lit. a) NCP].
3. infracţiunea să nu facă parte dintre acelea pentru care pedeapsa prevăzută de lege este
închisoarea mai mare de 3 ani. Această condiţie priveşte tot gravitatea infracţiunii, dar se reflectă
asupra gravităţii apreciate de către legiuitor în momentul incriminării infracţiunii prin stabilirea unor
minime şi maxime speciale de pedeapsă. Această condiţie priveşte pedeapsa prevăzută de lege
(maximul special) pentru infracţiunea săvârşită, iar nu pedeapsa care ar putea fi aplicată în concret
de către instanţă dacă ar aprecia că aplicarea unei pedepse ar fi oportună. În plus mai precizăm şi
faptul că, în opinia noastră, limita de 3 ani priveşte fie infracţiunea fapt consumat, fie tentativa
pedepsibilă, întrucât, aşa cum am arătat şi în alte rânduri, potrivit art. 174 noul cod penal, tentativa
reprezintă o formă de infracţiune a cărei pedeapsă se stabileşte prin reducerea la jumătate a
minimului şi maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea consumată.
4. renunţarea la pedeapsă în cazul concursului de infracţiuni. În caz de concurs de
infracţiuni, renunţarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dacă pentru fiecare infracţiune
concurentă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) ale art. 80 NCP.
b) condiţii cu privire la persoana făptuitorului:
1. se apreciază de către instanţă că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza
consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. Această apreciere a instanţei va avea la
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bază o serie de elemente cum ar fi: persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii
infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare
2. să nu fi suferit anterior o condamnare. Această interdicţie nu priveşte condamnările
reglementate de art. 42 lit. a şi b NCP, adică condamnările pronunţate pentru fapte care nu mai sunt
incriminate ca infracţiuni de legea penală şi nici cele pentru care a intervenit amnistia. De asemenea,
interdicţia nu operează nici în cazul condamnărilor anterioare pentru care a intervenit reabilitarea ori
s-a împlinit termenul de reabilitare, întrucât reabilitarea are ca efect ştergerea tuturor interdicţiilor şi
decăderilor care sunt ocazionate de pronunţarea unei condamnări penale.
3. infractorul să nu mai fi beneficiat anterior de beneficiul acestei măsuri. Nu se poate
dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă faţă de acelaşi infractor s-a mai dispus renunţarea la
aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii pentru care este judecat.
4. infractorul să nu se fi sustras de la urmărire penală ori judecată sau să fi încercat
zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a
participanţilor. Această condiţie priveşte conduita infractorului ulterior săvârşirii infracţiunii,
oferind indicii semnificative în ceea ce priveşte realizarea scopului preventiv şi fără aplicarea unei
pedepse.
5. renunţarea la pedeapsă în cazul participaţiei. Legiuitorul codului penal 2009 nu a mai
prevăzut o dispoziţie expresă în ceea ce priveşte pluralitatea de infractori, după modelul instituţiei
înlocuirii răspunderii penale din codul penal de la 1968, întrucât o astfel de prevedere este inutilă.
Răspunderea penală este guvernată de principiul personalităţii, astfel că, dacă fiecare dintre
persoanele care şi-au adus contribuţia directă (în calitate de autori sau coautori), ori indirectă (în
calitate de instigatori sau complici) la săvârşirea infracţiunii îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.
80 noul Cod penal, acestea vor putea beneficia de renunţarea la aplicarea pedepsei.
Chiar întrunite cumulativ condiţiile referitoare la faptă sau la infractor, renunţarea la aplicarea
pedepsei reprezintă o variantă opţională pentru instanţă, iar nu un drept al inculpatului. Aşa cum am
precizat deja, în cazul în care, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 80 noul Cod
penal, instanţa optează pentru soluţia renunţării la aplicarea pedepsei, va aplica infractorului un
avertisment. Avertismentul reprezintă o sancţiune cu caracter administrativ, deşi în noul cod penal
nu mai există un text distinct cu această denumire, destinat enumerării sancţiunilor cu caracter
administrativ, asemenea art. 91 din codul penal de la 1968. Apreciem că avertismentul nu ar putea
avea o altă natură juridică, această sancţiune fiind identică cu cea prevăzută în art. 5 alin. 2 lit. a din
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor21. Avertismentul constă în prezentarea
motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea infractorului
asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni. În
caz de concurs de infracţiuni se aplică un singur avertisment.
Renunţarea la aplicarea pedepsei are ca efect neaplicarea în ceea ce îl priveşte pe infractor
a pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, deşi, aşa cum am arătat, acestuia i se
stabileşte vinovăţia în cadrul procesului penal. Din acest motiv, persoana faţă de care s-a dispus
renunţarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar
putea decurge din infracţiunea săvârşită. Cu toate acestea, renunţarea la aplicarea pedepsei nu
produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute în hotărâre.
Hotărârea instanţei prin care dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, trebuie să cuprinsă, în
afara menţiunilor obligatorii prevăzute de art. 404 noul Cod de procedură penală, şi menţiunea
despre aplicarea avertismentului, potrivit art. 81 NCP. În cazul renunţării la aplicarea pedepsei nu se
dispune condamnarea inculpatului, deşi se constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost
săvârşită de către inculpat, conform art. 396 NCPP.
21
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În caz de renunţare la aplicarea pedepsei, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat, cu excepţia cheltuielilor privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de
organele judiciare, care rămân în sarcina statului22.
Instituţia renunţării la aplicarea pedepsei este reglementată şi în legislaţia germană (§ 60 C.
pen.), portugheză (art. 60 şi 74 C. pen.), franceză (art. 132-58 C. pen.), elveţiană (art. 53 şi 54), care
au constituit modele de reglementare pentru legiuitorul codului penal de la 2009.
Astfel, Codul penal german (StGB) reglementează instituţia renunţării la pedeapsă în §60 Absehen von Strafe, statuând că instanţa poate renunţa la aplicarea unei pedepse atunci când
consecinţele acesteia asupra infractorului sunt atât de grave încât impunerea unei pedepse este în
mod evident nepotrivită. Această dispoziţie nu este aplicabilă în cazul în care pedeapsa aplicabilă
pentru infracţiunea săvârşită este mai mare de 1 an.
Codul penal portughez reglementează în articolele 60 şi 74 renunţarea la pedeapsă statuând
că, dacă inculpatului ar trebui să i se aplice pedeapsa amenzii ce nu depăşeşte 120 de zile-amendă,
instanţa poate să dispună doar o mustrare (avertisment) în ceea ce-l priveşte, dar doar dacă sunt
îndeplinite şi alte condiţii: prejudiciul provocat prin infracţiune a fost integral reparat, există
certitudinea că, neaplicându-i pedeapsa, scopul acesteia ar putea fi totuşi atins în acest fel, într-un
mod suficient şi potrivit. De asemenea, avertismentul nu ar putea fi dispus dacă inculpatul a mai fost
condamnat în 3 ani anteriori săvârşirii infracţiunii la o altă pedeapsă, inclusiv i s-a aplicat un
avertisment.
Art. 74 Cod penal portughez este cel care reglementează de fapt instituţia renunţării la
pedeapsă, aplicabilă în toate cazurile în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa
închisorii mai mică de 6 luni, sau amenda ce nu depăşeşte 120 de zile-amendă, instanţa îl poate
declara pe inculpat vinovat fără a-i aplica o pedeapsă dacă sunt îndeplinite şi următoarele condiţii:
pericolul social al faptei şi vinovăţia agentului sunt minime, prejudiciul a fost integral reparat şi
scopul prevenţiei nu se opune renunţării la pedeapsă. Dacă judecătorul are motive să creadă că
repararea pagubei este pe cale să se producă, acesta poate să amâne pronunţarea deciziei cu 1 an, la
o dată care va fi fixată.
Alte dispoziţii asemănătoare sunt cuprinse în art. 53 şi 54 din Codul penal elveţian. Astfel, în
cazul în care autorul a reparat prejudiciul sau a depus toate eforturile care ar fi putut fi în mod
rezonabil depuse pentru a compensa prejudiciul pe care l-a provocat prin comiterea faptei,
autoritatea competentă poate refuza să-l urmărească, sau instanţa să pronunţe o hotărâre de
condamnare la o pedeapsă dacă:
a) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute pentru suspendarea executării pedepsei reglementate
de art. 42 din Codul penal elveţian, şi
b) dacă interesul public şi interesul vătămate de a-l urmări penal pe infractor este lipsit de
importanţă.
Potrivit art. 54 din Codul penal elveţian, dacă consecinţele condamnării sunt de o asemenea
măsură asupra autorului încât o pedeapsă se dovedeşte a fi inadecvată, autoritatea competentă poate
refuza urmărirea, prezentarea în faţa judecătorului sau aplicarea unei pedepse.
Codul penal francez cuprinde astfel de dispoziţii referitoare la renunţarea la pedeapsă în art.
132-58 şi art. 132-59. Astfel, în materia delictelor sau în materia contravenţiilor, cu excepţia celor
prevăzute în art. 132-63 până la art. 132-65, instanţa poate, după declararea inculpatului vinovat şi
după ce a dispus confiscarea obiectelor periculoase sau dăunătoare, să scutească inculpatul de
aplicarea oricărei alte pedepse, sau poate să amâne aplicarea acestora în cazurile şi condiţiile
prevăzute de articolele următoare. În acelaşi timp, în cazul în care decide cu privire la vinovăţia
inculpatului, Curtea, dacă este cazul, se pronunţă în legătură cu acţiunea civilă. Renunţarea la
pedeapsă se dispune de către instanţă numai dacă se stabileşte că reintegrarea socială a infractorului
22
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este realizată, că prejudiciul este reparat, şi că ordinea socială perturbată prin săvârşirea infracţiunii a
fost restabilită. Instanţa care dispune renunţarea la pedeapsă poate dispune şi ca decizia sa să nu fie
trecută în cazierul judiciar. Totodată instanţa, în măsura în care optează pentru renunţarea la
pedeapsă, nu va putea să îl scutească pe inculpat şi de plata cheltuielilor de judecată, care vor trebui
achitate de către acesta.
II. Amânarea aplicării pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei constă în stabilirea unei pedepse pentru o persoană găsită
vinovată de săvârşirea unei infracţiuni şi amânarea temporară a aplicării acesteia, atunci când
pedeapsa concret stabilită este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani iar instanţa apreciază,
ţinând seama de persoana infractorului şi de conduita avută de acesta anterior şi ulterior comiterii
infracţiunii, că în raport cu situaţia personală a inculpatului, aplicarea imediată a unei pedepse nu
este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă fixă de 2 ani.
În ceea ce priveşte natura juridică a acestei instituţii, observăm că, spre deosebire de
renunţarea la aplicarea pedepsei, în cazul amânării aplicării pedepsei instanţa lipseşte doar temporar
de efecte pedeapsa. Având în vedere că, potrivit art. 83 alin. 4 NCP instanţa dispune condamnarea
inculpatului şi amânarea aplicării pedepsei în ceea ce îl priveşte, iar potrivit art. 83 alin. 1 lit. a este
instituită o condiţie privind gravitatea pedepsei stabilite de către instanţă, apreciem că într-un
asemenea caz inculpatului i se stabileşte atât vocaţia la pedeapsa prevăzută de lege pentru
infracţiunea săvârşită, cât şi pedeapsa efectivă a cărei aplicare este amânată de către instanţă.
Instanţa va proceda la individualizarea pedepsei (alegerea tipului de pedeapsă, a cuantumului
acesteia, aplicarea efectelor circumstanţelor şi stărilor de atenuare şi agravare, a modului de
executare) deşi este posibil ca, la finele termenului de încercare, să se constate că inculpatul a
respectat obligaţiile şi măsurile de supraveghere instituite de instanţă, potrivit legii şi astfel să nu mai
fie necesară aplicarea pedepsei. Astfel, amânarea aplicării pedepsei constituie o modalitate de
individualizare a executării pedepsei, care produce în planul răspunderii penale doar o suspendare a
dreptului statului de a aplica pedeapsa şi a obligaţiei corelative a condamnatului de a o suporta.
Pedeapsa subzistă pe perioada termenului de încercare atât ca vocaţie, cât şi ca certitudine obiectivă,
existând serioase dificultăţi în a diferenţia între natura juridică a acestei instituţii şi cea a suspendării
executării pedepsei sub supraveghere23.
a) condiţii cu privire la infracţiune:
1. fapta săvârşită să constituie infracţiune;
2.infracţiunea săvârşită să prezinte o gravitate redusă. Gravitatea redusă a infracţiunii se
reflectă în instituirea unei limite referitoare la pedeapsa stabilită de către instanţă. Pedeapsa poate
consta fie în amendă fie în închisoarea de cel mult 2 ani. Această condiţie priveşte pedeapsa aplicată
de către instanţă, iar nu pedeapsa prevăzută de lege (maximul special) pentru infracţiunea săvârşită.
3. infracţiunea să nu facă parte dintre acelea pentru care pedeapsa prevăzută de lege este
închisoarea mai mare de 7 ani. Această condiţie priveşte tot gravitatea infracţiunii, dar se reflectă
asupra gravităţii apreciate de către legiuitor în momentul incriminării infracţiunii prin stabilirea unor
minime şi maxime speciale de pedeapsă. Această condiţie priveşte pedeapsa prevăzută de lege
(maximul special) pentru infracţiunea săvârşită şi se referă fie la infracţiunea fapt consumat, fie la
tentativa pedepsibilă, întrucât, aşa cum am arătat şi în alte rânduri, potrivit art. 174 noul Cod penal,
tentativa reprezintă o formă de infracţiune a cărei pedeapsă se stabileşte prin reducerea la jumătate a
minimului şi maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea consumată.
4. amânarea aplicării pedepsei în cazul concursului de infracţiuni. În caz de concurs de
infracţiuni, amânarea aplicării pedepsei se poate dispune dacă pedeapsa rezultantă stabilită pentru
23

Reglementată de art. 91-98 NCP.
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concurs este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani. Deşi legea nu prevede în mod expres,
apreciem că, fiecare dintre infracţiunile concurente trebuie să îndeplinite condiţiile prevăzute în art.
83 alin. 2 noul Cod penal, adică nici una dintre infracţiunile concurente să aibă ca pedeapsă
prevăzută de lege închisoarea mai mare de 7 ani.
b) condiţii cu privire la persoana făptuitorului:
1. se apreciază de către instanţă că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar
se impune supravegherea conduitei infractorului pentru o perioadă determinată. Această apreciere
a instanţei va avea la bază o serie de elemente cum ar fi: persoana infractorului, de conduita avută
anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea
consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare;
2. să nu fi suferit anterior o condamnare la pedeapsa închisorii. Această interdicţie nu
priveşte condamnările reglementate de art. 42 lit. a şi b NCP, adică condamnările pronunţate pentru
fapte care nu mai sunt incriminate ca infracţiuni de legea penală şi nici cele pentru care a intervenit
amnistia. De asemenea, interdicţia nu operează nici în cazul condamnărilor anterioare pentru care a
intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, întrucât reabilitarea are ca efect
ştergerea tuturor interdicţiilor şi decăderilor care sunt ocazionate de pronunţarea unei condamnări
penale;
3. infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul
comunităţii.
4. infractorul să nu se fi sustras de la urmărire penală ori judecată sau să fi încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a
participanţilor. Această condiţie priveşte conduita infractorului ulterior săvârşirii infracţiunii,
oferind indicii semnificative în ceea ce priveşte realizarea scopului preventiv şi fără aplicarea unei
pedepse;
5. amânarea aplicării pedepsei în cazul participaţiei. Codul penal din anul 2009 nu prevede
o dispoziţie expresă în ceea ce priveşte amânarea aplicării pedepsei în ceea ce priveşte pluralitatea
de infractori, o astfel de prevedere fiind inutilă raportat la principiul personalităţii răspunderii
penale. Dacă fiecare dintre persoanele care şi-au adus contribuţia directă (în calitate de autori sau
coautori), ori indirectă (în calitate de instigatori sau complici) la săvârşirea infracţiunii îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 83 noul Cod penal, acestea vor putea beneficia de amânarea aplicării
pedepsei.
Chiar întrunite cumulativ condiţiile referitoare la faptă sau la infractor, amânarea aplicării
pedepsei reprezintă o posibilitate a instanţei de a individualiza în acest mod pedeapsa, iar nu un
drept al inculpatului. Amânarea aplicării pedepsei închisorii atrage şi amânarea aplicării amenzii
care însoţeşte pedeapsa închisorii în condiţiile art. 62. De asemenea, instanţa este obligată ca, în
cuprinsul dispozitivului hotărârii judecătoreşti, să prezinte motivele pe care s-a întemeiat
condamnarea, precum şi a celor ce au determinat amânarea aplicării pedepsei şi atenţionarea
infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite
infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe
durata termenului de supraveghere.
În situaţia în care instanţa optează pentru amânarea aplicării pedepsei, aceasta va institui
pentru inculpat un termen de supraveghere, care reprezintă o perioadă fixă de timp de 2 ani în care
conduita inculpatului este supusă supravegherii şi verificărilor instanţei de judecată. Durata
termenului de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a
dispus amânarea aplicării pedepsei.
Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării
pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în
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condiţiile stabilite de instanţă. Aceste măsuri şi obligaţii sunt enumerate expres şi limitativ de către
legiuitor în cuprinsul art. 85 NCP.
Sunt măsuri de supraveghere:
a) prezentarea condamnatului la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) primirea vizitelor consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) anunţarea, în prealabil, a schimbării locuinţei şi a oricărei deplasări care depăşeşte 5 zile,
precum şi întoarcerea;
d) comunicarea schimbării locului de muncă;
e) comunicarea de informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de
existenţă ale condamnatului.
Pe durata termenului de supraveghere, persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării
pedepsei trebuie să respecte toate măsurile de supraveghere enumerate mai sus.
Instanţa poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să
execute şi una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi
60 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate,
persoana nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare
a pedepselor;
c) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către
serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
d) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a
comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea;
f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte
adunări publice, stabilite de instanţă;
g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă;
h) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme;
i) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei;
j) să nu ocupe sau să nu exercite funcţia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit
pentru săvârşirea infracţiunii.
Pe parcursul termenului de supraveghere persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării
pedepsei este supusă unui proces de supraveghere, cu un conţinut flexibil şi variat, care să permită
atât verificarea conduitei persoanei (putând fi obligată să nu se deplaseze în anumite locuri, la
anumite manifestări sportive ori culturale, sau la alte adunări publice, stabilite de instanţă, să nu
comunice cu victima sau cu membrii familiei acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea
sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, sau să nu se apropie de acestea etc.), cât şi sprijinirea
acesteia pentru a conştientiza riscurile la care se expune prin comiterea de infracţiuni ori de a-i
înlesni integrarea socială (putând fi obligat să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare
profesională, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între
30 şi 60 de zile în condiţiile stabilite de instanţă, să frecventeze unul sau mai multe programe de
reintegrare socială, să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală etc.)
Sistemul de obligaţii pe durata termenului de supraveghere este de asemenea unul flexibil,
permiţând instanţei de judecată să-l adapteze în raport de conduita persoanei supravegheate fie prin
impunerea unor noi obligaţii, fie prin sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor
existente, ori chiar prin încetarea executării unora din obligaţiile pe care le-a impus iniţial, pentru a
asigura persoanei supravegheate şanse sporite de îndreptare.
Pentru a avea mai multe şanse de reuşită în procesul de recuperare a persoanei aflată în
termenul de supraveghere s-a acordat o atenţie sporită rolului consilierilor de probaţiune, persoane
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specializate tocmai în acest gen de activităţi, pentru a contribui într-un mod calificat la procesul de
reintegrare socială. În acest sens, serviciul de probaţiune, este obligat să formuleze recomandări la
cererea instanţei pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. 2 lit. a)-c). În
plus, pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa
dacă:
a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie
încetarea executării unora dintre acestea;
b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile
stabilite, obligaţiile care îi revin;
c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai
târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.
Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin
hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.
Flexibilitatea acestei instituţii rezidă şi în faptul că este posibilă modificarea sau încetarea
obligaţiilor impuse de instanţă înainte de împlinirea termenului de supraveghere. Astfel, potrivit
art. 87 NCP, dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie
impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente,
instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei
supravegheate şanse sporite de îndreptare. De asemenea, instanţa va dispune încetarea executării
unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, atunci când apreciază că menţinerea acestora nu mai este
necesară.
Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu
respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi
dispune aplicarea şi executarea pedepsei. În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre,
instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei, afară de cazul când persoana
dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Dacă după amânarea aplicării pedepsei
persoana supravegheată a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie sau intenţie depăşită, descoperită în
termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui
termen, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca
urmare a revocării amânării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor
privitoare la concursul de infracţiuni. Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa
poate menţine sau revoca amânarea aplicării pedepsei.
Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai
săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru
care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează,
aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate
intermediară. În caz de concurs de infracţiuni, instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei
rezultante dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 83. Dacă se dispune amânarea aplicării
pedepsei, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care
s-a pronunţat anterior amânarea aplicării pedepsei.
Sub aspectul efectelor, dacă la împlinirea termenului de supraveghere se constată că persoana
care a beneficiat de amânarea aplicării pedepsei a avut o conduită exemplară respectând măsurile de
supraveghere şi obligaţiile instituite de către instanţă, nu a săvârşit din nou o infracţiune până la
expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării şi nu s-a descoperit o cauză
de anulare, acesteia nu i se mai aplică pedeapsa şi pe cale de consecinţă nu va fi supusă nici unei
decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită Pentru a spori
eficienţa mijloacelor de protecţie a intereselor victimei, producerea efectelor este condiţionată,
printre altele, de îndeplinirea integrală a obligaţiilor civile stabilite prin hotărâre, în ipoteza
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neexecutării acestora fiind obligatorie revocarea amânării şi dispunerea executării pedepsei, afară de
cazul când infractorul dovedeşte că nu a avut nici o posibilitate să le îndeplinească.
Amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a
obligaţiilor civile prevăzute în hotărâre.
Sub aspect procedural, hotărârea instanţei prin care dispune renunţarea la aplicarea pedepsei,
trebuie să cuprinsă, în afara menţiunilor obligatorii prevăzute de art. 404 noul Cod de procedură
penală, şi măsurile de supraveghere şi obligaţiile, prevăzute la art. 85 alin. 1 şi 2 NCP pe care trebuie
să le respecte inculpatul. În cazul amânării aplicării pedepsei se dispune condamnarea inculpatului,
acest fapt reieşind din dispoziţiile art. 83 alin. 4 NCP, iar nu ale art. 396 noul Cod de procedură
penală24.
În caz de amânare a aplicării pedepsei, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat, cu excepţia cheltuielilor privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de
organele judiciare, care rămân în sarcina statului25.
Amânarea aplicării pedepsei se regăseşte într-o reglementare similară în dreptul german (§ 59
şi urm. C. pen.) şi într-o reglementare parţial diferită în dreptul francez (art. 132-60 C. pen.), aceste
texte constituind modele orientative de reglementare pentru legiuitorul codului penal 2009.
Astfel, instituţia amânării pedepsei este reglementată în Codul penal german în cuprinsul §59,
care stabileşte condiţiile aplicării sale. Dacă o persoană a fost condamnată la o amendă ce nu
depăşeşte 180 zile-amendă, instanţa poate să o avertizeze, să indice pedeapsa şi să amâne aplicarea
acesteia dacă:
1. există motive să se creadă că inculpatul nu va mai săvârşi pe viitor infracţiuni, chiar dacă
nu i se aplică imediat pedeapsa;
2. o evaluare comprehensivă a circumstanţelor în care a fost săvârşită fapta concretă şi a
personalităţii infractorului garantează existenţa unor împrejurări speciale care fac inoportună
aplicarea pedepsei; şi
3. scopul prevenţiei generale poate fi realizat şi fără impunerea unei pedepse.
Măsurile complementare privind confiscarea, interzicerea unor drepturi sau distrugerea unor
bunuri pot fi dispuse de către instanţă pe lângă sancţiunea unei mustrări (avertisment).
Amânarea aplicării pedepsei poate fi dispusă pe o perioadă nu mai mică de un an, dar care nu
poate depăşi 2 ani. Pe parcursul acestei perioade instanţa poate dispune executarea de către inculpat
a unor obligaţii cum ar fi: să depună eforturi în vederea reconcilierii cu victima infracţiunii sau să
repare prejudiciul cauzat prin infracţiune, să îndeplinească obligaţiile sale uzuale, să plătească o
sumă de bani unei organizaţii caritabile sau trezoreriei publice, să se supună unui tratament medical,
sau să urmeze un curs de conducere auto. Legea germană interzice impunerea unor condiţii sau
obligaţii nerezonabile care să afecteze viaţa cotidiană a inculpatului, ori disproporţionate, raportat la
fapta comisă. Dacă la finalul perioadei, inculpatul şi-a îndeplinit toate obligaţiile, instanţa va
pronunţa o hotărâre prin care declară că nu se va mai dispune nici o măsură în ceea ce îl priveşte pe
inculpat. Dacă, însă se constată că se impune aplicarea pedepsei, atunci acest lucru va fi realizat de
către instanţă în conformitate cu dispoziţiile §56f. Astfel, amânarea executării pedepsei va fi
revocată dacă persoana care a beneficiat de amânare săvârşeşte o altă infracţiune în perioada de
încercare, dovedindu-se astfel că scopul măsurii nu a fost atins sau dacă în mod constant şi grosier
încalcă obligaţiile impuse de instanţă pe perioada amânării, urmând ca inculpatul să execute
pedeapsa stabilită de către instanţă.
24
Art. 83 alin. 4 noul Cod penal: Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum
şi a celor ce au determinat amânarea aplicării pedepsei şi atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a
consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa
obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.
25
A se vedea art. 274 noul Cod de procedură penală.
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Dispoziţii asemănătoare sunt prevăzute şi în codul penal francez, care reglementează trei
tipuri de amânare a aplicării pedepsei: amânarea simplă, amânarea cu termen de încercare şi
amânarea cu ordin.
Amânarea simplă a aplicării pedepsei (De l'ajournement simple) este reglementată de art.
132-60 - 132-62 din Codul penal francez. Această măsură poate fi dispusă de către instanţă potrivit
art. 132-60 din Codul penal francez în cazurile în care se constată că reintegrarea socială a
infractorului este realizată, că prejudiciul provocat prin infracţiune este în curs de reparare şi că
ordinea socială tulburată prin săvârşirea infracţiunii a fost restabilită. Dacă decide amânarea aplicării
pedepsei, instanţa franceză va stabili prin decizie şi data până la care pedeapsa a fost amânată. Nu se
poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă inculpatul persoană fizică sau reprezentantul
inculpatului persoană juridică nu au fost prezenţi la şedinţa de judecată. Cu ocazia şedinţei de
reaudiere de la finalul perioadei, instanţa, fie va ierta pe inculpat de pedeapsă, fie va aplica pedeapsa
în limitele stabilite de legea penală, fie va amâna în continuare aplicarea pedepsei în condiţiile
prevăzute de lege. Decizia privind aplicarea pedepsei nu poate fi pronunţată mai târziu de un an de
la data dispunerii amânării aplicării pedepsei.
Amânarea cu termen de încercare (De l'ajournement avec mise à l'épreuve) este
reglementată de dispoziţiile art. 132-63 - 132-65 din Codul penal francez şi se poate dispune de către
instanţă dacă inculpatul este prezent la şedinţa de judecată, în condiţiile şi termenele prevăzute de
art. 132-60, prin plasarea persoanei într-un termen de încercare care nu poate depăşi un an.
La împlinirea termenului de încercare, în şedinţa fixată în vederea reevaluării situaţiei
infractorului, instanţa poate, ţinând seama de comportamentul infractorului pe perioada termenului
de încercare, fie să renunţe la pedeapsă, fie să aplice pedeapsa prevăzută de lege, fie să amâne
aplicarea pedepsei ori a noii pedepse stabilite în condiţiile şi modalităţile specificate în art. 132 – 63
din Codul penal francez. Decizia finală cu privire la pedeapsă trebuie pronunţată nu mai târziu de un
an de la decizia iniţială prin care s-a dispus amânarea executării pedepsei (art. 132-65 Cod penal
francez, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2004-204 din 9 martie 2004, publicată în Jurnalul
Oficial nr. 180 din 10 martie 2004 şi intrată în vigoare din luna ianuarie 2005).
Amânarea cu ordin (De l'ajournement avec injonction) este reglementată de art. 132-66 132-70 din Codul penal francez se dispune în cazurile anume reglementate de lege, statut sau
regulament care sancţionează violarea unor obligaţii specifice. Într-un asemenea caz, instanţa care
amână aplicarea pedepsei poate ordona condamnatului persoană fizică sau juridică să respecte una
sau mai multe prescripţii prevăzute de statutul sau regulamentul în cauză. Instanţa stabileşte o limită
temporală până la care condamnatul este obligat să respecte acele prevederi. Instanţa poate reitera
ordinul şi să aplice în paralel şi o amendă de penalizare în situaţia în care acest lucru este posibil în
baza statutului sau regulamentului. Într-o asemenea situaţie instanţa va fixa rata amenzii, precum şi
perioada maximă în care aceasta va trebui achitată, raportat la limitele speciale prevăzute de statut
sau regulament. Amenda de întârziere încetează să mai curgă în cazul în care prescripţiile cuprinse
în ordinul instanţei au fost executate. Amânarea cu ordin poate fi dispusă chiar în situaţia în care
inculpatul persoană fizică sau reprezentatul inculpatului persoană juridică nu este prezent la
judecată, dar doar o singură dată. Decizia prin care se dispune amânarea cu ordin a aplicării pedepsei
poate fi declarată ca aplicabilă în mod provizoriu în toate cazurile.
În cadrul şedinţei care va avea loc la terminarea perioadei de supraveghere, instanţa poate
scuti pe vinovat de orice pedeapsă sau impune sancţiunile prevăzute în statut sau regulament, atunci
când prescripţiile conţinute în ordinul instanţei au fost executate înăuntrul perioadei stabilite. În
cazul executării cu întârziere a dispoziţiilor ordonate de către instanţă, aceasta va calcula, dacă este
necesar, cuantumul amenzii de penalizare şi va impune sancţiunile stabilite în temeiul legii sau
regulament. În cazul în care prescripţiile nu au fost respectate, instanţa calculează dacă este necesar,
cuantumul amenzii de penalizare, va impune sancţiunile şi va putea dispune în plus, ca executarea
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acestor prescripţii să fie realizată pe cheltuiala persoanei condamnate în conformitate cu condiţiile
prevăzute de lege sau regulament.
Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, decizia cu privire la aplicarea sau nu a pedepsei
se pronunţă nu mai târziu de un an de la decizia iniţială prin care s-a dispus amânarea.
Potrivit art. 132 – 70 din Codul penal francez (astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2004-204
din 10 martie 2004) rata de amenzii de penalizare determinate de decizia de amânare nu poate fi
modificată. Pentru calculul amenzii de penalizare, instanţa ia în considerare absenţa totală a
executării sau executarea cu întârziere a prescripţiilor, precum şi apariţia unor evenimente care nu
sunt imputabile inculpatului. Dispunerea unei amenzi de penalizare nu dă naştere la posibilitatea
aplicării pedepsei închisorii în cazul în care nu este achitată.
Revenind la dilema iniţială – cum s-ar putea concilia aplicarea principiului oportunităţii cu
scopul declarat al dreptului penal, acela de a restabili ordinea socială grav tulburată prin comiterea
infracţiunii şi sancţionarea promptă a celui vinovat – considerăm că soluţia constă în găsirea unui
echilibru între finalitatea urmărită şi modalitatea practică de atingere a acestei finalităţi. Nerealizarea
acestui echilibru şi înclinarea balanţei spre una dintre cele două direcţii va avea ca efect fie o justiţie
inchizitorială, fie o cădere în derizoriu a represiunii penale prin renunţarea la acţiunea penală sub
adăpostul unui interes public prost înţeles.
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PREZUMŢIA CARACTERULUI LICIT AL DOBÂNDIRII
PROPRIETĂŢII ŞI CONFISCAREA EXTINSĂ,
REFLECTATĂ ÎN NOILE CODURI
Viorel PAŞCA∗
Rezumat
Necesitatea reglementării confiscării extinse în legislaţia penală română decurge din obligaţiile
asumate de România prin convenţiile internaţionale, precum şi din dreptul comunitar.
Confiscarea extinsă este o modalitate a măsurii de siguranţă a confiscării speciale. Confiscarea
extinsă nu aduce atingere prezumţiei dobândirii licite a averii în măsura în care acuzarea dovedeşte
dobândirea unor bunuri în mod ilicit, iar persoana acuzată are dreptul de a dovedi că bunurile provin
dintr-o sursă legitimă.
Transpunerea în legislaţia naţională prin Legea nr. 63/2012 a Deciziei-cadru 2005/212/JAI a
Consiliului European privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu
infracţiunea, va duce la prelungirea proceselor penale şi va genera probleme în practica judiciară privind
aplicarea legii penale în timp, având în vedere că dispoziţiile art. 1181 din actualul cod penal nu sunt
identice cu cele ale art. 1121 NCP.
Confiscarea extinsă fiind o măsură de siguranţă nu ar trebui să fie condiţionată de limitele
pedepsei aplicabile inculpatului.
Verificarea provenienţei bunurilor nu ar trebui limitată printr-un termen prefix stabilit de lege, ci
ar fi fost mai potrivit să privească o perioadă considerată rezonabilă de către instanţă, în raport de
împrejurările cauzei.
Confiscarea extinsă impune reglementarea procedurală a obligativităţii măsurilor asiguratorii de
identificare şi indisponibilizare a bunurilor şi de identificare a surselor licite de venit ale inculpatului.
Cuvinte cheie: criminalitate organizată, convenţii internaţionale, prezumţie, caracterul licit al
proprietăţii, confiscare extinsă, condiţii

1. Premise decurgând din convenţiile internaţionale şi dreptul comunitar
Percepută ca un factor de insecuritate globală, criminalitatea organizată, prin formele ei de
manifestare, reclamă noi metode şi mijloace de combatere a acesteia şi în mod special a puterii sale
economice, care-i permite penetrarea mediului politic prin corupţie, tinzând la dominarea unor
sectoare economice şi parazitarera sistemului democratic prin acapararea unor pârghii de putere.
Conform estimărilor ONU, în 2009, suma totală a produselor provenite din săvârşirea de
infracţiuni ar fi fost de aproximativ 2, 1 bilioane de dolari, echivalentul a 3, 6% din PIB-ul global în
anul respectiv. Majoritatea acestor fonduri ilicite sunt spălate şi reinvestite în economia licită, doar
sub 1% din bunurile provenite din săvârşirea de infracţiuni fiind îngheţate şi confiscate în prezent1.
Pentru a preveni şi combate eficient acest gen de criminalitate, eforturile trebuie concentrate
pe depistarea, îngheţarea, sechestrarea şi confiscarea produselor având legătură cu infracţiunea
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate adoptată la
New-York, în 15 noiembrie 20002, prevede obligaţia statelor semnatare de a lua măsuri de
∗

Prof.dr., Facultatea de Drept şi ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara.
Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes.
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confiscare, pe baza deciziei unei instanţe sau a unei alte autorităţi competente, a bunurilor provenite
din infracţiune
Din conţinutul acestei Convenţii reţinem că măsurile ce se impun a fi luate trebuie să permită
confiscarea atât a produsului infracţiunii sau a bunurilor a căror valoare corespunde celei a
produsului, precum şi a bunurilor, materialelor şi a altor instrumente folosite sau destinate să fie
folosite la săvârşirea infracţiunilor.
De asemenea, dacă produsul infracţiunii a fost transformat sau convertit, în parte sau în
totalitate, în alte bunuri, acestea pot face obiectul confiscării în schimbul acelui produs.
Dacă produsul infracţiunii a fost amestecat cu bunuri achiziţionate în mod legal, aceste bunuri
pot fi confiscate până la concurenţa valorii estimate a produsului cu care a fost amestecat.
Pot face obiectul confiscării şi veniturile sau alte avantaje obţinute din produsul infracţiunii,
bunurile în care produsul a fost transformat sau convertit ori bunurile cu care a fost amestecat
produsul infracţiunii.
Statele părţi pot avea în vedere să ceară ca autorul unei infracţiuni să dovedească originea
licită a produsului prezumat al infracţiunii sau a altor bunuri care pot face obiectul unei confiscări, în
măsura în care această exigenţă este conformă principiilor dreptului lor intern şi cu natura procedurii
judiciare şi a altor proceduri.
Aplicarea acestei măsuri nu trebuie în nici un caz să aducă atingere drepturilor terţilor de
bună-credinţă.
Nici o dispoziţie a Convenţiei nu aduce atingere principiului conform căruia măsurile care
sunt prevăzute în aceasta sunt definite şi executate conform dreptului intern al fiecărui stat parte şi
potrivit dispoziţiilor acestui drept (art. 12 Convenţie).
Termenul bunuri în înţelesul Convenţiei înseamnă orice fel de bunuri, corporale sau
incorporale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum şi actele juridice ori documentele
care atestă proprietatea asupra acestor bunuri sau alte drepturi referitoare la ele.
Este de precizat faptul că prevederile Convenţiei se referă la infracţiunile grave comise de
grupuri infracţionale organizate, expresia grup infracţional organizat fiind identică celei definite de
art. 2 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, iar expresia
infracţiune gravă înseamnă un act care constituie o infracţiune pasibilă de o pedeapsă privativă de
libertate al cărei maximum este de cel puţin 4 ani sau mai mare, ori o pedeapsă mai grea. Prevederi
similare sunt prevăzute şi în art. 31 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite, împotriva
corupţiei3.
România a ratificat şi Convenţia de la Varşovia din 2005 a Consiliului Europei privind
spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii4, care în cuprinsul art. 3 şi
5 se referă şi la obligaţia statelor semnatar de a lua măsuri privind confiscarea bunurilor în care au
fost transformate sau convertite produsele infracţiunii, a bunurilor obţinute licit, în cazul în care
produsele infracţiunii au fost amestecate, în totalitate sau în parte, cu astfel de bunuri, până la
valoarea estimată a produselor, precum şi la confiscarea câştigurilor sau altor beneficii derivate din
produsele infracţiunii, ori din bunurile în care au fost transformate sau convertite produsele rezultate
din infracţiunile indicate în anexa Convenţiei.
Obligativitatea legiferării măsurii confiscării amintite este circumscrisă unor infracţiuni
prevăzute în anexa acestei convenţii5
3

Ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 05/10/2004
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 04/12/2006
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Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului European din 24 februarie 2005 privind
confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu infracţiunea6, care trebuia
transpusă în legislaţia naţională până la la 15 martie 2007, fără a folosi termenul de confiscare
extinsă, se referă la obligaţia statelor membre ale Uniunii de a reglementa atribuţii de confiscare
sporite pentru a le permite să confişte cel puţin în cazul în care o instanţă naţională este convinsă pe
deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor activităţi infracţionale desfăşurate de persoana condamnată în cursul unei perioade anterioare, care este considerată
rezonabilă de către instanţă, având în vedere împrejurările cauzei, sau în cazul în care se stabileşte că
valoarea bunurilor este disproporţionată în raport cu veniturile legale ale persoanei condamnate şi o
instanţă naţională este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt
rezultatul unor activităţi infracţionale desfăşurate de persoana condamnată.
Fiecare stat membru poate avea în vedere luarea măsurilor necesare pentru a-i permite
acestuia să confişte, în tot sau în parte, şi bunurile obţinute de asociaţii persoanei respective, precum
şi bunurilor transferate unei persoane juridice asupra căreia persoana respectivă exercită, fie
acţionând de una singură, fie în colaborare cu asociaţii săi, o influenţă determinantă.
Obligaţia de confiscare în totalitate sau în parte a bunurilor deţinute de o persoană
condamnată priveşte infracţiunile comise în cadrul unei organizaţii criminale, precum şi infracţiunile
de falsificare de monedă, trafic de persoane, facilitarea intrării, tranzitului şi şederii neautorizate
într-o ţară din cuprinsul Uniunii, exploatarea copiilor şi pornografia infantilă, traficul ilicit de
droguri, infracţiunile privind privind combaterea terorismului, cu condiţia ca infracţiunea să se
pedepsească cu o pedeapsă privativă de libertate maximă cu o durată de cel puţin 5 până la 10 ani,
iar în cazul în care priveşte spălarea de bani, să se pedepsească cu o pedeapsă privativă de libertate
maximă cu o durată de cel puţin 4 ani.
Decizie-cadru precizează că aceasta nu are ca efect modificarea obligaţiei de respectare a
drepturilor fundamentale şi a principiilor fundamentale, inclusiv în ceea ce priveşte prezumţia de
nevinovăţie.
Între timp Comisia Europeană a propus elaborarea unor norme noi pentru o confiscare mai
eficace şi mai extinsă a fondurilor şi a altor bunuri provenite din săvârşirea de infracţiuni7, în
vederea consolidării capacităţii statelor membre de a confisca bunuri care au fost transferate unor
părţi terţe şi de a facilita confiscarea bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni chiar şi atunci
când persoana învinuită se sustrage urmăririi penale, asigurând mijloacele adecvate autorităţilor
competente în vederea dispunerii măsurilor de îngheţare temporară a bunurilor care riscă să dispară
dacă nu se iau măsurile necesare.
2. Cadrul legislativ naţional
Prevederile convenţiilor amintite, inclusiv ale Deciziei-cadru 2005/212/JAI a Consiliului
European au fost transpuse parţial în legea penală română prin Legea nr. 278/2006 pentru
modificarea şi completarea Codului penal8, prin care s-au modificat prevederile art. 118 C. pen.
prevăzând confiscarea prin echivalent a bunurile supuse confiscării în măsura în care acestea nu se
mai găsesc, precum şi confiscarea bunurilor şi banilor obţinuţi din exploatarea sau folosirea
bunurilor supuse confiscării, cu excepţia bunurilor prevăzute în art. 118 alin. 1 lit. b) şi c) C. pen.
Incriminarea infracţiunilor de spălare a banilor prin Legea nr. 656/20029 astfel cum a fost
modificată prin Legea nr. 230/200510, permite confiscarea bunurilor care au constituit obiectul
66
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infracţiunilor, precum şi confiscarea echivalentului lor în bani sau a bunurilor dobândite în locul
acestora.
Sunt supuse confiscării veniturile sau alte beneficii materiale obţinute din bunurile care au
constituit obiectul infracţiunilor de spălare a banilor.
Dacă bunurile şi veniturile sau beneficiile materiale obţinute din bunurile supuse confiscării
nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal, se confiscă bunuri până la
concurenţa valorii bunurilor supuse confiscării.
Strategia Naţională de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-200711 şi Planul
de acţiune pentru implementarea acestei strategii nu au urmărit decât parţial punerea de acord a
legislaţiei penale române cu legislaţia comunitară în ceea ce priveşte confiscarea produsului
infracţiunilor deşi avea ca obiectiv, între altele, armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul
comunitar iar o altă strategie consecutivă celei amintite nici nu a mai fost elaborată.
3. Reglementarea confiscării extinse în codurile penale române
Măsura confiscării extinse, prevăzută în Proiectul noului Cod penal (art. 113), fără a
contraveni dispoziţiilor constituţionale în materie, nu a fost aprobată în varianta legiferată de
Parlament.
Noua Strategie Naţională Anticorupţie 2012-2015 adoptată în şedinţa de Guvern din 20
martie 2012 a repus în discuţie problema confiscării extinse12.
Presiunea organismelor europene şi scrisoarea Preşedintelui Republicii către Parlament13 a
determinat ca proiectul de lege amintit adoptat de Senat prin procedura aprobării tacite să fie adoptat
în grabă, fără discuţii semnificative în plen, şi de Camera Deputaţilor, devenind Legea nr. 63/201214.
Absurditatea procesului legislativ şi lipsa de strategie legislativă face ca Parlamentul să fi
adoptat în decurs de o lună două legi definite identic: Legea pentru modificarea şi completarea
Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
Prima, Legea nr. 27/201215 prin care modifică atât Codul penal în vigoare, cât şi noul Cod
penal (despre care nu ştim când va intra în vigoare) se referă la imprescriptibilitatea răspunderii
penale pentru infracţiunile intenţionate care au avut ca rezultat moartea unei persoane.
A doua Legea nr. 63/2012, reglementează, printre măsurile de siguranţă, distinct de confiscarea specială, confiscarea extinsă, dar şi dublarea termenului prescripţiei speciale a răspunderii
penale.
Să fi fost oare uitată această din urmă reglementare din Legea nr. 27/2012?
Considerăm că în mod greşit confiscarea extinsă a fost calificată drept o măsură de siguranţă
distinctă, în realitate ea fiind o modalitate a confiscării speciale. De altfel această interpretare rezultă
şi din prevederile art. III din Legea nr. 63/2012 potrivit cărora ori de câte ori se face trimitere la
confiscare ca măsură de siguranţă, trimiterea se va considera făcută şi la confiscarea extinsă.
Confiscarea specială nu poate fi confundată cu pedeapsa confiscării totale sau parţiale a averii
deoarece Constituţia interzice confiscarea averii dobândită licit.
Averea nu se confundă în concepţia legiuitorului cu bunurile a căror provenienţă este ilicită,
iar privarea dobânditorului de aceste bunuri nu poate fi decât confiscarea specială, ca măsură de
siguranţă justificată de periculozitatea in rem a lăsării produsului infracţiunii în posesia
infractorului16.
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De altfel legiuitorul a prevăzut că valoarea bunurilor confiscate în natură sau prin echivalent
nu poate depăşi valoarea bunurilor care exced nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.
Confiscarea extinsă nu poate fi confundată nici cu pedeapsa amenzii prevăzută de noul Cod
penal ca pedeapsă cumulativă cu pedeapsa închisorii în situaţiile în care prin infracţiunea săvârşită
inculpatul a urmărit obţinerea unui folos material, această pedeapsă aplicându-se în raport de
criteriile de individualizare prevăzute de Codul penal, pe când confiscarea extinsă priveşte toate
bunurile pentru care există suficiente temeiuri pentru a concluziona în sensul provenienţei ilicite a
acestora.
Legiferarea confiscării extinse a fost precedată de aprige polemici politice şi publice pe
marginea necesităţii modificării Constituţiei prin abrogarea textului art. 44 alin. 8 teza a II-a potrivit
căruia: „Caracterul licit al dobândirii se prezumă”.
Prezumţia dobândirii licite a proprietăţii este o aplicaţie în materie de dobândire a dreptului
de proprietate, a prezumţiei de nevinovăţie, ca garanţie fundamentală a libertăţii persoanei.
Implementarea Deciziei-cadru 2005/212/JAI a Consiliului European din 24 februarie 2005 în
legislaţia naţională nu trebuie să aibă ca efect modificarea obligaţiei de respectare a drepturilor
fundamentale şi a principiilor fundamentale, inclusiv în ceea ce priveşte prezumţia de nevinovăţie.
În acest sens Curtea Constituţională pronunţându-se asupra proiectului de lege privind
revizuirea Constituţiei României a statuat că reglementarea prezumţiei dobândirii licite a averii nu
împiedică cercetarea caracterului ilicit al dobândirii acesteia, sarcina probei revenind însă celui care
invocă acest caracter.
Această prezumţie se întemeiază şi pe principiul general potrivit căruia orice act sau fapt
juridic este licit până la dovada contrarie, impunând, în ceea ce priveşte averea unei persoane, ca
dobândirea ilicită a acesteia să fie dovedită. În măsura în care partea interesată dovedeşte dobândirea
unor bunuri, a unei părţi sau a întregii averi a unei persoane în mod ilicit, asupra acelor bunuri sau a
averii dobândite ilegal se poate dispune confiscarea, în condiţiile legii.
În absenţa unei astfel de prezumţii, deţinătorul unui bun ar fi supus unei insecurităţi continue
întrucât, ori de câte ori s-ar invoca dobândirea ilicită a respectivului bun, sarcina probei nu ar reveni
celui care face afirmaţia, ci deţinătorului bunului17.
Prezumţia dobândirii licite a bunurilor, deşi de natură constituţională, din punct de vedere
probator rămâne o prezumţie relativă (juris tantum), oricând putându-se face proba contrară.
În măsura în care valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, depăşeşte în mod
vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit sau nici nu a avut surse licite de dobândire a
bunurilor, sunt suficiente motive pentru a prezuma caracterul ilicit al bunurilor, rămânând ca
dobânditorul să poată face dovada caracterului licit al dobândirii.
În acest sens Curtea Europeană a reţinut18 că o instanţă care deduce că bunurile nejustificate
ale unei persoane condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni au la rândul lor o origine
infracţională nu încalcă drepturile fundamentale la un proces echitabil sau la ocrotirea proprietăţii, în
condiţiile în care persoana acuzată are dreptul de a dovedi că bunurile provin dintr-o sursă legitimă.
Revenind la reglementarea confiscării extinse în codurile penale aşa cum au fost ele
modificate prin Legea nr. 63/2012 remarcăm că textul propus de proiectul noului Cod penal19 era
17

C.C., dec. nr. 799/2011 din 17/06/2011, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 23/06/2011.
Cauzele Grayson & Barnham împotriva Regatului Unit din 23 septembrie 2008 şi Philips contra Regatului Unit
din 12.12.2001.
19
Articolul 113:
1) În cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracţiuni pentru care legea prevede o pedeapsă
cu închisoarea mai mare de 5 ani şi care este susceptibilă să îi procure un folos material, instanţa poate dispune şi confiscarea
altor bunuri decât cele menţionate la art. 112 dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte şi, dacă este cazul,
după momentul săvârşirii infracţiunii până la data punerii în mişcare a acţiunii penale, depăşeşte în mod vădit veniturile
obţinute de aceasta în mod licit;
18
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mai concis determinând generic infracţiunile care pot atrage confiscarea extinsă („infracţiuni pentru
care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani şi care este susceptibilă să îi procure
un folos material”), pe când prevederile legale cuprinse în art. 1181 din actualul Cod penal, cât şi art.
1121 NCP, deşi păstrează criteriul gravităţii pedepsei şi caracterul infracţiunii de a fi susceptibilă de
a procura un folos material inculpatului, adoptă în plus criteriul enumerării limitative şi exprese a
infracţiunilor care pot atrage confiscarea extinsă20, criteriu adoptat şi de Decizia-cadru 2005/212/JAI
a Consiliului European, precum şi de Convenţia de la Varşovia din 2005 a Consiliului Europei
privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii
Reglementarea este astfel destul de stufoasă dar incompletă.
Dintre infracţiunile prevăzute în anexa Convenţiei de la Varşovia din 2005 a Consiliului
Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii lipsesc din
reglementarea codurilor penale răpirea, reţinerea ilegală şi luarea de ostatici şi şantajul, infracţiuni
comise în mod frecvent de grupările infracţionale organizate în scop de extorcare de fonduri sau
intimidare.
Sunt enumerate şi infracţiuni precum infracţiunile de evaziune fiscală, infracţiunea de
bancrută frauduloasă, deturnarea de fonduri, etc., la care nu fac referire nici Decizia-cadru
2005/212/JAI a Consiliului European şi nici Convenţia de la Varşovia din 2005 a Consiliului
Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii, însă sunt
susceptibile să procure un folos material inculpatului.
Între infracţiunile indicate în art. 1181 din actualul Cod penal şi art. 1121 NCP ca fiind
susceptibile de a atrage confiscarea extinsă nu există identitate, ceea ce poate antrena probleme
privind aplicarea legii mai favorabile odată cu intrarea în vigoare a acestuia din urmă.
Dacă unele infracţiuni se regăsesc în noul Cod penal grupate în cadrul unor infracţiuni
indicate prin titlul capitolului în care sunt reglementate în noul Cod penal (ex. proxenetismul –
incriminat între infracţiunile privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; bancruta
frauduloasă – incriminată printre infracţiunile contra patrimoniului; trafic de migranţi incriminat
între infracţiunile privind frontiera de stat a României), asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni nu
mai este incriminată în noul Cod penal şi nu ar mai putea atrage confiscarea extinsă, neputând fi
asimilată grupului infracţional organizat, infracţiune indicată distinct atât în art. 1181 din actualul
Cod penal, cât şi în art. 1121 NCP, fapt care poate pune problema legii penale mai favorabile odată
cu intrarea în vigoare a noului Cod penal.
Pentru unele infracţiuni indicarea nu este cuprinzătoare. Spre exemplu printre infracţiunile
care pot atrage confiscarea extinsă sunt prevăzute infracţiunile din „legislaţia privind prevenirea şi
combaterea pornografiei”. Aceste infracţiuni nu sunt însă doar în Legea nr. 193/2003 privind
b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi de natura celor care au atras condamnarea.
2) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana
condamnată sau de un terţ unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.
(3) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada menţionată arătată la alin. (1) care excede
nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.
20
După articolul 112 se introduce un nou articol, art. 1121, cu urmatorul cuprins: „Art. 1121 (Confiscarea extinsă) –
(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana condamnată pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa
prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare: a) infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori; b)
infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; c) infracţiuni privind frontiera de stat a României; d)
infracţiunea de spălare a banilor; e) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei; f) infracţiuni din
legislaţia privind combaterea terorismului; g) constituirea unui grup infracţional organizat; h) infracţiuni contra
patrimoniului; i) nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive; j) falsificarea
de monede, timbre sau de alte valori; k) divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor
privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, infracţiuni privind regimul importului şi al exportului, precum şi
al introducerii şi scoaterii din ţară de deseuri şi reziduuri; l) infracţiuni privind jocurile de noroc; m) infracţiuni de corupţie,
infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; n) infracţiuni
de evaziune fiscală; o) infracţiuni privind regimul vamal; p) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.
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prevenirea şi combaterea pornografiei21, cum ar lăsa să se înţeleagă noţiunea de „legislaţie privind
prevenirea şi combaterea pornografiei”, deoarece în noul Cod penal este incriminată pornografia
infantilă (art. 374) distinct de infracţiunile prevăzute în Legea nr. 193/2003
Pentru ca infracţiunile amintite să poată atrage aplicarea măsurii de siguranţă a confiscării
speciale se cer îndeplinite două condiţii cumulative:să fie susceptibile să procure un folos material
făptuitorului şi să fie pedepsită de lege cu o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare, în
redactarea art. 1181, respectiv de 4 ani sau mai mare în redactarea art. 1121 NCP.
Dacă referirea la producerea potenţială a unui folos material prin infracţiune apare ca
justificată deoarece nu toate infracţiunile indicate generic prin titlul capitolului din cod în care sunt
reglementate au această potenţialitate (ex.: trecerea frauduloasă a frontierei de stat – art. 262 – nu
este susceptibilă de a produce un folos material făptuitorului, pe când traficul de migranţi –art. 263 –
se săvârşeşte de regulă în scopul obţinerii unor foloase materiale), în schimb condiţionarea
confiscării speciale de un maxim al pedepsei apare cu totul nejustificată în opinia noastră, chiar dacă
şi Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului European face referiri la o asemenea limită.
Prevederile Deciziei-cadru stabilesc doar condiţii minimale pe care statele comunitare trebuie
să le implementeze în legislaţia naţională („Fiecare stat membru ia cel puţin măsurile necesare..”),
dar acestea nu împiedică statele comunitare să stabilească reglementări proprii în raport de specificul
instituţiilor juridice naţionale.
În legislaţia penală română măsura confiscării speciale este determinată de o periculozitate
socială in rem, justificată de caracterul ilicit al dobândirii, nu de gravitatea infracţiunii.
Ceea ce este dobândit ilicit îşi păstrează acest caracter şi atunci când infracţiunea prin care
s-au dobândit bunurile este pedepsită cu orice pedeapsă.
O asemenea referire la un maxim al pedepsi închisorii ar fi fost eventual justificat dacă s-a fi
conferit confiscării speciale caracterul de pedeapsă complimentară, Decizia-cadru 2005/212/JAI a
Consiliului European permiţând această calificare din moment ce o defineşte ca fiind o pedeapsă
sau o măsură dispusă de o instanţă în urma unei proceduri în legătură cu o infracţiune sau
infracţiuni, având ca rezultat deposedarea definitivă de bunul respectiv şi prevede că statele membre
pot recurge şi la alte proceduri decât cele penale pentru a-l deposeda pe autor de respectivele bunuri.
Este nejustificată stabilirea unor limite de pedeapsă distincte în actualul Cod penal (5 ani) faţă
de noul Cod penal (4 ani) pentru aplicarea confiscării extinse, ceea ce nu numai că se va pune în
discuţie aplicarea legii mai favorabile odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, dar limita de
pedeapsă de 4 ani face imposibilă aplicarea acestei măsuri în cazul unor infracţiuni-scop specifice
grupurilor infracţionale organizate precum: supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art. 212),
exploatarea cerşetoriei (art. 214 alin. 1), folosirea unui minor în scop de cerşetorie (art. 215)
folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216), înşelăciunea (art. 244 alin. 1), etc., pentru
care maximul pedepsei este sub 4 ani.
Pe lângă condiţiile amintite privind natura şi gravitatea infracţiunilor, confiscarea extinsă mai
este condiţionată în ambele coduri de alte două condiţii cumulative care se referă la bunurile
confiscabile.
Pentru a se dispune confiscarea extinsă este necesar, în primul rând, ca valoarea bunurilor
dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după
momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, să depăşească în
mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit şi apoi instanţa să aibă convingerea că bunurile
respective provin din activităţi infracţionale de natura celor expres prevăzute de lege, condiţii care se
regăseau şi în Proiectul noului Cod penal (art. 113)
21

Republicată în M. Of. nr. 87 din 4 februarie 2008.
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Fixarea unui termen de 5 ani înainte de momentul săvârşirii infracţiunii pentru verificarea
provenienţei bunurilor (asemănător termenului de prescripţie al obligaţiilor bugetare) dă un caracter
rigid normei de aplicare a confiscării speciale.
De dorit ar fi fost formularea folosită şi de Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului
European: dobândirea unor bunuri „în cursul unei perioade anterioare, care este considerată
rezonabilă de către instanţă, având în vedere împrejurările cauzei”şi, dacă este cazul, după momentul
săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei.
Această formulare mai suplă ar fi permis verificarea provenienţei bunurilor fie pe o perioada
mai scurtă, fie mai lungă de cinci ani, în raport de împrejurările cauzei. Împrejurările cauzei pot fi
legate de începutul dobândirii bunurilor, de încetarea surselor licite de venit, de începutul
activităţilor infracţionale etc.
Măsura confiscării bunurilor dobândite ilicit nu este prescriptibilă, ca atare dacă activitatea
infracţională a avut o desfăşurare în timp mai mare de cinci ani nu ar exista nici un impediment
pentru confiscarea bunurilor dobândite în această perioadă.
În sens invers, dacă activitatea infracţională şi dobândirea bunurilor a avut loc într-o perioada
de doi, trei ani, caracterul imperativ al termenului de cinci ani ar implica verificări inutile privind
veniturile şi bunurile făptuitorului.
Convingerea instanţei nu este suficientă în sensul că bunurile amintite au o provenienţă
ilicită, ci aceasta trebuie să aibă motive rezonabile să creadă că acestea provin din activităţi
infracţionale de natura celor expres şi limitativ prevăzute de lege şi nu orice alte infracţiuni,
împrejurare care ar putea face imposibilă o probaţiune care să convingă instanţa că bunurile provin
din asemenea infracţiuni.
Credem că formularea alternativă din Decizia-cadru potrivit căreia „în cazul în care se
stabileşte că valoarea bunurilor este disproporţionată în raport cu veniturile legale ale persoanei
condamnate şi o instanţă naţională este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile
respective sunt rezultatul unor activităţi infracţionale desfăşurate de persoana condamnată”. Era mai
potrivită deoarece nu cere ca activitatea infracţională anterioară să fie de aceeaşi natură.
Abia în acest caz faptul că o persoană în mod constant, pe o anumită perioadă de timp
desfăşoară activităţi cu caracter infracţional de o gravitate sporită, cumulată cu lipsa altor venituri
licite, poate fi considerată ca fiind un probatoriu suficient pentru a permite instanţei să constate
caracterul ilicit al veniturilor obţinute pe perioada derulării activităţilor cu caracter infracţional.
O altă necorelare apare între dispoziţiile art. 1181 alin. 3 din actualul Cod penal şi cele ale art.
1
112 alin. 3 NCP.
Dacă dispoziţiile art. 1181 prevăd că: „Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. 2 se ţine seama şi
de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terţ unui membru de
familie, persoanelor cu care persoana condamnată a stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi
ori dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra cărora
persoana condamnată deţine controlul”, dispoziţiile art. 1121 NCP se referă doar la bunurile
transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane
juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul, fără a mai face referire la, persoanele
cu care persoana condamnată a stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi ori dintre părinţi şi
copii, în cazul în care convieţuiesc cu acesta, fapt care, de asemenea, va putea pune problema legii
mai favorabile odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal.
Persoanele cu care condamnatul a stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi ori dintre
părinţi şi copii, trebuie să convieţuiască cu acesta, nefiind suficientă doar stabilirea unor asemenea
relaţii.
Prin relaţii asemănătoare acelora dintre soţi trebuie înţelese relaţiile de concubinaj, iar prin
relaţii asemănătoare acelora dintre părinţi şi copii, se înţeleg nu numai relaţiile decurgând din
adopţie, ci credem că pot fi asimilate acestora şi cele decurgând dintr-un contract de întreţinere, în
măsura în care întreţinuţii convieţuiesc cu întreţinătorii şi se comportă ca o familie.
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Prin produs al infracţiuni se înţelege orice avantaj economic obţinut din infracţiune, respectiv
bunuri de orice natură, corporale sau incorporale, mobile sau imobile, banii, titlurile de valoare,
precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu sau un drept asupra unui astfel de bun.
La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în
vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată.,
precum şi persoanele cu care aceasta convieţuieşte. Stabilirea valorii bunurilor la data dobândirii
necesită probe suplimentare (expertize) în lipsa actelor de provenienţă sau atunci când preţul trecut
în acestea este în mod vădit neveridic.
Şi în acest caz apare aceeaşi inadvertenţă supărătoare între dispoziţiile art. 1181 alin. 5 din
actualul Cod penal şi cele ale art. 1121 alin. 5 NCP, primele făcând referire la cheltuielile
persoanelor indicate în alineatul al treilea al art. 1181 (membru de familie, persoanele cu care
persoana condamnată a stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi ori dintre părinţi şi copii, în
cazul în care convieţuiesc cu acesta, persoanele juridice asupra cărora persoana condamnată deţine
controlul), pe când dispoziţiile secunde se referă doar la cheltuielile făcute de persoana condamnată
şi membrii familiei acesteia.
Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la
concurenţa valorii acestora. Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau
folosirea bunurilor supuse confiscării.
Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor care excedează nivelului veniturilor licite ale
persoanei condamnate.
Stabilirea excedentului dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor la data dobândirii acestora
şi, precum şi a cheltuielilor cheltuielile făcute de persoana condamnată va necesita un probatoriu a
cărui administrare va prelungi procesele penale, administrarea acestor probe privind exercitarea
acţiunii penale neputând fi disjunsă precum acţiunea civilă.
Răsturnarea sarcinii probei cu privire la originea bunurilor nu constituie o încălcare a
prezumţiei de nevinovăţie atunci când se întemeiază pe probele cauzei şi când există suficiente
garanţii procedurale pentru ca inculpatul să îşi dovedească nevinovăţia, or această probă nu poate fi
făcută decât în condiţiile de contradictorialitate ale procesului penal în faţa instanţei, motiv pentru
care o asemenea măsură nu poate fi luată de procuror prin ordonanţa de încetare a procesului penal,
chiar dacă ar exista suficiente temeiuri pentru a concluziona în sensul provenienţei ilicite a bunurilor
indisponibilizate. În acest sens pledează şi referirea legiuitorului la persoana condamnată nu şi la
învinuit sau inculpat.
Credem însă că dacă ar exista suficiente temeiuri pentru a concluziona în sensul provenienţei
ilicite a bunurilor indisponibilizate şi ar interveni o cauză de împiedicare a exercitării acţiunii penale
în faza urmăririi penale (decesul învinuitului sau inculpatului, prescripţia răspunderii penale) ar
trebui prevăzută în procedura penală obligaţia procurorului de a sesiza instanţa spre a dispune asupra
bunurilor indisponibilizate.
Răsturnarea sarcinii probei cu privire la originea bunurilor nu constituie nu înseamnă că
acuzarea trebuie să dovedească doar existenţa bunurilor şi a cheltuielilor, ci trebuie să dovedească şi
faptul că acestea depăşesc în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit, ceea ce implică şi
dovedirea surselor de venit licit.
Aplicarea dispoziţiilor art. 1181 din actualul Cod penal aşa cum a fost modificat prin Legea
nr. 63/2012 va pune în mod cert problema aplicării legii penale în timp. Publicată în Monitorul
Oficial al României, Parte I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, Legea nr. 63/2012 va produce efecte la 3
zile de la data publicării ei (art. 78 din Constituţie).
Măsura confiscării extinse va putea fi dispusă numai în cazul infracţiunilor săvârşite după
intrarea în vigoare a legii.
Problema care se va pune este aceea dacă fiind sesizată cu o asemenea infracţiune instanţa va
putea dispune confiscarea unor bunuri provenite dintr-o activitate infracţională desfăşurată într-o
perioadă anterioară săvârşirii infracţiunii, dar şi datei de intrare în vigoare a legii.
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În opinia noastră aceasta ar da efect retroactiv legii penale contrar prevederilor art. 15 din
Constituţie. Pe cale de consecinţă confiscarea extinsă va putea fi dispusă numai cu privire la
bunurile dobândite după data intrării în vigoare a Legii nr. 63/2012.
Eficienţa acestei măsuri depinde însă de modalitatea în care sunt indisponibilizate în cursul
urmăririi penale toate bunurile mobile şi imobile, precum şi conturile bancare ale învinuitului, cu
excepţia bunurilor de uz curent şi cele necesare întreţinerii familiei acestuia.
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate prevede
obligaţia statelor părţi de a adopta măsurile necesare pentru a permite identificarea, localizarea,
blocarea sau sechestrarea, în scopul eventualei confiscări a tuturor bunurilor la care aceasta se referă.
Din păcate actuala redactare a art. 249 NCPP prevede doar că: „Procurorul, în cursul
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea
procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri
asigurătorii, prin ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, atunci când există o suspiciune
rezonabilă cu privire la existenţa unui pericol concret de ascundere, distrugere, înstrăinare sau
sustragere de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale...” neprevăzând
caracterul obligatoriu al acestora.
În lipsa caracterului obligatoriu al măsurilor asiguratorii, pentru organele de cercetare penală,
în acest caz, identificarea, localizarea, blocarea sau sechestrarea, în scopul eventualei confiscări
extinse nu va putea fi făcută de către instanţa de judecată iar confiscarea extinsă nu ar putea fi
dispusă.
Identificarea şi localizarea bunurilor implică verificări pe teren şi în evidenţele organelor
fiscale privind veniturile licite ale inculpatului şi ale membrilor familiei sale, bunurile impozabile
aflate în proprietatea acestora, perioada dobândirii, precum şi alte verificări pe care instanţa nu le
poate efectua.
În lipsa unor asemenea investigaţii confiscarea specială ar rămâne „literă moartă”, deoarece
răsturnarea prezumţiei de dobândire licită a bunurilor este o sarcină a acuzării.
În concluzie, credem că reglementarea confiscării extinse va trebui perfecţionată în viitor
având în vedere şi alte aspecte care vor apare în practica instanţelor de judecată.
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SIMPLIFICAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND ACTIVITATEA
DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI ACCELERAREA PROCEDURILOR
ÎN CADRUL ACORDULUI DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI
Petre BUNECI∗
Abstract:
Introducing the accord of guilt recognition, even if limited to offences for which the law provides
fine or a no longer than seven-year imprisonment penalty, certainly represents a radical modification
within the Romanian criminal system because this procedure reduces the duration of the trial and
simplifies the criminal investigation activity.
As this procedure is applied, the defendant has the opportunity to negotiate with the prosecutor the
conditions of his accord and to take part in the decision-making process as regards the establishment of
the penalty.
Recognition of guilt is an absolutely innovative legal solution which will certainly ensure a
reasonable, optimum and predictable term for solving the cases, while also playing the role of a legal
remedy for eliminating a major deficiency in the Romanian legal system, i.e. the protracted duration of
the judicial procedures.
Key words: guilt, accord of guilt recognition, penalty, fair trial, reasonable term

Din punct de vedere istoric, recunoaşterea vinovăţiei a apărut la mijlocul secolului al XIX-lea
în SUA datorită supraîncărcării cauzelor pe rolul instanţelor judiciare, în condiţiile în care era
obligatorie respectarea formalismului excesiv care reglementa soluţionarea acestora, formalism
împrumutat de peste ocean.
Atunci a apărut nevoia imperioasă a unui sistem procedural care să permită o mai bună
gestionare a justiţiei pe calea creării unei practici de negociere între acuzare şi apărare în sensul ca
aceasta din urmă să accepte a pleda vinovat în schimbul anumitor concesii din partea acuzării.
Potrivit unei definiţii de dicţionar recunoaşterea vinovăţiei (guilty pleas and bargaining)
reprezintă „un acord negociat între un procuror şi un acuzat, în termenii căruia acuzatul pledează
vinovat pentru o infracţiune mai mică ori pentru mai multe capete de acuzare, în schimbul unei
concesii din partea procurorului, de obicei al unei pedepse mai puţin severe ori al renunţării la alte
capete de acuzare”1.
Într-o altă opinie recunoaşterea vinovăţiei a fost definită ca „o procedură în virtutea căreia
persoanele acuzate de săvârşirea unei infracţiuni pledează vinovat pentru infracţiuni mai puţin grave,
în schimbul unei pedepse prestabilite sau a unei reduceri a acuzaţiilor”2.
Această procedură poartă pecetea modelului contractului în care drepturile persoanei sunt
considerate titluri de care titularul lor dispune în mod liber, în scopul de a-şi îmbunătăţi situaţia.
Această procedură a recunoaşterii a vinovăţiei s-a extins şi în ţările europene, cum ar fi Marea
Britanie, Franţa, Italia, fiind implementată în majoritatea ţărilor europene.
După 1989 în România Codul de procedură penală a fost supus în mod frecvent unor
intervenţii legislative asupra diferitelor instituţii, astfel că a fost necesară crearea unui nou Cod de
∗
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procedură penală care să corespundă exigenţelor internaţionale şi să respecte şi standardele Curţii
Europene ale Drepturilor Omului.
În noul Cod de procedură penală3 a fost introdus în titlul IV, la Proceduri Speciale, capitolul I
„Acordul de recunoaştere a vinovăţiei pentru simplificarea urmăririi penale”. Întrucât noul Cod de
procedură penală va intra în vigoare printr-o lege de punere în aplicare a acestuia, legiuitorul în luna
octombrie 2010 prin Legea nr. 202 a modificat Codul penal şi Codul de procedură penală cu unele
măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.
Astfel, în Codul penal în Secţiunea a II-a la Circumstanţele atenuante şi agravante a fost
introdus articolul 741 în care pentru unele infracţiuni economice, dacă în cursul urmăririi penale sau
al judecăţii, până la soluţionarea cauzei în primă instanţă, prejudiciul cauzat este acoperit integral
limitele pedepsei pentru fapta prevăzută de lege se reduc la jumătate. În Codul de procedură penală a
fost introdus art. 3201 privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, când inculpatul poate să
recunoască săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi să solicite judecarea în baza
probelor administrate în faza de urmărire penală.
Din punctul de vedere al temei abordate, articolul 741 din Codul penal merită câteva aprecieri
întrucât acoperirea prejudiciului cauzat pentru infracţiunile menţionate în articol implică şi
recunoaşterea vinovăţiei.
Deoarece articolul menţionat mai sus încălca dispoziţiile constituţionale prevăzute de art. 16
alin. 1 (egalitatea cetăţenilor în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări), ale art. 21 alin. 3
(dreptul la un proces echitabil şi soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil), ale art. 124 alin. 2
(referitoare la unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei), întrucât reducea la jumătate limitele
pedepsei doar pentru anumite categorii de inculpaţi, arbitrar stabilită în funcţie de stadiul procesual a
fost sesizată Curtea Constituţională.
Prin decizia nr. 573 din 03.05.2011, Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art. 741
din Codul penal sunt neconstituţionale, întrucât prin condiţionarea reducerii limitelor de pedeapsă de
un anumit moment procesual – până la soluţionarea cauzei în primă instanţă – este afectat principiul
egalităţii persoanelor, iar tratamentul juridic diferenţiat, în funcţie de acest moment procesual
afectează drepturile învinuiţilor sau inculpaţilor faţă de care s-a pronunţat deja o hotărâre
judecătorească pe fond, fiind discriminaţi faţă de cei care se află în faza de urmărire penală, ori în
fază de judecată în primă instanţă, cu toate că ambele categorii se află în aceiaşi situaţie juridică.
De asemenea, s-a mai constata că textul de lege criticat este deficitar din perspectiva lipsei de
corelare atât cu alte prevederi similare din Codul penal, cât şi cu cele reglementate în legi speciale la
care se face trimitere, creând serioase controverse şi cu privire la natura juridică a instituţiei.
Cu privire la dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală, deşi a fost introdus în
Capitolul II – Judecata în primă instanţă, secţiunea I-a, el are natura unei proceduri speciale. La
acest articol se aplică în principal normele obişnuite de la desfăşurarea judecării cauzelor, numai
că dă posibilitatea inculpatului ca până la începerea cercetării judecătoreşti să declare personal sau
prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi
solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art. 3201
alin. 1 C. pr. pen.).
Prin această procedură se simplifică cercetarea judecătorească întrucât se desfăşoară la un
singur termen, în care judecata poate avea loc în baza probelor administrate la urmărirea penală, cu
condiţia însă, ca inculpatul să recunoască în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare şi să nu
solicite alte probe cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere.
Potrivit alin. 7 a art. 3201, această procedură nu se aplică în situaţia în care acţiunea penală
vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă.
3
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În situaţia în care inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate la
urmărirea penală, le cunoaşte şi le însuşeşte, instanţa procedează la audierea acestuia punând în
discuţia părţilor şi a procurorului cererea inculpatului de aplicare a procedurii speciale.
Pentru a pronunţa o hotărâre legală şi conformă dispoziţiilor procesuale, instanţa când va
soluţiona latura penală a cauzei, va aprecia asupra probatoriului cauzei, dacă probele au fost obţinute
în mod legal şi va proceda la condamnarea inculpatului. Având în vedere modul simplificat al
judecăţii, instanţa nu poate efectua decât doar două acte cu caracter probator, ascultarea inculpatului
şi eventual administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere.
Dacă acţiunea civilă este alăturată acţiunii penale şi necesită administrarea de probe instanţa
va putea dispune disjungerea acesteia.
În dispoziţiile art. 3201 alin. 6 legiuitorul a permis chiar şi schimbarea încadrării juridice a
faptelor reţinute în sarcina inculpatului, în situaţia în care se constată că prin actul de sesizare s-a
dispus o altă încadrare juridică iar noua încadrare juridică nu mai necesită administrarea altor probe
pentru că altfel judecata va urma procedura obişnuită.
Legiuitorul a prevăzut în cazul recunoaşterii vinovăţiei o reducere cu 1/3 a limitelor de
pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi o reducere de o pătrime în cazul amenzii.
De menţionat este şi faptul că această procedură poate fi aplicabilă numai inculpaţilor majori,
întrucât pentru minori este o procedură specială de urmărire şi judecată, mai ales că aceştia
beneficiază potrivit art. 109 C. pen., de o reducere cu jumătate a limitelor de pedeapsă.
Întrucât şi acest articol 3201 s-a considerat că încalcă dispoziţiile constituţionale prevăzute de
art. 15, 16, 21, 23 alin. 11, art. 24 alin. 1 din Constituţia României, s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, iar prin Decizia nr. 1470 din 08.11.20114, Curtea Constituţională a admis excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 C. pr. pen., în măsura în care înlătură aplicarea legii
penale mai favorabile. De asemenea, s-a considerat că alineatul final al art. 3201 este neconstituţional, iar pentru faptele care au intrat sub puterea lucrului judecat excepţia a fost respinsă ca
inadmisibilă.
În esenţă, Curtea constituţională a constatat că dispoziţiile art. 3201 sunt neconstituţionale în
măsura în care nu permit aplicarea legii penale mai favorabile tuturor situaţiilor juridice născute sub
imperiul legii vechi şi care continuă să fie judecate sub legea nouă, până la rămânerea definitivă a
hotărârii de condamnare.
Pentru pedepsele definitiv aplicate nu se mai pune problema alegerii legii mai favorabile,
deoarece aceasta este, prin ipoteză, legea nouă, singura aplicabilă.
Cu privire la alineatul 8 din art. 3201 C. pr. pen. Curtea Constituţională l-a declarat
neconstituţional deşi credem că opinia separată a unui judecător din completul de 9 judecători este
mai aproape de dispoziţiile legale în vigoare atunci când judecătorul cauzei are la dispoziţie posibilitatea de a respinge această cerere dacă de exemplu probele au fost obţinute prin violenţă,
constrângere, pentru că nu în mod întâmplător în noul Cod de procedură penală a fost introdus
articolul 101 referitor la principiul loialităţii administrării probelor.
Din foarte multe considerente inculpatul poate recunoaşte fapta săvârşită pentru a beneficia
de dispoziţiile art. 3201 C. pr. pen., dar la urmărirea penală putem avea cazuri de nulitate absolută
sau poate inculpatul poate să ascundă o faptă mai gravă decât cea dedusă judecăţii.
Considerăm că legiuitorul odată cu modificarea prin Legea nr. 202/2010, putea să prevadă
acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi la urmărirea penală având în vedere faptul că această
instituţie a apărut în noul Cod de procedură penală iar legea amintită a fost adoptată în luna
noiembrie 2010 iar foarte multe cazuri puteau fi soluţionate prin procedura specială ducând la
simplificarea procedurii.
4
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Întrucât în prezent a fost introdusă această procedură la instanţa de judecată, Noul Cod de
procedură penală reglementează în Titlul IV intitulat „Proceduri speciale”, acordul de recunoaştere a
vinovăţiei în art. 478-488 C. pr. pen. aducând o serie de prevederi noi faţă de actuala reglementare
referitoare la instituţia recunoaşterii atât în faza urmăririi penale, cât şi în faza de judecată.
Astfel, prevederile art. 478 NCPP prevăd că în cursul urmăririi penale, după punerea în
mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoaşterii
vinovăţiei de către inculpat. Efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului
procurorului ierarhic superior, cu menţiunea că acesta poate fi iniţiat atât de către procuror, cât şi de
către inculpat. Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc prin avizul
prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior.
Dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se poate încheia un acord
de recunoaştere a vinovăţiei distinct cu fiecare dintre aceştia, fără a fi adusa atingere prezumţiei de
nevinovăţie a inculpaţilor pentru care nu s-a încheiat acord, cu excepţia inculpaţilor minori.
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru
care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani, iar acesta se încheie atunci
când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a
pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de
recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.
Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în
cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în
cazul pedepsei amenzii.
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie în formă scrisă, iar în această situaţie, cu
privire la inculpaţii cu care a încheiat acord.
După procedura din faţa procurorului urmează cea de-a doua fază, respectiv sesizarea
instanţei cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei reglementată în noul Cod de procedură penală în
art. 483-488.
Astfel, după încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei procurorul sesizează instanţa
căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond şi trimite acesteia acordul de recunoaştere a
vinovăţiei, însoţit de dosarul de urmărire penală.
Deşi în art. 329 NCPP este prevăzut că numai rechizitoriul constituie actul de sesizare a
instanţei de judecată, considerăm că şi forma acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat în
formă scrisă prevăzut de art. 481 noul Cod de procedură penală reprezintă un alt mod de sesizare al
instanţei.
În situaţia în care se încheie acordul numai cu privire la unele dintre fapte sau numai cu
privire la unii dintre inculpaţi, iar pentru celelalte fapte sau inculpaţi se dispune trimiterea în
judecată, sesizarea instanţei se face separat. Procurorul înaintează instanţei numai actele de urmărire
penală care se referă la faptele şi persoanele care au făcut obiectul acordului de recunoaştere a
vinovăţiei.
Instanţa se pronunţă asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei prin sentinţă, în urma unei
proceduri necontradictorii, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului, a inculpatului şi
avocatului acestuia, precum şi a părţii civile, dacă este prezentă.
În ceea ce priveşte soluţiile instanţei, acestea pot fi:
- admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi dispune condamnarea inculpatului la o
pedeapsă ale cărei limite au fost reduse conform art. 480 alin. (3), dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la art. 480-482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut
obiectul acordului;
- respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi trimite dosarul procurorului în vederea
continuării urmăririi penale, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 480-482.
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Instanţa poate admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei numai cu privire la unii dintre
inculpaţi.
Prevederile arătate mai sus, conduc la reducerea costurilor sociale şi umane, uneori
semnificative, cât şi facilitarea unui proces de decizie, rapid şi eficient într-o cauză penală.
Apreciem că această procedură revoluţionează dreptul procesual penal român, deoarece are în
vedere o serie de fapte penale de o gravitate socială medie, pentru care legea prevede pedeapsa
închisorii de cel mult 7 ani sau amendă, iar Codul penal confirmă acest lucru stabilind pedepse cu
închisoare în acest cuantum la mare parte din infracţiuni.
Această instituţie care este în concordanţă cu practica instanţelor europene, este benefică şi
pentru faptul că părţile pot tranzacţiona şi cu privire la acţiunea civilă, instanţa fiind obligată să ia
act de această înţelegere.
Astfel, instanţa de judecată poate admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei sau îl respinge,
fiind supus căii de atac a apelului în termen de 10 zile de la comunicare, măsură stipulată în art. 488
NCPP.
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi aplicat numai inculpaţilor majori, fiind interzisă
încheierea unui asemenea acord cu inculpaţi minori.
În concluzie, arătăm că instituţia recunoaşterii vinovăţiei şi în dreptul procesual penal român
reprezintă pentru inculpat o circumstanţă judiciară atenuantă şi pe de altă parte o îmblânzire a
caracterului excesiv al sistemului inchizitorial exacerbat în perioada comunistă şi care încearcă să
deschidă treptat drumul spre valorile europene, fiind un proces aferent integrării euroatlantice a tării
noastre.
Această instituţie reprezintă un adevărat proces anticipat care în final duce la acelaşi rezultat
ca în situaţia în care au avut loc dezbateri publice.
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CONTROVERSE PRIVIND DISPOZIŢIILE DIN CODUL
DE PROCEDURĂ FISCALĂ REFERITOARE LA CONTRAVENŢIILE
CARE AU CA OBIECT PRODUSE ACCIZABILE
Tiberiu MEDEANU∗
Abstract:
Offences relating to goods have been transferred from the Fiscal Code of Fiscal Procedure Code,
then suffering numerous legislative changes, not reach the expected efficiency. There are differing views
on segregation of offenses in this area of those covered by Law no. 12/1990 or the crime of usury.
The confusion was exacerbated by the decision I.C.C.J. nr. LXI/2007, which established that the
individual who is not a warehouse can not be an active subject of the offense of possession outside a
fiscal warehouse or marketing of products subject to marking.
Difficulty delimitation of offenses has increased by introducing Tax Code in 2010, the crimes with
similar content.
Keywords: Fiscal Procedure Code, the excise goods; offenses; boundary

Contravenţiile din domeniul fiscal au fost reglementate iniţial în Capitolul VIII din Codul
fiscal, la art. 246 lit. a)-y), dintre care majoritatea se refereau la produse accizabile, sancţionându-se
operaţiunile ilegale cu amendă, confiscarea mijloacelor de transport ori de stocare şi retragerea
autorizaţiei sau oprirea activităţii. Numeroase contravenţii se refereau la alcool şi ţigări,
sancţionându-se fabricarea, comercializarea, transportul, desigilarea instalaţiilor de fabricare şi alte
activităţi nelegale cu aceste produse. Articolul respectiv a fost însă abrogat prin Legea nr. 174 din 17
mai 20041, contravenţiile fiind transpuse în art. 1831, apoi în art. 190 Cod procedură fiscală. În urma
republicării Codului de procedură fiscală, contravenţiile referitoare la încălcarea unor prevederi
legale din domeniul fiscal sunt reglementate în art. 219 şi art. 220, amplasate în Titlul X, intitulat
„Sancţiuni”2.
În anul 2007 a fost promovat un recurs în interesul legii, deoarece s-a constatat că nu a existat
un punct de vedere unitar referitor la calitatea persoanei fizice care nu este comerciant, de a fi
subiect al contravenţiei de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau de comercializare a produselor
accizabile, potrivit Titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori
cu marcaje false.
Astfel, unele instanţe au considerat că în raport de dispoziţiile Codului de procedură fiscală,
pot fi subiecte ale contravenţiilor prevăzute de acel cod, toate persoanele fizice necomercianţi sau
comercianţi plătitori de accize. S-a motivat că acestea dobândesc calitatea de subiect activ al
raportului juridic fiscal prin săvârşirea faptei ilicite de a deţine în afara antrepozitului fiscal sau de a
comercializa produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori
cu marcaje false. S-a apreciat că în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) C. pr. fisc., subiecte
ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum şi
alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport, iar potrivit alin. (2) al
aceluiaşi articol, contribuabilul este orice persoană fizică sau juridică, sau orice altă entitate fără
∗
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personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume bugetului general
consolidat, în condiţiile legii. Prin urmare, în situaţia în care obiectul raportului juridic fiscal îl
constituie deţinerea sau comercializarea produselor accizabile, se impune a fi respectate dispoziţiile
art. 162 şi următoarele din Codul fiscal, care reglementează materia accizelor armonizate şi care
definesc noţiunile de antrepozit şi antrepozit autorizat, indiferent dacă este vorba despre o persoană
fizică sau despre o persoană juridică.
În motivarea altor opinii s-a precizat că, deşi numai persoanele juridice au calitatea de subiect
în raportul juridic fiscal, potrivit art. 191 alin. (2) Cod procedură fiscală, contravenţia prevăzută de
art. 190 alin. (1) din acelaşi cod, se aplică şi persoanelor fizice care nu sunt comercianţi, tocmai
pentru că deţin sau comercializează produse accizabile fără a fi autorizate în acest sens, generând un
raport juridic fiscal prin săvârşirea faptei ilicite.
Alte instanţe au apreciat că persoana fizică necomerciant nu poate fi subiect al contravenţiei
prevăzute de art. 190 alin. (1) lit. c) C. pr. fisc., deoarece nu are calitatea de subiect al raportului
juridic fiscal, conform prevederile art. 191 alin. (2) din acelaşi act normativ. S-a concluzionat că
subiecte ale contravenţiei de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau de comercializare a
produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje
false, sunt numai persoanele fizice sau juridice care au calitatea de antrepozitari, persoanele care nu
sunt comercianţi putând fi sancţionate numai în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 12/1990.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii prin decizia nr. LXI (61)
/20073, împărtăşind ultima dintre opiniile exprimate. Ca urmare, a limitat subiectul acestei
contravenţii numai la antrepozitari, decizând că persoana fizică neautorizată nu poate fi subiect activ
al acestei contravenţii. Astfel, în decizia respectivă s-a decis că dispoziţiile art. 190 alin. (1) lit. c),
devenit art. 220 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală republicat, raportate la prevederile art.
191 alin. (2), devenit art. 221 alin. (2) din acelaşi cod, se interpretează în sensul că persoana care nu
are calitatea de antrepozitar sau comerciant nu este subiect activ al contravenţiei de deţinere în afara
antrepozitului fiscal ori de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate
sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false.
Ca urmare a acestei decizii, deţinerea sau comercializarea în afara antrepozitului fiscal a
produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje
false, a fost sancţionată numai în baza art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/19904, care prevede amendă
nesemnificativă, de la 1000 la 1500 lei.
În aceleaşi ipostaze au fost tratate şi persoanele care comercializează cantităţi mari de ţigări
netimbrate, realizând câştiguri importante din această activitate, deşi faptele acestora sunt mai grave
decât ale comercianţilor, deoarece comit infracţiunile fără să încerce să dea aparenţă de legalitate
faptelor şi fără să realizeze cheltuieli cu operaţiunile de autorizare, achiziţionare a timbrelor sau
banderolelor, ori de aplicare a acestora pe pachetele de ţigări ori pe sticlele cu băutură.
Limitarea subiectului activ a infracţiunii de evaziune fiscală şi a contravenţiei arătate anterior
nu are suport legal şi determină reducerea eficienţei de prevenire şi sancţionare a faptelor de această
natură. În cuprinsul Deciziei nr. LXI/2007 se utilizează argumente greşite sau care nu au legătură cu
acest aspect, cum ar fi împrejurarea că din moment ce contravenţia prevăzută la art. 220 alin. (1) lit.
c) se referă la regimul produselor accizabile, calitatea de subiect activ al acestei contravenţii nu o
poate avea decât persoana fizică îndeplinind condiţia de contribuabil cu obligaţie de plată a
accizelor. Se mai invocă faptul că celelalte fapte contravenţionale de această natură se referă în
exclusivitate la antrepozitarul autorizat şi nu la orice alt contribuabil, aspect care nu este real,
deoarece articolul respectiv se referă şi la contravenţii cu subiect necalificat5.
3

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţiile unite, decizia nr. LXI (61) din 24 septembrie 2007, publicată în M. Of.,
partea I, nr. 274/2008.
4
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, contravenţia prevăzută
de art. 1 lit.a, sancţionată cu amendă de la 1000 la 1500 lei.
5
Art. 220 lit. l şi m): „Fabricarea de alcool sanitar de către alte persoane decât antrepozitarii autorizaţi pentru
producţie de alcool etilic; comercializarea în vrac, pe piaţa internă, a alcoolului sanitar.
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La delimitarea subiecţilor infracţiunilor şi contravenţiilor de natură fiscală, este necesar să se
ia în considerare prevederile specifice Codului comercial, Codului fiscal şi Codului de procedură
fiscală, interpretate conform principiilor şi metodelor referitoare la normele juridice.
Subiecţii activi în majoritatea infracţiunilor din Codul fiscal pot fi, în principiu, persoanele
fizice sau juridice cu capacitate penală, care întrunesc condiţiile generale pentru a răspunde din
punct de vedere penal, pentru că legea nu se referă la vreo calitate specială a făptuitorului.
Comiterea infracţiunilor din această categorie nu se poate limita la administratorii sau reprezentanţii
legali ai societăţilor comerciale, întrucât în conţinutul unor infracţiuni nu se face nici o precizare în
acest sens, incluzându-se toate categoriile de contribuabili, precum şi alte categorii de persoane cu
atribuţii în acest domeniu. Contribuabilul este definit ca orice persoană fizică ori juridică sau orice
altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume bugetului
general consolidat, în condiţiile legii6.
Analizând înţelesul art. 17 C. pr. fisc., în doctrina de specialitate s-a precizat că noţiunea de
„contribuabil” este susceptibilă de două înţelesuri: în sens restrâns, contribuabilul este orice
persoană care datorează în nume propriu taxe şi impozite bugetului general consolidat; în sens larg,
noţiunea „contribuabil” se referă la totalitatea persoanelor implicate într-un raport de drept
procedural fiscal, indiferent dacă sumele respective sunt datorate în nume propriu sau nu, incluzând
şi categoria plătitorilor care efectuează reţinerea la sursă şi plata către organele fiscale a sumelor
datorate de alte persoane7.
Pentru delimitarea subiecţilor infracţiunii de evaziune fiscală şi a contravenţiilor din acest
domeniu mai este necesar să se ia în considerare prevederile art. 3 şi art. 7 din Codul comercial, care
stabileşte că dobândeşte calitatea de comerciant orice persoană care săvârşeşte acte de comerţ cu
caracter profesional, chiar dacă nu este înregistrat ca atare. Acest aspect are la bază concepţia
obiectivă cu privire la comercianţi, fiind aplicabilă reglementarea în raport cu persoanele care
săvârşesc anumite fapte de comerţ obiective reglementate de art. 3 din Codul comercial8. Întrucât
activitatea comercială cuprinde atât activitatea de producere a mărfurilor şi serviciilor, cât şi activitatea de circulaţie a mărfurilor, noţiunea de comerciant este generică, desemnând orice persoană care
desfăşoară, în mod constant o activitate comercială, indiferent de forma acesteia.
Sub aspectul interpretării logice, în literatura se specialitate s-a mai arătat că este inadmisibil
şi nelogic să fie sancţionat penal contribuabilul care a depus diligenţe pentru a desfăşura activităţi
înregistrate, iar faptele similare comise de persoane care nu s-au înregistrat în nici un fel, să fie
sancţionate doar contravenţional. S-a mai considerat că nu poate fi împărtăşit punctul de vedere
potrivit căruia cel care se sustrage de la plata impozitului sau de la alte obligaţii fiscale prin
înregistrarea unor activităţi, ar constitui doar contravenţie9.
Ca urmare a introducerii în Codul fiscal a infracţiunii de la art. 2961 lit. l), prin O.U.G.
nr. 54/2010, această infracţiune înglobează o parte din faptele care erau considerate anterior
contravenţii10. În consecinţă, a fost modificat art. 220 lit. c) C. fisc., stabilindu-se că sunt contravenţii numai faptele referitoare la „deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe
teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără
6

Codul de procedură fiscală, art. 17.
D. Dascălu, C. Alexandru, Explicaţiile teoretice şi practice ale Codului de procedură fiscală, Editura Rosetti,
2005, p. 47.
8
Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Editura All Beck, ed.1998, pg. 61.
9
Dan Deac, Evaziunea fiscală prevăzută de art. 11 din Legea nr. 87/1997 şi contravenţia prevăzută de art. 17 lit. k)
din acelaşi act normativ, în revista Dreptul nr. 7/2001 pg. 142-152.
10
Art. 2961 lit. l) „Deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul
României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste
limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat,
băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri”.
7
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a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 2961
alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare”11.
Eroarea din cuprinsul deciziei nr. LXI/2007 este evidentă prin prisma reglementărilor din
Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010, în care s-a precizat că „orice persoană” poate fi subiect activ al
infracţiunii prevăzute de art. 2961 lit. l) C. fisc. Deşi legiuitorul a încercat să fie mai explicit decât în
reglementările anterioare, nici de această dată nu a făcut referire la „persoana fizică neautorizată”,
deoarece nu era necesar acest aspect, dar se înţelege că şi aceasta poate fi subiect activ al infracţiunii
respective. Dacă se acceptă ideea că în cazul infracţiunii pot exista subiecţi de această natură, cu atât
mai mult este posibil acest fapt în situaţia contravenţiei, care se deosebeşte de infracţiune numai prin
cantitatea bunurilor cu care au fost efectuate operaţiuni nelegale12.
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite nu
perturbă această interpretare, pentru că art. 1 se referă la faptul că activităţile comerciale ilicite
enumerate „atrag răspunderea contravenţională sau penală, după caz”. Fapta prevăzută de art. 1 lit.
a) din acest act normativ, respectiv „Efectuarea de acte sau fapte de comerţ de natura celor prevăzute
în Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege”, poate fi
contravenţie numai dacă nu întruneşte elementele unei infracţiuni sau a unei contravenţii prevăzută
în legi cu caracter derogatoriu. Această situaţie poate exista dacă faptele comise nu vizează produse
supuse accizării şi nu poate fi probat faptul că a generat venituri impozabile, neavând deci
consecinţe materiale. Aceasta lege nu a vizat combaterea evaziunii fiscale sau operaţiunile nelegale
cu produse accizabile, fiind evident din titlul ei că se referea la protejarea populaţiei împotriva unor
activităţi comerciale ilicite.
Într-o interpretare corectă a legii, Decizia nr. LXI/2007 poate fi omisă, ca fiind considerată
neconstituţională sub acest aspect, chiar dacă deciziile de această natură sunt declarate ca fiind
obligatorii de art. 4142 C. pr. fisc. Astfel, Curtea de Apel Piteşti a reţinut că aceste decizii nu pot fi
izvoare formale ale dreptului deoarece nu pot conţine norme juridice, iar Constituţia nu permite
acestei instanţe să emită norme juridice, să modifice, să completeze sau să abroge dispoziţii
normative. Ca urmare s-a tras concluzia că judecătorul care constată că o decizie de această natură
contravine legii nu o va aplica13.
În pofida acestor argumente, la începutul anului 2012 a fost modificată Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Printre abaterile de natură disciplinară se situează
nerespectarea deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a completării art. 99 lit. ş) din
Legea nr. 303/200414 prin art. I pct. 3 din Legea nr. 24 din 17 ianuarie 2012.
Acest context face mult mai dificilă omiterea deciziei nr. LXI/2007, ceea ce determină
perturbaţii în privinţa sancţionării contravenţiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. c) C. pr. fisc.,
precum şi a infracţiunii prevăzute de art. 2961 lit. l) Cod fiscal, deoarece acestea se deosebesc numai
prin cantitatea produselor accizabile nemarcate.
Pentru a se înlătura aceste inconveniente, în unele cazuri s-a apreciat că persoanele care
traficau ţigări netimbrate puteau fi inculpate pentru infracţiunea de evaziune fiscală sau pentru
infracţiunea de speculă. Astfel, Garda financiară a sesizat parchetul cu infracţiunea prevăzută de
art. 9 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 241/2005, cu motivarea că numita P.E. şi alte persoane au fost
surprinse în mod repetat comercializând şi deţinând cantităţi mari de ţigarete, fără banderole fiscale
de marcaj, realizând venituri pe care nu le-au declarat la organul fiscal teritorial. Echipa operativă de
control a estimat un prejudiciu în sumă de 365.371 lei reprezentând impozit pe venit şi accize.
11

O.U.G. nr. 54/2010, art. XI, pct. 8.
A se vedea în acest sens comentariul de la art. 2961 lit. l).
13
Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 398/R/8.07. 2008, nepublicată.
14
Legea nr. 303/2004, modificată: art. 99 lit. ş) nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale ori a deciziilor
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii.
12
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Organul de urmărire penală a decis că faptele de această natură nu sunt încadrabile la
infracţiunea de evaziune fiscală, dispunând scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor15.
Plângerea formulată de Garda financiară a fost respinsă de prima instanţă, dar în recurs a fost
desfiinţată soluţia şi s-a dispus trimiterea cauzei la parchet în vederea începerii urmăririi penale
pentru infracţiunea de speculă16.
Parchetul a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi pentru această infracţiune,
apreciindu-se că faptele nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii, deoarece prevederile
legale nu interzic comercializarea de ţigări de către persoanele fizice, iar ţigările netimbrate nu pot fi
interpretate drept bunuri care nu pot face obiectul comerţului particular17. În cazul acestei soluţii nu
au fost avute în vedere dispoziţiile Codului fiscal, titlul VII, unde se prevede că, pentru tutunul
prelucrat, se datorează taxe speciale de consum, denumite accize armonizate, iar ţigaretele pot fi
eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacă sunt marcate.
Ţigaretele nemarcate pot circula doar în antrepozite. În atare situaţie, ţigaretele nemarcate sau
marcate cu timbre, respectiv, banderole fiscale necorespunzătoare, nu pot circula legal pe teritoriul
României.
În concluzie, la aproape un deceniu de la adoptarea Codului fiscal şi a Codului de procedură
fiscală există dificultăţi în legătură cu sancţionarea celor mai frecvente contravenţii, care se referă la
operaţiuni nelegale cu ţigări şi alcool.

15

Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani, rezoluţia din 08.12.2009.
Tribunalului Hunedoara, decizia penală nr. 481/R din 16.11.2010.
17
Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani, rezoluţia din 25.11.2011.
16
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NOUL COD PENAL ŞI DEFINIŢIA PEDEPSEI
Mioara-Ketty GUIU*
Abstract:
This paper aims at answering the issue if the legislator of the new Criminal Code has made a right
decision when giving up the definition of penalty.
Key words: explanatory provisions, juridical sanctions

1. Poziţiile legislative tradiţionale privind conceptualizarea
Deşi este unanim admis că noţiunile de infracţiune şi de pedeapsă reprezintă noţiunile de
bază ale dreptului penal, totuşi, numai rareori ele sunt definite în legislaţiile pozitive.
Legiuitorii occidentali, îndeosebi, evită să definească aceste noţiuni1, considerând că ar fi
greşit să ofere definiţii legale, atât timp cât în doctrină subzistă mari controverse, cu privire la
semnificaţia lor juridică. Potrivit acestei concepţii, definirea legală a noţiunilor de infracţiune şi de
pedeapsă ar însemna consacrarea uneia dintre concepţiile aflate în conflict, concomitent cu
repudierea celorlalte, iar astfel s-ar crea riscul ca legea penală să devină un obstacol în calea
cercetării ştiinţifice şi a progresului juridic.
În schimb, legiuitorii penali din fostele state socialiste, între care şi România, s-au situat pe o
poziţie diametral opusă2, considerând că definirea legală a noţiunilor de infracţiune şi de pedeapsă
este absolut necesară – ceea ce explică faptul că în Codul penal român din 1968, aflat încă în
vigoare, există atât o definiţie legală a noţiunii de infracţiune [înscrisă în art. 17 alin. (1) C. pen.], cât
şi o definiţie legală a noţiunii de pedeapsă (înscrisă în art. 52 C. pen.).
Privitor la această din urmă poziţie legislativă se impun totuşi câteva precizări.
Mai întâi, trebuie să arătăm că o atare poziţie legislativă nu fost niciodată susţinută cu
argumente ştiinţifice. Ea a fost impusă, din considerente politice. Mai exact, necesitatea de a stabili
definiţii legale ale noţiunilor de infracţiune şi de pedeapsă a fost justificată, exclusiv, prin existenţa
unui interes specific statului socialist, anume acela de a sublinia caracterul partinic şi de clasă al
dreptului penal3.
Apoi, trebuie să arătăm că o atare poziţie legislativă a fost însoţită de interdicţia (nescrisă) de
a se formula critici la adresa definiţiilor stabilite în cod şi că, în general, studiul critic al legii a
trebuit să fie abandonat. Acest fapt ar putea explica, de altfel, de ce, timp de peste o jumătate de
secol, doctrina română nu a adus nici un argument ştiinţific, în sprijinul nevoii de a stabili definiţii
legale ale noţiunilor de infracţiune şi de pedeapsă: foarte probabil, aceasta a considerat că pretenţiile
politice erau, toate, abuzive, astfel că, în mod tacit, ea le-a respins în bloc.
În fine, mai trebuie să arătăm că, aşa cum rezultă cu evidenţă de aici, actualmente, întrucât nu
mai există un stat socialist, ar urma că nu mai avem nici un interes să definim cele două noţiuni şi
că, aşadar, putem renunţa la definiţiile legale ale noţiunilor de infracţiune şi de pedeapsă.
* Conferenţiar universitar la Academia de Poliţie „A. I. Cuza”, cercetător ştiinţific asociat – Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
1
A se vedea I. Oancea, „Noţiunea de infracţiune”, în Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea generală,
vol.I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971, p. 127.
2
Ibidem, p. 128.
3
În acest sens V. Dongoroz, Studiu introductiv, în Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea generală,
vol.I, p. 5-6, 21-22 etc.
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2. Poziţia noului Cod penal
Propunându-şi să reformeze legislaţia penală română, noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)
nu a adoptat, sub aspectul în discuţie, niciuna dintre poziţiile legislative tradiţionale, ci s-a oprit la o
a treia soluţie, de compromis: pe de o parte, la fel ca şi legiuitorul Codului penal din 1968, el a
stabilit o definiţie a noţiunii de infracţiune (art. 15); dar, pe de altă parte, el a renunţat la definiţia
pedepsei (art. 52 din Codul penal în vigoare, intitulat „Pedeapsa şi scopului ei”), situându-se, strict
sub acest aspect, pe poziţia legiuitorilor occidentali.
Cu toate acestea, problematica conceptualizării juridice şi, în special, chestiunea de şti dacă
este sau nu necesar să stabilim definiţii legale ale noţiunilor de infracţiune şi de pedeapsă nu par să
se fi numărat printre preocupările legiuitorului noului Cod penal. În acest sens, putem remarca două
aspecte: primul este acela că expunerea de motive a Legii nr. 286/2009 nici măcar nu aminteşte de
faptul că s-a renunţat la definiţia pedepsei; al doilea este acela că, anterior adoptării Legii nr.
286/2009, nu a existat nicio dezbatere teoretică, care să fi evidenţiat necesitatea de a se renunţa la
definiţia pedepsei, înscrisă în art. 52 din Codul penal în vigoare.
Poziţia legiuitorului noului Cod penal ni se pare discutabilă şi dintr-un alt motiv, anume că nu
se vede motivul pentru care acesta a ales să definească numai conceptul de infracţiune, deşi, în
dreptul penal, conceptul esenţial este, totuşi, acela de pedeapsă.
După părerea noastră, o asemenea alegere reflectă o neînţelegere a faptului că dreptul penal
este prin excelenţă un drept sancţionator, care fixează regulile de aplicare a pedepselor şi a celorlalte
sancţiuni de drept penal şi care oferă, prin înseşi aceste reguli, un prototip al răspunderii juridice, în
general. Dispoziţiile penale, aşa cum se subliniază adesea în doctrina occidentală, au ca obiect de
reglementare „exerciţiul dreptului de a pedepsi (jus puniendi)”4, „represiunea de stat”5 sau
„recursul statului la sancţiunea penală”6. Or, din moment ce obiectul principal al reglementărilor
penale îl formează pedepsele şi condiţiile de aplicare a acestora, înseamnă că primul şi cel mai
important concept de drept penal este conceptul de pedeapsă, iar nicidecum acela de infracţiune.
În alegerea sa, legiuitorul noului Cod penal pare să fi fost influenţat de unele idei eronate,
exprimate în doctrina penală mai veche (cum ar fi, de exemplu, ideea că pedeapsa ar constitui un
„element” al infracţiunii, anume „elementul legal”7 al acesteia) – ceea ce ne obligă să subliniem
încă două aspecte.
Cel dintâi ar fi acela că, dacă profesorul Tanoviceanu avea dreptate, atunci când afirma că
pedeapsa nu poate fi definită ca un element al infracţiunii, totuşi, el a greşit, susţinând că pedeapsa
ar putea fi definită ca o consecinţă juridică a infracţiunii8. Neîndoielnic, el a susţinut aceasta, fiind
indus în eroare de succesiunea obiectivă a lucrurilor, de împrejurarea că, în fapt, actul considerat
infracţiune este urmat, de regulă, de un act de constrângere, numit pedeapsă. În contra acestei păreri,
devine deci necesar să sesizăm că, în logica dreptului, lucrurile se prezintă cu totul altfel. Dreptul
inversează ordinea obiectivă a lucrurilor, acordând întâietate pedepsei, iar nu infracţiunii – şi
aceasta, din raţiuni bine cumpănite. Însă, din păcate, aceste raţiuni nu sunt tocmai evidente. Ele pot
fi remarcate, numai în măsura în care pornim de la observaţia că, în drept, pedeapsa, la fel ca orice
altă sancţiune juridică, se analizează ca o excepţie de la regulă – fiindcă ea rezidă într-un act de
constrângere, de violenţă fizică sau psihică, iar, în regulă generală, un asemenea act este ilicit,
interzis de lege. Şi apoi, mai trebuie să observăm că, în virtutea regulii că orice excepţie se justifică
numai în condiţii excepţionale, pedeapsa nu se poate aplica, nici ea, oricând şi oricum, ci doar în
4
Ad.Prins, Science pénale et droit positif, Bruxelles, 1899 – citat de I. Tanoviceanu (Tratat de drept şi procedură
penală, vol.I, Editura „Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1924, p. 11), care arată că aceeaşi definiţie dădeau J.J. Haus, Fr. Von
Liszt ş.a.
5
R. Garraud, Précis de droit criminel, deuxième edition, Ancienne Maison L. Larose & Forcel, Paris, 1909, p. 1.
6
J.H. Robert, Droit pénal général, PUF, Paris, 1988, p. 50.
7
A se vedea I. Tanoviceanu, op. cit., p. 988.
8
Ibidem, p. 988.
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condiţii excepţionale şi care sunt expres stabilite de lege. Cu alte cuvinte, pedeapsa poate fi
considerată o sancţiune juridică, adică un act licit, permis de lege, numai dacă şi în măsura în care
actul pedepsirii respectă strict anumite condiţii, pe care legea le stabileşte cu minuţiozitate, mergând
până la cele mai mici detalii. De unde se vede limpede că, în mod greşit, unii autori9 susţin că
obiectul reglementării penale îl formează infracţiunile (în opinia noastră, aceşti autori ignoră inclusiv
semnificaţia termenului „reglementare”). În realitate, obiectul reglementării penale îl formează
represiunea; dreptul penal, repetăm, fixează condiţiile de aplicare a pedepselor şi a celorlalte
sancţiuni de drept penal, iar printre aceste condiţii figurează şi aceea ca individul căruia i se aplică
pedeapsa să fi comis o faptă prevăzută de legea penală, adică o infracţiune.
Cel de-al doilea aspect pe care dorim să-l subliniem este acela că infracţiunea, deşi reprezintă
o condiţie esenţială a pedepsirii, totuşi, nu este deloc singura condiţie; iar, aşa stând lucrurile, în mod
eronat, legea noastră penală [art. 17 alin. (2) din Codul penal în vigoare şi, respectiv, art. 15 alin. (2)
NCP] pretinde că infracţiunea ar fi singurul temei al răspunderii penale ori, ceea ce este acelaşi
lucru, că fapta considerată infracţiune ar atrage, prin ea însăşi, o pedeapsă. În contra acestei păreri,
este suficient, credem, să amintim că, în drept, operează un întreg sistem de cauze care înlătură
pedeapsa şi răspunderea penală, în general, chiar şi atunci când existenţa infracţiunii este
neîndoielnică – de pildă, pedeapsa este înlăturată, dacă fapta considerată infracţiune nu a fost
descoperită în termenul de prescripţie prevăzut de lege. De unde urmează, repetăm, că infracţiunea
reprezintă doar una dintre condiţiile pedepsirii (ale represiunii).
În fine, revenim la poziţia adoptată de legiuitorul noului Cod penal, pentru a sublinia, ca o
concluzie, faptul că această poziţie nu se justifică. Dacă înţelegem corect obiectul reglementărilor
penale, devine evident că, în mod greşit, acesta a ales să definească infracţiunea, dar să renunţe la
definiţia pedepsei.
3. Comentarii teoretice
Recent (2011), editura Universul Juridic a publicat volumul II din lucrarea „Explicaţii
preliminare ale noului Cod penal”, în care se exprimă opinia10 că renunţarea la definiţia pedepsei,
cuprinsă în art. 52 din Codul penal încă în vigoare, ar fi justificată.
În acest sens, se invocă două considerente, şi anume:
- „o atare dispoziţie (art. 52 C. pen. – s.n.) este mai mult proclamativă, o declaraţie de
principiu care şi-ar avea locul mai potrivit în lucrările de doctrină decât în legislaţie”;
- textul art. 52 – „putea da naştere la controverse, deoarece concepea pedeapsa ca având o
dublă esenţă: măsură de constrângere şi mijloc de reeducare, în contradicţie cu părerea unanimă a
specialiştilor după care pedeapsa nu poate fi decât un rău, o măsură de constrângere; eventuala
reeducare a celui condamnat, ca şi prevenirea generală şi specială realizându-se ca o consecinţă a
constrângerii sau a ameninţării cu constrângerea”.
Ne vom apleca, pentru început, asupra afirmaţiei că dispoziţia din art. 52 C. pen. ar fi
„proclamativă”, o simplă definiţie, mai potrivită într-o lucrare de doctrină decât în legislaţie.
O atare afirmaţie oferă, în opinia noastră, mai multe motive de critică.
În primul rând, am observa că această afirmaţie pare să pună sub semnul îndoielii caracterul
normativ sau imperativ al dispoziţiei din art. 52 C. pen. – care, la fel ca majoritatea dispoziţiilor
penale, se prezintă ca o normă explicativă (declarativă sau interpretativă). O asemenea normă, e
drept, dobândeşte caracter imperativ (normativ), numai dacă e pusă în legătură cu alte norme,
principale, care stabilesc direct de reguli de drept. Cu alte cuvinte, privite în corelaţie cu normele
principale, normele explicative apar „ca repetări mai specificate de fragmente din alte norme
preceptive sau prohibitive”11. Însă, faptul că imperativitatea normelor explicative se manifestă doar
9

În acest sens G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte generale, Editura Zanichelli, Bologna, 1995, p. 3
Şt. Daneş, Comentarii la Titlul III – Pedepsele, p. 13.
11
G. Del Vecchio, Lecţii de filosofie juridică, Editura Europa Nova, 1994, p. 212.
10
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în mod indirect, în măsura în care servesc la interpretarea altor norme, nu ne îndreptăţeşte să
pretindem că ele ar fi lipsite de caracter normativ (sau imperativ). Aşa cum arăta profesorul Giorgio
Del Vecchio, „normele explicative poruncesc, în definitiv, acelora care aplică legile, de a înţelege
anumite cuvinte în sensul stabilit”.
În al doilea rând, o atare afirmaţie pare să ignore raţiunea însăşi de existenţă a normelor
explicative şi, în ultimă instanţă, chiar a definiţiilor sau conceptelor juridice. De aceea, este, poate,
util să reamintim ceea ce spunea profesorul Paul Georgescu, anume că definiţiile sau conceptele
juridice realizează întotdeauna o „transcriere ordonatoare” a realităţii, conform unor judecăţi de
valoare; ele „reduc realitatea, o condensează şi o raţionalizează oricât de confuză şi abundentă ar fi
ea”12.
În al treilea rând, am observa că, pe nedrept, o atare afirmaţie tinde să nege importanţa şi
utilitatea normelor explicative, în general – ceea ce reflectă o regretabilă neînţelegere a faptului că
dreptul este, prin excelenţă, o ştiinţă abstractă, construită deductiv (prin silogisme), în care
conceptualizarea joacă un rol de maximă importanţă.
Este evident că, dacă termenii folosiţi în premise şi-ar schimba permanent semnificaţia, în
funcţie de autor şi de împrejurări, şi concluziile ar fi permanent altele. În acest sens, aşa cum arăta
profesorul Paul Georgescu, conceptualizarea reprezintă „o condiţie sine qua non a unei bune
aplicări a normei”13, fără de care nu este posibilă încadrarea juridică a faptelor. În plus, este
preferabilă o definiţie legală, chiar greşită, dacă vrem să asigurăm aplicarea unitară a legilor – căci
nimeni nu poate ignora o lege (mai ales, o lege penală); în schimb, toţi pot ignora o teorie.
Şi apoi, orice normă legală (inclusiv cea explicativă) se poate corecta, în caz că este greşită.
Astăzi nu mai există interdicţii, deci putem reaşeza în drepturi studiul critic al normelor. Suntem
chiar obligaţi să facem aceasta – fiindcă, aşa cum arăta profesorul Vintilă Dongoroz14, studiul legii
nu trebuie să se rezume niciodată la un studiu exegetic (de analiză şi explicare a înţelesului normei)
şi, eventual, dogmatic (de sinteză, de formulare a principiilor care guvernează materia), ci trebuie să
includă, de asemenea, un studiu critic, de cenzurare a dreptului pozitiv, de verificare a valorii
raţionale a normelor existente.
În concluzie, contrar opiniei citate, noi susţinem că nu există nici un argument ştiinţific, care
să justifice abandonarea definiţiei legale a pedepsei, aşa cum a procedat legiuitorul noului Cod
penal.
Cât priveşte reproşurile care se aduc definiţiei actuale a pedepsei, acestea pretind, ni se pare,
o dezbatere publică, motiv pentru care, în acest context, vom face doar câteva observaţii.
În acest scop, reamintim că, în opinia citată, se susţine că, în timp ce art. 52 din Codul penal
în vigoare concepe pedeapsa ca având o dublă esenţă (măsură de constrângere şi mijloc de
reeducare), „părerea unanimă a specialiştilor” ar fi alta – anume că „pedeapsa nu poate fi decât un
rău, o măsură de constrângere; eventuala reeducare a celui condamnat, ca şi prevenirea generală
şi specială realizându-se ca o consecinţă a constrângerii sau a ameninţării cu constrângerea”.
Vedem însă că autorul acestei opinii nu oferă detalii, astfel că rămâne neclar cine, când şi
unde a negat existenţa scopului de reeducare (sau de readaptare socială) al pedepsei, limitând rolul
acesteia la acela de măsură de constrângere. O asemenea părere, e drept, a existat cândva, fiind
caracteristică teoriilor retributive, în care răul trebuia răsplătit cu rău şi în care „pedeapsa îşi era sie
însăşi scop”15; dar, aşa cum arată profesorul Tanoviceanu, asemenea teorii „nu mai servesc de bază
niciunei legiuiri penale moderne”, locul lor fiind luat, de multă vreme, de teoriile apărării sociale, în
12
P. Georgescu, Logica probelor şi silogismul judiciar, Revista de filozofie, nr. 3-4 (iulie – decembrie), 1942,
Bucureşti, Imprimeria „Tiparul Universitar”, p. 27.
13
Ibidem, p. 27.
14
V. Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939, p. 95-96.
15
I. Tanoviceanu, op. cit., vol.III, p. 199.
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care pedeapsa „urmăreşte prevenţiunea în multiple direcţiuni”16, inclusiv în direcţia îndreptării
condamnatului (prevenţie specială).
Şi, pe lângă aceasta, ni se pare destul de evident că nu putem defini pedeapsa doar ca o
măsură de constrângere. În definitiv, o atare definiţie este valabilă pentru orice sancţiune juridică,
astfel că nu ne îngăduie să facem vreo distincţie între pedepse şi alte categorii de sancţiuni juridice;
or, chestiunea esenţială este tocmai aceasta, anume de a surprinde acele elemente care conferă
specificitate pedepsei, îngăduind delimitarea ei de toate celelalte sancţiuni. După părerea noastră,
scopul de prevenţie generală şi specială ar fi unul dintre aceste elemente şi deci nu se poate renunţa
la el. Ar rămâne totuşi să reflectăm mai profund asupra faptului dacă acest element, singur, este
suficient, pentru a permite delimitarea pedepsei faţă de toate sancţiunile juridice, inclusiv faţă de
măsurile preventive prevăzute în Codul de procedură penală.

16

Idem, p. 201.
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„ABOLIŢIONISMUL” CODULUI PENAL
DE LA 1864 ŞI EVOLUŢIILE ULTERIOARE
Florentina Olimpia MUŢIU∗
Abstract:
The study takes into account that the Romanian penal legislation, in accordance with the
Constitution, is connected to reality set by political regimes that have succeeded in Romania during
1864-2009. In this context, carry out an analysis which aims to clarify the implications of abolishing the
death penalty in 1864, the regulation of death penalty since 1938 through various criminal laws
(1938-1968) and "the second abolition" in 1990 – strengthened by amending the Criminal Code of 1968,
by adopting the new Criminal Code in 2009. Current issue of abolishing the death penalty is discussed in
close relation to documents of the UN, Council of Europe and EU in this area.
Keywords: Criminal Code, Constitution, abolishing the death penalty, human rights,
harmonization of penal legislation

În doctrina penală română1, abolirea pedepsei cu moartea în Codul penal de la 1864 şi
evoluţiile ulterioare au făcut obiectul unei analize complexe care a încercat să clarifice implicaţiile
abolirii pedepsei cu moartea în 1864, ale reglementării pedepsei capitale începând cu 1938 prin
diferite legi penale (1938-1968), precum şi „ale celei de-a doua aboliri” în 1990.
Codul penal român de la 1864 reflectă cu claritate un aspect semnificativ al operei de
codificare penală, şi anume „balansul” între sincronism şi sincretism: sincronismul evidenţiază
faptul că legislaţia penală română este elaborată în consens cu legislaţia altor state europene;
sincretismul relevă faptul că legislaţia penală română, în raport cu alte legislaţii penale din spaţiul
european, are un specific, dar nu am putea spune că există un specific naţional, ci doar unul al
regimurilor politice – regimuri politice care şi-au găsit o expresie corespunzătoare în legislaţia
penală (la fel ca şi celelalte coduri penale, Codul penal de la 1864 poartă amprenta politicului).
Codul penal de la 1864 se înscrie pe coordonatele legislaţiilor penale din alte state europene,
apreciindu-se pe bună dreptate, că este un cod aboliţionist, în concordanţă cu reglementările
constituţionale: Constituţia din 1866 consacră în art. 18 principiul abolirii pedepsei cu moartea2, cu
precizarea că excepţie fac cazurile pe timp de război, prevăzute de Codul justiţiei militare (adoptat în
aprilie 1852).
Principiul abolirii pedepsei cu moartea a fost menţinut şi în Constituţia din 1923. Remarcăm
faptul că art. 16 din Constituţia din 1923 marchează o deplină continuitate cu prevederile din
Constituţia din 1866: „pedeapsa cu moartea nu se va putea reînfiinţa afară de cazurile prevăzute în
Codul penal militar în timp de război”3.
În corelaţie cu prevederile Constituţiei din 1923, Codul penal Carol al II-lea (Codul penal de
la 1936), iniţial, nu a conţinut reglementări referitoare la pedeapsa cu moartea. O dată cu introducerea prevederilor referitoare la pedeapsa cu moartea în Constituţia din 1938 (art. 15) se constată
interesul guvernanţilor de a recurge la aplicarea acestei pedepse pentru infracţiunile vizate de art. 15
∗

Conf. univ. dr. – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara.
Iulian Poenaru, Contribuţii la studiul pedepsei capitale, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1974, p. 73-78,
188-195; Iulian Poenaru, Pedeapsa cu moartea. „Pro” sau „contra”?, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p. 64-72.
2
Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, Constituţiile române. Texte. Note. Prezentare comparativă, Regia Autonomă
„Monitorul Oficial” Bucureşti, 1995, p. 34.
3
Ibidem, p. 65.
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din Constituţie: atentate împotriva Regelui, membrilor familiei regale, şefilor statelor străine şi
demnitarilor statului, din motive legate de exerciţiul funcţiunilor lor; tâlhărie cu omor; asasinat
politic. Relevant este Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1022 din 24 mai 1938 care introduce pe
timp de 1 an pedeapsa cu moartea pentru aceste infracţiuni, termen care a fost prelungit până în 1944
prin Jurnale succesive.
Aşa după cum se remarcă în literatura de specialitate, „într-un context constituţional marcat
de intruziunea unor idei corporatiste, autoritare şi naţionaliste, accentuat de plasarea în prim-plan a
statului ca entitate superioară căreia cetăţenii români îi datorează o supunere necondiţionată,
consacrarea constituţională a libertăţilor individuale este supusă aceloraşi filtraje ideologice. În
contextul marcat de restrângerea libertăţilor individuale, o dispoziţie importantă este şi aceea a
reinstituirii pedepsei cu moartea, după lunga perioadă de abolire a acesteia” 4.
În acord cu prevederile Constituţiei din 1938, au fost aduse modificări Codului penal de la
1936 prin Legea din 24 septembrie 1938 (care introduce între pedepsele pentru crime pedeapsa cu
moartea) şi Legea din 7 octombrie 1939. Spre deosebire de Codul penal de la 1864 care prin
aboliţionism îşi dovedeşte vocaţia sa europeană (pedeapsa cea mai severă prevăzută de acest cod
fiind munca silnică pe viaţă), Codul penal de la 1936 (modificat prin Legea din 24 septembrie 1938
şi prin Legea din 7 octombrie 1939) inserează o parte care se referă expres la „Dispoziţiuni speciale
relative la pedeapsa cu moartea” (Cartea IV, art. 597-600) ”5.
În perioada dictaturii antonesciene (6 septembrie 1940-23 august 1944) se constată o lărgire a
sferei de aplicare a pedepsei cu moartea pentru infracţiuni, precum: tâlhărie, sustragere de
armament, răzvrătire, insurecţie, rebeliune şi alte infracţiuni contra ordinii sociale, omor, provocarea
de pericol public, posedarea de armă fără autorizaţie (Legea nr. 80 din 6 februarie 1941 pentru
reprimarea faptelor ce pun în primejdie existenţa şi interesele statului); trădare şi spionaj (Legea nr.
336 din 10 aprilie 1941); tâlhărie, furt, incendiu, violare de domiciliu şi evadare (Legea nr. 857 din
24 iunie 1941); falsificarea de monedă (Legea nr. 978 din 8 noiembrie 1941); tâlhărie, furt în dauna
statului, delapidare – săvârşite în formă agravată în timpul stării de război, distrugerea unor bunuri
aparţinând statului, contrabandă vamală la export (Legea nr. 509 din 3 august 1943).
După 23 august 1944, se poate remarca interesul pentru adoptarea unor acte normative care
cuprind reglementări referitoare la sancţionarea prin pedeapsa cu moartea a criminalilor de război, a
persoanelor responsabile de intrarea României în cel de-al doilea Război Mondial, precum şi a celor
care au hotărât continuarea războiului contra U.R.S.S. Observăm că aceste reglementări încalcă
principiul neretroactivităţii legii penale (principiu prevăzut de Codul penal republicat în 1948, la art.
1. alin. 1). În acest context, „dispoziţiile sancţionatoare mai grave incluzând şi pedeapsa cu moartea,
au retroactivat accentuând, în acelaşi timp, caracterul represiv al legii penale”6; un alt element de
noutate l-a reprezentat instituirea Tribunalelor Poporului pentru judecarea crimelor de război.
Dintre legile care cuprind incriminări cu caracter retroactiv, menţionăm: Legea nr. 488 din
1944, Legea nr. 50 din 21 ianuarie 1945 şi Legea nr. 312 din 24 aprilie 1945 pentru urmărirea şi
sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării; Legea nr. 291 din 1947 care vizează sancţionarea
persoanelor responsabile de intrarea României în cel de-al doilea Război Mondial, Legea nr. 16 din
15 ianuarie 1949 pentru urmărirea şi sancţionarea persoanelor care săvârşesc crime ce pun în
primejdie securitatea statului şi propăşirea economiei naţionale sau crime îndreptate împotriva
dotării Forţelor Armate ale republicii (lege modificată prin Decretul nr. 199 din 12 august 1950).
Precizăm faptul că prin Decretul nr. 202 din 14 mai 1953 prevederile din aceste acte normative au
fost abrogate parţial, iar prin Decretul nr. 318 din 21 iulie 1958 au fost abrogate integral.
4
Ioan Stanomir, Geneza unui regim autoritar. Constituţia din 1938, în Romanian Political Science, Studia Politica,
Revista Română de Ştiinţă Politică, vol.I, Nr. 2/2001, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Cercetări Politice, p. 371-372.
5
George Alexianu (coord.), Codul Penal din 18 martie 1936 cuprinzând toate modificările până la 1 iulie 1943,
Editura SOCEC & Co., S.A.R., Bucureşti, 1943, p. 130-131.
6
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Odată cu republicarea Codului penal din 1936 la 2 februarie 1948, în art. 24 se prevede că
pedeapsa cu moartea are caracter excepţional (nemaifiind considerată pedeapsă de drept comun, aşa
cum preciza Legea din 24 septembrie 1938) şi se aplică în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege.
Codul penal republicat în 1948 cuprinde dispoziţii referitoare la aplicarea pedepsei cu moartea în
cazul săvârşirii unor infracţiuni deosebit de grave, precum: trădarea de patrie (în diferitele sale forme
prevăzute de art. 184-192), spionajul (art. 194), actele de teroare (art. 207), uneltirea contra ordinii
sociale (art. 209), sabotajul contrarevoluţionar (art. 2091), distrugerea sau degradarea fabricilor,
uzinelor sau a altor obiective economice sau neîndeplinirea cu ştiinţă sau îndeplinirea voit neglijentă
a anumitor obligaţii (art. 2093), răzvrătirea (art. 210), insurecţia armată (art. 211), uzurparea militară
(art. 212), producerea catastrofei în transportul pe căile ferate (art. 2451), incursiunea pe teritoriul
ţării (art. 320), omorul deosebit de grav şi cel săvârşit prin cruzimi sau torturi (art. 4641), tâlhăria
prin care s-a cauzat moartea în condiţiile art. 4641 (art. 533).
Legea nr. 16 din 1949 face referire la o serie de infracţiuni deosebit de grave care periclitează
securitatea statului, dotarea forţelor armate ale R.P.R. şi propăşirea economiei naţionale (infracţiuni
pentru care se aplică pedeapsa capitală) 7. Interesul pentru apărarea proprietăţii socialiste se reflectă
în: Decretul nr. 469 din 30 septembrie 1957 care modifică art. 236 din Codul penal referitor la
infracţiunea de delapidare, prevăzând pedeapsa cu moartea ca pedeapsă alternativă în cazul formei
agravate; Decretul nr. 318 din 21 iulie 1958 care prevede sancţionarea prin pedeapsa cu moartea a
delapidării al cărei cuantum depăşeşte 100000 de lei, respectiv a delapidării cu un cuantum mai mic
decât această valoare dacă se constată un pericol social deosebit datorită frecvenţei faptelor de
aceeaşi natură sau a gravităţii urmărilor provocate (Decretul din 1958 precizează că aceste dispoziţii
se aplică şi în cazul altor infracţiuni intenţionate săvârşite în aceleaşi condiţii împotriva proprietăţii
socialiste). Ulterior, prin Decretul nr. 212 din 17 iunie 1960 se abrogă prevederile cuprinse în cele
două acte normative8.
Decretul nr. 212 din 17 iunie 1960 introduce în Codul penal un titlu referitor la Infracţiuni
contra păcii şi omenirii (Titlul I bis), prevăzând infracţiuni contra umanităţii în cazul cărora se aplică
pedeapsa cu moartea: genocidul (art. 2312), supunerea la tratamente neomenoase a răniţilor,
bolnavilor, precum şi a oricăror alte persoane căzute sub puterea adversarului, ori supunerea la
experienţe medicale sau ştiinţifice care nu sunt justificate de un tratament medical în interesul lor,
dacă au fost ucişi, mutilaţi sau exterminaţi (art. 2344 alin. 3).
Codul penal de la 1968 evidenţiază preocuparea legiuitorului de a restrânge sfera de aplicare
a pedepsei cu moartea numai la infracţiunile deosebit de grave care lezează valori sociale
fundamentale protejate de legea penală (integritate teritorială, suveranitate naţională, securitatea
statului, capacitatea de apărare a ţării, avutul obştesc, viaţa persoanei, demnitatea umană). Se poate
constata un element de continuitate cu Codul penal republicat în 1948, şi anume reglementarea
caracterului excepţional al pedepsei cu moartea (art. 54). Spre deosebire de Decretul nr. 469 din 30
septembrie 1957 care prevede pedeapsa cu moartea ca sancţiune alternativă în cazul delapidării
deosebit de grave, Codul penal din 1968 cuprinde dispoziţii referitoare la pedeapsa cu moartea ca
alternativă a pedepsei închisorii pe timp limitat (15-20 de ani), aplicabilă în cazul infracţiunilor
deosebit de grave pentru care sunt prevăzute pedepse alternative (în fiecare caz concret instanţa
apreciază dacă, în raport cu pericolul social al infracţiunii săvârşite, cu persoana infractorului, cu
circumstanţele agravante sau atenuante, se impune aplicarea pedepsei capitale):
a) infracţiuni contra securităţii statului: trădarea (art. 155), spionajul (art. 156), complotul
(art. 167), infracţiuni privind acţiuni duşmănoase împotriva statului (art. 158), atentatul care pune în
7

Ludovic Biro, Matei Basarab, Curs de drept penal al R.P.R., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p.

275-276.

8

Iulian Poenaru, op. cit., p. 67.
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pericol securitatea statului (art. 160), atentatul contra unei colectivităţi (art. 161), sabotajul (art. 164),
actele de diversiune (art. 163), subminarea economiei naţionale care a produs pagube importante
(art. 165 alin. 2);
b) infracţiuni contra capacităţii de apărare a ţării: capitularea (art. 338), părăsirea câmpului de
luptă (art. 339), părăsirea navei în timp de război (art. 341 alin. 2);
c) infracţiuni contra păcii şi omenirii: genocidul (art. 357), tratamentele neomenoase aplicate
prin tortură, mutilare sau exterminare a răniţilor sau bolnavilor, a membrilor personalului civil
sanitar sau al Crucii Roşii ori al organizaţiilor asimilate acestora, a naufragiaţilor, a prizonierilor de
război şi, în general, a oricărei alte persoane căzute sub puterea adversarului (art. 358 alin. 3); în
timp de război săvârşirea acestor două infracţiuni se sancţionează exclusiv cu pedeapsa capitală [art.
353 alin. (2), art. 358 alin. (4)];
d) infracţiuni contra persoanei: omorul deosebit de grav (art. 176);
e) infracţiuni contra avutului obştesc: delapidarea, dacă a avut consecinţe deosebit de grave
(art. 223 alin. 3), furtul, dacă a avut consecinţe deosebit de grave (art. 224 alin. 3), tâlhăria, dacă a
avut ca urmare moartea victimei sau alte consecinţe deosebit de grave (art. 225 alin. 3), pirateria
săvârşită în dauna avutului obştesc (art. 226), distrugerea care a avut ca urmare un dezastru (art. 231
alin. 4).
Odată cu schimbarea regimului politic în urma evenimentelor din decembrie 1989, se
remarcă un curent favorabil abolirii pedepsei cu moartea; demersul aboliţionist se concretizează prin
adoptarea de către CFSN a Decretului-lege nr. 6 din 7 ianuarie 1990 (publicat în Monitorul Oficial
nr. 4 din 8 ianuarie 1990) care precizează că: pedeapsa cu moartea, prevăzută pentru unele
infracţiuni din Codul penal şi legile speciale, este abolită şi se înlocuieşte cu pedeapsa detenţiunii pe
viaţă (art. 1); toate dispoziţiile privind pedeapsa cu moartea din Codul penal, Codul de procedură
penală şi alte acte normative, în afara celor abrogate expres prin art. 4 din Decretul-lege, sunt
considerate că se referă la pedeapsa detenţiunii pe viaţă (art. 2); pedeapsa cu moartea aplicată prin
hotărâre judecătorească rămasă definitivă, dar neexecutată, se înlocuieşte cu pedeapsa detenţiunii pe
viaţă, conform procedurii privind înlocuirea pedepsei capitale. În literatura de specialitate se
apreciază în mod justificat că „s-a pus astfel capăt unei perioade de peste jumătate de secol în care
pedeapsa cu moartea, necunoscută în timp de pace, în dreptul penal român modern, a fost introdusă,
menţinută şi aplicată, de cele mai multe ori în interese străine justiţiei, de regimurile care s-au
succedat la noi între anii 1938 şi 1989”9.
România se încadrează în categoria statelor aboliţioniste de jure10. Remarcăm faptul că legea
fundamentală a statului (Constituţia României din 1991) reflectă ralierea României la valorile
democraţiei autentice, între care se înscrie şi abolirea pedepsei cu moartea; semnificative în acest
sens sunt prevederile art. 22 alin. 3 care statuează că pedeapsa cu moartea este interzisă. Prin aceste
dispoziţii constituţionale, dar şi prin ratificarea de către România a unor documente internaţionale şi
europene relevante pe linia abolirii pedepsei cu moartea, considerăm că au fost create premisele
pentru respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului, între care dreptul la viaţă
ocupă un loc primordial.
Consecvent principiilor democratice şi garantării drepturilor fundamentale ale omului,
legiuitorul român, în Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) 11, include în sistemul pedepselor
principale detenţiunea pe viaţă (art. 56-59), închisoarea (art. 60) şi amenda (art. 61-64).
9
Costică Bulai, Bogdan N. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2007, p. 303-304.
10
Jean Pradel, Droit pénal comparé, Editions Dalloz, Paris, 2002.
11
Ilie Pascu, Petre Buneci, Noul Cod penal. Partea generală şi Codul penal. Partea generală în vigoare. Prezentare
comparativă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 70-71.
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Din 1990 până în prezent, în societatea românească s-au conturat două poziţii cu privire la
abolirea pedepsei cu moartea:
A) Pro, argumentată prin:
a) corelarea legislaţiei româneşti cu reglementările internaţionale şi europene în materie12;
b) bunele practici în promovarea şi garantarea drepturilor omului;
c) raţiuni de ordin etic şi religios;
d) ineficienţa aplicării pedepsei capitale pentru a se asigura o reală diminuare a ratei
criminalităţii;
e) interesul pentru elaborarea şi derularea unor programe eficace de reeducare a infractorilor
în penitenciare în concordanţă cu ceea ce s-ar putea numi trend actual în penologie: finalitatea
pedepsei nu o reprezintă eliminarea infractorului, ci reeducarea şi reintegrarea socială a acestuia
(este adevărat că atunci când este vorba de infracţiuni deosebit de grave în cazul cărora se dispune
aplicarea pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a pedepsei închisorii, reeducarea ar trebui să fie un
element constant vizat prin programele la care participă condamnatul în cadrul penitenciarului –
participare care se poate face numai după o atentă evaluare psihologică, socială şi medicală a
acestuia, pentru a nu exista riscul unor manifestări de violenţă în cadrul unor activităţi de grup).
Ţinând seama de argumentele prezentate mai sus, susţinem această poziţie în favoarea
abolirii pedepsei cu moartea. Deşi în ultima perioadă de timp, pornind de la nemulţumirile
exprimate în rândul opiniei publice cu privire la amplificarea fenomenului criminalităţii în condiţiile
aplicării prevederilor legale în vigoare care nu s-au dovedit pe deplin eficiente în lupta împotriva
acestui fenomen, se observă un interes nu numai din partea unor politicieni, ci şi din partea unor
asociaţii (de exemplu, Pro democraţia) de a lua „pulsul” existent în rândul opiniei publice (comandarea unor sondaje de opinie privind oportunitatea reintroducerii pedepsei cu moartea), considerăm
că nu este necesară o revenire la unele reglementări care au reprezentat cheia de boltă a represiunii
în timpul celor trei dictaturi care au marcat nu doar istoria, ci şi mentalitatea românilor pe o perioadă
de 51 de ani (1938-1989).
Considerăm că pedeapsa cu moartea, în secolul XXI, într-un stat de drept cum se pretinde a fi
şi România, nu poate constitui o soluţie nici măcar pentru situaţii excepţionale.
B) Contra, având în vedere următoarele considerente:
a) Creşterea ratei criminalităţii mai ales în perioada 1990-1996 în care am asistat la o tranziţie
continuă care a permis o reconfigurare a formelor în care se manifestă activitatea infracţională (mica
infracţionalitate, dar şi criminalitatea organizată), ceea ce denotă o deficienţă nu doar la nivel
legislativ, ci şi la nivel judiciar.
b) Recrudescenţa actelor prin care siguranţa cetăţeanului este periclitată, insecuritatea
generând perturbări în ceea ce priveşte stabilitatea socială, economică, dar şi politică a societăţii
româneşti.
12
Al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice referitor la abolirea
pedepsei cu moartea, adoptat de Adunarea Generală a O.N.U. la 15 decembrie 1989, semnat de România în martie 1990 şi
ratificat prin Legea nr. 7 din 1991, publicat în Monitorul Oficial nr. 18 din 26 ianuarie 1991;
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, adoptată de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950 (ratificată de
România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994); Protocolul nr. 6 adiţional la
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Protocolul cu privire la abolirea pedepsei cu moartea) încheiat la Strasbourg la
28 aprilie 1983 (ratificat de România prin Legea nr. 30/1994 publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994) şi
amendat ulterior prin Protocolul nr. 11 încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 (ratificat de România prin Legea nr. 79/1995
publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din 13 iulie 1995); Protocolul nr. 13 încheiat la Vilnius la 3 mai 2002 (ratificat de
România prin Legea nr. 7/2003 publicată în Monitorul Oficial nr. 27 din 20 ianuarie 2003); Rezoluţia Parlamentului
European din 27 septembrie 2007 privind un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea P6_TA(2007) 0418;
Orientările UE privind pedeapsa cu moartea: versiune revizuită şi actualizată (2008).
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c) Atitudinea opiniei publice faţă de reintroducerea pedepsei cu moartea reflectată de sondaje
de opinie, precum Sondajul de opinie realizat în perioada 23-28 septembrie 2010 de Compania de
Cercetare Sociologică şi Branding (CCSB) la comanda Pro Democraţia13 pe un eşantion
reprezentativ alcătuit din 1.017 persoane (sondajul de opinie având o marjă de eroare de plus/minus
3, 1%). Rezultatele acestui sondaj relevă că, în situaţia în care s-ar organiza un referendum pentru
reintroducerea pedepsei cu moartea, 50% dintre români ar vota „pentru”, 42% ar vota „împotrivă”,
1% nu ar vota, iar 7% dintre respondenţi au precizat: „nu ştiu/nu răspund”.
d) Nuanţarea prevederilor constituţionale în materie, considerându-se că ar fi necesară
introducerea unor reglementări privind pedeapsa capitală aplicabilă în cazul unor infracţiuni
deosebit de grave, dar şi în cazul stării de urgenţă şi a stării de război; deşi unii susţin această idee,
revizuirea Constituţiei presupune o procedură complexă.
Un aspect relevant menţionat în literatura de specialitate este faptul că „s-a mai susţinut, tot
de către partizanii pedepsei cu moartea, că nici pedeapsa închisorii pe viaţă, care ar înlocui-o, nu este
mai puţin crudă, de vreme ce supune pe condamnat la o moarte lentă. Argumentul nu este însă
convingător, deoarece închisoarea, chiar pe viaţă, păstrează posibilitatea remiterii şi reparării.(...)
Iată de ce partizanii abolirii pedepsei cu moartea sunt tot mai numeroşi”14.

13
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7880702-sondaj-ccsb-jumatate-dintre-romani-sunt-acord-reintroducereapedepsei-moartea.htm
14
Costică Bulai, Bogdan N. Bulai, op. cit., p. 304-305.
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CONTRIBUŢIA ŞTIINŢEI PENALE ROMÂNE LA ELABORAREA
INCRIMINĂRILOR PRIVIND PROTECŢIA VIEŢII PERSOANEI
ÎN NOUL COD PENAL
Constantin DUVAC∗
Abstract:
The author achieves a detalied analysis of the existent controversies in matters of the crimes
against people’s life (those committed against a family member included) and, consequently of the
solutions identified by Romanian doctrinaires for improving the texts provided for in this matter under
the Criminal Code of 1968, along with the de lege ferenda proposals formulated for this purpose.
In this respect, the author takes also into account the observations drawn from the evolution of
medical sciences in relation with the moment of the inception or of the cessation of the people’s right to
life, or in relation with the state of confusion of the mother of the new-born infant at the moment of his
killing.
The author further presents in an analytical way the doctrinary solutions taken over by the
legislator of 2009 on the occasion of drafting the texts incriminating the acts committed against the life of
a person, those committed against a familiy member included (murder, first degree murder, murder on
victims’s request, complicity in another’s suicide, involuntary manslaughter, domestic violence,
infanticide or bodily harm of the new-born infant committed by mother), endeavouring to identify the
arguments that established the foundation of such assumption.
Additionally, the author has no reluctance in expressing his stance as to the legal content, the
systematisation and the limits of the penalties provided for by the legislation in relation to such criminal
offences, and in putting forward his own solutions and ideas in this regard.
To the end of this analysis, the author puts forward certain conclusions and de lege ferenda
proposals as to the drafting and content of Art. 188-192 and Art. 199-200 of the new Criminal Code, in
order to determine an adequate safeguard of the social values covered by this criminalisation, a unitary
application of the texts under discussion and, implicitly, a better rendering of the criminal justice in
Romania.
Key words: criminal law, Criminal Code, new Criminal Code, offence, penalty, murder, first
degree murder, murder on victims’s request, complicity in another’s suicide, involuntary manslaughter,
domestic violence, infanticide or bodily harm of the new-born infant committed by mother

1. Principalele controverse existente în doctrina şi în practica judiciară română cu
privire la reglementarea în vigoare
A) În încercarea de a descifra conceptul pluralităţii aparente de infracţiuni şi de a identifica
toate modalităţile sub care se poate înfăţişa aceasta, aşa cum am arătat şi cu alte prilejuri1, după
părerea noastră infracţiunea deviată nu s-ar înscrie în această figură juridică, soluţia care s-ar
impune într-o astfel de ipoteză fiind cea a pluralităţii reale de infracţiuni (o tentativă a infracţiunii
aflate în reprezentarea făptuitorului şi o infracţiune consumată din culpă, cu condiţia ca acestea să
∗
Cercetător asociat – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Conf. univ.
– Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Universitatea „Agora” din Oradea; e-mail: ctinduvac@yahoo.com.
1
A se vedea: C. Duvac, Pluralitatea aparentă de infracţiuni, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 30;
C. Duvac, Concursul ideal (formal) de infracţiuni, pluralitate aparentă sau reală de infracţiuni?, în „Dreptul” nr. 2/2009,
p. 123-124.
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fie incriminate), cu toate că doctrina română cvasiunanimă analizează infracţiunea deviată în cadrul
unităţii naturale de infracţiune, alături de infracţiunea simplă şi de infracţiunea continuă.
Astfel, în ceea ce priveşte infracţiunea deviată, s-a pus problema dacă în situaţia concretă în
care aceasta se săvârşeşte există o pluralitate reală de infracţiuni formată din tentativa la infracţiunea
pe care făptuitorul o are în reprezentare şi infracţiunea efectiv consumată săvârşită prin devierea
acţiunii sau este vorba numai de o unitate naturală de infracţiune (pluralitate aparentă de infracţiuni).
Într-o opinie2, majoritară în literatura de specialitate şi însuşită de practica judiciară3, se susţine că în
2

A se vedea I. Tanoviceanu, Curs de drept penal, vol. I, Atelierele grafice „Socec & Co” Societatea Anonimă,
Bucureşti, 1912, p. 676-677. În acelaşi sens: Tr. Pop, Drept penal comparat. Partea generală, vol. II, Institutul de arte
grafice „Ardealul”, Cluj, 1923, p. 465, 469; Tr. Pop, Comentare, în „Codul penal Carol al II-lea adnotat. Partea generală” de
C. Rătescu, H. Asnavorian, I. Ionescu-Dolj, Tr. Pop, I. Gr. Perieţeanu, M. I. Papadopolu, V. Dongoroz, N. Pavelescu, vol. I,
Editura Socec, Bucureşti, 1937, p. 342. Autorul consideră drept eroare de fapt neesenţială ipotezele de error in personam,
error in objecto şi aberratio ictus. O astfel de eroare este inoperantă. Sunt culpabil ca şi cum nu s-ar fi produs eroarea; V.
Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939, p. 423; E. Petit, C. Gr. Zota, Codul penal „Carol al II-lea” adnotat, Editura
Ziarului „Universul”, Bucureşti, 1939, p. 155; I. Rădulescu, Curs de drept penal, ediţia a II-a, Editura „Cultura Poporului”,
Bucureşti, 1939, p. 499; G. Vrăbiescu, Curs de drept penal, ediţia I, Bucureşti, 1945, p. 334-335; B. Braunstein, Dreptul
penal al R.P.R., partea specială, vol. I, Iaşi, 1969, p. 140; R. M. Stănoiu, Omorul (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii), în „Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială” de V. Dongoroz ş.a., vol. III,
Editura Academiei, Bucureşti, 1971, p. 183-184. Autoarea îşi întemeiază soluţia unităţii de infracţiune pe echivalenţa dintre
modalităţile intenţiei (fapta consumată se comite, în această concepţie, cu intenţie indirectă) şi pe identitatea valorilor
ocrotite de lege; I. Oancea, Drept penal. Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 221; Ghe.
Dărângă, Eroarea de fapt, (Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei), Comentariu, în „Codul penal comentat şi
adnotat. Partea generală” de T. Vasiliu ş.a., Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 378; G. Antoniu, Omorul (Infracţiuni
contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii. Omuciderea), Comentariu, în „Codul penal, comentat şi adnotat. Partea
specială”, vol. I, de T. Vasiliu ş.a., Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 75; M. Basarab, Drept penal.
Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 160; V. Dobrinoiu, Ghe. Nistoreanu ş.a., Drept penal.
Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992, p. 159; I. Oancea, Tratat de drept penal. Partea
generală, Editura All, Bucureşti, 1994, p. 140; N. Giurgiu, Legea penală şi infracţiunea, Editura Gama, Iaşi, 1994, p.
395-396; V. Mirişan, Consideraţii privind unele cauze care înlătură caracterul penal al faptei, Editura Gil, Zalău, 1996, p.
189-190; M. Basarab, Drept penal. Partea generală, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 163-164; Ghe.
Diaconescu, Infracţiunile în Codul penal român, vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 157; I. Pascu, Infracţiunea
deviată (Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni) în „Drept penal. Partea generală” de V. Dobrinoiu, Ghe. Nistoreanu ş.a.,
ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal,
Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997, p. 232; N. Giurgiu, Drept penal general, Editura Cantes, Iaşi, 2000, p. 431; I.
Tănăsescu, G. Tănăsescu, C. Tănăsescu, Tratat de drept penal, Editura Sitech, Craiova, 2000, p. 367; Ghe. Diaconescu,
Drept penal. Partea specială, curs, vol. I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003, p. 170; O. Predescu, A.
Hărăstăşanu, Drept penal. Partea specială, ediţia a II-a revizuită, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2007, p. 58; Av.
Filipaş, Drept penal român. Partea specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 143-144; Ghe. Mateuţ, Omorul
(Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii), Comentariu, în „Codul penal comentat. Partea specială” de M.
Basarab ş.a., Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 91-92, 119; Ghe. Diaconescu, Omorul (Infracţiuni contra vieţii,
integrităţii corporale şi sănătăţii), în „Tratat de drept penal. Partea specială” de Ghe. Diaconescu, C. Duvac, Editura C. H.
Beck, Bucureşti, 2009, p. 83.
În doctrina străină, a se vedea: Fr. von Liszt, Traité de droit pénal allemand. Introduction – Partie générale, tome
prémier, traduit sur la 17e édition allemande (1908) par M. R. Lobstein, V. Giard & E. Briere, Paris, 1911, p. 262; G. Vidal,
Cours de droit criminel et de science péniténtiare, Ve édition Paris, 1916, p. 330; G. Leone, Il reato aberrante, Casa Editrice
Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1940, p. 91-92; R. Pannain, Manuale di diritto penale. Parte generale, Torino, 1962, p. 576;
P. Bouzat, în P. Bouzat, J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, vol. I, Dalloz, Paris, 1963, p. 193; G. Stefani, G.
Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, 15 édition, Dalloz, Paris, 1995, p. 336; M. Puech, Droit pénal général, Ed. Litec,
Paris, 1988, p. 408; F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, seconda edizione, Cedam, Padova, 1988, p. 382; Fr.
Desportes, Fr. Le Gunehec, Le nouveau droit pénal. Droit pénal général, tome prémier, septième édition, Ouvrage a jour au
1 octobre 2000, Paris, p. 488; Fr. Muñoz Conde, M. García Aran, Derecho penal, parte general, 5 edicion, revisada y puesta
al dia, Edita Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p. 308.
3
A se vedea Cas II 971/1914, în „Curierul Judiciar” nr. 12/1915, p. 97 cu notă aprobativă de I. Tanoviceanu. În
acelaşi sens: Cas II nr. 3149/1937 şi nr. 5445/1940 citate de N. T. Buzea, Infracţiunea penală şi culpabilitatea, Tipografia
Sabin Solomon, Alba Iulia, 1944, p. 516. În motivarea acestei decizii, s-a arătat că „eroarea asupra persoanei victimei nu este
o cauză care să modifice caracterul crimei de omucidere cu voinţă, deoarece legea penală sancţionează suprimarea vieţii unei
persoane fără a face distincţie dacă victima era sau nu vizată de acuzat, fiind suficient a se stabili intenţia de a omorî,
materializată prin aducerea ei la îndeplinire”; Trib. reg. Suceava, dec. pen. nr. 2680/1955, în „Justiţia nouă” nr. 1/1956, p.
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cazul infracţiunii deviate, fie că este vorba de o eroare asupra identităţii persoanei (error in
personam), fie de devierea acţiunii (aberratio ictus) există o singură infracţiune, aceea săvârşită prin
devierea acţiunii de la proiectul iniţial, rezoluţia infracţională fiind unică şi realizată integral.
Împrejurarea că infractorul a ucis ori a lovit o altă persoană decât aceea aflată în reprezentarea sa pe
care a confundat-o cu aceea pe care urmărea să o lovească sau să o ucidă nu are nicio relevanţă,
astfel că numai aparent suntem în faţa unei pluralităţi de infracţiuni (aceea pe care efectiv a
săvârşit-o şi cea pe care numai a încercat să o comită); în realitate există o infracţiune unică,
deoarece legea nu ocroteşte viaţa sau bunurile unei anumite persoane, ci ale oricărei persoane.
Hotărârea de a ucide, a lovi sau a fura etc. fiind realizată integral, tentativa de săvârşire a infracţiunii
asupra persoanei vizate de făptuitor se absoarbe, ca orice tentativă, în chip natural, în infracţiunea
fapt consumat.
Cu privire la omorul săvârşit din eroare asupra persoanei sau prin devierea acţiunii de ucidere
s-a mai afirmat că răspunderea se extinde şi asupra participanţilor, deoarece intenţia indirectă
operează asupra tuturor participanţilor care au contribuit la săvârşirea omorului acceptând riscul ca
autorul din eroare sau din nedibăcie să ucidă pe o altă persoană decât cea vizată4.
Într-o altă opinie5 se susţine că, în cazul devierii acţiunii (aberratio ictus), ori de câte ori se
constată existenţa pe lângă infracţiunea consumată săvârşită prin devierea acţiunii, a elementelor
148; Trib. Suprem, Col. pen., dec. nr. 272/1957, în Culegere de decizii 1957, p. 426; Trib. reg. Cluj, dec. pen. nr. 399/1960,
în „Legalitatea populară” nr. 3/1961, p. 96; Trib. Suprem, S. pen., dec. nr. 168/1962, în „Justiţia nouă” nr. 10/1962, p. 167;
Plenul Trib. Suprem, dec. îndrumare nr. 3/1964, în Culegere de decizii 1964, p. 359; Trib. Suprem, Col. pen., dec. nr.
1903/1968, în Culegere de decizii 1968, p. 314; „Justiţia nouă” nr. 12/1968, p. 177; Trib. Suprem, S. pen., dec. nr. 783/1975,
în Culegere de decizii 1975, p. 329; Trib. Suprem, S. pen., dec. nr. 2121/1976, R. II, p. 278; Trib. Suprem, S. pen., dec. nr.
468/1977, în Culegere de decizii 1977, p. 269; Trib. Suprem, S. pen., dec. nr. 1304/1979, în „Repertoriu alfabetic de practică
judiciară în materie penală pe anii 1976-1980” de V. Papadopol, M. Popovici, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1982, p. 275; Trib. Suprem, S. pen., dec. nr. 100/1980, în „Revista română de drept” nr. 9/1980, p. 64; Trib. Suprem, S. pen.,
dec. nr. 1721/1981, în „Revista română de drept” nr. 4/1982, p. 70; Trib. Suprem, S. pen., dec. nr. 471/1988, în „Revista
română de drept” nr. 11/1988, p. 78.
4
A se vedea R. M. Stănoiu, op. cit., vol. III, p. 184.
5
A se vedea N. T. Buzea, Principii de drept penal. Infracţiunea penală, vol. I, Institutul de Arte Grafice „Albina
Românească”, Iaşi, 1937, p. 534. În acelaşi sens: N. T. Buzea, Infracţiunea penală şi culpabilitatea, cit. supra, p. 517-518; I.
Oancea, notă la dec. nr. 2680/1956 a Trib. reg. Suceava, în „Justiţia nouă” nr. 1/1956, p. 145; Al. Rădulescu, notă în
„Legalitatea populară” nr. 3/1961, p. 96; L. Biro, în „Curs de drept penal. Partea generală” de L. Biro, M. Basarab, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p. 153-154; L. Biro, Devierea acţiunii şi efectul ei asupra calificării faptei
săvârşite, în „Justiţia nouă” nr. 6/1966, p. 118; C. Bulai, Eroarea de fapt în teoria şi practica dreptului penal, în „Justiţia
nouă” nr. 10/1965, p. 53-54; M. Zolyneak, Concursul de infracţiuni în dreptul penal român (teză de doctorat susţinută în
cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi sub coordonarea prof. univ. dr. Grigore Theodoru), 1970, p.
205. Autoarea este de părere că cele două infracţiuni sunt în concurs ideal şi nu real întrucât există o singură acţiune comisă
de făptuitor. C. Bulai, Drept penal. Partea generală, Bucureşti, 1987, p. 200; C. Bulai, Drept penal român, Editura „Şansa”
S.R.L., Bucureşti, 1992, p. 211-212; C. Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Casa de Editură şi Presă „Şansa”
S.R.L., Bucureşti, 1994, p. 115; N. Giurgiu, Legea penală şi infracţiunea, Editura Gama, Iaşi, 1994, p. 223; L. Barac, Drept
penal. Partea generală, vol. I, Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa, 1994, p. 137; G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1995, p. 314-316; C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Editura All, Bucureşti,
1997, p. 472; C. Butiuc, Infracţiunea complexă, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 8; Fl. Streteanu, Concursul de
infracţiuni (teză de doctorat susţinută în 1998 în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
sub coordonarea prof. univ. dr. Matei Basarab), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 195, 197; N. Giurgiu, Drept penal
general, Editura Cantes, Iaşi, 2000, p. 250; Al. Boroi, Drept penal. Partea generală, ediţia a II-a, Editura All Beck,
Bucureşti, 2000, p. 151; L. Barac, Constantele şi variabilele dreptului penal. Partea generală. Partea specială. Jurisprudenţă penală, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 72; Ghe. Nistoreanu, Al. Boroi, Drept penal. Partea generală, Editura
All Beck, Bucureşti, 2002, p. 138; C. Niculeanu, Despre infracţiunea deviată, în „Dreptul” nr. 2/2002, p. 174-176; G.
Paraschiv, Reflecţii asupra infracţiunii deviate, în „Revista de drept penal” nr. 2/2002, p. 79; Fl. Streteanu, Drept penal.
Partea generală, vol. I, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 480; Al. Boroi, Ghe. Nistoreanu, Drept penal. Partea generală,
ediţia a IV-a, revizuită conform noului Cod penal, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 218; G. Paraschiv, Unitatea
naturală de infracţiune (teză de doctorat susţinută în cadrul Academiei Române, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei
Rădulescu” sub coordonarea prof. univ. dr. George Antoniu), Bucureşti, 2004, p. 33; V. Păvăleanu, Drept penal general,
potrivit Noului Cod penal, curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 207; C. Mitrache, Infracţiunea deviată
(Unitatea de infracţiune) în „Instituţii de drept penal” de C. Bulai, Av. Filipaş, C. Mitrache, curs selectiv pentru examenul de
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constitutive ale unei tentative pedepsibile, trebuie să se reţină nu o infracţiune unică, ci un concurs
de infracţiuni, o pluralitate reală formată din tentativa infracţiunii aflate în reprezentarea făptuitorului şi infracţiunea consumată din culpă, săvârşită ca urmare a devierii acţiunii. O eventuală
absorbire a tentativei în infracţiunea fapt consumat apare ca artificială şi contrară legii, care nu
prevede o astfel de absorbţie, ceea ce presupune a lăsa nesancţionată tentativa, deşi fiecare din
faptele reţinute s-au comis în raport cu victime diferite. Aşa, de pildă, în cazul infractorului care,
ţintind greşit, ucide o altă persoană decât aceea asupra căreia a tras, acesta a săvârşit evident şi o
tentativă de omor asupra unei persoane străine: ca urmare, făptuitorul va răspunde, potrivit primei
opinii, numai pentru infracţiunea de omor consumat lăsând nesancţionată tentativa de omor asupra
altei persoane. Caracterul artificial al absorbţiei tentativei în faptul consumat apare clar dacă ne
imaginăm ipoteza că persoana pe care făptuitorul voia să o ucidă a fost rănită, chiar nemortal. În
această situaţie existenţa tentativei de omor cu greu ar putea fi negată6.
În realitate, între cele două situaţii există o anumită deosebire; în cazul erorii asupra
persoanei, reprezentarea făptuitorului este alterată, însă executarea este perfectă, pe când în cazul
aberratio ictus reprezentarea acestuia este corectă, dar executarea este greşită. Este comun însă
ambelor situaţii faptul că subiectul activ a urmărit săvârşirea unui fapt concret, determinat, împotriva
unei victime anumite şi nu să ajungă la un rezultat echivalent celui descris în norma de incriminare;
dacă făptuitorul ar fi avut în reprezentare şi rezultatul efectiv produs, el ar fi răspuns pentru omor cu
intenţie indirectă ori pentru culpă cu previziune în raport cu victima efectiv lezată; dacă n-a avut în
vedere şi posibilitatea acestui rezultat, extinderea intenţiei făptuitorului, constituită numai în raport
cu victima aflată în reprezentarea sa, la victima efectiv lezată, apare la fel de discutabilă ca în cazul
erorii asupra subiectului pasiv7.
De menţionat că poziţia psihică a făptuitorului se evaluează în raport cu datele concrete ale
realităţii şi nu în raport cu persoana umană în general şi care se bucură, indiscutabil, de o ocrotire
nedistinctă din partea legii penale. La fel în ceea ce priveşte aberratio ictus. În ambele situaţii
persoana care suportă efectiv lovitura nu s-a aflat în reprezentarea subiectului activ, voinţa sa nu s-a
determinat în raport cu aceasta (pe care, prin ipoteză, s-ar putea nici să nu o cunoască; dacă ar fi
trebuit şi putut să verifice situaţia reală, autorul ar putea răspunde cel mult din culpă în raport cu
această victimă, iar dacă ar fi fost imposibil, obiectiv sau subiectiv, să verifice substituirea (error in
personam) ori să prevadă modificarea traiectoriei loviturii (aberratio ictus) răspunderea făptuitorului
ar trebui, pentru aceste motive, înlăturată8.
licenţă, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura Trei, Bucureşti, 2006, p. 111; Al. Boroi, Drept penal. Partea generală,
Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 161; C. Bulai, B. N. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 503-504; Ghe. Alecu, Drept penal. Partea generală, curs universitar, ediţia a II-a
revizuită şi adăugită, Editura Europolis, Constanţa, 2007, p. 301; Ghe. Ivan, Drept penal. Partea generală, Editura C. H.
Beck, Bucureşti, 2008, p. 66-67; E. Derşidan, Codul penal, comentat şi adnotat, Editura Proteus, Bucureşti, 2008, p. 96; Fl.
Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 576. S. Bogdan, op. cit., p.
108. Autorul pare să îmbrăţişeze această soluţie întrucât atunci când analizează natura concursului de infracţiuni ce se reţine
într-o astfel de ipoteză afirmă că este „mai argumentată soluţia concursului ideal, deoarece dacă înlăturăm acţiunea
agentului, nu va mai exista nici tentativa de omor şi nici infracţiunea din culpă, acesta fiind mecanismul de delimitare a
concursului real de cel ideal”.
În doctrina străină, a se vedea: Fr. Wachenfeld, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Munchen, 1914, pct. 161; A.
Kohler, Deutsches Strafrecht, Allgemeneir Teil, Leipzig, 1917, pct. 307 citaţi de Tr. Pop, Drept penal comparat. Partea
generală, cit. supra, p. 468; A. A. Piontkovski, Ucenie o prestuplenii po sovetskomu ugolovnomu pravu, Moscova, 1961, p.
406; R. v. Hippel, Deutsches Strafrecht, vol. II, Berlin, 1930, p. 334; E. Mezger, Strafrecht, 1933, p. 314; Fr. V. Calker,
Strafrecht, Munchen, 1933, p. 49; Ph. Allfeld, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, Leipzing, 1934, p. 179 citaţi de L. Biro,
Devierea acţiunii şi efectul ei asupra calificării faptei săvârşite, cit. supra, nr. 6/1966, p. 117; R. Maurach, Deutsches
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Auflage, C.F. Muller, Karlsruhe, 1965, p. 241; H. Blei, Strafrecht I. Allgemeiner Teil, 18
Auflage, Munchen, C.H. Beck, 1983, p. 282; H. Donedieu de Vabres, Traité de droit criminel et de la législation pénale
comparée, troisième edition, Sirey, Paris, 1947, p. 84; C. Hennau, J. Verhaegen, Droit pénal général, ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Bruxelles, 1995, p. 335-336.
6
A se vedea C. Bulai, Eroarea de fapt în teoria şi practica dreptului penal, cit. supra, p. 53-54.
7
A se vedea G. Antoniu, Vinovăţia penală, cit. supra, p. 315.
8
A se vedea G. Antoniu, Unitatea de infracţiune. Contribuţii, în „Revista de drept penal” nr. 3/1999, p. 21-22.

648

Ştiinţe şi codificare în România

Pe de altă parte, calificarea faptei săvârşite împotriva victimei efectiv lezate nu se poate face
în raport de reprezentarea pe care autorul a avut-o faţă de victima dorită. Într-adevăr, stabilirea
formei de vinovăţie cu care s-a comis, de pildă, uciderea celei de-a doua victime trebuie să se facă în
raport de atitudinea de prevedere şi acceptare ori de neprevedere a acestui rezultat cu privire la acea
victimă, şi nu la victima pe care autorul dorea să o ucidă. Şi atunci, se pune întrebarea, pe ce temei
s-ar schimba latura subiectivă a acestei fapte – din culpă în intenţie directă – doar pentru simplul fapt
că victima dorită nu a fost atinsă?9.
În literatura de specialitate10 în ipoteza menţionată a mai fost promovată o soluţie intermediară (mixtă) în sensul de a se reţine o infracţiune consumată intenţionată în raport cu victima
efectiv lovită (socotind că legea penală apără persoana în general, printr-o ficţiune juridică) şi o
tentativă cu victima aflată în reprezentarea făptuitorului. În acest mod s-ar ajunge însă la o
modificare, de esenţă, a ipotezei aberratio ictus convertind-o într-o altă ipoteză, şi anume când
autorul acţionează cu dublă intenţie: cu intenţia eventuală în raport cu victima neaflată în
reprezentarea sa şi cu intenţia directă în raport cu victima aflată în reprezentarea sa. Profesorul
George Antoniu a răspuns, pe drept cuvânt, că o atare soluţie nu este posibilă (tertium non datur)
deoarece specific ipotezei lui aberratio ictus este excluderea dublei intenţii11.
După părerea noastră, soluţia doctrinei majoritare române în sensul unităţii naturale de
infracţiune în cazul infracţiunii deviate (sub ambele sale modalităţi: error in personam şi aberratio
ictus) şi implicit a unei aparenţe de pluralitate improprii nu este în afara criticii.
Este adevărat că în ambele cazuri subiectul activ a urmărit să ucidă o persoană şi acest
rezultat s-a realizat prin confuzia asupra victimei, ori a devierii acţiunii asupra victimei, dar un atare
raţionament simplifică la maximum lucrurile. Subiectul activ nu şi-a propus uciderea unei persoane
„în general”, ceea ce ar fi justificat să nu se ţină seama de persoana victimei nici în caz de eroare,
nici în caz de deviere a acţiunii. Nu excludem şi existenţa unor asemenea cazuri, de pildă, în situaţia
crimei organizate, ori a criminalilor în serie, când subiectul activ ucide indiferent de persoana
victimei (de identitatea şi calităţile acesteia). De regulă, însă inculpaţii care se află în eroare
urmăresc suprimarea vieţii unei persoane determinate cu care au avut un conflict sau în raport cu
care existau alte motive sau interesul pentru a-i suprima viaţa. Sub acest aspect, argumentul adus în
sensul că subiectul voind să ucidă o persoană este indiferentă persoana pe care a ucis-o în realitate,
este departe de a fi în acord cu caracterul bine determinat al victimei aflate în reprezentarea
inculpatului şi asupra căreia îşi îndreaptă acţiunea sa agresivă. Subiectul activ nu este interesat în
uciderea oricărei persoane (s-ar putea ca victima efectiv ucisă să fie un prieten bun sau o rudă a
inculpatului), ci a unei persoane anumite, intenţia de a ucide precizându-se în raport cu identitatea şi
calităţile unei persoane bine determinate. Legea penală nu poate să nesocotească aceste realităţi.
Raţionând altfel ni se pare că se ajunge la o răspundere penală obiectivă (exclusiv pentru rezultat),
nesocotindu-se evoluţia gândirii şi practicii judiciare care pun la baza răspunderii penale a
subiectului activ poziţia sa subiectivă.
9

A se vedea Fl. Streteanu, Drept penal. Partea generală, cit. supra, p. 480-481.
A se vedea E. Stancu, Câteva consideraţii privind elementele circumstanţiale ale conţinutului infracţiunii de
omor deosebit de grav, în „Analele Universităţii Bucureşti”, 1979, p. 81. În legătură cu „omorul săvârşit asupra unei femei
gravide”, prevăzut în art. 176 lit. e) Cod penal, autorul susţine că în caz de aberratio ictus, ne vom afla în faţa unui concurs
ideal de infracţiuni, constituit dintr-un omor, simplu sau calificat şi dintr-o tentativă de omor asupra unei femei gravide. În
acelaşi sens: C. Bulai, Manual de drept penal, partea generală, cit. supra, p. 473; C. Mitrache, Drept penal român, Editura
Şansa, Bucureşti, 1997, p. 200; N. Giurgiu, Drept penal general, Editura Sunset, Iaşi, 1997, p. 214; I. Tănăsescu, G.
Tănăsescu, Elementele infracţiunii deviate, în „Dreptul” nr. 3/1999, p. 86.
11
A se vedea G. Antoniu, Unitatea de infracţiune. Contribuţii, cit. supra, p. 21. În acelaşi sens: S. Bogdan, Eroarea
în dreptul penal, cit. supra, p. 107. Autorul este de părere că dacă faţă de cea de-a doua victimă fapta este comisă cu intenţie,
o asemenea soluţie exclude prin ipoteză existenţa unui caz de aberratio ictus. În acest caz, rezultatul se produce aşa cum a
prevăzut, urmărit sau acceptat agentul şi nu există nicio deviere a acţiunii sale. Urmările s-au produs aşa cum a intenţionat să
le producă agentul.
10
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Sub acest aspect, infracţiunea deviată, sub ambele modalităţi, ar trebui să fie tratată ca o
pluralitate reală, şi nu aparentă, de infracţiuni (o tentativă a infracţiunii aflate în reprezentarea
făptuitorului şi o infracţiune consumată din culpă12) dacă în raport cu circumstanţele cauzei
inculpatul putea şi trebuia să prevadă rezultatul efectiv produs.
Această soluţie este deja consacrată de legislaţia germană, austriacă şi alte legislaţii, în ceea
ce priveşte devierea acţiunii, iar mulţi autori străini se situează pe această poziţie. Credem că o atare
evoluţie se va produce treptat şi în ţara noastră. Mai mult chiar, în acord cu alţi autori13, considerăm
că s-ar impune generalizarea soluţiei pluralităţii reale de infracţiuni şi în ipoteza erorii asupra
persoanei, argumentele invocate în cazul devierii acţiunii fiind valabile şi pentru această ipoteză,
dată fiind similitudinea de situaţii (nu identitate).
Din nefericire, nici Codul penal în vigoare şi nici noul Cod penal, adoptat prin Legea nr.
286/200914, nu prevăd nicio dispoziţie care să stabilească regulile aplicabile în caz de error in
personam sau de aberratio ictus, lăsând acest lucru în seama doctrinei şi a practicii judiciare, care
sunt departe de a fi identificat o soluţie unitară în ceea ce priveşte cele două forme principale sub
care se poate înfăţişa infracţiunea deviată.
B) Euthanasia a fost definită în literatura de specialitate ca „uciderea săvârşită sub impulsul
unui sentiment de milă pentru a curma chinurile fizice ale unei persoane care suferă de o boală
incurabilă şi a cărei moarte este, din această cauză, inevitabilă”15.
Acceptarea sau neacceptarea omorului într-un asemenea context a constituit tema unor
numeroase şi importante studii sociologice, medicale, religioase şi, nu în ultimul rând, juridice16.
Dincolo însă de consistenţa ori aptitudinea de a convinge a argumentelor pro sau contra
euthanasiei, legislaţiile penale din statele moderne, inclusiv cea română nu absolvă de răspundere
penală autorii faptei de omor comis în aceste condiţii.
C) De asemenea, o anumită dispută s-a purtat şi în legătură cu infracţiunea de omor deosebit
de grav prevăzută în art. 176 lit. c) C. pen. în vigoare – omorul săvârşit de o persoană care a mai
săvârşit un omor.
Într-o opinie17 s-a considerat că omorul anterior trebuie să fie tot o infracţiune în forma
faptului consumat, opinia contrară18 fiind aceea că elementul circumstanţial de agravare amintit
12

În acest sens, a se vedea C. Duvac, Drept penal. Partea specială, vol. I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010,

p. 68-69.

13

A se vedea: M. Donini, op. cit., p. 462-463. În acelaşi sens: G. Antoniu, Unitatea de infracţiune. Contribuţii, cit.
supra, p. 21.
14
Publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009.
15
A se vedea G. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, Dicţionar juridic penal, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1976, p. 107.
16
A se vedea Al. Boroi, Euthanasia – concept, controverse şi reglementare, R.D.P. nr. 2/1995, p. 78-82;
H. Diaconescu, Eutanasia. Provocări şi perspective, Dreptul nr. 9/2006, p. 179-196.
17
A se vedea V. Dongoroz, Gh. Dărângă, S. Kahane, D. Lucinescu, A. Nemeş, M. Popovici, P. Sârbulescu,
V. Stoican, Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Prezentare comparativă, Ed. Politică, Bucureşti, 1968, p. 114. În
acelaşi sens: R. M. Stănoiu, Omorul deosebit de grav în „Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială” de
V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. M. Stănoiu, V. Roşca, vol. III, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1971, p. 198; C. Bulai, Curs de drept penal, Partea specială, vol. I, Bucureşti, 1975, p. 112; O. Loghin, Cu
privire la corecta încadrare a unor fapte în dispoziţiile art. 176 lit. c) C.pen., Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1983,
p. 61; R. M. Stănoiu, Omorul deosebit de grav (Comentariu), în G. Antoniu, C. Bulai, R. M. Stănoiu, Av. Filipaş, C.
Mitrache, Ş. Stănoiu, V. Papadopol, Cr. Filişanu, Practica judiciară penală. Partea specială, vol. III, Ed. Academiei
Române, Bucureşti, 1992, p. 34-35. În opinia autoarei textul art. 144 C.pen. în vigoare are o altă funcţionalitate decât cea
folosită de către susţinătorii părerii contrare. Din acesta nu se desprinde ideea că tentativa şi faptul consumat ar fi noţiuni
echivalente, sau cu alte cuvinte că ar fi unul şi acelaşi lucru, astfel încât trăsăturile obiective care le separă să dispară. C.
Niculeanu, Alte argumente pentru caracterizarea şi sancţionarea infracţiunii de omor deosebit de grav comisă în
modalitatea prevăzută în art. 176 lit. c C.pen., D. nr. 11/2009, p. 150.
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poate funcţiona şi dacă antecedenţa făptuitorului constă într-o tentativă de omor. Această din urmă
opinie a fost însuşită şi de instanţele judecătoreşti19, făcându-se trimitere la prevederile art. 144
C. pen. anterior, referitoare la înţelesul expresiei „săvârşirea unei infracţiuni”.
Instanţele judecătoreşti au avut tendinţa de a da semnificaţie textului explicativ amintit nu
numai în cazurile în care legiuitorul face referiri la săvârşirea unei infracţiuni indeterminate, ci şi în
acele cazuri în care face referire la o infracţiune determinată, cu condiţia ca aceasta să fie pedepsită
şi în forma faptului tentat.
În cazul omorului calificat, noul Cod penal a curmat această controversă şi şi-a însuşit această
din urmă opinie, majoritară, prevăzând că omorul este mai grav dacă s-a săvârşit de către o
persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor –
art. 189 alin. (1) lit. e) C. pen.
În realitate, această adăugire putea să lipsească întrucât legiuitorul când se referă la primul
omor are în vedere sensul comun, obişnuit al noţiunii, adică fapta consumată, şi nu sensul explicat în
art. 177 C. pen.
D) O altă controversă, în această materie, se referă la înţelesul sintagmei „asupra a două sau
mai multor persoane”. Sintagma presupune o pluralitate de victime (minimum două) ucise cu
intenţie, numărul victimelor indicând periculozitatea socială ridicată a autorului faptei.
Agravanta prevăzută în art. 176 lit. b) C.pen. de la 1969, prin modul în care a fost formulată,
a generat o anumită diferenţă de interpretare a dispoziţiilor privind realizarea elementului material,
circumstanţial, al infracţiunii.
Astfel, potrivit primei opinii20 se susţine că agravanta poate fi reţinută în alternativa uciderii a
două sau mai multe persoane numai „prin aceeaşi acţiune” (explozie, punerea de otravă în mâncarea destinată mai multor persoane).
18
A se vedea J. Grigoraş, Examen teoretic al practicii Tribunalului Suprem în materia unor împrejurări care
determină formele calificate sau deosebit de grave ale infracţiunii de omor, R.R.D. nr. 8/1975, p. 39-40. În acelaşi sens: O.
Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994, p. 89; Gh.
Diaconescu, Infracţiunile în Codul penal român, vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 176; Ov. Predescu, A.
Hărăstăşanu, Drept penal. Partea specială, ediţia a II-a revizuită, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2007, p. 65; V.
Cioclei, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 52; Gh.
Mateuţ, Omorul deosebit de grav (Comentariu) în „Codul penal comentat. Partea specială” de M. Basarab, V. Paşca, Gh.
Mateuţ, T. Medeanu, C. Butiuc, M. Bădilă, R. Bodea, P. Dungan, V. Mirişan, R. Mancaş, Cr. Miheş, vol. II, Ed. Hamangiu,
2008, p. 116; Gh. Diaconescu, Omorul deosebit de grav în „Tratat de drept penal. Partea specială (Tratat) ” de Gh.
Diaconescu, C. Duvac, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 98; I. Pascu, M. Gorunescu, Drept penal. Partea specială,
ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 106; Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2009, p. 46.
19
A se vedea T.S., c.7, dec. nr. 17/1979, R.R.D. nr. 9, 1979, p. 66. În acelaşi sens: T.S., s. mil., dec. nr. 12/1979, în
V. Papadopol, M. Popovici, Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976–1980, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, p. 288; T.S., s. pen., dec. nr. 668/1979, în V. Papadopol, M. Popovici, op. cit., p.
287-288; Trib. Suprem, S. pen., dec. nr. 2201/1983, în Culegere de decizii 1983, p. 224; C. Ap. Bucureşti, s. I-a pen., dec. nr.
552/1999, Culegere de practică judiciară penală 1999, Editura Rosetti, 2001, p. 122; C.S.J., s. pen., dec. nr. 2369/2000, B.J.,
2000, p. 270. Instanţa supremă a stabilit că săvârşirea anterioară de către inculpat a tentativei la infracţiunea de omor, chiar
amnistiată, atrage incidenţa acestei împrejurări agravante.
20
A se vedea V. Dongoroz, Gh. Dărângă, S. Kahane, D. Lucinescu, A. Nemeş, M. Popovici, P. Sîrbulescu, V.
Stoican, Noul cod penal şi codul penal anterior, prezentare comparativă, Editura Politică, Bucureşti, 1969, p. 114. În acelaşi
sens: R. M. Stănoiu, op. cit., vol. III, p. 198; O. Loghin, Cu privire la omorul deosebit de grav prevăzut de art. 176 lit. b şi c
C.pen., Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 1975, p. 77-78; O. Loghin, op. cit., 1983, p. 41;
O. Loghin, op. cit., 1992, p. 42. Autorul consideră că prin nepreluarea sintagmei „deodată sau prin acţiuni diferite” existentă
în art. 464 alin. (2) C.pen. de la 1936 legiuitorul de la 1969 a dorit ca agravanta în discuţie să subziste numai dacă s-a realizat
printr-o singură acţiune. O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L.,
Bucureşti, 1994, p. 87; O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Casa
de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 2001, p. 106; C. Bulai, în C. Bulai, Av. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept
penal, Curs selectiv pentru examenul de licenţă, ediţia a III-a revizuită şi adaugită, Editura Trei, Bucureşti, 2006, p. 297; O.
Predescu, A. Hărăstăşanu, op. cit., p. 65.
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Contrar opiniei sus menţionate, instanţa supremă21, în mod constant, s-a pronunţat în sensul
că „nu este necesar ca fapta să fi fost săvârşită printr-o acţiune unică, ci este suficient să fi fost
comisă în aceeaşi împrejurare sau chiar succesiv, prin acţiuni diferite”. La această soluţie justă au
achiesat majoritatea autorilor22 de la noi.
Pe aceeaşi linie de gândire, s-a statuat că fapta inculpatului de a fi tras cu o armă automată
asupra a trei persoane, urmărind să le ucidă, constituie – chiar în cazul în care numai una dintre ele a
fost lovită, dar fără a fi ucisă – tentativa la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută în art.
176 lit. b) C. pen. în vigoare23
Omorul deosebit de grav prevăzut în art. 176 lit. b) din Codul penal din 1969 poate fi realizat
şi prin acţiuni concomitente a două persoane care îşi împart rolurile pentru uciderea a două sau mai
multor persoane.
În acest sens, în practica judiciară s-a decis că fapta a doi inculpaţi de a se fi înţeles să ucidă
două persoane cu aceeaşi ocazie şi – în realizarea acestei hotărâri – de a fi aplicat fiecare lovituri
numai uneia din cele două victime, cauzându-se, astfel, amândurora, leziuni craniene ce le-au pus
viaţa în pericol, constituie tentativa infracţiunii de omor deosebit de grav, prevăzută în art. 20
raportat la art. 176 lit. b) C. pen. în vigoare, fiind irelevantă împrejurarea că, împărţindu-şi rolurile,
fiecare inculpat a lovit doar pe una dintre cele două persoane vătămate24.
Pentru unificarea practicii judiciare în materie, prin decizia nr. V din 20 februarie 2006,
instanţa supremă a decis că actele de violenţă cu intenţia de a ucide, săvârşite în aceeaşi împrejurare
asupra a două persoane, dintre care una a decedat, constituie atât infracţiunea de omor – simplu,
calificat sau deosebit de grav – comisă asupra unei singure persoane, cât şi tentativa de omor, după
caz, simplu, calificat sau deosebit de grav, aflate în concurs25. În acest caz, agravanta prevăzută în
art. 176 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 nu este aplicabilă în cazul faptelor menţionate.
21

A se vedea T.S., s. pen., dec. nr. 2539/1969, C.D., 1969, p. 321; R.R.D. nr. 12/1969, p. 182. În acelaşi sens: Plenul
T.S., dec. î. nr. 4/1970, C.D., 1970, p. 54; R.R.D. nr. 7/1970, p. 130; T.S., s. pen., dec. nr. 318/1989, Dr. nr. 1-2/1990, p. 141;
T.M.B., sent. pen. nr. 48/1990, C.P.J.P., 1990, p. 112; C.S.J., s. pen., dec. nr. 2939/1995, Dr. nr. 9/1996, p. 136; Î.C.C.J., s.
pen., dec. nr. 338/2007, B.J., 2007, p. 27; C.S.J., s. pen., dec. nr. 2939/1995, Dreptul nr. 9/1996, p. 136.
22
A se vedea G. Antoniu, op. cit., vol. I, 1975, p. 93. În acelaşi sens: O. A. Stoica, Drept penal, partea specială,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, p. 75; E. Stancu, Câteva consideraţii privind elementele circumstanţiale
ale conţinutului infracţiunii de omor deosebit de grav, A.U.B., 1979, p. 76; M. Basarab, în M. Basarab, L. Moldovan, V.
Suian, Drept penal. Partea specială, vol. I, Cluj-Napoca, 1985, p. 61-62; I. Dobrinescu, Infracţiuni contra vieţii persoanei,
Editura Academiei, Bucureşti, 1987, p. 85-87; I. Gheorghiu-Brădet, Drept penal român. Partea specială, vol. I, Editura
Europa Nova, Bucureşti, 1994, p. 83; Gh. Diaconescu, Drept penal. Partea specială, curs ţinut în anul universitar
1992-1993, reeditare, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Bucureşti,
1995, p. 121-122; V. Dobrinoiu şi colab., Drept penal. Partea specială, Ed. Continent XXI, Bucureşti, 1996, p. 103; Ghe.
Diaconescu, Infracţiunile în Codul penal român, vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 174; I. Vasiu, Drept penal
român, partea specială, vol. I, Editura Albastră, Cluj Napoca, 1997, p. 118; I. Tănăsescu, G. Tănăsescu, C. Tănăsescu, op.
cit., 2000, p. 726; Ghe. Diaconescu, op. cit., vol. I, 2003, p. 193; V. Dobrinoiu, Drept penal. Partea specială, vol. I, curs
universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 31; I. Pascu, în I. Pascu, V. Lazăr, Dreptul penal. Partea specială,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 94; H. Diaconescu, Drept penal. Partea specială, vol. I, ediţia 2, Editura All Beck,
2005, p. 78; Gh. Diaconescu, în Gh. Diaconescu, C. Duvac, Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, vol. I, curs
universitar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, p. 40; Gh. Diaconescu, în Gh. Diaconescu, C. Duvac,
Drept penal. Partea specială, vol. I, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006,
p. 97; Gh. Diaconescu, în Gh. Diaconescu, M. Ketty-Guiu, C. Duvac, Drept penal. Partea specială, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2007, p. 66; V. Cioclei, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 49; Av. Filipaş, Drept penal român. Partea specială, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2008, p. 179-180; C. Duvac, Pluralitatea aparentă de infracţiuni, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p.
215; Gh. Diaconescu, Tratat, p. 96; I. Pascu, M. Gorunescu, op. cit., p. 105; Ghe. Ivan, op. cit., p. 43.
23
A se vedea T.S., dec. nr. 371/1980, R. II, p. 287.
24
A se vedea T.S., dec. nr. 1004/1985, R. III, p. 211.
25
A se vedea I.C.C.J., S.U., dec. nr. V din 20.02.2006, http://www.scj.ro. În acelaşi sens: Gh. Diaconescu, Tratat,
p. 97.
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Dacă însă cele două victime supravieţuiesc loviturilor de cuţit aplicate de făptuitor cu intenţia
de a-i ucide, fapta constituie tentativă la omor deosebit de grav, în această modalitate normativă26.
Noul Cod penal nu a soluţionat această controversă împrejurarea agravantă analizată fiind
preluată în aceeaşi formulare în art. 189 alin. (1) lit. f) C. pen.
E) În doctrină s-au exprimat critici întemeiate adresate opţiunii legislative de agravare a
omorului în raport cu calităţile speciale ale autorului faptei. S-a susţinut astfel, că introducerea
acestei variante agravate nu a fost justificată de constatarea unor cazuri, cu atât mai puţin a unui
fenomen de recrudescenţă a faptelor de omor în rândul judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor,
jandarmilor şi militarilor, şi aceasta nu oricum, ci legat de îndatoririle de serviciu sau publice ale
acestora27.
Legiuitorul din 2009 a ţinut seama de această realitate şi a înlăturat din conţinutul juridic al
infracţiunii de omor calificat acest element circumstanţial de agravare.
F) Cu ocazia examinării infracţiunii de pruncucidere din Codul penal în vigoare, s-a susţinut
că starea de „nou-născut” durează, în principiu, până la căderea cordonului ombilical (în maximum
15 zile de la naştere), când existenţa acestuia devine independentă de mamă.
În lipsa unui criteriu formal, aşa cum exista în Codul penal din 1936, determinarea calităţii de
nou-născut va fi stabilită în mod concret, în fiecare caz în parte, pe baza expertizei medico-legale
dispuse de procuror.
Termenul „imediat” din sintagma „imediat după naştere” desemnează, desigur, un anume
moment, care este raportat la actul naşterii. El însă, din păcate, este echivoc, formula adoptată de
Codul penal anterior – în care perioada de graţie era delimitată între momentul naşterii şi cel al
expirării termenului de declarare – fiind, prin tranşanţa ei, neinterpretabilă şi de aceea aptă a-i oferi
magistratului elementele obiective necesare îmbrăcării juridice a faptei cercetate sau judecate28.
Pentru a înlătura această echivocitate, în norma de incriminare prevăzută în art. 200 s-a
introdus o cerinţă esenţială temporară fapta concretă pentru a intra sub incidenţa acestui text
nemaiputând fi comisă într-un interval mai mare de 24 ore de la momentul naşterii.
G) În legătură cu încadrarea juridică a faptei de ucidere din culpă, săvârşită cu ocazia
conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o
îmbibaţie alcoolică de peste 0, 80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0, 40 g/l
alcool pur în aerul expirat în literatura de specialitate şi practica judiciară de la noi s-au conturat
două teze opuse29:
Într-o primă opinie, promovată de instanţa noastră supremă printr-o decizie de îndrumare30
îmbrăţişată de majoritatea instanţelor de judecată31 şi de unii autori32, s-a statuat că faptele unui
26

A se vedea I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 2979/2009, B.J., 2009, p. 688-692. În speţă, fapta inculpatului care, pe un
fond de gelozie, în scop de răzbunare, a luat hotărârea de a ucide victimele – fosta sa soţie şi prietenul acesteia –, s-a înarmat,
a pătruns în locuinţa fostei sale soţii, a aşteptat sosirea victimelor şi, în momentul în care acestea au intrat în locuinţă, le-a
aplicat mai multe lovituri de cuţit, care datorită intervenţiei unei persoane nu au condus la decesul victimelor, a fost încadrată
ca tentativă la infracţiunea de omor calificat şi deosebit de grav, prevăzută în art. 20 raportat la art. 174, art. 175 alin. (1) lit.
a) şi art. 176 alin. (1) lit. b) C.pen.
27
A se vedea V. Cioclei, op. cit., p. 63-64. În acelaşi sens: Gh. Diaconescu, Tratat, p. 102.
28
A se vedea Gh. Diaconescu, Tratat, p. 104.
29
Pentru detalii, a se vedea C. Duvac, Uciderea din culpă, infracţiune complexă?, R.D.P. nr. 1/2010, p. 116-126.
30
A se vedea T.S., dec. de îndrumare nr. 2/1975, C.D., 1975, p. 50; R.R.D. nr. 10/1975, p. 33-35. În acelaşi sens:
I.C.C.J., S.U., decizia nr. I din 15.01.2007, http://www.scj.ro.
31
A se vedea T.S., s. pen., d. nr. 4437/1970, C.D., 1970, p. 341; R.R.D. nr. 6/1971, p. 159. În acelaşi sens: T.S., s.
pen., d. nr. 329/1971, C.D., 1971, p. 306; R.R.D. nr. 12/1972, p. 164; T.S., s. pen., d. nr. 212/1974, C.D., 1974, p. 382; T.S.,
s. pen., d. nr. 3174/1974, C.D., 1974, p. 384; T. jud. Timiş, d. pen. nr. 615/1972, R.R.D. nr. 1/1973, p. 169; T. jud. Bistriţa, d.
pen. nr. 7/1973, R.R.D. nr. 6/1973, p. 166; T. jud. Caraş-Severin, d. pen., nr. 163/1981, R. III, p. 277; C.Ap. Ploieşti, d. pen.
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conducător de vehicul, având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau aflându-se
în stare de ebrietate, de a ucide din culpă – în aceste împrejurări – o persoană, constituie infracţiunea
complexă de ucidere din culpă, prevăzută în art. 178 alin. 3 C. pen.
Cei mai mulţi autori33 însă şi unele instanţe judecătoreşti34 consideră, pe drept cuvânt, că
faptele de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană având
în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală şi de ucidere din culpă, cu această ocazie, a
unei persoane constituie atât infracţiunea de ucidere din culpă prevăzută în art. 178 al. 3 teza I C.
pen., cât şi infracţiunea rutieră prevăzută în art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/200235, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, în concurs prevăzut în art. 33 C. pen.
nr. 607/R/2001; C.Ap. Constanţa, d. pen. nr. 630/2001; C.Ap. Timişoara, d. pen. nr. 184/R/2002 citate de M. Bratiş, Formele
agravate ale infracţiunii de ucidere din culpă, R.D.P. nr. 4/2006, p. 100; C.S.J., s. pen., d. nr. 3169/2002, B.J., 2002, p. 462;
N.C. Magraon, C. Crişu, Repertoriu, jurisprudenţă selectivă în domeniul dreptului penal şi procesual penal, perioada
1990-2005, Ed. Juris Argessis, Curtea de Argeş, 2006, p. 746.
32
A se vedea V. Pătulea, Structura obiectivă şi subiectivă a pluralităţii de infracţiuni, R.R.D. nr. 11/1979, p. 29. În
acelaşi sens: M. Zolyneak, Unele aspecte teoretice şi practice ale recidivei, R.R.D. nr. 6/1983, p. 10; M. Petrovici, G.-L.
David, Unele consideraţii în legătură cu structura infracţiunii prevăzută de articolul 178 alineatul 3 din Codul penal,
R.R.D. nr. 6/1986, p. 41-44; Ghe. Mateuţ, Unele consideraţii în legătură cu structura infracţiunii prevăzută de articolul 178
alineatul 3 din Codul penal, R.R.D. nr. 6/1986, p. 45-46; A. Oprea, Unele consideraţii de „lege ferenda” în legătură cu
infracţiunea de ucidere din culpă, Dreptul nr. 1/1992, p. 60-62; V. Siserman, Uciderea din culpă. Conducător auto în stare
de ebrietate, Dreptul nr. 1/1996, p. 123-125; E.M. Gacea, Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier, Editura
M.I., Bucureşti, 2003, p. 43; V. Cioclei, op. cit., 2007, p. 86; A. Filipaş, op. cit., 2008, p. 219.
33
A se vedea G. Antoniu, op. cit., vol. I, p. 111. În acelaşi sens: O. Loghin, Drept penal. Partea generală, vol. I,
Iaşi, 1975, p. 160; C. Bulai, Curs de drept penal. Partea specială, Bucureşti, 1975, p. 158; O. A. Stoica, op. cit., p. 83; O.
Loghin, în O. Loghin, Av. Filipaş, Drept penal. Partea specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 46; C.
Turianu, V. Stoica, Unele consideraţii în legătură cu structura infracţiunii prevăzută de articolul 178 alineatul 3 din Codul
penal, R.R.D. nr. 6/1986, p. 50; I. Dobrinescu, Infracţiuni contra vieţii persoanei, Editura Academiei, Bucureşti, 1987, p.
148-149; C. Turianu, Legislaţia rutieră comentată şi adnotată, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 311;
A. Filipaş, în G. Antoniu, C. Bulai, R. M. Stănoiu, Av. Filipaş, C. Mitrache, V. Papadopol, Cr. Filişanu, Practica judiciară
penală. Partea generală, vol. I, (art. 1-51 Codul penal), Editura Academiei, Bucureşti, 1988, p. 207-208; C. Turianu,
Discuţii despre natura juridică şi structura infracţiunii prevăzute de art. 178 alin. (3) C.pen., p. 61-70; I. Gheorghiu-Brădet,
Drept penal român. Partea specială, vol. I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1994, p. 88; G. Paraschiv, Uciderea din culpă –
infracţiune complexă?, R.D.P. nr. 4/1999, p. 59-60; O. Loghin, în O. Loghin, Av. Filipaş, Drept penal. Partea specială,
ediţie revizuită, Casa de Editură şi Presă Şansa SRL, Bucureşti, 1992, p. 47; Ghe. Diaconescu, Infracţiunile în legi speciale
şi legi extrapenale, Editura All, Bucureşti, 1996, p. 199. Reputatul penalist a propus de lege ferenda consacrarea prin lege a
existenţei pluralităţii infracţionale în asemenea cazuri, sugestie însuşită atât de legiuitorul penal din 2004, cât şi de cel din
2009; Al. Boroi, op. cit., 1996, p. 208; V. Dobrinoiu, în Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, Al. Boroi, I. Pascu, I. Molnar, V.
Lazăr, Drept penal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997, p. 120; Gh. Diaconescu, op. cit., vol. I, 1997, p.
190; C. Butiuc, Infracţiunea complexă, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 155-156; M.-K. Guiu, Elementul subiectiv şi
structura infracţiunii, Editura Juridică, Bucureşti, 2002, p. 110. Autoarea consideră că infracţiunile obstacol nu pot fi
nicicând absorbite în infracţiunea subsecventă, de rezultat; Ghe. Diaconescu, op. cit., vol. I, 2003, p. 214-215; G. Potrivitu,
Al. Sibinovici, Consideraţii privind infracţiunea prevăzută de art. 184 din Codul penal şi cea prevăzută de art. 79 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Privire comparativă, D. nr. 1/2004, p. 154; I. Tomescu, Cr. Aninaru, D.
Stănescu, T. Dobre, P. Stancu, C. Dogaru, Drept penal. Note de curs, vol. I, Tipografia Zappy’s, Câmpina, 2006, p. 161; V.
Lazăr, Drept penal. Partea specială, Ed. Universitară, Bucureşti, 2006, p. 113; M. Bratiş, op. cit., p. 100; S. Bogdan, Drept
penal. Partea specială, vol. I, SC Editura Sfera SRL, ediţia a 2-a revăzută şi adăugită, Cluj-Napoca, 1997, p. 68; O.
Predescu, A. Hărăstăşanu, op. cit., p. 70; C. Duvac, Problematica legăturii de cauzalitate şi a activităţii ilicite cu prilejul
investigării accidentelor de circulaţie care au avut ca urmare moartea victimei, în lucrarea colectivă „Investigarea
criminalistică a accidentelor de circulaţie rutiere, contribuţia mass-media în prevenirea acestora”, apărută sub egida
Asociaţiei Criminaliştilor din România, Bucureşti, 2008, p. 366; C. Duvac, Pluralitatea aparentă de infracţiuni, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 192; Ghe. Diaconescu, Tratat, p. 113; C. Duvac, Uciderea din culpă, infracţiune
complexă, cit. supra, p. 121.
34
A se vedea T.S., s. pen., d. nr. 1041/1964, J.N. nr. 2/1965, p. 173. În acelaşi sens: T. regional Iaşi, d. nr. 222/1965,
J.N. nr. 8/1965, p. 163; C.Ap. Bucureşti, s. a II-a pen., d. nr. 909/2002, citată de Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială, Ed.
C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 75.
35
Publicată în M. Of. nr. 958 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006,
publicată în M. Of. nr. 246 din 20 martie 2006, rectificată în M. Of. nr. 519 din 15 iunie 2006 şi republicată în M. Of. nr. 670
din 03 august 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
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Principalul argument adus în sprijinul tezei concursului de infracţiuni constă în aceea că
principial nu este posibilă absorbţia unei infracţiuni intenţionate într-una de culpă.
Pe de altă parte, uciderea din culpă este o infracţiune instantanee, ce se consumă într-un
singur moment, în care nu se poate absoarbe o infracţiune continuă (s.n.), cum este cea prevăzută în
Codul rutier.
Pe aceeaşi linie de gândire, s-a remarcat faptul că din punctul de vedere al administrării actului
de justiţie, soluţia instanţei supreme invită, în acest caz la o injustiţie în ceea ce priveşte tratamentul
juridic. Astfel, infracţiunea la regimul rutier, pierzându-şi individualitatea prin efectul absorbţiei, nu va
putea constitui termen al recidivei, iar infracţiunea absorbantă, prevăzută în art. 178 C. pen., fiind
săvârşită din culpă, nu este susceptibilă, potrivit art. 38 alin. (1) lit. a1) C.pen., să genereze recidiva. Or,
dacă acelaşi conducător auto ar săvârşi numai fapta de conducere a unui autovehicul pe drumurile
publice în stare de ebrietate – fără a fi provocat, în aceste condiţii, moartea unei persoane –, în acest
caz, deşi gradul de pericol al faptei este indubitabil inferior celui din ipoteza precedentă, dispoziţiile
legale referitoare la recidivă şi consecinţele acesteia i-ar fi aplicabile36.
Legiuitorul român din 200437, sub influenţa doctrinei38, înlăturase şi această controversă pe
care o soluţionase în sensul existenţei concursului de infracţiuni39.
Din fericire, Noul Cod penal40, adoptat prin Legea nr. 286/2009, a preluat soluţia aleasă de
legiuitorul de la 2004 în această privinţă dând eficienţă poziţiei doctrinei majoritare, la care am aderat
şi noi fără rezerve, cu consecinţe benefice în ceea ce priveşte corecta aplicare a legii penale. Ca atare,
după intrarea în vigoare a noului Cod penal, Decizia nr. I din 15 ianuarie 2007 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie îşi va înceta valabilitatea (rămânând fără obiect) şi implicit efectul obligatoriu pentru
instanţele de judecată de care se bucură în prezent, în temeiul art. 4142 alin. ultim C. pr. pen.
În consecinţă, după intrarea în vigoare a noului Cod penal, fapta de ucidere din culpă, săvârşită
cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are
o îmbibaţie alcoolică de peste 0, 80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0, 40 g/l
alcool pur în aerul expirat, va fi încadrată atât în art. 192 alin. (2) NCP, cât şi în art. 87 alin. (1) din
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu aplicarea regulilor care guvernează concursul real de infracţiuni.
2. Concluzii şi propuneri de lege ferenda
În opinia redactorilor noii legi penale41, decizia elaborării unui nou Cod penal a avut la bază o
serie de neajunsuri existente în actuala reglementare, neajunsuri evidenţiate atât de practică, cât şi de
36

A se vedea Gh. Diaconescu, op. cit., vol. I, 1997, p. 190; Idem, op. cit., vol. I, 2003, p. 215; Idem, Tratat,
p. 113-114.
37
Codul penal din 2004 a fost adoptat prin Legea nr. 301/2004, publicată în M. Of. nr. 575 din 29 iunie 2004, dar
intrarea sa în vigoare a fost însă amânată, în mod succesiv (O.U.G. nr. 58/2005, publicată în M. Of. nr. 552 din 28 iunie
2005; O.U.G. nr. 50/2006, publicată în M. Of. nr. 566 din 30 iunie 2006 şi O.U.G. nr. 73/2008, publicată în M. Of. nr. 440
din 12 iunie 2008), până la data de 1 septembrie 2009. Prin Legea nr. 286/2009, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie
2009, Legea nr. 301/2004 a fost abrogată în mod discutabil din punct de vedere al regulilor de tehnică legislativă, înainte de
a intra în vigoare.
38
A se vedea G. Antoniu, Noul Cod penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ, Editura All Beck, Bucureşti,
2004, p. 61.
39
„Dacă fapta prin care s-a produs uciderea din culpă constituie prin ea însăşi o infracţiune, se aplică regulile
privind concursul de infracţiuni” [art. 181 alin. (6) C.pen. 2004].
40
„Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune, se aplică
regulile privind concursul de infracţiuni” [art. 192 alin. (2) teza II C.pen. 2009]. Pentru a înlătura orice fel de dubiu în această
privinţă, redactorii noului Cod penal au înlăturat chiar din conţinutul agravat al uciderii din culpă ipoteza în discuţie.
41
A se vedea, în acest sens H.G. nr. 1183/2008 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului penal,
publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008. Comisia de redactare a noului Cod
penal a avut următoarea compenenţă: Procuror Katalin-Barbara Kibedi, consilier al Ministrului Justiţiei, preşedinte al
Comisiei; Profesor univ. dr. Valerian Cioclei, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; Profesor univ. dr. Ilie Pascu,
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa; Conf. univ. dr. Florin Streteanu,
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doctrină. Cercetările ştiinţifice şi documentarea realizată în cadrul Comisiei au pus în evidenţă un alt
imperativ al noilor reglementări din partea specială, şi anume, simplificarea, pe cât posibil, a textelor
de incriminare, evitarea suprapunerilor între diferitele incriminări şi evitarea suprapunerilor cu
textele părţii generale. Astfel, în cazul în care o circumstanţă este prevăzută în partea generală ca şi
circumstanţă agravantă generală, ea nu mai trebuie reluată în conţinutul incriminărilor din partea
specială, urmând a se aplica textul general.
În cazul infracţiunilor contra vieţii persoanei, după modelul majorităţii legislaţiilor europene,
s-a adoptat, pe bună dreptate, o simplificare a reglementării omorului prin renunţarea la reglementarea a două variante agravate distincte (omorul calificat şi omorul deosebit de grav), şi reţinerea ca
elemente circumstanţiale de agravare doar a acelor împrejurări care conferă faptei o periculozitate ce
excede în mod vădit posibilităţilor de individualizare pe baza limitelor de pedeapsă ale variantei tip
sau de bază. Au fost aşadar păstrate în conţinutul art. 189 doar acele împrejurări care justifică – cel
puţin in abstracto – posibilitatea de a aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă.
A fost de asemenea expres reglementată infracţiunea de ucidere la cererea victimei, ca o
variantă atenuată a omorului, reînscriind astfel reglementarea nu doar pe linia tradiţiei existente în
dreptul nostru (art. 468 C. pen. din 1936), ci şi în tradiţia majorităţii codurilor europene. Reintroducerea acestui text se impunea însă, înainte de toate, ca urmare a noului regim al circumstanţelor
atenuante consacrat de partea generală. Într-adevăr, dacă în reglementarea actuală, împrejurarea
avută în vedere în art. 190 poate fi valorificată ca o circumstanţă atenuantă judiciară, ducând astfel la
aplicarea unei pedepse sub minimul special, în noua reglementare, chiar reţinând o atenuantă
judiciară, pedeapsa aplicată nu se va mai situa obligatoriu sub acest minim. De aceea, pentru a
permite aplicarea unei pedepse care să corespundă gradului de pericol social al acestei fapte, era
necesară o reglementare legală distinctă. În opinia redactorilor noii legi penale, a fost preferată
denumirea marginală de ucidere la cererea victimei, şi nu cea de omor la cererea victimei, pentru a
exclude această faptă dintre antecedentele omorului calificat prevăzut de art. 189 lit. e).
De asemenea, conţinutul juridic al uciderii din culpă a fost simplificat prin reducerea
numărului variantelor agravate.
În opinia noastră, modul în care au fost redactate textele referitoare la infracţiunile contra
vieţii şi cele comise asupra unui membru de familie este în concordanţă cu tehnicile de elaborare a
actelor normative, reglementările astfel formulate asigurând o protecţie corespunzătoare valorilor
sociale şi a relaţiilor care se nasc şi se dezvoltă în jurul acestora, vizate prin aceste incriminări.
Prin aceste texte au fost tranşate unele dispute existente în literatura de specialitate şi în
practica judiciară în raport cu reglementarea în vigoare. Chiar dacă uneori modalitatea sau soluţia
aleasă nu sunt în afara criticii, nu poate fi negat meritul legiuitorului din 2009 de a încerca să
soluţioneze cât mai multe situaţii controversate.
De lege ferenda, considerăm că ar fi mai potrivit a se renunţa la ficţiunea unităţii de
infracţiune în cazul infracţiunii deviate, care ar trebui înlocuită cu recunoaşterea că, în acest caz,
făptuitorul a săvârşit două infracţiuni, şi nu una, iar tratamentul penal aplicabil ar trebui să ţină
seama de această realitate. În acest sens, propunem ca în noul Cod penal să se introducă la art. 38
(Concursul de infracţiuni) un nou alineat [alin. (3)] după cel referitor la concursul ideal de
infracţiuni [art. 38 alin. (2)], cu următorul conţinut: „Există concurs de infracţiuni şi atunci când din
eroare cu privire la identitatea victimei ori în folosirea mijloacelor de săvârşire a infracţiunii sau din
alte cauze se comite o vătămare sau o ucidere a unei alte persoane decât cea împotriva căreia
acţiunea era îndreptată”42.
Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Judecător Gabriel Ionescu, Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie; Judecător Ana Cristina Lăbuş, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; Judecător Andreea Stoica, Curtea de
Apel Bucureşti; Judecător Mihail Udroiu, Tribunalul Bucureşti, detaşat la Ministerul Justiţiei; Consilier Elena Cismaru, şef
sector – Sectorul de legislaţie penală şi contravenţională, Consiliul Legislativ; Avocat Marian Nazat.
42
A se vedea C. Duvac, Infracţiunea deviată, pluralitate aparentă sau reală de infracţiuni?, Dreptul nr. 7, 2010,
p. 154-169.
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CONTINUITATE ŞI EVOLUŢIE
ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ ROMÂNĂ
Constantin SIMA∗
1. Consideraţii introductive
Legea nr. 286/2009 reprezintă al cincilea cod penal adoptat în România după formarea
statului unitar român, într-o perioadă de 150 ani.
În aceste condiţii sunt justificate întrebările care sunt elementele care au continuitate în legislaţia noastră penală, dacă legislaţia noastră penală a avut la bază principiile generale promovate de
marile şcoli europene ale timpului, în ce măsură putem vorbi de o şcoală românească de drept penal.
2. Adoptarea Codului penal de la 1864 a marcat o etapă istorică în evoluţia dreptului penal
român. Inspirat în cea mai mare parte din Codul penal francez de la 1810, cu unele elemente din
Codul penal german de la 1859, primul cod al României moderne dădea expresie principiilor şcolii
clasice a dreptului penal1, atenuând cu grijă caracterul uneori excesiv de retributiv al tezelor
acesteia.
Astfel, Codul penal de la 1864 consacra cu generozitate principiile lansate cu exact o sută de
ani înainte de Cesare Beccaria în monumentala sa lucrare Despre infracţiuni şi despre pedepse2:
legalitatea incriminării şi a pedepselor, responsabilitatea morală a infractorului înzestrat cu liber
arbitru ca temei al răspunderii penale, vinovăţia ca temei al pedepsei, egalitatea în faţa legii penale,
pedepse umanizate etc.
Redactorii codului, dar mai ales Alexandru Ioan Cuza, domnul Principatelor Unite care şi-a
luat sarcina unificării şi modernizării legislaţiei penale, au fost preocupaţi de umanizarea pedepselor.
Deşi prevedea pedeapsa muncii silnice pe viaţă, pentru cele mai grave crime, Codul de la
1864, spre deosebire de Codul penal francez, nu prevedea pedeapsa cu moartea, nici confiscarea
averii, nici pedepse corporale, fiind considerat la acea vreme, cea mai blândă lege penală din
Europa.
Codul penal de la 1864 a rămas în vigoare până la 1 ianuarie 1937 cu anumite modificări care
nu i-au schimbat fundamental conţinutul3.
Codul de la 1865 a adoptat clasificarea tripartită a infracţiunilor în crime, delicte şi
contravenţii.
Diviziunea tripartită a dat naştere la numeroase obiecţii, în doctrină susţinându-se că aceasta
nu este suficient de logică, din moment ce este definită în raport de pedeapsă. Astfel, art. 1 preciza
că infracţiunea ce se pedepseşte cu recluziunea, detenţiunea şi degradaţiunea civică se numeşte
crimă. Se ajungea astfel la o „distinctio delictorum ex poena”, câtă vreme ar fi fost mai normal să
vorbim de o „distinctio poenarum ex delicto”. În afară de pedeapsă, prin nimic nu se putea şti unde
sfârşeşte crima şi începe delictul, unde sfârşeşte delictul şi începe contravenţia. Astfel, pentru a se
cunoaşte genul unei infracţiuni, era necesar a se cunoaşte, în prealabil, pedeapsa prescrisă4.
∗

Conf. univ. dr., Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti; Procuror, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie

şi Justiţie.
1

C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2007, p. 56.
Cesare Beccaria, Despre infracţiuni şi despre pedepse, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1964, cu studiu introductiv de
V. Papadopol.
3
C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 51.
4
Dumitru Firoiu, Liviu Marcu, Istoria dreptului românesc, vol. II, partea a II-a, Editura Academiei, Bucureşti,
1957, p. 180.
2
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Infracţiunea nu era definită în text, ci doar în doctrină, pe baza dispoziţiilor Codului penal: o
acţiune sau o inacţiune socotită doloasă sau culpoasă şi pe care legiuitorul a sancţionat-o
penaliceşte5.
Codul reglementa conflictul legilor penale în timp şi în spaţiu. Potrivit art. 2 alin. (2), ori de
câte o ori o lege veche sau nouă era favorabilă infractorului, se va aplica.
În privinţa conflictului în spaţiu, în majoritatea legislaţiilor se aplica principiul mixt, cu
excepţii în privinţa principiului personalităţii consacrat de art. 4 din Cod.
În ceea ce priveşte pedepsele, acestea urmau clasificarea tripartită a infracţiunilor: pedepse
pentru crimă, pedepse pentru delicte şi pedepse pentru contravenţii.
Pedepsele au fost divizate în pedepse principale, accesorii şi complementare, clasificare ce îşi
păstrează încă actualitatea.
3. În anul 1920 au început lucrările în vederea întocmirii unor coduri ce aveau să consacre
unificarea teritoriilor româneşti şi pe plan legislativ, iar începând cu anul 1925 lucrările de întocmire
a Codului penal au fost preluate de Consiliul legislativ înfiinţat în acelaşi an.
Noul Cod penal a fost promulgat la 16 martie 1936 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1937.
Era sistematizat într-o parte introductivă, o parte generală şi o parte specială.
Sub aspectul concepţiei teoretice, deşi în România, ca în toată Europa, era un puternic curent
de opinie în favoarea doctrinei pozitiviste, răspândit în special prin lucrările lui I. Tanoviceanu,
Codul penal de la 1936 este întocmit, în cea mai mare parte, sub influenţa şcolii penale neoclasice.
Cu toate că în Europa se afirmase puternic concepţia pozitivistă a lui E. Ferri că URSS adoptase în
1925 un Cod penal bazat pe măsuri de apărare socială, Comisia de redactare a ajuns la concluzia că
era mai indicat ca acea lege să preia elementele valoroase ale şcolii pozitiviste – măsurile de
siguranţă – dar să păstreze şi ceea ce a fost viabil în şcoala penală clasică.
Astfel, pe de o parte, prevederile Codului reflectau principiile răspunderii întemeiate pe
responsabilitatea morală a făptuitorului, principiul individualizării legale a pedepsei în raport cu
forma de vinovăţie şi gradul de pericol social al faptei, împărţirea tripartită a infracţiunilor în crime,
delicte şi contravenţii, punând în evidenţă influenţa şcolii clasice.
Pe de altă parte, Codul lua în considerare persoana infractorului şi gradul de pericol social pe
care acesta îl prezenta, apropiindu-se de concepţia şcolii pozitiviste.
Codul a preluat ideile noi răspândite de Uniunea Internaţională de Drept şi ulterior de
Asociaţia Internaţională de Drept Penală, referitor la prevenirea recidivei prin măsuri de siguranţă.
Într-o vreme în care şcolile de drept discutau de măsurile de siguranţă ca alternativă la pedepse,
Codul penal român de la 1936 a ales soluţia dualistă, măsuri de siguranţă şi pedepse, dovedind atât
pragmatism, cât şi o înţelegere exactă a utilităţii noilor sancţiuni de drept penal. 6
Codul prezenta interes şi din punctul de vedere al reintegrării condamnaţilor, prevăzând
instituţia reabilitării şi ştergerii pedepselor din cazier.
Infracţiunile au fost clasificate în politice şi de drept comun, iar pedepsele au fost împărţite în
aceleaşi clase ca şi Codul penal de la 1864, codul caracterizându-se printr-o înăsprire a regimului
preventiv, explicată de doctrină ca fiind datorată creşterii simţitoare a criminalităţii după primul
război mondial.
La data adoptării, Codul penal de la 1936 a fost una din cele mai avansate legi penale
europene, constituind sursa de inspiraţie pentru alte coduri adoptate ulterior7.
4. Înfiinţarea Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române în 1954, în cadrul căruia
a fost organizat un sector de drept penal şi procedură penală sub îndrumarea ştiinţifică a prof. V.
5

I. Tanoviceanu, Curs de drept penal, vol. I, Bucureşti, 1912, p. 164.
C. Sima, Măsurile de siguranţă în dreptul penal contemporan, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 36.
7
Ibidem, p. 41.
6

658

Ştiinţe şi codificare în România

Dongoroz, s-a concretizat în elaborarea unor lucrări ştiinţifice valoroase şi a pus în valoare tradiţia
şcolii româneşti de drept penal.
Adoptarea în 1968 a unei legislaţii penale a marcat un moment important în evoluţia dreptului
penal român.
Chiar dacă a fost elaborat sub influenţa ideologiei marxiste, cu excepţia capitolului dedicat
infracţiunilor contra statului, Codul penal de la 1968 s-a detaşat în bună măsură de această influenţă
consacrând principii de politică penală întâlnite în toate legislaţiile contemporane.8
Codul penal de la 1968 defineşte în cuprinsul art. 17 infracţiunea, asigurând continuitate în
raport cu legislaţia şi doctrina anterioară, defineşte pedeapsa în cuprinsul art. 52, stabileşte scopul
legii penale, defineşte cu claritate noţiuni ca recidivă, concurs, pluralitate de infracţiuni, introduce
pluralitatea intermediară, defineşte participaţia şi alte instituţii esenţiale ale dreptului penal. În
finalul părţii generale include un capitol intitulat „Înţelesul unor termeni şi expresii din legea
penală” extrem de important pentru buna aplicare a legii penale.
În general, Codul penal de la 1968 a mers pe ideea de simplificare a instituţiilor juridice
penale dar şi pentru noţiuni caracterizate prin claritate şi simplitate.
În acest sens, s-a renunţat la împărţirea tripartită a infracţiunilor, s-a menţinut împărţirea
sancţiunilor în pedepse, măsuri de siguranţă şi măsuri educative, s-a păstrat clasificarea pedepselor
în principale, complementare şi accesorii, a fost păstrată pedeapsa complementară a confiscării
averii introdusă în Codul penal de la 1936.
Au fost introduse instituţii noi ca suspendarea condiţionată, munca corecţională, liberarea
condiţionată şi a fost consacrat principiul infracţiunii ca unic temei al răspunderii penale.
Consacrarea principiilor legalităţii incriminării şi sancţiunilor de drept penal, a principiilor
răspunderii personale şi subiective întemeiate pe vinovăţie, excluderea scopului aflictiv şi umilitor al
pedepsei dovedesc influenţa şcolii clasice a dreptului penal.
Totodată, luarea în consideraţie a persoanei infractorului, individualizarea pedepsei şi
celorlalte sancţiuni, măsurile de siguranţă şi măsurile educative confirmă influenţa şcolii pozitiviste,
iar unele instituţii ca înlocuirea răspunderii penale sau munca corecţională dovedesc apropierea de
principiile de politică penală ale noii apărări sociale.
Ca o apreciere generală, se impune concluzia că sub raport doctrinal, codul penal aparţine
curentului neo-clasic contemporan cu deschideri ample şi tendinţe de evoluţie spre principiile
doctrinei noii apărări sociale.9
Prin Legea nr. 301 din 2004 (publicată în Monitorul Oficial nr. 575 din 29 iunie 2004) a fost
adoptat noul Cod penal.
Noul legiuitor s-a străduit şi a reuşit să elaboreze o lege mai bine sistematizată, mai completă
(absorbind multe dintre actele normative penale disparate existente până acum), corespunzătoare
fenomenului infracţional cu care ne-am confruntat, mai temeinic aşezată pe baza noilor principii de
politică penală ale statului de drept, cu o deschidere mai largă şi în ceea ce priveşte experienţa altor
state în materie penală şi, pe cât a fost cu putinţă, mai accesibilă destinatarilor legii penale.
S-a constatat o formulare mai precisă a denumirii marginale a principiului legalităţii.
Anterior, (art. 2), deşi principiul legalităţii era definit în conţinut, prin referire atât la incriminare, cât
şi la pedepse şi măsuri (de siguranţă şi educative), în denumirea marginală principiul era formulat
numai ca principiu al legalităţii incriminării.
Cea mai importantă modificare în formularea principiului legalităţii a fost completarea lui, în
acord şi cu propunerile făcute în doctrina penală. Principiul sublinia nu numai că orice incriminare şi
sancţiune de drept penal trebuiau prevăzute într-o lege, dar şi o altă caracterizare a principiului, şi
anume anterioritatea dispoziţiei legale în raport cu fapta concretă şi cu pedeapsa sau măsura care ar
urma să se aplice pentru săvârşirea faptei (art. 2 alin. 2).
8
9

C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 55.
C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 64.
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O altă modificare privea consacrarea legală a împărţirii faptelor prevăzute de legea penală ca
infracţiuni, în crime şi delicte (art. 3). Dacă în trecut orice abatere de la legea penală era denumită,
cu un termen generic – infracţiune –, noul Cod penal a revenit la denumirea tradiţională a împărţirii
infracţiunilor în crime şi delicte, denumiri care exprimă nu numai că s-a produs o nesocotire a legii
penale, dar şi gravitatea acesteia. Prin crime vom înţelege acele încălcări ale legii penale prevăzute
cu cele mai grave pedepse principale (detenţiunea pe viaţă şi detenţiunea severă între 15 şi 30 de
ani), iar prin delicte se va înţelege acele încălcări pentru care legea prevede pedepse principale mai
uşoare (închisoare strică între un an şi 15 ani; închisoarea între 15 zile şi un an; amenda sub forma
zilelor amendă între 5 şi 360 de zile, fiecare zi fiind socotită între 100.000 şi 1.000.000 de lei; munca
în folosul comunităţii între 100 şi 500 de ore).
Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, deşi au fost preluate, în substanţa lor, din legea
anterioară, noul Cod penal a modificat ordinea în care erau enumerate în lege aceste trăsături
(art. 17). Pericolul social al faptei, ca trăsătură esenţială, a fost trecut după cerinţa ca fapta să fie
săvârşită cu vinovăţie.
În definirea formelor şi modalităţilor vinovăţiei (art. 20) s-au produs unele modificări:
Nu au fost reproduse dispoziţiile art. 19 alin. final (fapta constând într-o inacţiune constituie
infracţiune fie că este săvârşită cu intenţie, fie din culpă, afară de cazul când legea sancţionează numai
săvârşirea ei cu intenţie). În felul acesta a dispărut excepţia pe care o crea textul menţionat, urmând ca
pe viitor să funcţioneze regula generală după care atât faptele constând dintr-o acţiune, cât şi dintr-o
inacţiune, constituie infracţiuni numai când legea prevede aceasta [art. 20 alin. (2) şi (3)].
Noua lege penală completa definiţia vinovăţiei, referindu-se şi la praeterintenţie, pe care o
enumera alături de intenţie şi culpă, în art. 20 alin. 1. De asemenea, într-un alineat distinct [art. 20
alin. (4)] era definită praeterintentia.
O modificare substanţială adusă legii penale anterioare o constituia introducerea în cuprinsul
noului Cod penal a unui capitol distinct intitulat „Cauze justificative” (art. 21-25). Această instituţie,
sub diferite forme de reglementare, era cunoscută tuturor legislaţiilor moderne, dispoziţii similare au
existat şi în Codul penal din 1936. În esenţă, aceste cauze dădeau expresie unei realităţi verificate de
experienţa legislativă a statelor, şi anume că existenţa infracţiunii putea fi negată (înlăturată) nu
numai atunci când fapta nu era săvârşită cu vinovăţie, dar şi atunci când interesele superioare ale
societăţii şi ale ordinii juridice în ansamblul ei impuneau ca o faptă să fie considerată licită (permisă)
în ciuda prevederii acesteia în legea penală.
Noul cod penal a introdus, într-un capitol distinct (cap. VI), o instituţie juridică nouă, şi
anume răspunderea penală a persoanei juridice (cu excepţia statului, a autorităţilor publice şi a
instituţiilor publice), fără ca aceasta să excludă răspunderea penală a persoanei fizice care a
participat la săvârşirea aceleiaşi fapte (art. 45 alin. 1 şi 2).
În materia pluralităţii de infracţiuni, modificările aduse prin noul Cod penal au fost
următoarele:
S-a înlăturat soluţia anterioară care asimila concursul formal de infracţiuni cu cel real. Noul
Cod penal a diferenţiat cele două forme de concurs, prevăzând că în cazul concursului formal de
infracţiuni fapta se sancţiona cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă
(art. 47 alin. 3). Această din urmă soluţie, pe lângă faptul că a fost adoptată şi de Codul penal român
de la 1936, este în prezent admisă de toate legislaţiile moderne.
În sancţionarea concursului real de infracţiuni s-a adoptat atât sistemul absorbţiei, cât şi acela
al cumulului juridic şi al cumulului aritmetic (fără a se depăşi maximul general al pedepsei imediat
superioare, art. 48);
Sancţiunile prevăzute în cazul concursului de infracţiuni au avut în vedere noul sistem de
pedepse şi măsuri adoptat de lege;
Soluţiile privind contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente au fost cuprinse (art. 48)
în textul privind modul general de sancţionare în cazul concursului de infracţiuni, şi nu în texte
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diferite ca în Codul penal anterior (art. 36), înlăturându-se, totodată, unele dispoziţii (art. 36, alin. 3,
4) care nu-şi aveau nicio justificare, soluţiile respective fiind uşor de dedus din întreaga economie a
textului:
În materia recidivei, păstrându-se principiul recidivei relative, au fost reformulate ipotezele
privind primul termen al recidivei când exista recidivă post condamnatorie şi post executorie. Astfel,
primul termen al recidivei putea fi o condamnare anterioară la o pedeapsă privativă de libertate de la
unu la 5 ani; sau o condamnare anterioară la o pedeapsă mai mare de 5 ani. În prima ipoteză, în
cazul recidivei post condamnatorii se aplicau regulile concursului de infracţiuni, în a doua ipoteză
pedepsele se cumulau fără a depăşi maximul general al pedepsei imediat superioare.
În cazul recidivei post executorii, în ambele ipoteze se aplica o pedeapsă ce putea fi agravată
cu 10 ani în cadrul limitelor pedepsei imediat superioare;
S-a considerat că faptele comise în condiţiile micii recidive nu au justificat, prin pericolul lor
redus, o atare reglementare, fiind suficientă reglementarea propusă prin noul Cod penal. Ca atare, s-a
renunţat la reglementarea micii recidive;
S-a prevăzut pedeapsa în cazul pluralităţii de infracţiuni săvârşite de persoana juridică
(art. 54);
În locul a două dispoziţii privind infracţiunea continuată (definiţie şi modul de pedepsire,
art. 41, art. 42), noul Cod penal a prevăzut un singur text [art. 55 alin. (1) şi (2)].
De asemenea, noul Cod penal a modificat şi modul de sancţionare a infracţiunii continuate. În
acest caz se aplica pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, la care se putea adăuga
un spor, fără însă ca pedeapsa să poată depăşi maximul general al acelei pedepse, spre deosebire de
Codul în vigoare, care sancţionează infracţiunea continuată cu pedeapsa prevăzută de lege la care se
poate adăuga un spor potrivit art. 34 (concursul de infracţiuni).
Noul Cod penal a introdus o nouă scară de pedepse principale, şi anume:
Pentru persoanele fizice care au săvârşit crime: detenţiunea pe viaţă, detenţiunea severă între
15 şi 30 de ani; pentru cele care au săvârşit delicte, închisoare strictă între un an şi 15 ani şi
închisoarea între 15 zile şi un an, amendă sub forma zilelor-amendă între 5 şi 360 de zile, fiecare zi
fiind socotită între 100.000 şi 1.000.000; munca în folosul comunităţii;
Pentru persoanele juridice amenda între 10.000.000 şi 10.000.000.000 de lei. De asemenea,
persoanelor juridice li se puteau aplica următoarele pedepse complementare: dizolvarea persoanei
juridice; suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la un
an la 3 ani; interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice, pe o durată de la un an la 5
ani; interzicerea accesului la unele resurse financiare, pe o durată de la un an la 5 ani; afişarea
hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României, prin presă ori prin
mijloace de comunicare audiovizuală.
Corespunzător acestor noi pedepse principale, s-au introdus reguli noi şi în ceea ce priveşte
regimul de executare al pedepselor aplicate persoanei fizice.
Noul Cod penal nu a mai menţinut instituţia executării pedepsei la locul de muncă. S-a avut
în vedere nu numai slaba eficienţă a acestui mod de executare a pedepsei închisorii, dar şi noua
organizare, pe baza economiei de piaţă, a unităţilor la care ar fi urmat să se execute această
pedeapsă. Asigurarea profitului care să justifice activitatea economică nu a creat disponibilităţi
pentru desfăşurarea unui proces educativ eficient la locul de muncă faţă de cei aflaţi în executarea
unei pedepse.
Noua lege penală a introdus însă alte instituţii menite să contribuie la procesul de individualizare a pedepsei şi la reeducarea celor condamnaţi:
Astfel, în art. 107 s-a prevăzut posibilitatea instanţei de a obliga pe condamnatul care beneficia
de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere să execute în termenul de încercare o muncă în
folosul comunităţii pe o perioadă de cel mult 300 de ore. Dacă cel condamnat nu executa această
muncă sau avea o conduită necorespunzătoare în timpul sau în legătură cu îndeplinirea acestei
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obligaţii, instanţa putea revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând
executarea în întregime a pedepsei sau prelungirea termenului de încercare cu cel mult 3 ani (art. 107);
O altă instituţie era renunţarea la pedeapsă (art. 108) în cazul infracţiunilor sancţionate cu
pedeapsa închisorii; dacă cel condamnat nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul, a dat
dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea unei pedepse, instanţa putea să nu-i aplice
nicio pedeapsă;
De asemenea, s-a prevăzut posibilitatea amânării aplicării pedepsei (art. 109), în cazul
infracţiunilor pentru care legea prevedea pedeapsa închisorii stricte de cel mult 5 ani dacă inculpatul
nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul sau a dovedit că are posibilitatea de a-l acoperi,
iar după săvârşirea faptei a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea pedepsei. În
acest caz, instanţa a fixat în cuprinsul hotărârii data la care urma să se pronunţe asupra pedepsei, nu
mai târziu de 2 ani din momentul pronunţării hotărârii.
Noul Cod penal nu a menţinut nici instituţia înlocuirii răspunderii penale cu o răspundere care
atrage o sancţiune cu caracter administrativ. În doctrina penală s-au semnalat unele contradicţii
teoretice pe care le provocau aceste reglementări (răspunderea juridică fiind consecinţa infracţiunii,
nu ar fi putut avea decât caracter penal; ca urmare, înlocuirea acesteia prin aplicarea de sancţiuni cu
caracter administrativ a apărut greu de admis). Pe lângă aceasta, instituţia menţionată nu a mai fost
decât extrem de rar aplicată în practică, şi, ca atare, nu şi-a dovedit eficienţa.
În titlul V al noului Cod penal a fost reglementată materia măsurilor de siguranţă. Modificările aduse prin noua lege penală au fost următoarele:
Felurile măsurilor de siguranţă au fost mai bine sistematizate, trecându-se măsura interdicţiei
de a reveni în locuinţa familiei, pe o perioadă determinată, de la litera g cum era în legea anterioară
(art. 112 lit. g), la litera e) (art. 129 lit. e), adică printre măsurile de siguranţă care constau din
interzicerea unor drepturi. Având o natură comună cu acestea, era justificat să se modifice şi
aşezarea măsurii respective;
Textul care a reglementat măsura de siguranţă a internării medicale a fost completat prin
adăugirea unui nou alineat (art. 131 alin. 3, prevăzându-se soluţia în cazul în care cel internat
părăsea, fără învoire, institutul medical; în acest caz se va face apel la organele de poliţie pentru a fi
adus în institut, în afară de cazul când legea nu prevede o altă măsură.
Textul care a reglementat măsura de siguranţă a interzicerii de a ocupa o funcţie sau de a
exercita o profesie a fost completat, adăugându-se două noi alineate (art. 132 alin. 3 şi 4). Astfel, s-a
prevăzut că şi această măsură putea fi luată provizoriu în cursul urmăririi penale sau al judecăţii
(art. 132 alin. 3) şi, de asemenea, că măsura nu putea fi luată în cazul persoanelor care exercitau un
mandat electiv, aveau responsabilităţi sindicale sau patronale ori desfăşurau o activitate în domeniul
presei (art. 132 alin. 4).
5. Deşi Legea nr. 301/2004 se afla în „vacatio legis”, urmând ca Guvernul să decidă data
intrării acesteia în vigoare, impresionat de criticile mai mult sau mai puţin numeroase formulate
împotriva soluţiei alese de legiuitor de împărţire tripartită a infracţiunilor în crime, delicte şi
contravenţii, Ministerul Justiţiei a iniţiat lucrările de întocmire a unui nou proiect al Codului penal în
anul 2005.
Proiectul a fost finalizat în 200710, adoptat ca Legea nr. 286/2009 şi a avut ca principal
obiectiv o mai mare apropiere de codul penal actual.
Considerăm că cea mai importantă schimbare faţă de codul penal în vigoare este definiţia
infracţiunii din art. 15 care pe lângă celelalte trăsături ale infracţiunii face referire la fapta
nejustificată, înţelegând prin aceasta că pentru fapta respectivă lipsesc cauzele justificative.
10

A se vedea G. Antoniu, Observaţii cu privire la anteproiectul unui al doilea nou cod penal, Revista de drept penal
nr. 4/2007, p. 9.
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La fel de criticabilă a fost şi noţiunea de faptă imputabilă desemnând fapta săvârşită cu
vinovăţie.
Preluând sistematizarea adoptată de Legea nr. 301/2004, Legea nr. 286/2009, după
prevederea trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii, a introdus cauzele justificative, cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei şi cauzele de neimputabilitate, toate făcând obiectul câte unui capitol.
Tratamentul recidivei a fost reglementat excesiv de sintetic, în cuprinsul art. 41, ceea ce va
îngreuna aplicarea textului.11
În ceea ce priveşte pedepsele, noua lege a optat pentru păstrarea sistemului de pedepse din
legea în vigoare.
Textul art. 70 a introdus o nouă pedeapsă complementară, publicarea hotărârii definitive de
condamnare.
Criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 înlocuiesc formularea sintetică şi
clară din legea penală în vigoare cu o formulare imprecisă şi incompletă.
În general, Legea nr. 286/2009 se situează pe o poziţie mai conservatoare decât Legea nr.
301/2004 în raport cu Codul penal în vigoare, încercând să păstreze nealterate cât mai multe din
instituţiile juridice ale codului penal actual.
Aceasta se datorează, în principal, aprecierilor extrem de favorabile pe care le-a primit în
decursul timpului Codul penal actual redactat de o comisie de specialişti în drept penal în fruntea
căreia s-a aflat regretatul profesor V. Dongoroz.
Noul Cod penal apare ca o continuare firească a tradiţiei Şcolii româneşti de drept penal,
ancorată în concepţia neoclasică de prevenire şi combatere a criminalităţii, deschisă însă şi unor
elemente noi promovate de noile curente şi tendinţe din dreptul penal contemporan.
În orice caz, noul cod consolidează încrederea în Şcoala românească de drept penal, care a
optat totdeauna pentru menţinerea şi consolidarea celor mai bune tradiţii şi introducerea cu relativă
prudenţă a elementelor noi.

11

G. Antoniu, op. cit., p. 20.
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O POSIBILĂ IGNORAREA ŞTIINŢEI DE CĂTRE LEGIUITORUL
NOULUI COD PENAL?
Gheorghe IVAN∗
Abstract:
The lawmaker of the new Romanian Criminal Code kept most of the regulations from the
Criminal Code in force, the so-called invariables of the criminal law but he also introduced new
regulations, unknown to our law, some of them being requested by the present socio-economic conditions
and others were introduced due to the lawmaker’s wish to come up with something new in contrast with
the criminal law in force or to simply take them from other foreign laws, although the science of the
criminal law did not claim it.
In this study, the author makes an inventory of these innovations, trying at the same time to
analyse them and to reveal the inopportunity of introducing or taking them from other foreign laws.
Cuvinte cheie: constantele dreptului penal, inovaţie în materie penală, noul Cod penal, ştiinţa
dreptului penal, tradiţie în materie penală

I. Introducere
Este în general recunoscut că o lege nouă preia din legea veghe (pe care o înlocuieşte) tot ce
este bun din aceasta, adică acele dispoziţii care s-au dovedit folositoare societăţii şi care au fost
acceptate de membrii săi; acestea sunt constantele dreptului şi care ţin de tradiţie.
Însă legea nouă trebuie să fie şi inovatoare, adică trebuie să introducă prevederi noi,
reclamate de progresul societăţii.
În acelaşi timp, legea nouă poate să introducă şi unele prevederi necunoscute societăţii la acel
moment, punând în evidenţă astfel dorinţa legiuitorului de a fi inovator sub orice formă.
II. Concepţia noului Cod penal român
Noul Cod penal român1 nu se abate de la regulile menţionate mai sus, preluând marea
majoritate a reglementărilor din Codul penal în vigoare (din 1969), aşa-zisele constante ale dreptului
penal, dar a introdus şi altele noi, necunoscute dreptului nostru, unele dintre acestea fiind solicitate
de condiţiile social-economice actuale, iar altele fiind introduse din dorinţa legiuitorului de a veni cu
ceva nou faţă de legea penală în vigoare ori de a le prelua pur şi simplu din alte legislaţii străine, deşi
ştiinţa dreptului penal nu a reclamat acest lucru.
În continuare, vom trece în revistă unele inovaţii, încercând în acelaşi timp să le analizăm pe
scurt şi să arătăm inoportunitatea introducerii sau preluării lor din alte legislaţii străine.
III. Partea generală a noului Cod penal
1. Legalitatea incriminării şi legalitatea sancţiunilor de drept penal. Principiul legalităţii în
domeniul dreptului penal se exprimă în regulile nullum crimen sine lege (nu există infracţiune fără
lege) − legalitatea incriminării − şi nulla poena sine lege (nu există pedeapsă fără lege) − legalitatea
sancţiunilor de drept penal.
∗
Cercetător ştiinţific asociat − Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei
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Deşi, legea penală ar trebui să definească într-un singur text atât legalitatea incriminării, cât şi
legalitatea sancţiunilor de drept penal, în noul Cod penal român aceste laturi ale principiului
legalităţii sunt prevăzute în texte distincte (art. 1 defineşte legalitatea incriminării, iar în art. 2 este
definit principiul legalităţii sancţiunilor de drept penal, adică legalitatea pedepselor, a măsurilor
educative şi a măsurilor de siguranţă)2.
2. Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu. Noua lege penală a preluat aceste instituţii din
legea penală în vigoare, operând unele modificări, impuse de cerinţele sociale şi reclamate de ştiinţa
dreptului penal. Astfel, s-a dat prioritate, cum era şi firesc, aplicării legii penale în timp. Amintim că
în legea penală în vigoare era reglementată mai întâi aplicarea legii penale în spaţiu şi după aceea
aplicarea legii penale în timp.
S-a menţinut aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a
cauzei şi s-a renunţat la aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a
cauzei, aceasta din urmă aducând atingere într-o mai mare măsură autorităţii de lucru judecat.
3. Definiţia infracţiunii. S-a păstrat concepţia Codului penal în vigoare, de a exista o
definiţie legală a infracţiunii, deşi definirea acesteia intră în atribuţiile doctrinei.
4. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. S-a păstrat concepţia Codului penal în vigoare, de a
se contura trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. Astfel, în art. 15 NCP se prevede că: „Infracţiunea
este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei
care a săvârşit-o”.
a) Pericolul social al faptei. Legiuitorul român nu a mai preluat în noul Cod penal ideea că
pentru a constitui infracţiune, fapta unei persoane trebuie să prezinte pericol social, adică să fie
periculoasă pentru societate, supunându-se cerinţelor doctrinei în sensul de a se renunţa la pericolul
social ca trăsătură esenţială a infracţiunii3.
Reamintim că, în dispoziţia din art. 18 C. pen. în vigoare se prevede că, în înţelesul legii
penale, fapta care prezintă pericol social este orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere
uneia dintre valorile sociale apărate de legea penală (art. 1 C. pen. în vigoare) şi pentru a cărei
sancţionare este necesară aplicarea unei pedepse.
Analiza pericolului social al faptei nu trebuie evitată, deoarece în momentul incriminării unei
fapte, legiuitorul ţine seama de pericolul pe care aceasta l-a prezentat în perioada prelegislativă,
ajungând la concluzia că acesta este atât de mare încât se impune includerea ei în cadrul ilicitului
penal, iar la individualizarea pedepsei judecătorii trebuie să ia în considerare pericolul pe care îl
prezintă fapta concretă (fapta săvârşită) şi care este diferit faţă de cel pe care îl prezintă fapta
abstractă (fapta descrisă în norma de incriminare).
b) Fapta săvârşită cu vinovăţie. Art. 16 noul C. pen. a preluat dispoziţiile art. 19 C. pen. în
vigoare, cu unele modificări. S-a păstrat concepţia psihologică a vinovăţiei, potrivit căreia aceasta
reprezintă atitudinea psihică a făptuitorului faţă de fapta săvârşită şi de urmările acesteia.
Faţă de Codul penal în vigoare, pentru a se evita orice discuţie, legiuitorul noului Cod penal
român a prevăzut că fapta concretă constituie infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de
2

Această soluţie de reglementare a fost socotită discutabilă în doctrina penală deoarece în ansamblul său
autonomizează principiul legalităţii incriminării, separând acest principiu printr-un text distinct de principiul legalităţii
pedepsei ca şi când cele două principii ar putea avea, sub aspectul legalităţii, tratamente diferite [G. Antoniu, Legalitatea
incriminării, în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, Vol. I. Articolele 1-52” de G. Antoniu (coord.), C. Bulai, C.
Duvac, I. Griga, Gh. Ivan, C. Mitrache, I. Molnar, I. Pascu, V. Paşca, O. Predescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2010, p. 20].
3
G. Antoniu, Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, Vol. I. Articolele
1-52” de G. Antoniu ş.a., cit. supra, vol. I, p. 129.
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vinovăţie cerută de legea penală [art. 16 alin. (1) noul C. pen.]. Ca atare, fapta concretă de furt
constituie infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu intenţie (art. 228 NCP).
Pe lângă cele două forme principale ale vinovăţiei − intenţia şi culpa −, noul Cod penal a
consacrat şi forma mixtă a acesteia – praeterintenţia sau intenţia depăşită −, pe care a definit-o în
art. 16 alin. (5).
Noul Cod penal a conturat mai bine elementul subiectiv în conţinutul infracţiunii, prin care
înţelegem forma de vinovăţie cerută de norma de incriminare pentru ca fapta concretă să constituie
infracţiunea respectivă. Potrivit art. 16 alin. (6) noul C. pen., fapta constând într-o acţiune sau
inacţiune constituie infracţiune când este săvârşită cu intenţie. De exemplu, elementul subiectiv în
cazul infracţiunii de omor constă în intenţie. Fapta comisă din culpă constituie infracţiune numai
când legea o prevede în mod expres (de exemplu, uciderea din culpă). Totuşi, există unele infracţiuni al căror element subiectiv constă numai în intenţie depăşită (de pildă, lovirile sau vătămările
cauzatoare de moarte); noul Cod penal, ca şi cel în vigoare, păstrează tăcere în această privinţă.
c) Fapta nejustificată. Această trăsătură esenţială este o inovaţie a noului Cod penal, dorind
să exprime prin aceasta că lipsa cauzelor justificative ar constitui, la rândul ei, o trăsătură esenţială a
infracţiunii. O astfel de trăsătură nu a existat în legile penale anterioare.
În viziunea noii legi penale, caracterul nejustificat al faptei ar urma să constituie o condiţie de
existenţă a infracţiunii alături de celelalte trăsături, exprimat însă printr-o negaţie. Soluţia la care s-a
oprit legiuitorul nu este corectă. Prin noţiunea de nejustificat înţelegem atât o conduită nepermisă de
legea penală sau de alte norme sociale (norme juridice, norme etice etc.), cât şi lipsa unor realităţi
bine determinate care pot înlătura existenţa unei infracţiuni (adică cauzele justificative: legitima
apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii, consimţământul
victimei). Pentru a se înlătura orice interpretare arbitrară, este necesar ca legiuitorul să intervină şi să
renunţe la folosirea acestei noţiuni. De altfel, prin reglementarea cauzelor justificative, se
subînţelege că infracţiunea există numai dacă acestea lipsesc4.
d) Fapta imputabilă persoanei care a săvârşit-o. Această trăsătură esenţială este o a doua
inovaţie a noului Cod penal în materia trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii, dorind să exprime prin
aceasta ideea că o persoană a comis fapta în mod obiectiv. Soluţia la care s-a oprit legiuitorul este
discutabilă. Prin noţiunea de imputabilă înţelegem atât o atribuire obiectivă a faptei persoanei care a
săvârşit-o (imputabilitate obiectivă), cât şi o atribuire subiectivă a faptei persoanei care a săvârşit-o
(imputabilitate subiectivă). După cum se ştie, vinovăţia (imputabilitatea subiectivă) este trecută
printre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, iar imputabilitatea obiectivă este deja definită prin
conţinutul elementului material al faptei care include şi legătura de cauzalitate între acţiune
(inacţiune) şi urmarea imediată. Ca atare, această trăsătură este inutilă şi trebuie înlăturată din
definiţia infracţiunii5.
5. Tentativa. Această instituţie este reglementată la fel. Singura deosebire constă în aceea că
în definiţia tentativei s-a introdus „intenţia” în locul „hotărârii” de a săvârşi infracţiunea. Astfel, dacă
potrivit Codului penal în vigoare, tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi
infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă ori nu şi-a produs efectul [art. 20 alin. (1)], în noul
Cod penal este definită ca fiind punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare
care a fost însă întreruptă ori nu şi-a produs efectul [art. 32 alin. (1)]. În atare condiţii, s-au pus capăt
discuţiilor cu privire la înţelesul noţiunii de hotărâre, de intenţie directă şi indirectă sau numai de
intenţie directă. Oricum doctrina majoritară şi practica judiciară consacrase teza că tentativa se poate
comite atât cu intenţie directă, cât şi cu intenţie indirectă.
4

În acelaşi sens, G. Antoniu, Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal,
Vol. I. Articolele 1-52” de G. Antoniu ş.a, cit. supra, vol. I, p. 145-146.
5
În acelaşi sens, G. Antoniu, Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal,
Vol. I. Articolele 1-52” de G. Antoniu ş.a., cit. supra, vol. I, p. 146-147.
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6. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. În noul Cod penal au fost consacrate aceleaşi forme
ale unităţii şi pluralităţii de infracţiuni.
În noua lege penală s-a inversat ordinea de reglementare, cum era firesc de altfel: mai întâi
este reglementată unitatea de infracţiune şi apoi pluralitatea de infracţiuni.
A) Infracţiunea continuată. Aceasta este definită la fel ca în Codul penal în vigoare, cu o
singură deosebire: a fost introdusă condiţia unităţii de subiect pasiv, inexistentă în legea penală în
vigoare. Introducerea acestei condiţii nu a fost cerută de ştiinţa dreptului penal6 şi nici de jurisprudenţă. Afirmăm cu tărie că ea nu este necesară în acest moment. De ce să creăm ficţiuni juridice
când realitatea socială nu le cere?
B) Infracţiunea complexă. Aceasta este definită la fel ca în Codul penal în vigoare, cu o
singură deosebire: a fost înlocuită expresia „ca element sau ca circumstanţă agravantă” cu expresia
„ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant”.
C) Concursul de infracţiuni. Acesta este reglementat într-un mod asemănător cu cel din legea
penală în vigoare, cu unele modificări, puse în evidenţă de doctrină. Astfel, au fost definite mai
exact formele concursului de infracţiuni.
D) Recidiva. Art. 41 noul C. pen. reglementează recidiva − în cazul persoanei fizice − diferit
faţă de Codul penal în vigoare. Astfel, primul termen al recidivei a fost modificat în sensul că poate
fi considerat recidivist numai acea persoană care a fost condamnată la pedeapsa închisorii de o
anumită gravitate („mai mare de 1 an” faţă de „mai mare de 6 luni” cât se prevede în art. 37 C. pen.
în vigoare). În condiţiile creşterii criminalităţii de la un la altul, o atare soluţie nu este acceptabilă.
De altfel, ştiinţa dreptului penal şi jurisprudenţa nu au reclamat necesitatea ridicării pragului
recidivei.
Caracterul temporar al recidivei trebuia subliniat la art. 42 NCP, şi nu la art. 41, deşi nu s-a
semnalat în doctrină vreo critică la adresa legii în vigoare sub acest aspect. După părerea noastră,
modificările de texte s-ar justifica numai când au o bază serioasă în doctrină, în practica judiciară,
ori în datele statistice, şi nu în raport cu părerea unui membru sau al altuia din comisia de elaborare7.
De această dată noul Cod penal nu agravează tratamentul juridic ca la concurs, ci atenuează
excesiv caracterizarea unei persoane ca recidivist (cu toate consecinţele legate de aceasta). În
condiţiile unui multirecidivism crescând o atare soluţie este discutabilă8.
Noul Cod penal defineşte recidiva postcondamnatorie şi postexecutorie, fiecare exprimând
particularităţile evidente ale acestei instituţii, în cadrul textului care se referă la tratamentul recidivei,
într-o formulare extrem de sintetică, ceea ce va provoca dificultăţi la aplicare9.
Dacă autorii noului Cod penal ar fi dorit să aducă ceva nou în materie trebuiau să adopte
soluţia legii penale germane care consideră recidiva ca o circumstanţă agravantă şi lasă la aprecierea
judecătorului individualizarea pedepsei în acest caz. Dacă nu s-au orientat spre o atare soluţie, care
era simplă şi uşor de formulat, trebuiau să reproducă soluţiile analitice din legea penală în vigoare,
mai uşor de aplicat şi de înţeles de judecători. De altfel, soluţia adoptată nu se justifică nici prin
existenţa vreunei observaţii critice în doctrină sau jurisprudenţă asupra sistemului legii în vigoare10.
E) Pluralitatea intermediară. Noua lege penală a preluat reglementarea din legea în vigoare
(art. 40), cu excepţia denumirii marginale. Astfel, în timp ce Codul penal în vigoare, ca şi cel din
anul 2004 − cod care nu a mai intrat în vigoare şi care a fost abrogat prin noul Cod penal −, foloseşte
6
Cu privire la critica acestei soluţii, a se vedea C. Duvac, Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni, în „Explicaţii
preliminare ale noului Cod penal, Vol. I. Articolele 1-52” de G. Antoniu ş.a., cit. supra, vol. I, p. 309, 347; G. Antoniu,
Observaţii cu privire la anteproiectul unui al doilea nou Cod penal (I), în „Revista de drept penal” nr. 4/2007, p. 18; C.
Duvac, Pluralitatea de subiecţi pasivi în cazul infracţiunii continuate, în „Dreptul” nr. 7/2009, p. 119-141.
7
Gh. Ivan, Recidiva, în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, Vol. I. Articolele 1-52” de G. Antoniu ş.a., cit.
supra, vol. I, p. 417.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
În acelaşi sens, G. Antoniu, Observaţii cu privire la anteproiectul unui al doilea nou Cod penal (I), cit. supra, p. 19.
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denumirea de „pedeapsa în unele cazuri în care nu există recidivă”, noul Cod penal a preferat să
folosească denumirea dată de doctrină şi anume, aceea de „pluralitate intermediară”11.
Denumirea marginală este discutabilă deoarece nu există în realitate o pluralitate distinctă
între concurs şi recidivă. Această denumire poate fi folosită în scopuri didactice, dar nu ca un termen
tehnic consacrat în legea penală. Mai corectă ni se pare denumirea marginală din legea în vigoare
„Pedeapsa în unele cazuri când nu există recidivă”12.
7. Participaţia penală. Principalele forme ale participaţiei penale sunt: autoratul, coautoratul,
instigarea şi complicitatea. Ele sunt prevăzute şi de noul Cod penal (art. 46-48). Totuşi, acesta face
distincţie între autorat şi participaţie, considerând ca forme ale participaţiei numai coautoratul,
instigarea şi complicitatea, deşi şi autorul este un participant la infracţiune, iar conceptele de
complice şi instigator nu pot exista fără acela de autor13.
Noul Cod penal uzitează o altă denumire a instituţiei – „Autorul şi participanţii” −, deşi
doctrina nu a semnalat necesitatea unei schimbări. Credem că denumirea din legea penală în vigoare
– „Participaţia penală” − este mai în măsură să pună în evidenţă rolul acestei forme a pluralităţii de
infractori.
S-a renunţat la instituţia instigării neurmată de executare (art. 29 C. pen. în vigoare),
considerându-se, credem, că ar fi dificil de probat (numai dacă instigatul ar declara că a fost
determinat de instigator); or, această susţinere este neîntemeiată, în condiţiile în care există şi alte
mijloace de probă (de pildă, interceptările şi înregistrările audio sau video), iar, pe de altă parte,
realitatea confirmă săvârşirea acestor fapte de instigare neurmată de executare; oricum ştiinţa
dreptului penal şi jurisprudenţa nu au reclamat renunţarea la instituţia în discuţie.
8. Pedeapsa complementară. Nu se ştie de ce legiuitorul a redus maximul general al pedepsei
complementare (5 ani faţă de 10 ani în reglementarea actuală), în condiţiile în care doctrina nu a
susţinut necesitatea unei asemenea reduceri.
9. Pedeapsa accesorie. În ceea ce priveşte pedepsele accesorii este de remarcat că acestea
prin concept nu se aplică nici nu se stabilesc de instanţa de judecată deoarece ele decurg ope legis,
adică din voinţa legii, şi nu ope judicis, adică din voinţa instanţei. De altfel şi textul legii [art. 65
alin. (2) NCP] prevede că pedeapsa accesorie constă în interzicerea de drept a exercitării anumitor
drepturi, adică automat, inevitabil, fără intervenţia instanţei. Această situaţie este valabilă numai în
cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, deoarece în cazul celeilalte pedepse principale privative de
libertate − închisoarea − interzicerea exercitării anumitor drepturi prevăzute de lege nu mai are loc
de drept, ci numai dacă instanţa de judecată a hotărât în acest sens. În atare condiţii, noul legislativ
pare să respingă principiul după care pedeapsa accesorie rezultă de drept din pedeapsa principală,
prevăzând în art. 65 alin. (1) NCP că pedeapsa accesorie se stabileşte de instanţă pe lângă pedeapsa
principală a închisorii14.
Pedeapsa accesorie fiind dependentă de pedeapsa principală (fiind accesoriul acesteia) are
aceeaşi „soartă” ca şi pedeapsa principală15.
Este adevărat că pedeapsa accesorie, deşi are aceeaşi „soartă” ca pedeapsa principală, s-ar
putea să nu aibă durate identice. Dacă, de pildă, condamnatul nu începe executarea pedepsei imediat
11

Gh. Ivan, Pluralitatea intermediară, în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, Vol. I. Articolele 1-52” de G.
Antoniu ş.a., cit. supra, vol. I, p. 471.
12
În acelaşi sens, G. Antoniu, Observaţii cu privire la anteproiectul unui al doilea nou Cod penal (I), cit. supra, p. 20.
13
În sens contrar, I. Pascu, Autorul şi participanţii (Autorul şi coautorii), în „Explicaţii preliminare ale noului Cod
penal, Vol. I. Articolele 1-52” de G. Antoniu ş.a., cit. supra, vol. I, p. 487-488.
14
Gh. Ivan, Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni, în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, Vol. I. Articolele 1-52” de G. Antoniu ş.a., cit. supra, vol. I, p. 478.
15
Ibidem.
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după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare [în timp ce pedeapsa accesorie se execută din
momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare potrivit art. 65 alin. (3) NCP] sau dacă,
deşi a început executarea, se află în stare de evadare pedeapsa accesorie nu va corespunde cu cea a
pedepsei principale. Această situaţie nu modifică relaţia principală de dependenţă a pedepsei
accesorii de pedeapsa principală ca şi faptul că ea derivă automat din pedeapsa principală şi că nu se
aplică de instanţa de judecată. Aceasta nu exclude faptul că în hotărârea de condamnare trebuie să se
facă menţiune despre drepturile de care este lipsit condamnatul în perioada executării pedepsei
principale. Eventuala omisiune a instanţei de a face o atare menţiune va constitui o simplă eroare
deoarece pedeapsa accesorie, cum am mai subliniat, operează în baza legii, şi nu în temeiul unei
pronunţări a instanţei de judecată, omisiune care se va îndrepta după regulile speciale prevăzute în
Codul de procedură penală16.
Potrivit art. 65 alin. (1) al noului C. pen., în cazul pedepsei închisorii, pedeapsa accesorie
constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de lege, a căror exercitare a fost interzisă de
instanţă ca pedeapsă complementară. Se observă că legiuitorul a considerat că pedeapsa accesorie
trebuie să fie dependentă de pedeapsa complementară. În cazul în care instanţa de judecată nu a
aplicat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, atunci nu se poate aplica nici
pedeapsa accesorie. Acest mod de a raţiona este discutabil şi reclamă intervenţia legiuitorului pentru
a-l corecta. Pedeapsa accesorie trebuie să fie dependentă numai de pedeapsa principală. În cazul în
care instanţa de judecată a aplicat o pedeapsă principală privativă de libertate, este firesc ca aceasta
să atragă şi aplicarea unei pedepse accesorii. Nu se poate concepe ca o persoană condamnată
definitiv şi aflată în executarea pedepsei să-şi exercite dreptul de a fi ales în Parlamentul României,
iar după ce a fost ales în acest for legislativ să i se permită să-şi exercite mandatul de senator sau
deputat, pe motiv că nu i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a
fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice.
10. Criteriile generale de individualizare a pedepsei. Legiuitorul noului Cod penal român,
îmbrăţişând modelul Codului penal german, precum şi al celui italian, a indicat nu numai criteriile
generale principale de individualizare a pedepsei − gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea
infractorului −, dar şi criteriile generale secundare de individualizare a pedepsei, care servesc de
fapt la evaluarea primelor [art. 74 alin. (1)].
Referitor la primul criteriu general şi principal de individualizare a pedepsei, trebuie să
menţionăm că aprecierea gravităţii faptei săvârşite este o operaţie, uneori, complicată şi plină de
subiectivism. Nu trebuie să uităm acele speţe în care unii judecători au pronunţat condamnări la
pedepse foarte blânde, deşi gravitatea faptelor săvârşite reclamau contrariul. De aceea, legiuitorul
noului Cod penal român a stabilit nişte criterii secundare, care vor trebui respectate de către
judecător în opera de individualizare judiciară a pedepsei. Totuşi, selecţia efectuată de către
legiuitorul nostru este susceptibilă de critică, având în vedere că mai existau şi alte elemente care ar
fi trebuit introduse în rândul criteriilor secundare. Astfel, nu putem neglija obiectul juridic specific,
caracterul şi importanţa obiectului material sau nematerial lezat sau pus în pericol prin săvârşirea
faptei, elementul material al infracţiunii cu toată problematica lui, modul cum s-a înfăţişat raportul
de cauzalitate (deşi această evaluare este criticabilă), forma şi gradul vinovăţiei.
Aşadar, pentru cunoaşterea gravităţii faptei săvârşite, trebuie să se cerceteze toate elementele
de fapt şi anume: modul în care s-a realizat concret acţiunea sau inacţiunea care constituie elementul
material al infracţiunii şi împrejurările care îl particularizează, natura şi particularităţile obiectului
juridic specific, caracterul şi importanţa obiectului material sau nematerial lezat sau pus în pericol
prin săvârşirea faptei, caracterul şi gravitatea urmărilor acesteia, modul cum s-a înfăţişat raportul de
16

Ibidem.
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cauzalitate, forma şi gradul vinovăţiei şi, în genere, elementul subiectiv al infracţiunii, mobilul şi
scopul, precum şi împrejurările comiterii infracţiunii17.
Tot astfel, şi în privinţa periculozităţii infractorului, selecţia efectuată de către legiuitorul
noului Cod penal este susceptibilă de critică, având în vedere că mai existau şi alte elemente care ar
fi trebuit introduse în rândul criteriilor secundare. Astfel, nu putem neglija structura biologică a
infractorului, particularităţile psihice ale infractorului, mediul social în integralitatea sa, comportarea infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii.
Aşadar, pentru cunoaşterea periculozităţii infractorului, trebuie să se cerceteze toate elementele de fapt şi anume: starea de sănătate (cu preponderenţă cea pshihofizică), structura
biologică a infractorului, particularităţile psihice ale infractorului, mediul social în integralitatea sa,
comportarea infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii, antecedentele penale şi judiciare ale
infractorului (condamnat, recidivist, urmărit penal pentru alte fapte, reabilitat, amnistiat, graţiat etc.),
conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, precum şi
vârsta. Ar mai trebui adăugate şi următoarele circumstanţele personale de individualizare: calitatea
infractorului (funcţionar, militar, magistrat, mamă etc.), starea civilă (căsătorit, celibatar, văduv
etc.), raporturile sale cu victima (rudă apropiată, rudă, colocatar, soţ, prieten, duşman etc.) şi orice
alte date susceptibile să contribuie la individualizarea persoanei infractorului (de exemplu, felul de
viaţă, reputaţia, merite sociale etc.) 18.
În acest mod, se poate face o evaluare corectă a periculozităţii infractorului, iar pedeapsa
stabilită va fi în măsură să acţioneze asupra mecanismelor psihice care au stat la baza comportamentului infractorului şi să-l modifice în sensul respectării exigenţelor legii penale19.
Pe lângă avantajul criteriilor secundare trebuie să menţionăm şi dezavantajul lor: limitează
libertatea de apreciere a judecătorului20.
11. Concursul între cauzele modificatoare de pedeapsă. Individualizarea judiciară a
pedepsei se realizează printr-o operaţie complexă în care sunt folosite toate acele criterii de
individualizare prevăzute de lege (criteriile generale şi speciale); în cadrul acestor criterii se situează
şi necesitatea de a se lua în considerare toate cauzele modificatoare de pedeapsă.
Atât Codul penal român în vigoare, cât şi noul Cod penal român au adoptat un criteriu
obiectiv privind modul în care trebuie aplicate diferitele cauze modificatoare de pedeapsă,
susceptibil de multiple interpretări şi de soluţii contradictorii.
Legiuitorul noului Cod penal nu a ţinut seama de opiniile exprimate în doctrină şi nici de
soluţiile identificate de instanţele noastre de judecată. De pildă, în practica noastră judiciară s-a
consacrat următoarea regulă: dacă există atât cauze de atenuare, cât şi cauze de agravare, pedeapsa
se stabileşte între limita minimă la care se poate ajunge potrivit dispoziţiilor legale privitoare la
reducerea pedepsei şi maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea respectivă, iar dacă
maximul special nu este îndestulător se poate adăuga un spor, în limitele prevăzute pentru cauzele de
agravare21; în acest caz, nu este necesar să se majoreze limitele speciale rezultate în urma aplicării
dispoziţiilor privitoare la cauzele de atenuare. Credem că acest mod de abordare este mai viabil şi
17
Gh. Ivan, Gravitatea infracţiunii săvârşite − criteriu general şi principal de individualizare a pedepsei în
concepţia noului Cod penal român, în „Dreptul” nr. 12/2011, p. 159-160.
18
Gh. Ivan, M.C. Ivan, Periculozitatea infractorului − criteriu general şi principal de individualizare a pedepsei în
concepţia noului Cod penal român, în „Dreptul” nr. 1/2012, p. 102.
19
Cu privire la modificarea comportamentului uman prin constrângere, a se vedea Gh. Ivan, Individualizarea
pedepsei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 30-59.
20
Cu privire la puterea discreţionară a judecătorului de-a lungul istoriei, a se vedea Gh. Ivan, Individualizarea
pedepsei, cit. supra, p. 81-85.
21
A se vedea, în acest sens, Practica judiciară penală, Partea generală de G. Antoniu, C. Bulai, R.M. Stănoiu, A.
Filipaş, C. Mitrache, V. Papadopol, Cr. Filişanu, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990, p. 70-71.
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mai pragmatic. De altfel, cel mai perfect este sistemul promovat de Codul penal român din 2004 şi
acesta trebuia îmbrăţişat de legiuitorul noului Cod penal.
Fără a intra în detalii, putem arăta că legiuitorul Codului penal român din 2004 a promovat un
sistem bazat pe un criteriu subiectiv, acordând judecătorului libertatea de a aprecia preponderenţa
(prevalenţa) cauzelor modificatoare de pedeapsă şi de a le da efectul legal care li se cuvine22. Aşa
cum am mai arătat23, acest sistem ni se pare mai adecvat soluţionării problemelor pe care le ridică
instituţia concursului între cauzele modificatoare de pedeapsă.
12. Minoritatea. Pornind de la anumite particularităţi care îl caracterizează pe infractorul
minor, legiuitorul Codului penal român în vigoare a prevăzut pentru faptele penale săvârşite de el un
sistem sancţionator special şi mixt, format din măsuri educative şi din pedepse. Astfel, potrivit
dispoziţiilor din art. 109 alin. (1), pedepsele ce se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda
prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, iar limitele acestor pedepse se reduc la jumătate.
Legiuitorul noului Cod penal român a renunţat la sistemul sancţionator special şi mixt, format
din măsuri educative şi din pedepse, şi a adoptat teoria aplicării exclusive a măsurilor educative
infractorilor minori24, discutabilă în condiţiile creşterii fenomenului infracţional şi a ineficienţei
regimului educativ din centrele de reeducare25.
13. Calcularea termenelor de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor
progresive. Legiuitorul este inovator şi în această privinţă, prevăzând în art. 155 alin. (3) noul C.
pen. că, în cazul infracţiunilor progresive, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să
curgă de la data săvârşirii acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport cu pedeapsa
corespunzătoare rezultatului definitiv produs. În acest mod, legiuitorul a găsit o soluţie de mijloc
între teoria acţiunii şi teoria rezultatului, care şi aceasta este discutabilă.
14. Calcularea termenelor de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor
săvârşite faţă de un minor. Legiuitorul este inovator şi în această privinţă, prevăzând în art. 155
alin. (4) noul C. pen. că, în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă
de un minor, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data la care acesta
a devenit major. Inovaţia legiuitorului este benefică ocrotirii minorilor, dar ea trebuia să aibă în
vedere şi alte infracţiuni, cum ar fi traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile comise faţă de
un minor etc.
IV. Partea specială a noului Cod penal
1. Sistemul sancţionator. Noul Cod penal se înfăţişează ca o lege foarte blândă în materia
combaterii criminalităţii. Nu se cunoaşte motivul pentru care legiuitorul a optat pentru sancţionarea
blândă a infracţiunilor, în condiţiile în care realitatea socială nu a reclamat acest lucru. Dacă s-ar fi
constatat că judecătorii ar fi aplicat pedepse severe în cazul comiterii unor infracţiuni minore (de
pildă, 10 ani închisoare pentru furtul a 10 mere), atunci opţiunea legiuitorului ar fi fost îndreptăţită;
însă acest lucru nu s-a întâmplat sub nicio formă în realitatea noastră judiciară.
22

A se vedea, pe larg, Gh. Ivan, Individualizarea pedepsei, cit. supra, p. 170-173.
Ibidem.
24
Această teorie fusese acceptată şi în perioada comunistă, adoptându-se celebrul Decret nr. 218/1977, care
prevedea doar măsura internării într-o şcoală specială de muncă şi reeducare pe o durată de cel mult 5 ani, chiar în cazul
comiterii unor fapte grave (omor, tâlhărie etc.). După Revoluţia din Decembrie 1989, a fost abandonată această teorie,
reintroducându-se un sistem sancţionator special şi mixt, format din măsuri educative şi din pedepse.
25
Gh. Ivan, Cauzele modificatoare de pedeapsă în concepţia noului Cod penal, în „Dreptul” nr. 9/2010, p. 24-25.
23
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Ne reţine atenţia, în acest context, luarea de mită [art. 289 noul C. pen.] ale cărei limite
speciale ale închisorii sunt mai reduse (2 la 7 ani faţă de 3 la 12 ani în reglementarea actuală), în
condiţiile în care criminalitatea se menţine la un nivel ridicat, iar necesităţile prevenirii şi combaterii
corupţii impun menţinerea unor pedepse severe, mai ales în aceste momente când ţara noastră este
supusă unui proces de monitorizare din partea Uniunii Europene.
Nu trebuie să uităm nici furtul simplu [art. 228 alin. (1) noul C. pen.], a cărui sancţiune este
foarte redusă (închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă faţă de închisoare de la 1 la 12 ani în
reglementarea actuală), deşi statisticile indică o criminalitate ridicată. Dar ce să mai zicem de
înşelăciunea simplă [art. 244 alin. (1) noul C. pen.] care este sancţionată doar cu pedeapsa închisorii
de la 6 luni la 3 ani (faţă de 6 luni la 12 ani în reglementarea actuală) sau tâlhăria simplă [art. 233
noul C. pen.] care este sancţionată doar cu pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani (faţă de 3 la 18 ani în
reglementarea actuală).
Dacă ne aducem aminte, până în anul 1996 erau prevăzute sancţiuni mici în cazul multor
infracţiuni (furtul simplu − închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă, furtul calificat − închisoare
de la 1 la 5 ani, tâlhăria simplă − închisoare de la 2 la 7 ani, înşelăciunea simplă − închisoare de la 3
luni la 2 ani sau amendă, înşelăciunea agravată − închisoare de la 1 la 3 ani etc.), a căror comitere
cunoscuse o recrudescenţă mare, fapt ce l-a determinat pe legiuitorul de atunci, la cererea
parchetelor, să înăsprească regimul de sancţionare prin Legea nr. 140/1996, sancţiuni care au fost
menţinute până în prezent şi care vor fi menţinute (dacă nu intervin modificări) până în momentul
intrării în vigoare a noului Cod penal.
Oricum mulţi infractori condamnaţi definitiv la pedepse mari şi aflaţi în executarea acestora,
aşteaptă cu nerăbdare intrarea în vigoare a noului Cod penal pentru a fi puşi în libertate. Va fi, dacă
putem să spunem aşa, o „amnistie generală”.
2. Renunţarea la unele incriminări. Legiuitorul noului Cod penal a renunţat la unele
incriminări, în condiţiile în care realitatea socială nu a reclamat acest lucru. După cum se ştie,
legiuitorul trebuie să fie un receptor al necesităţilor sociale şi să acţioneze pentru satisfacerea
acestora; el nu poate avea o conduită legislativă contrară societăţii pe care o guvernează.
În această materie, ne reţin atenţia câteva manifestări contrare realităţilor sociale:
A) Seducţia. Noul Cod penal nu mai incriminează seducţia, dând expresie astfel criticilor care
i s-au adus şi considerării acesteia ca o incriminare total anacronică, pornind de la faptul că ea
ocroteşte instituţia căsătoriei în latura ei formală, iar pe de altă parte, starea de virginitate a minorei,
pur şi simplu26.
Pornind de la situaţia minorei care este indusă în eroare de infractor, prin promisiuni de
căsătorie, în vederea întreţinerii de raporturi sexuale, suntem de părere că legiuitorul noului Cod
penal s-a pripit în luarea hotărârii privitoare la neincriminarea seducţiei, lăsând în afara ocrotirii
penale un segment important al relaţiilor sociale, şi anume cele referitoare la libertatea sexuală a
persoanei de sex feminin care nu a împlinit vârsta de 18 ani, cu un impact deosebit asupra
dezvoltării personalităţii (psihologice şi morale) a acesteia. Nu trebuie să uităm că sunt infractori
care profită de credulitatea şi naivitatea unor minore, lăsând urme adânci în psihicul lor, iar practica
judiciară a înregistrat asemenea cazuri.
Iată de ce considerăm că se impune incriminarea faptei de seducţie şi în viitor, legiuitorul
trebuind să intervină imediat, înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal. Norma de
incriminare ar urma să aibă următorul conţinut: „Fapta aceluia care, prin promisiuni de căsătorie,
determină o persoană de sex feminin mai mică de 18 ani de a avea cu el raport sexual, act sexual
oral sau anal, precum şi orice act de natură sexuală, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală”27.
26

V. Cioclei, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 261.
Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Seduction. Past, present and future, Agora International Journal of Juridical Sciences, vol.
VIII, no: 2, 2011, p. 369-373, http://www.juridicaljournal.univagora.ro; Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială. Cu referiri
la Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010, p. 207.
27
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B) Înşelăciunea în convenţii. În noul Cod penal nu mai este incriminată înşelăciunea în
convenţii [varianta specială de la alin. (3) al art. 215 C. pen. în vigoare], deşi realitatea faptică nu
reclama o asemenea dezincriminare (abolitio criminis).
Deja, în doctrină au apărut discuţii cu privire la descoperirea voinţei reale a legiuitorului: a
dezincriminat sau nu o asemenea faptă. În timp ce unii autori susţin că a intervenit o
dezincriminare28, alţii susţin că înşelăciunea în convenţii se află în continuare în sfera ilicitului
penal, ea constituind o modalitate faptică de săvârşire a infracţiunii de înşelăciune simplă sau
agravată, după caz29. Dacă se adoptă această din urmă teză, atunci se pune întrebarea: Orice inducere
în eroare atrage răspunderea penală sau numai aceea fără de care cel înşelat nu ar fi încheiat sau
executat contractul în condiţiile stipulate (ca în Codul penal în vigoare)?
Oricum pentru a se evita orice discuţie, înşelăciunea în convenţii trebuie să fie prevăzută în
mod expres şi noul Cod penal.
Trebuie să amintim că înşelăciunea în convenţii, în forma actuală (din Codul penal în
vigoare), a fost incriminată şi în legile anterioare [Codul penal din 1936 − art. 551, Codul penal din
2004 − art. 260 alin. (3)]. De asemenea, înşelăciunea în convenţii este incriminată şi în legislaţiile
altor state (art. 641 C. pen. italian30).
C) Înşelăciunea prin emiterea de cecuri fără acoperire. Această formă a înşelăciunii constă,
potrivit alin. (4) al art. 215 C. pen. în vigoare, în emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau
unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi
fapta de a retrage după emitere provizia, în tot sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte
de expirarea termenului de prezentare, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos
material injust, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului. Alin. (4) a fost introdus în art. 215 prin
Legea nr. 140/1996, pentru a se pune capăt contradicţiilor existente în doctrină şi practică: În cazul
emiterii unui cec în condiţiile menţionate, unii susţineau că fapta constituie numai infracţiunea de
falsificare de monede prevăzută în art. 282 alin. (1) C. pen. în vigoare, alţii că aceasta constituie numai
infracţiunea prevăzută în art. 84 din Legea asupra cecului nr. 59/1934, iar alţii că aceasta constituie
infracţiunile de înşelăciune în convenţii prevăzută în art. 215 alin. (2) şi (3) C. pen. în vigoare, fals
intelectual prevăzută în art. 289 alin. (1) C. pen. în vigoare şi uz de fals prevăzută în art. 291 C. pen. în
vigoare. Până la Legea nr. 140/1996, în Codul penal în vigoare nu a existat o asemenea incriminare. În
perioada comunistă era exclusă comiterea unei înşelăciuni prin emitere de cecuri, deoarece toate
unităţile economice erau de stat, neexistând o economie de piaţă liberă, iar după Revoluţia din
Decembrie 1989 economia de piaţă era încă în formare, apărând încetul cu încetul şi fapte concrete de
înşelăciune prin emitere de cecuri, fenomenul luând amploare prin anii 1994-1996, când legiuitorul
român a intervenit şi a introdus incriminarea despre care vorbim.
În noul Cod penal nu mai regăsim această formă a înşelăciunii, deşi realitatea faptică nu
reclama o asemenea dezincriminare (abolitio criminis). Totuşi, după intrarea în vigoare a noului Cod
penal se vor aplica dispoziţiile art. 84 din Legea asupra cecului nr. 59/1934, dacă legiuitorul nu va
proceda între timp la o trecere a faptelor prevăzute în acest text în sfera contravenţiilor, aşa cum
intenţionează în prezent31.
Trebuie să amintim că înşelăciunea prin emiterea de cecuri a fost incriminată şi în legile
anterioare [Codul penal din 1936 − art. 553, Codul penal din 2004 − art. 260 alin. (4)].
28

Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială. Cu referiri la Noul Cod penal, cit. supra, p. 314.
C. Duvac, Înşelăciunea în noul Cod penal, în „Dreptul” nr. 1/2012, p. 105.
30
Art. 641 (Insolvenţa frauduloasă) − Oricine, disimulând propria stare de insolvabilitate, contractează o obligaţie
cu intenţia de a nu o îndeplini, este pedepsit, la plângerea persoanei lezate, dacă obligaţia nu a fost îndeplinită, cu recluziune
până la 2 ani sau cu amendă până la 516 euro [alin. (1)]. Îndeplinirea obligaţiei înainte de condamnare stinge infracţiunea
[alin. (2)].
31
A se vedea, art. 20 din Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, http://www.just.ro.
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3. Renunţarea la unele instituţii importante în combaterea corupţiei
A) Darea de mită. Cât priveşte restituirea bunurilor care au fost date după denunţul formulat
de către mituitor, ultima teză a alin. (4) al art. 290 noul C. pen. este discutabilă, atâta timp cât
legiuitorul noului Cod penal militează pentru descoperirea infracţiunii de luare de mită prin
consacrarea instituţiei cauzei speciale de nepedepsire, dar în acelaşi timp, împiedică acest lucru prin
introducerea altora. Oare, nu apare acest lucru atunci când mituitorul ştie că, chiar dacă ar denunţa
fapta, nu va beneficia de restituirea unor bunuri, de pildă, de valoare, date funcţionarului public
anterior formulării denunţului? Răspunsul nu poate fi decât afirmativ, şi este dat chiar de un
teoretician al dreptului penal şi în acelaşi timp şi practician al acestuia în materia combaterii
corupţiei.
B) Cumpărarea de influenţă. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în cazul acestei infracţiuni.
Alin. (3) al art. 292 noul C. pen., privitor la restituirea bunurilor care au fost date după denunţul
formulat de către cumpărătorul de influenţă, este discutabil şi nu poate avea ca efect decât împiedicarea descoperirii infracţiunii de trafic de influenţă. Ne întrebăm oare de ce legiuitorul a procedat
în acest mod, în condiţiile în care corupţia la nivel înalt şi mediu subzistă în procente alarmante32 şi
se impune ca organele specializate să aibă la îndemână mijloace suficiente de combatere a acesteia.
V. Concluzii
Fără a avea pretenţia că am epuizat subiectul, nădăjduim că analiza noastră va sta la baza unei
viitoare perfecţionări a noii legi penale.
Situaţiile pe care le-am prezentat ne arată că legiuitorul noului Cod penal a ignorat rolul
important al doctrinei în realizarea operei sale de codificare în materie penală. De asemenea, legiuitorul nu a ţinut seama de practica judiciară şi nici de necesitatea combaterii eficiente a criminalităţii.

32
A se vedea Raportul privind activitatea desfăşurată de Direcţia naţională Anticorupţie în anul 2011,
http://www.pna.ro/faces/results.xhtml; Raportul privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2011,
http://www.mpublic.ro/presa/2012/raport_mp_2011.pdf.
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CODUL UNIC DE JUSTIŢIE MILITARĂ ÎN STATELE UNITE
ALE AMERICII (UCMJ)
George COCA∗
Abstract:
The initiation procedure of a martial court is named „convocation”. An authorized commander to
convene a martial court is a „convening authority”. The Uniform Code of Military Justice appoints the
commanders which convene a martial court.
The convening authority of a martial court is independent of the ranks and is maintained as long as
the convening authority remains as a commander in an assigned position.
Key words: military justice system, authority, commander, inquiery, offence, search, immunity
proof

1. Rolul autorităţii convocatoare
Procesul de instituire a unei curţi marţiale este numit „convocare”. Un comandant autorizat să
convoace o curte marţială este „autoritatea convocatoare”. Codul Unic de Justiţie Militară (UCMJ)
desemnează comandanţii care pot convoca o curte marţială.1
Autoritatea de a convoca o curte marţială este independentă de grad şi este menţinută atâta
vreme cât autoritatea convocatoare rămâne comandant într-una din funcţiile desemnate.2
1. Reguli pentru Curţile marţiale3
Reguli pentru Curţile Marţiale 504 (b)
Un comandant poate dispune măsuri disciplinare prin:
a) Considerarea acuzaţiilor ca fiind nefondate;
b) Înaintarea lor unui comandant superior;
c) Propunerea unor măsuri administrative;
d) Impunerea unor măsuri non-punitive;
e) Impunerea unor pedepse extrajudiciare;
f) Convocarea unei curţi marţiale.
Influenţa comandantului în ceea ce priveşte cercetarea şi aplicarea măsurilor disciplinare
constau în următoarele:
• Odată ce acuzaţiile au fost notificate de către comandant unei curţi marţiale constituite
potrivit legii, comandantul nu îşi poate folosi autoritatea sa de comandă pentru a influenţa decizia
Curţii Marţiale.
• Un comandant superior poate să nu dea autoritatea de a dispune în cazul unei infracţiuni
într-un caz individual, în tipuri de cazuri, sau în general. Un comandant subordonat de a lua măsuri
în care autoritatea nu a fost retrasă4.
∗

Lector univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti.
Codul Unic de Justiţie Militară (UCMJ).
2
Codul Unic de Justiţie Militară (UCMJ).
3
Art. 504 b şi urm. din Codul Unic de Justiţie Militară (UCMJ).
4
Este oarecum asemănător cu excepţia de la principiul oficialităţii din Dreptul procesual penal românesc când
pentru unele infracţiuni ce vizează militarii şi activiattea lor punerea în mişcare a acţiunii penale nu se paote afce decât la
sesizarea comandantului.
1
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Iată câteva aspecte privind modul de desfăşurare a anchetelor:
• Anchetele încep cu un raport asupra infracţiunii. Un astfel de raport poate veni de la
personalul răspunzător de aplicarea legii care în mod curent încercă să descopere neregulile, de la
victima unei infracţiuni, sau de la martori.
• Raportul infracţiunii se înaintează la comandantul direct al suspectului pentru măsuri
ulterioare. De obicei, comandantului va ordona o anchetă mai completă.
 În cazul unei activităţi criminale serioase sau complexe comandantul poate cere asistenţa
unor anchetatori militari specializaţi. În Marină aceştia sunt civili special instruiţi care acţionează ca
agenţi ai Serviciului Naval de Anchete Penale. În Trupele de Uscat, personalul special instruit este
repartizat pe lângă Divizia de Anchete Penale.
 În cazul unor infracţiuni minore sau simple, comandantul numeşte în mod normal un ofiţer
mai tânăr de sub comanda sa să conducă ancheta. În alte cazuri ancheta poate fi condusă de personal
al poliţiei militare.
• Anchetele penale trebuiesc conduse în conformitate cu Constituţia SUA, cu Codul Unic de
Justiţie Militară şi cu Regulile Militare de Probatoriu5.
Următoarele activităţi sunt adeseori o parte a anchetei penale:
 Chestionarea martorilor. Persoanele care au fost martore la o infracţiune sau care au
informaţii despre o infracţiune, trebuie să fie contactate şi să li se ceară o declaraţie sau identificarea
suspectului. Martorii nu pot refuza să dea o declaraţie, cu excepţia acelora care i-ar incrimina.
Declaraţia mincinoasă este o infracţiune militară6.
 Interogatorii. Suspecţilor li se cere adesea să dea o declaraţie în cursul anchetei. Dacă
ofiţerul care conduce ancheta ştie că militarul chestionat este un suspect, el trebuie să îl informeze pe
suspect de dreptul de a nu da declaraţii şi de a beneficia de un avocat.7 Suspectul nu poate fi obligat
să dea declaraţii, şi poate oricând cere încetarea interogatoriului.
 Percheziţii. Probele fizice sau sub formă de documente sunt adesea cheia unei acuzări
eficiente. Totuşi, al patrulea amendament la Constituţia SUA interzice percheziţiile zonelor private,
cum ar fi locuinţele sau servietele fără permisiunea unei oficialităţi judiciare neutre. În armată,
comandanţii sunt autorizaţi să dea permisiunea de percheziţie. În situaţii de urgenţă poliţia poate
percheziţiona fără permisiune prealabilă.
 Probe ştiinţifice. O varietate de tehnici de investigaţie ştiinţifică sunt folosite pentru a
dovedi infracţiunile. În armată, folosirea testelor chimice de urină pentru a determina consumul
prealabil de droguri este cea mai comună. Alte tehnici cum ar fi prelevarea amprentelor, analiza
grafologică a sângelui şi ADN, sunt şi ele folosite pe scară largă ca parte a anchetării militarilor
acuzaţi de infracţiuni. Rezultatele testelor ştiinţifice pot fi folosite în instanţă dacă metodele
ştiinţifice sunt în general acceptate în comunitatea ştiinţifică.
• Anchetele pot fi considerate şi de lungă durată şi pot să nu fie suficiente pentru o
condamnare. În mod corespunzător, procurorii pot folosi câteva tehnici speciale de anchetă pentru a
obţine mărturii vitale ale martorilor.
 Informatorii. Când anchetatorii penali bănuiesc că o activitate criminală este dusă de
anumiţi indivizi ei pot încerca să adune probe prin trimiterea unui informator la suspect pentru a
vedea dacă suspectul se va angaja în activităţi criminale în prezenţa informatorului. Mai târziu, la
proces informatorul poate depune mărturie împotriva suspectului8.
5

Constituţia SUA, cu Codul Unic de Justiţie Militară şi cu Regulile Militare de Probatoriu.
A se vedea art. 260 Cod penal.
7
În dreptul românesc întâlnim aceste principia respectiv dreptul la tăcere şi dreptul la apărare. În procedura
disciplinară pentru militarii din Rpmânia este stipulat dreptul la apărare dar nu şi dreptul la tăcere.
8
Este oarecum asemănătoare procedura ca art. 2241 Cod procedura penală român privind investigatorii sub
acoperire.
6
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 Căderea la învoială9. Numită în armată o înţelegere preprocesuală este o înţelegere între
acuzat şi guvern. Acuzatul oferă să se recunoască vinovat, sau să depună mărturie împotriva unui
co-acuzat în schimbul unei promisiuni din partea guvernului de a limita sentinţa potenţială împotriva
acuzatului. Această metodă economiseşte timpul şi cheltuielile unui proces complet cu martori, şi
poate rezulta în probe valoroase care pot fi folosite împotriva altui suspect.
 Imunitate. În cazul unei conspiraţii, este adesea necesar ca unul dintre conspiratori să
depună mărturie împotriva altuia. Persoanele care sunt suspectate de o infracţiune nu pot fi obligate
să depună mărturie într-un mod care ar aduce probe împotriva lor. Totuşi, dacă guvernul promite să
nu folosească nici una din informaţiile furnizate într-un proces viitor împotriva martorului, acesta
poate fi obligat să depună mărturie. Această promisiune se numeşte acordarea de imunitate împotriva acuzării ulterioare. Este adesea folosită pentru a acuza o conspiraţie de vânzare a drogurilor.10
De exemplu, cumpărătorii de droguri pot primi imunitate pentru a depune mărturie împotriva
vânzătorului.
2. Procedura Curţii marţiale.
 Jurisdicţie
a) Personală. Autoritatea legală de a aduce o persoană în faţa unei curţi marţiale legal
constituite.
b) Subiectul. Comiterea de către un militar în serviciul activ a unei infracţiuni militare legal
recunoscute.
c) Jurisdicţie concurentă. Jurisdicţia împărţită cu autorităţile civile referitor la o infracţiune
comisă de un militar11.
Dubla acuzare:... şi nici o persoană nu va fi judecată de două ori pentru aceeaşi infracţiune12.
Dubla acuzare a fost interpretată ca însemnând că aceeaşi autoritate nu poate de două ori să
judece aceeaşi persoană pentru aceeaşi infracţiune. De aceea, acţiunile prealabile locale, statale sau
străine nu previn, constituţional, măsuri disciplinare ulterioare pentru aceeaşi infracţiune.
Privarea de libertate preprocesuală.
a) Toţi ofiţerii au autoritatea de a-i pune pe militari în stare privativă de libertate înainte de
sentinţa finală referitoare la o infracţiune.
b) Continuarea privării de libertate necesită decizia comandantului conform căreia există
suficiente motive pentru a crede că acuzatul a comis o infracţiune şi că acesta poate fie să evadeze,
fie să comită infracţiuni ulterioare.
c) Decizia comandantului este trecută în revistă de un ofiţer independent şi neutru, care ţine o
audiere pentru a vedea dacă privarea de libertate preprocesuală trebuie să continue.
Cele trei tipuri de curţi marţiale.
 Curte marţială sumară:
(1) Constă dintr-un ofiţer şi poate judeca numai gradaţi.
(2) Poate impune sentinţe de până la 30 de zile.
 Curte marţială specială:
(1) Constă dintr-un judecător militar, un avocat de proces, un avocat al apărării şi o instanţă
de minimum trei membrii.
(2) Poate pronunţa o pedeapsă maximă de 6 luni şi o concediere pe motive disciplinare.
9

În Codul de procedura penală roman a fost introdus art. 3201 care prevede această procedură a recunoaşterii
vinovăţiei până la începerea cercetării judecătoreşti, când cauza penală se soluţionează pe baza probelor administrate pe
timpul urmării penale, iar pedeapsa aplicată se va micşora cu o treime. Atenţie însă că această recunăaştere trebuie să fie
necondiţionată.
10
De exemplu, cumpărătorii de droguri pot primi imunitate pentru a depune mărturie împotriva vânzătorului.
11
Procedura civilă românească nu cunoaşte această instituţie pentru că militarii cu excepţia faptelor penale în
celelalte litigii sunt judecaţi potrivit procedurii obişnuite.
12
Amendamentul V la Constituţia SUA.
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 Curte marţială generală:
(1) Constă dintr-un judecător militar, un avocat de proces, un avocat al apărării şi minimum
cinci membrii.
(2) Poate pronunţa pedeapsa maximă autorizată pentru o infracţiune.
Procedura de recurs.
Guvernul nu poate face recurs împotriva unei achitări13. Împotriva fiecărei condamnări a
curţii marţiale este garantată cel puţin o formă de recurs.
• Autoritatea convocatoare. Trebuie să treacă în revistă fiecare condamnare şi să aprobe
fiecare pedeapsă. Acuzatul poate petiţiona autoritatea convocatoare pentru clemenţă înainte de
aceste măsuri. Autoritatea convocatoare poate oferi clemenţă, sau altă reducere favorabilă acuzatului
la aprobarea concluziei de vinovăţie şi adjudecarea sentinţei.
• Ofiţerul exercitând curtea marţială generală14 (OEGCM). Acuzatul poate renunţa la
recursul garantat statutar, şi deferi cazul spre trecere în revistă de către OEGCM şi către Judecătorul
Avocat al personalului OEGCM. Autoritatea OEGCM trece în revistă şi toate curţile marţiale care
nu se califică pentru trecerea automată în revistă.
• Curtea militară de trecere în revistă15. (CMR). (Judecători militari). Toate cazurile, cu
excepţia cazurilor dorite de acuzat, în care o concediere disciplinară sau o pedeapsă privativă de
libertate de cel puţin un an a fost pronunţată, vor fi trecute în revistă de una din curţile militare de
trecere în revistă ale categoriilor de forţe armate.
• Curtea de Apel pentru forţele armate. (Judecători civili). Curtea de Apel pentru forţele
armate va trece în revistă deciziile CMR când:
(1) primeşte cererea acuzatului; sau
(2) Judecătorul Avocat General predă cazul Curţii de Apel pentru forţele armate.
• Curtea Supremă a SUA. Curtea de Apel pentru forţele armate ia decizii care pot fi trecute în
revistă de Curtea Supremă a SUA prin înscris de certiorari. Curtea Supremă nu poate trece în revistă
acest mod nici o acţiune sau aprobare a justiţiei militare decât când Curtea de Apel pentru forţele
armate a intrat în prealabil o cerere de trecere în revistă.
Concluzii
• Justiţia militară este încercarea de a oferi garanţii constituţionale militarilor, cu excepţia
cazurilor modificate de necesitatea de ordine şi disciplină. Menţinerea echilibrului optim între
drepturile individuale şi disciplina unităţii vor asigura eficienţa şi moralul.
• Prin menţinerea unor standarde înalte de procedură şi protecţie egală, armata va păstra
încrederea liderilor civili în ramurile, executivă, judecătorească şi legislativă, care au încredinţat
justiţia militară liderilor militari.
• Libertatea de exprimare este importantă şi necesară pentru moral, şi pentru recrutarea
militarilor. Orice limitare a libertăţii de exprimare trebuie să fie legată direct de o misiune militară
importantă. Restricţiile aplicate libertăţii de exprimare, atunci când sunt aplicate militarilor, nu se
aplică şi nu trebuia să se aplice civililor.

13

Este o situaţie specială.
(OEGCM).
15
(CMR).
14
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ASPECTE PRIVIND REGLEMENTAREA EXPERTIZEI
ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ
Gabriela MATEI*
Abstract:
Today Romania is involved in a complex process aiming to re-organize the judiciary expertise
system. In this respect, the new Codex of Penal Procedure is bringing some new pilars of the modern
probation means.
Keywords: medico-legal expertise, forensic expertise, technical expertise, experts, specialists

Noul Cod de procedură penală, adoptat de Parlamentul României prin Legea nr. 135 din
01.07.20101, cuprinde, în Titlul IV, probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Respectivul Titlu avea o structură diferită, comparativ cu prevederile codului actual, aspectele privind
obţinerea şi administrarea probelor fiind reglementată detaliat. Se pot observa, totodată, o serie de
elemente de noutate specifice noului cod, care, fie au fost preluate din legi speciale, fie au fost
expuse pe larg, uneori în mod excesiv. Între prevederile Titlului IV din noul Cod de procedură
penală se observă o serie de modificări:
 Renunţarea la enumerarea limitativă a mijloacelor de probă, şi admiterea obţinerii probelor
prin orice mijloc de probă care nu este interzis prin lege.
 Definirea obiectului probaţiunii. Thema probandum este reprezentat de: existenţa
infracţiunii şi săvârşirea ei de către inculpat; faptele privitoare la răspunderea civilă, în cazul în care
există o parte civilă; ansamblul faptelor şi împrejurărilor de fapt de care depinde aplicarea legii;
orice împrejurare necesară pentru justa soluţionare a cauzei.
 Reglementarea, pentru prima dată, în mod expres, a principiului loialităţii administrării
probelor.
 Detalierea procedurii excluderii probelor obţinute în mod nelegal, fiind introdusă, ca
element de noutate, excluderea probei derivate.
Menţionată în enumerarea mijloacelor de probă din art. 97 al noului Cod de procedură
penală, expertiza este procedeul probatoriu prin care o persoană fizică, specializată într-un domeniu
şi care are calitatea de expert, constată, clarifică sau evaluează pentru organul de urmărire penală.
Ori pentru instanţă, unele fapte sau împrejurări apărute într-o cauză penală. Cercetarea se finalizează
printr-un raport ce se constituie ca probă la dosarul cauzei. Pentru lămurirea constatărilor sau
concluziilor cuprinse în raport, expertul poate fi audiat, potrivit dispoziţiilor privitoare la audierea
martorilor.
O serie de studii şi rapoarte efectuate asupra sistemului de expertizare din România au
recomandat liberalizarea pieţei de expertize criminalistice2. Potrivit Codul de procedură penală
actual, expertiza poate fi efectuată numai de experţi oficiali.
În anul 2005, prin Legea nr. 247 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, au
apărut o serie de modificări în legislaţia României, între care şi posibilitatea de a se apela la experţi
*
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A se vedea, de exemplu, Raportul Matra-Flex din 2007 efectuat de comisia olandeză desemnată de Ministerul
Justiţiei din Olanda, în cadrul proiectului „Strengthening the forensic expertise system in Romania” (MAT06/RM/8/2), în
colaborare cu Ministerul Justiţiei din România.
1
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din instituţii private române sau străine, precum şi la specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau
recunoscuţi. Astfel, potrivit art. IX pct. 2 şi art. X pct. 2 din Titlul XVI al legii, Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) şi Direcţia
Naţională Anticorupţie (D.N.A.), erau singurele instituţii care puteau să apeleze la alţi experţi decât
cei oficiali.
După îndelungate dezbateri asupra reformei expertizei criminalistice în România, Ordonanţa
nr. 75/2000, privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, a fost modificată prin Legea
nr. 156/20113, astfel încât, în art. 1 al Ordonanţei modificate, se precizează: « expertizele criminalistice judiciare se efectuează de experţi criminalişti autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul instituţiilor publice sau în cadrul laboratoarelor publice ori private de specialitate».
Decizia 143 din 05.10.1999 a C.C., a determinat la rândul ei adoptarea unor reglementări
specifice. Astfel, Curtea Constituţională a statuat că dispoziţiile art. 120 alin. 5 C. pr. pen. contravin
prevederilor art. 24 alin. 1 din Constituţie, potrivit cărora „dreptul la apărare este garantat.
Neacordarea în favoarea părţilor dintr-un proces penal, a dreptului de a cere ca un expert recomandat de ele să participe la efectuarea expertizei, atunci când aceasta urmează să fie efectuată de
o instituţie specializată potrivit legii, se restrânge în mod nejustificat dreptul la apărare al acestora,
nesocotindu-se garantarea acestui drept prin Constituţie. Neparticiparea la efectuarea expertizei, a
expertului recomandat de partea interesată nu poate fi compensată prin dreptul acesteia de a cere
ulterior explicaţii asupra raportului de expertiză sau completarea expertizei incomplete ori
efectuarea unei noi expertize, atunci când apreciază că expertiza nu a fost efectuată cu competenţa
profesională şi în mod corect”.
Nu sunt puţine cazurile în care C.E.D.O. s-a pronunţat cu privire la încălcarea art. 6 (dreptul
la un proces echitabil) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale:
 În cazul Bonisch c. Austria4, Curtea a constatat că expertul citat de apărare nu a beneficiat
de aceleaşi prerogative ca expertul desemnat de acuzare;
 În cazul Prepeliţă c. Moldova5, Curtea a constatat că prin intermediul Institutului
Republican pentru Expertize Judiciare şi Criminalistice din cadrul Ministerului Justiţiei din
Chişinău, statul este parte la proceduri.
Toate aceste cazuri de încălcare a prevederilor Convenţiei au fost analizate şi luate în
considerare în elaborarea noului cod de procedură penală. Astfel, în art. 174 NCPP se precizează
posibilitatea participării la efectuarea expertizei a experţilor independenţi autorizaţi, inclusiv în
domeniul expertizei medico-legale (experţi numiţi la solicitarea părţilor sau subiecţilor procesuali
principali). Legiuitorul precizează un număr de cazuri de incompatibilitate ale expertului (art. 174
NCPP), similare cu cele ale judecătorului (art. 64 NCPP), în care acesta nu poate fi desemnat. Orice
motiv de incompatibilitate trebuie să fie dovedit de către cel care l-a invocat. Totodată nu poate fi
desemnată ca expert persoana care a avut această calitate în aceeaşi cauză, cu excepţia situaţiei în
care este recomandată de către părţi sau de procuror. Expertul medico-legal desemnat de părţi
trebuie să nu fie din aceeaşi instituţie medico legală cu expertul desemnat de conducerea instituţiei la
solicitarea organului judiciar. Expertul are o serie de drepturi (între care: dreptul de a beneficia de
măsuri de protecţie, sau dreptul de a a refuza efectuarea expertizei, dacă sunt: soţ sau fost soţ,
ascendenţi şi descendenţi în linie directă, fraţi şi surori), dar şi obligaţii de efectuare a raportului de
expertiză şi de respectare a termenelor stabilite de organele de urmărire penală sau de instanţa de
judecată.
3

Modificarea este efectuată prin Legea nr. 156, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 519 din 22.07.2011,
deci, după publicarea noului Cod de procedură penală.
4
C.E.D.O., cauza Bonisch c. Austriei, hotărârea din 6 mai 1985.
5
C.E.D.O., cauza prepeliţă c. Moldova, hotărârea din 23 septembrie 2008.
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Dispoziţiile noului cod stabilesc un cadru modern de obţinere a probelor, desfăşurat prin
procedee noi, revoluţionare, de tehnică criminalistică. Organizarea şi desfăşurarea activităţii
experţilor ca şi aspectele specifice privind desfăşurarea diverselor tipuri de expertiză, sunt reglementate în legislaţia specială6 şi deci nu necesitau o dezvoltare specială în textul legii procesual penale.
În practica judiciară sunt dispuse o serie de tipuri de expertize, între care unele sunt mai des
întâlnite, cum sunt de exemplu expertizele medico-legale, expertizele criminalistice7, cele tehnice
sau cele contabile. Domeniile în care se efectuează expertize sunt din ce în ce mai variate şi în acest
sens menţionăm o gamă mare de studii, analize ce se pot realiza asupra bunurilor din patrimoniul
cultural.
Însă noul Cod de procedură penală reglementează detaliat modalităţile de efectuare numai a
expertizelor de natură medico-legală, respectiv: expertiza psihiatrică, autopsia, exhumarea, expertiza
toxicologică, examinarea fizică şi genetica judiciară.
Având în vedere că probele nu au o valoare prestabilită, putem considera că, prin stipularea
expresă doar a unui domeniu de expertiză, se restrânge principiul liberei aprecieri a probelor, prin
însăşi aprecierea arbitrară, nejustificată pe care a ales să o facă legiuitorul.
Aşadar, noul cod introduce noi reglementări cu privire la modalităţile de investigare a
corpului în viaţă şi a cadavrului.
Expertiza medico-legală psihiatrică, pentru care nu mai este specificată în mod expres
obligativitatea, se dispune în următoarele cazuri:
- infracţiunile comise de minori cu vârsta între 14 – 16 ani;
- uciderea sau vătămarea copilului nou născut sau a fătului de către mamă;
- când organele de urmărire penală sau instanţa are o îndoială asupra discernământului
suspectului, ori inculpatului, în momentului săvârşirii infracţiunii ce face obiectul acuzaţiei.
Aşa cum prevede şi legea procesual penală în vigoare, expertiza se efectuează în cadrul
instituţiei medico-legale.
Prevederea conform căreia, în vederea efectuării expertizei (art. 117 al. 2 din codul în
vigoare), organele de cercetare penală, cu aprobarea procurorului sau instanţa de judecată, dispune
internarea învinuitului sau inculpatului pe timpul necesar8, a fost des criticată. S-a considerat9 că,
după ratificarea, în anul 1994, de către România, a Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor
6
Astfel, activitatea medico legală este reglementată prin Ordonanţa nr. 1 (r1) din 20/01/2000, privind organizarea
activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, Ordinul nr. 376, Normă metodologică din 10/04/2006, privind
prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor
stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi
tramvaie, Ordin nr. 1134, Normă din 25/05/2000, Normă procedurală privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a
altor lucrări medico-legale, Ordin nr. 938 din 07/09/2005, pentru aprobarea criteriilor de atestare a calităţii de expert
medico-legal, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de suspendare sau de retragere a calităţii de expert medico-legal, Ordin
nr. 1301 din 20/07/2007, pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale. Avem în
vedere şi Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de Date Genetice Judiciare. Activitatea
de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară este reglementată prin Ordonanţă nr. 2 din 21/01/2000. Ordonanţa nr. 75 din
24/08/2000, reglementează autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea
expertizelor criminalistice, ca şi Regulament din 15/11/2000, privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat.
Expertizele fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi
interesate se realizează potrivit Normei din 19/03/2008, iar potrivit O.G. nr. 65/1994, republicata, în M.O. nr. 13/2008,
privind organizarea activitatii de expertiza contabila şi a contabililor autorizati care, potrivit art. 6 lit. d), „Expertul contabil
(…) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în conditiile
prevazute de lege”.
7
Dintre genurile de expertize criminalistice menţionăm: grafică şi tehnică a documentelor, dactiloscopie, traseologie,
balistică, expertiza fizico-chimică a probelor materiale, expertiza accidentelor de trafic, expertiza exploziilor şi incendiilor,
expertiza vocii şi vorbirii, a imaginilor, biologică, genetică, a aplicaţiilor şi datelor informatice, detecţia comportamentului
simulat, expertiza drogurilor şi stupefiantelor.
8
A se vedea C.S.J., s.pen., decizia nr. 2553 din 6 iunie 2000 şi C.S.J., s.pen., decizia nr. 2079 din 7 mai 2003.
9
A se vedea N.Volonciu şi A.Barbu, Codul de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, 2007, p. 245.
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omului şi a libertăţilor fundamentale10, se impunea modificarea acestor prevederi existente în
legislaţia naţională, având în vedere faptul că, din perspectiva jurisprudenţei C.E.D.O. în materie11,
internarea constituie o restrângere a libertăţilor persoanei ce trebuie să se supună exigenţei art. 5
alin. (1) lit. b) din Convenţia europeană12. Deşi art. 162 C. pr. pen. a fost modificat prin Legea
nr. 356/2006, în sensul recunoaşterii caracterului restrictiv de libertate al internării, art. 117 C. pr.
pen. a rămas nemodificat. Astfel, organul judiciar nu are libertatea de a aprecia dacă este necesară
internarea persoanei pentru realizarea expertizei, internarea dispunându-se în mod obligatoriu. Mai
mult, privarea de libertate prin internare nu este supusă unui control din partea instanţelor şi nu este
limitată la un număr de zile apreciat, într-un caz concret, a fi suficient pentru desfăşurarea expertizei.
În sensul respectării Convenţiei europene, şi având în vedere deciziile C.E.D.O., noul cod
asigură o reglementare modernă în sensul respectării drepturilor omului şi a libertăţilor sale
fundamentale.
Astfel, art. 184 NCPP introduce necesitatea obţinerii în prealabil a consimţământului scris al
persoanei ce urmează să fie supusă expertizei medico-legale psihiatrice.
Noua reglementare cuprinde ca regulă generală efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice fără internarea persoanei supuse expertizei. Expertiza se efectuează numai după obţinerea
consimţământului scris al persoanei. Însă în cazul în care acesta fie refuză, în cursul urmăririi
penale, efectuarea expertizei, fie nu se prezintă pentru examinare la comisia medico-legală psihologică, constituită potrivit legii în cadrul instituţiei medico-legale, la sesizarea organului de cercetare
penală, va fi emis de către procuror, în cursul urmăririi penale, sau de judecătorul de drepturi şi
libertăţi, în cursul judecăţii, un mandat de aducere.
Internarea medicală a suspectului sau inculpatului este necesară numai în cazul în care
comisia apreciază că este necesară o examinare complexă a acestuia.
În situaţia în care persoana ce urmează a fi supusă expertizei refuză internarea, comisia va
sesiza organelor de urmărire penală sau instanţei necesitatea luării măsurii de internare nevoluntară.
Procurorul, ca şi instanţa, au libertatea de a aprecia – după neîndeplinirea de bunăvoie de
către persoana solicitată a obligaţiei prezentării la unitatea medicală în vederea expertizării – dacă
expertiza psihiatrică se poate realiza numai ca urmare a internării persoanei, respectiv dacă
solicitarea comisiei cu privire la internarea nevoluntară este întemeiată.
În aceste condiţii, procurorul poate să ceară judecătorului de drepturi şi libertăţi, luarea
măsurii internării voluntare pentru o perioadă de maxim 30 de zile în vederea efectuării expertizei
psihiatrice complexe.
10

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie
1950, amendată prin protocoalele nr. 3 din 6 mai 1963, nr. 5 din 20 ianuarie 1966 şi nr. 8 din 19 martie 1985 şi completată cu
Protocolul nr. 2 din 6 mai 1963, care fac parte din aceasta, a fost ratificată prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994. Prin aceeaşi
lege s-a ratificat de asemenea: primul Protocol adiţional la convenţie, Paris, 20 martie 1952; Protocolul nr. 4 recunoscând
anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele deja înscrise în convenţie şi în primul protocol adiţional la convenţie,
Strasbourg, 16 septembrie 1963; Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea, Strasbourg, 28 aprilie 1983;
Protocolul nr. 7 Strasbourg, 22 noiembrie 1984; Protocolul nr. 9, Roma, 6 noiembrie 1990, şi Protocolul nr. 10, Strasbourg,
25 martie 1992.
11
A se vedea cauza Nowicka c. Poloniei, în care instanţa de judecată a dispus arestarea unei persoane în vederea
efectuării unui examen psihiatric, ca urmare a neprezentării acesteia la comisia de expertizare. Curtea a constatat încălcarea
art. al.1 din Convenţie considerând că privarea de libertate – 8 zile până la prima examinare, 22 de zile prealabile celei de a
doua examinări – a încetat să se mai justifice la momentul la car reclamanta a îndeplinit obligaţia legală de a se supune
examinării psihiatrice. (C.E.D.O., Hotărârea din 3 decembrie 2002, §§ 58-65, www.coe.int.).
12
Potrivit art. 5 al.1 lit b din Convenţie, „Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi
lipsit de liberateta sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: (...), b. Dacă a făcut obiectul unei arestări sau al
unei deţineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronunţată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării
executării unei obligaţii prevăzute de lege”.
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În vederea soluţionării propunerii formulate de procuror, judecătorul de drepturi şi libertăţi,
va fixa un termen ce nu va depăşi 3 zile de la data sesizării, citând atât pe procuror, cât şi pe suspect
sau inculpat, acordându-i acestuia din urmă, la cerere, dreptul de a studia dosarul.
Soluţionarea propunerii se face numai în prezenţa procurorului, a suspectului sau inculpatului
şi a avocatului acestuia. În mod excepţional soluţionarea propunerii se poate face şi în absenţa
suspectului sau inculpatului, atunci când acesta: este dispărut, se sustrage de la prezentare, ori starea
de sănătate nu îi permite să se prezinte din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate.
Internarea este dispusă prin încheiere a judecătorului de drepturi şi libertăţi. Procurorul,
suspectul sau inculpatul, poate face contestaţie împotriva încheierii, la judecătorul de drepturi şi
libertăţi de la instanţa ierarhic superioară.
Internarea poate fi prelungită o singură dată, cu cel mult 30 de zile. Dacă expertiza se
finalizează înainte de expirarea duratei internării nevoluntare, organul care a dispus această măsură,
poate să o revoce.
Efectuarea expertizei medico-legale este dispusă pe parcursul desfăşurării diferitelor activităţi
judiciare pentru:
 Aplicarea măsurii obligatorii la tratament medical (art. 246 C. pr. pen.);
 Internarea medicală provizorie de siguranţă, cu caracter medical, în cazul în care suspectul
sau inculpatul este bolnav mintal ori consumator cronic de substanţe psihoactive, şi reprezintă un
pericol concret şi actual pentru siguranţa publică (art. 247 C. pr. pen.);
 Dispunerea suspendării urmăririi penale, în cazul în care se constată că suspectul sau
inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal (art. 312 C. pr.
pen.);
 Suspendarea judecăţii, când se constată că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl
împiedică să participe la judecată (art. 367 C. pr. pen.);
 Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical (art. 568 C. pr. pen.);
 Menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale (art. 571 C. pr. pen.);
 Amânarea pedepsei pe o perioadă determinată (art. 589 C. pr. pen.).
Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de
aplicaţiile biologiei şi medicinei, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, impune principiul respectării
corpului uman, principiu ce guvernează şi modalităţile de investigare a corpului uman cuprinse în
textul noului cod, respectiv în dispunerea şi efectuarea autopsiei medico-legală a corpului uman,
inclusiv a fetusului şi a noului născut, dar şi examinarea fizică a corpului în viaţă.
Prevederea detaliată a acestor proceduri ar putea fi benefică clarificării unor metodologii
necesare activităţii medico-legale în raport cu organele de urmărire penală sau cu instanţele de
judecată, însă în egală măsură este baza unor obligaţii procedurale suplimentare celor din normele
secundare, supuse atenţiei speciale a tuturor participanţilor la realizarea justiţiei penale.
Domeniul expertizei judiciare se află într-o continuă expansiune. Considerăm că expertiza
genetică judiciară este cel mai bun exemplu al progresului ştiinţei moderne şi a capacităţii
criminalisticii de a prelua şi adapta metode şi tehnici aparţinând noilor domenii ale ştiinţei. Urmând
exemplul reglementărilor procedural penale ale codurilor german13, olandez14, sau belgian15,
legiuitorul român a prevăzut în noul cod, modalitatea de dispunere şi efectuare a expertizei genetice.
Codul de procedură penală francez, acordă un titlu special (XX), băncii naţionale computerizate de
13

Codul de procedură german cuprinde începând cu secţiunea 81a, prevederi specifice cu privire la prelevarea
probelor biologice cu respectarea regulilor ştiinţelor medicale, fără a afecta sănătatea persoanei. Probele pot fi folosite numai
în scopul investigaţiei pentru care au fost prelevate, sau în investigaţii legate de aceasta, fiind distruse imediat ce nu mai sunt
necesar a fi folosite.
14
Codul de procedură penală olandez face referire la necesitatea consimţământului scris al persoanei căreia urmează
a i se preleva probe în vederea realizării expertizei genetice.
15
Codul de procedură penală belgian, precizează că analiza de comparare a eşantioanelor de celule umane prelevate
în scopul identificării se poate face numai pe segmente de ADN necodate.
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informaţii genetice, prevederi cuprinse şi în legea română secundară, respectiv în Legea nr. 76/2008,
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de Date Genetice Judiciare. Proiectul
genomului uman a însumat efortul a mii de cercetători din întreaga lume, iar investigaţiile judiciare
au contribuit decisiv la finalizarea lui, în anul 2001. Câţiva ani mai târziu, legiuitorul avea să acorde
în noua normă procedurală atenţia cuvenită universului genetic al speciei noastre, prin reglementarea
expertizei genetice.
Istoria justiţiei a fost marcată de mari descoperiri ştiinţifice care au adus servicii nebănuite în
derularea investigaţiilor şi formularea verdictelor pe baze ştiinţifice obiective, fiind de aşteptat ca noi
expertize să se impună în viitor, în mod decisiv, pe măsura validării performanţelor acestora de către
comunitatea ştiinţifică. Noul cod de procedură penală creează posibilitatea utilizării mijloacelor
ştiinţei prezente şi viitoare în domeniul probaţiunii, fără a impune, în vreun fel, obstacole în calea
unei evoluţii necesare.
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INSTITUŢIA NEGOCIERII CAUZEI
ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ
Alina GENTIMIR*
Abstract:
The New Romanian Criminal Procedure Code, reuniting principles of the two main legal systems:
civil law and common law could be qualified as a modern legal setting in the current framework marked
by the tendency to establish at the European level a corpus iuris in Criminal procedure after the model of
mixed system. One the most controversial legal institution of common law system – plea guilty which
anticipates plea bargaining – will be introduced, with a complex settlement, in Romanian legislation for
practical purposes regardless of Romanian mentality and legal culture, fact which can affect even its
efficiency.
Cuvinte cheie: common law, negocierea cauzei, recunoaşterea vinovăţiei, justiţie penală

Distincţia tradiţională drept public - drept privat1 se află actualmente sub influenţa unui
curent al dreptului modern potrivit căruia dreptul public se redimensioneze conform unor principii
fundamentale specifice dreptului privat. Cauza acestei modificări de primă importanţă este, în
esenţă, estomparea rolului statului, dublată de întoarcerea în forţă la individualism. Consecinţa
directă asupra ştiinţelor penale, în general, dată fiind apartenenţa lor la ramurile de drept care sunt
centrate pe stat şi organele sale, dar şi asupra dreptului penal, în special, este regândirea cel puţin a
unei părţi a sistemului de represiune penală2. Interesele publice se reunesc cu interesele private în
forme noi în realizarea dezideratului elementar al procesului penal: cel care săvârşeşte o infracţiune
să răspundă pentru săvârşirea ei dacă este găsit vinovat, iar cel nevinovat să nu răspundă penal.
Actualmente, coexistenţa în cadrul procesului penal a două acţiuni – una promovată de
parchet – acţiunea penală – şi cealaltă promovată de persoane fizice sau juridice – acţiunea civilă –
este cea mai cunoscută formă de privatizare a procesului penal, reglementată în legislaţiile aparţinând principalelor sisteme de drept – sistemul de drept anglo-saxon şi sistemul de drept continental.
Participarea activă a persoanelor fizice sau juridice în cadrul procesului penal se poate
înfăptui şi prin justiţia negociată, instituţie juridică specifică sistemului common law.
Justiţia negociată este o formă a justiţiei penale3, dar nu o formă clasică, ci una hibrid, sui
generis, care transpune în domeniul penal principii care aparţin altor ramuri de drept4, precum
dreptul civil sau comercial. Însă, mai presus decât a păstra şi revaloriza principii tradiţionale ale
ştiinţelor penale, a fost evidenţiată nevoia de a spori eficienţa sistemului de justiţie penală prin
adoptarea unor noi instituţii juridice care să servească desăvârşirii scopului acestuia.
Terminologia folosită cel mai frecvent pentru a desemna instituţia negocierii penale – plea
bargaining5 – a condiţionat în mod necesar şi apariţia unor confuzii, dat fiind existenţa şi a instituţiei
1

p. 79.

2

M. Djuvara, Teoria general a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Editura All Beck, Bucureşti, 1999,

M. Delmas-Marty, Procédures pénales d’Europe, Presses Universitaires de France, Paris, p. 558.
J. Pradel, Droit penal compare, Dalloz, Paris, p. 483.
4
M. Delmas- Marty, op. cit., p. 556.
5
C. Alkon, Plea Bargaining as a Legal Transplant: a Good Idea for Troubled Criminal Justice Systems?, Journal
of Transnational law & contemporary problems, vol. 19, no.2, Iowa, 2010, p. 355-419; M. Langer, From Legal Transplants
to Legal Translations: the Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure, în S.
Thaman, World plea bargaining: consensual procedures and the avoidance of the full criminal trial, Carolina Academic
Press, 2010, p. 3-78.
3
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de guilty plea. Suprapunerea sau stabilirea ordinii succesiunii negocierii cauzei şi recunoaşterii
vinovăţiei în cadrul procesului penal depinde de sistemul juridic naţional care le reglementează.
Orice neclaritate este înlăturată prin stabilirea clară a sensului fiecărei instituţii. În consecinţă,
recunoaşterea vinovăţiei nu este o etapă componentă a negocierii cauzei, ci o instituţie distinctă: o
manifestare unilaterală de voinţă. Dimpotrivă, negocierea cauzei este calificată drept un veritabil
contract6 între reprezentanţii parchetului şi cel care a săvârşit o infracţiune. Succesiunea acestora
însă este o continuă sursă de dispute; sistemul american a preferat ca negocierea să preceadă recunoaşterea vinovăţiei7. Se pare că ar fi varianta cea mai firească şi utilă tuturor participanţilor
procesului penal: cel care a săvârşit infracţiunea are garanţia că nu i s-au încălcat drepturile
procesuale şi nu ar putea fi prejudiciat în vreun fel prin nicio procedură ulterioară negocierii;
procurorul îndeplineşte funcţia de acuzare, obţinând o condamnare în baza unor probe legal
administrate, iar judecătorul pronunţă sentinţa, consfinţind legalitatea şi temeinicia înţelegerii dintre
inculpat şi procuror.
Succesiunea inversă – recunoaşterea vinovăţiei, negocierea cauzei – constituie o adevărată
provocare atât judiciară, cât şi a caracterului persoanelor implicate. Doar prevederea unor garanţii
legale de respectare strictă a drepturilor şi de recompensare, prin acordarea eventual a unor
circumstanţe atenuante, a celui care a săvârşit infracţiunea ar putea justifica acceptarea acestei
variante.
În pofida controverselor existente în cadrul sistemului în care este aplicată, justiţia negociată
tinde să devină atractivă pentru adepţii celorlalte sisteme juridice, mai ales a celor europene. Crearea
unui corpus iuris de procedură penală european, care să aibă principii şi instituţii comune pare a fi
cu adevărat demnă de interes întrucât ar complini neîntreruptele eforturi manifestate în Europa, după
încheierea celui de-al doilea război mondial, de a transpune sloganul „unitate în diversitate” în
realitate, în general, şi în domeniul juridic, în special.
Redactorii Proiectului Codului de procedură penală român8 au considerat că este oportună
adoptarea acestei noi instituţii juridice care a modificat esenţial procesul penal român: recunoaşterea
vinovăţiei.
Motivele adoptării acestei forme de justiţie trebuie analizate în contextul apariţiei sale, în
raport cu alte forme de modificare a sistemului de justiţie penală şi trebuie, deopotrivă, încadrate în
posibilităţile şi limitele stabilite în raport cu statul de drept şi drepturile omului.
Redactorii Proiectului Codului au apreciat că această nouă procedură, chiar limitată la
infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 5 ani, nu numai
că reduce durata judecării cauzei, dar simplifică şi activitatea din cadrul urmăririi penale.
Pentru a se evita desfăşurarea unor procese penale în cauze minore, în care nu există un
interes public, a fost atenuată obligativitatea exercitării acţiunii penale, prin introducerea principiului
subsidiar al oportunităţii9, în baza căruia, în asemenea cauze, procurorul va putea renunţa la exercitarea acţiunii penale, în condiţiile prevăzute de lege.
Astfel de argumente de ordin strict judiciar ridică întrebări cu privire la raportul dintre juridic
şi judiciar. Poate fi permisă modificarea esenţei juridicului în baza unor necesităţi judiciare sau
trebuie căutate variante viabile de ordin judiciar pentru a fi satisfăcută esenţa raţionamentelor
juridice specifice ramurilor de drept. De netăgăduit este necesitatea realizării concordanţei
juridic-judiciar. Eficienţa modificării juridicului în baza judiciarului însă trebuie realizată prin
încadrarea perfectă în cultura juridică şi reperele esenţiale ale mentalităţii unui popor. Adoptarea
unor instituţii juridice nepotrivite – teoria formelor fără fond – poate avea efecte exact contrare celor
6

J. Pradel, op. cit., p. 485; M. Delmas-Marty, op. cit., p. 560.
J. E. Ross, The Entrenched Position of Plea Bargaining in United States Legal Practice, în S. Thaman, World plea
bargaining: consensual procedures and the avoidance of the full criminal trial, Carolina Academic Press, 2010, p. 107-125.
8
http://www.just.ro/Sections/PrimaPagina_MeniuDreapta/noulcoddeprocedurapenala/tabid/941/Default.aspx
9
M. Delmas-Marty, op. cit., p. 562-564
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scontate, costurile putând fi cu totul mai mari decât anumite investiţii ce ţin strict de organizarea mai
eficientă a sistemului judiciar naţional.
Principii esenţiale ale procesului penal precum cel al aflării adevărului, al prezumţiei de
nevinovăţie, al contradictorialităţii, al apărării sunt suprimate în substanţa lor, ceea ce pune sub
semnul întrebării însăşi existenţa lor.
Spre deosebire de sistemul acuzatorial dominat de precepte mai mult pragmatice, sistemul
inchizitorial are ca scop aflarea adevărului într-o cauză penală. În consecinţă, organele judiciare au
obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările
cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau inculpatului, probe atât în favoarea, cât şi în
defavoarea suspectului.
Însă, într-o cauză penală care are ca obiect o infracţiunea incidentă care îndeplineşte criteriile
impuse de legiuitor pentru recunoaşterea vinovăţiei, mai doreşte vreunul dintre participanţi, chiar
judecătorul, să afle adevărul în privinţa săvârşirii infracţiunii? Neaflându-se adevărul într-o cauză se
satisface interesul societăţii de a asigura ocrotirea efectivă a sistemului său de valori prin stabilirea
precisă a faptelor periculoase socialmente şi a sancţiunilor necesare pentru prevenirea şi combaterea
acestora?10
Consecinţele introducerii acestei instituţii nu sunt doar de natură procesual-penală, ci şi
penală, principiul adaptabilităţii sancţiunilor penale fiind încălcat în substanţa sa. Numai dacă
pedeapsa este strict individualizată, adică adaptată calitativ şi cantitativ în raport cu gravitatea faptei
şi cu persoana făptuitorului, aceasta poate să producă, asupra celui căruia i se aplică, acea influenţă
care să excludă săvârşirea unei noi infracţiuni11.
În actualul context socio-economic şi politic, dar mai ales de profunde prefaceri care macină
spiritualitatea, respectiv mentalitatea românilor, ar fi cu adevărat îmbunătăţită imaginea justiţiei în
ansamblul său prin introducerea posibilităţii de a se evita desfăşurarea publică a unui proces penal în
cazul unor infracţiuni prevăzute de Codul penal român?
Interesant este că infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de
cel mult 5 ani oferă şi o altă alternativă de finalizare a urmăririi penale procurorului (art. 318 C. pr.
pen.) – de a renunţa la urmărire penală când, în raport de persoana inculpatului, de conduita avută
anterior săvârşirii infracţiunii, de conţinutul faptei, de modul şi mijloacele de săvârşire, de scopul
urmărit şi de împrejurările concrete de săvârşire, de eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea
sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, constată că nu există un interes public în urmărirea
acestuia. Astfel, procurorul, având la dispoziţie două variante noi, una mai favorabilă decât cealaltă
inculpatului, are obligaţia de a manifesta maximă scrupulozitate la stabilirea încadrării juridice.
În cazul acestor noi instituţii – recunoaşterea vinovăţiei şi renunţarea la urmărirea penală –
justiţia penală este realizată simbolic, în concordanţă cu redimensionările şi reevaluările valorilor
sociale actuale. Conştiinţa individuală a celui care a săvârşit infracţiunea şi a recunoscut aceasta
apare ca şi criteriu suficient de contrabalansare a echilibrului dintre interesele private şi cele publice
de realizare a represiunii penale; bineînţeles că interesele private avute în vedere în acest context
aparţin în exclusivitate doar inculpatului, şi nu persoanei vătămate.
De altfel, Proiectul Codului de procedură penală aduce în prim plan o schimbare radicală a
statutului persoanei vătămate în cadrul procesului penal. S-a preferat ca inculpatul să poată influenţa
desfăşurarea procesului penal, persoana vătămată pierzându-şi treptat rolul important în promovarea
acţiunii penale. Această realitate legală – pierderea calităţii de parte a procesului penal – a fost
anticipată de modificări legislative precedente: plângerea, care putea fi introdusă la instanţă în cazul
săvârşirii anumitor infracţiuni şi care reprezenta o formă de acuzare privată, a fost înlăturată,
procurorul devenind astfel singurul titular al acţiunii penale.
10
11

C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, p. 9.
Ibidem, p. 258.
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Rămâne astfel persoana vătămată este singurul participant al procesului penal cu adevărat
interesat de aflarea adevărului? Posibilitatea de a exercita aceleaşi drepturi procesuale ca partea
vătămată contracarează orice speculaţie făcută cu rea-credinţă privind noul statut al persoanei
vătămate în cadrul procesului penal în noua sa reglementare. Însă, procedura recunoaşterii
vinovăţiei, aşa cum este reglementată în Proiectul Codului de procedură penală român, încalcă
drepturile persoanei vătămate prin neasigurarea niciunei modalităţi procesuale la dispoziţia acesteia.
Dacă în sistemul american, absenţa persoanei vătămate în cadrul acestei proceduri este considerată
un avantaj al acesteia12, iar în Rusia13, dimpotrivă, pentru validitatea înţelegerii dintre procuror şi
inculpat, victima trebuie să îşi exprime acordul, în România, persoana vătămată se poate prevala de
dispoziţiile legale 14 pentru a promova apel în latură penală contra sentinţei pronunţate de judecător
în privinţa acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Totuşi, deşi nu participă la discuţiile dintre
procuror şi inculpat, persoana vătămată, doar în calitate de parte civilă, dacă este prezentă, este
ascultată, în absenţa unei procedură necontradictorii, în şedinţă publică, de către judecătorul care
trebuie să se pronunţe asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei15. În acest mod, în cadrul acestei
noi proceduri, contradictorialitatea, respectiv nemijlocirea, sunt suprimate total16, decăderea
persoanei vătămate din calitatea de parte procesuală, se pare, nefiind întâmplătoare.
Nici justiţia negociată şi principiul prezumţiei de nevinovăţie nu pot coexista în cadrul unei
cauze penale. Dacă un inculpat acuzat de săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată până
la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă17, care este oportunitatea invocării
prezumţiei legale din moment ce inculpatul însuşi, încă pe parcursul urmăririi penale, renunţă la
această prezumţie?
Esenţa negocierii încalcă însăşi substanţa prezumţiei de nevinovăţie: dreptul de a nu se
autoincrimina18. Suspectului dintr-o cauză penală i se oferă asigurările de a nu fi inculpat dacă îşi
recunoaşte vinovăţia şi, ulterior, acesta este urmărit penal şi condamnat. Sau martorului dintr-o
cauză penală nu i se recunoaşte dreptul de a nu face declaraţii cu privire la fapte şi împrejurări prin
care s-ar expune unei investigaţii penale19. Astfel de situaţii încalcă principiul loialităţii mijloacelor
de probă20 şi sunt sancţionate prin desfiinţarea hotărârilor de condamnare, mai ales că legislaţia,
inclusiv cea română în cea mai recentă reformulare, sau jurisprudenţa, după caz, prevede expres
excluderea oricărui mijloc de probă obţinut nelegal21. Desigur, acestei garanţii procesuale, în
normele de procedură penală aparţinând sistemului continental, i se alătură şi garanţia caracterului
condiţionat al declaraţiei inculpatului.
Asigurând sporirea rolului procurorului în cadrul procesului penal, procedura negocierii
aduce în discuţie şi necesitatea garantării mai eficiente a dreptului de apărare a inculpatului. Dacă în
sistemul american22 acordul poate fi schimbat ulterior încheierii sale, în România23 acordul inculpatului şi procurorului este irevocabil. Consecinţele asupra situaţiei inculpatului ale recunoaşterii
comiterii faptei şi acceptării încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală
împotriva sa impun ca apărarea să fie efectivă, şi nu iluzorie sau teoretică, încă de la primele acte
12

J. Pradel, op. cit., p. 486.
Ibidem, p. 487.
14
Articolului 409 aliniatul 1 litera d) al Proiectului Codului de procedură penală.
15
Articolul 478 al Proiectului Codului de procedură penală
16
J. Pradel, op. cit., p. 486.
17
Articolul 6 aliniatul 2 al Convenţiei europene a drepturilor omului; articolul 3 al Proiectului Codului de procedură
penală român.
18
Articolele 97 aliniatul 2 şi 107 aliniatul 4 ale Proiectului Codului de procedură penală.
19
Articolul 116 al Proiectului Codului de procedură penală român.
20
Articolul 98 al Proiectului Codului de procedură penală.
21
Articolul 100 al Proiectului Codului de procedură penală.
22
J. E. Ross, op. cit., p. 107-125.
23
Articolul 474 al Proiectului Codului de procedură penală român.
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procesuale ale organelor judiciare. Dispoziţiile legale24 nu prevăd expres prezenţa avocatului decât
doar în faţa instanţei, când avocatul este ascultat alături de ceilalţi participanţi. Dat fiind faptul că se
negociază noţiuni cu caracter juridic, care impun cunoaşterea şi înţelegerea nu numai a unei
terminologii specifice, dar şi a instituţiei interdisciplinare a sancţiunii penale – felul şi cuantumul
pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia25 – ar trebui să fie reglementat expres, în cadrul
dispoziţiilor consacrate acestei proceduri speciale sau a prevederilor generale, ca inculpatul să fie
asistat de avocat pe parcursul discuţiilor cu procurorul şi, mai mult decât atât, ca o garanţie a
prezenţei sale, să fie impusă obligaţia semnării acordului şi de către avocat. Desigur, există
posibilitatea idealistă ca procurorul, apreciind că inculpatul nu îşi face singur apărarea, să solicite
Baroului de avocaţi desemnarea unui avocat din oficiu care să asigure asistenţa juridică obligatorie a
inculpatului pe tot parcursul discutării acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Din nefericire,
criteriul sancţiunii infracţiunii obiect al procedurii nu se încadrează în cazurile în care se impune
asigurarea asistenţei juridice obligatorii26. Doar garantând asistenţă juridică de calitate, prin avocat
ales sau din oficiu, este respectată premiza esenţială a principiului egalităţii de arme care garantează
caracterul echitabil al acordului.
În concluzie, noua procedură a recunoaşterii vinovăţiei determină apariţia unor distincţii între
procese penale care au ca obiect infracţiuni cu grad de pericol social ridicat şi cele cu grad de pericol
mediu sau redus. Din nefericire, justiţia realizată în astfel de modalităţi ridică semne de întrebare
asupra calităţii sale.

24

Articolele 472-481 ale Proiectului Codului de procedură penală.
Articolul 473 al Proiectului Codului de procedură penală.
26
Articolul 88 literele b) şi c) ale Proiectului Codului de procedură penală.
25
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DELIMITAREA RĂSPUNDERII PENALE,
POTRIVIT NOULUI COD PENAL,
DE ALTE FORME DE RĂSPUNDERE JURIDICĂ
Ion FLĂMÎNZEANU∗
Abstract:
The definition of penal liability can be made from civil liability, contraventional, moral, political
ant others forms of liability. By far, the most serious form of liability is the penal liability. Until now, it
doesn't exist a legal definition of legal liability.
Key words: liability, offence, contravention, institution, contract

Răspunderea juridică este una din instituţiile de bază ale dreptului, aşa cum prevede art. 10
din Convenţia europeană a drepturilor omului. Noţiunea de răspundere implică domenii diferite:
politic, juridic, moral, filosofic. O multitudine de norme juridice reglementează diferite forme de
răspundere juridică: civilă, penală, administrativă, disciplinară, contravenţională1 etc.
Legea nu dă o definiţie a răspunderii juridice, în general, sau a vreuneia din formele sale
concrete. Între aceste forme există, însă, nu numai deosebiri, ci şi asemănări, astfel încât, s-ar putea
elabora o definiţie a răspunderii în general, valabilă pentru diferitele forme ale răspunderii. Potrivit
Dicţionarului explicativ al limbii române, a răspunde înseamnă „a-şi lua răspunderea pentru faptele
sale sau ale cuiva, a garanta pentru o altă persoană, precum şi faptul de a fi responsabil, obligaţia de
a răspunde de îndeplinirea unei acţiuni, sarcini”2. Tot în acest dicţionar se precizează faptul că a
trage sau a chema pe cineva la răspundere înseamnă a obliga pe cineva să dea socoteală de faptele
sale sau a cere cuiva socoteală. Cuvântul răspundere vine din latinescul respondere (în limba
franceză – responsabilité, în limba engleză – responsability, în limba spaniolă responsabilitas, în
limba germană verantwortung lichtkeit şi verpflichtung3, în limba maghiară – felelöség, în limba
bulgară – ottobopнoct.
Răspunderea înseamnă obligaţia de a răspunde pentru îndeplinirea unei acţiuni. Există răspundere juridică şi în cazul inacţiunii.
Prin răspundere juridică lato sensu – înţelegem obligaţia de a suporta consecinţele nerespectării normelor de conduită.
Pornind de la înţelesul etimologic al cuvântului răspundere, Henri Capitaint preciza4 că
„răspunderea derivă din verbul latin respondere, care înseamnă în acelaşi timp a răspunde, dar şi a
plăti”, iar René Savatier5 referindu-se la răspundere, în general şi în special la cea civilă, arăta că
∗

Cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
lect.univ.dr., Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti.
1
Ion Flămânzeanu, Răspunderea juridică, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2010, p. 9.
2
Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 891.
3
Wôrterbuch, Englisch-Deutsch, VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig, 1983. În acest sens, a se vedea Dicţionar
german-român, ed. a II-a revăzută şi îmbogăţită, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1989, p. 1026; Andrei Bantaş,
Dicţionar englez-român, ediţia a IV-a, Editura Mondero, Bucureşti, 1992, p. 385; Mihaela Slăvescu şi colectiv, Dicţionar
francez-român, Editura Mondero, Buc., 1992, p. 677; Valeria Neagu, Dicţionar român-spaniol, Editura Coresi, Bucureşti,
1991, pag.118; Hegedüs Sandor şi colab., Dicţionar juridic român-maghiar, Editura Kriterion, Könivkiando, Bucureşti,
1978, p. 287; Dicţionar român-bulgar, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1982, p. 237.
4
Henri Capitaint, Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, Paris, 1936, p. 429. În acelaşi sens, a se
vedea Gheorghe Guţu, Dicţionar latin-român, ediţia a III-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 476.
5
René Savatier, Traite de la responsabilité civile dans le droit français, Dalloz, Paris, 1937, pag.1.
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„este obligaţia pe care o are o persoană de a repara paguba cauzată alteia prin fapta sa sau a
persoanelor ori lucrurilor care depind de această persoană.
Italianul Remmo Panain6 definea răspunderea penală ca fiind „obligaţia de a suporta
consecinţa juridică a infracţiunii, înţelegând prin aceasta pedeapsa penală. Henri Latou, pornind de
la semnificaţia etimologică a cuvântului „responsabilitate” se referă la ideea de răspundere, obligaţie
ce a rezultat dintr-o încălcare a unei norme. Doctrina italiană, mai precis orientată spre răspunderea
penală, defineşte răspunderea ca obligaţia infractorului de a suporta pedeapsa penală.
În dreptul penal francez, răspunderea pentru vină a apărut în secolul XIX în cartea a doua a
codului penal de la 1810, erau exceptaţi cei ce au comis fapta în stare de „nebunie” sau li s-au impus
cu forţa, erau absolviţi de răspundere.
În dreptul penal german sursa de bază a fost codul penal din 15 mai 1871, ce reprezintă
modul de inspiraţie al prezentului cod penal, având ca inspiraţie teoriile lui Kant, Hegel şi filosofia
lui Feuerbach în sensul că răspunderea penală intervine ca urmare a generării de daune în cadrul
ordinii de drept, a conceptului de pedeapsă ce reprezintă plata pentru prejudiciul cauzat.
Din motive istorice, legea engleză a trecut printr-o evoluţie deosebită, independent de
sistemul juridic roman. Spre deosebire de modelul continental, legislaţia engleză se bazează pe
jurisprudenţă. În Anglia au existat de-a lungul secolelor şi există încă mai multe legi penale, cea mai
veche datând din anul 1315 şi se referă la trădare.
În dreptul belgian prin Legea din 4 mai 1999 legiuitorul a adus o serie de modificări Codului
penal şi al celui de procedură penală instituind răspunderea penală a persoanei juridice. În ceea ce
priveşte răspunderea penală a unei persoane ce a comis o infracţiune cu intenţie sau prin omisiune,
găsim dispoziţii asemănătoare în codul penal italian, în cel spaniol, adoptat în 1995 şi intrat în
vigoare la 26 mai 1996 înlocuind codul de la 1870 are ca inspiraţie şi constituţia spaniolă din 1978,
cel german, francez etc.
Doctrina penală română prin cei mai de seamă reprezentanţi Costică Bulai, George Antoniu,
Constantin Mitrache, Avram Filipaş, Matei Basarab, Ion Tanoviceanu, Vintilă Dongoroz şi mai
tinerii lor colegi Florin Streteanu, Tudorel Toader, Sergiu Bogdan etc. definesc răspunderea penală
ca fiind o instituţie fundamentală a dreptului penal alături de instituţia infracţiunii şi de cea a
pedepsei şi totodată fiind cea mai gravă formă a răspunderii juridice care implică obligaţia unei
persoane de a da socoteală în faţa organelor de urmărire penală şi apoi în faţa instanţei de judecată
pentru fapta prevăzută de legea penală pe care a săvârşit-o, obligaţia de a suporta măsurile de
constrângere penală prevăzute de lege pentru săvârşirea infracţiunii şi obligaţia de a executa
pedeapsa aplicată.
Are ca unic temei săvârşirea unei infracţiuni, ceea ce implică din punct de vedere obiectiv,
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, iar din punct de vedere subiectiv, vinovăţia
persoanei în săvârşirea faptei7.
În absenţa unei teorii generale asupra responsabilităţii, precum şi a folosirii relativ ambigue a
noţiunilor de responsabilitate, răspundere şi constrângere, răspunderea şi responsabilitatea sunt
noţiuni indisolubil legate între ele, deşi răspunderea este o instituţie juridică iar responsabilitatea un
concept psihologic, existând responsabilitate şi în cazul în care răspunderea a luat sfârşit8.
6
Remmo Panain, Manual de drept penal, Torino, 1962, citat de Lidia Barac, Răspunderea şi sancţiunea juridică,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 38.
7
George Antoniu, Costică Bulai, Dicţionar de drept penal şi procedură penală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011,
p. 778.
H.L.A. Hart, Punishment and Responsabilty. Essay in the Philosophy of Law, Oxford, 1968, pag.145. În acelaşi sens
a se vedea şi Antoniu George, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001; Verginia Vedinaş, Drept
administrativ şi instituţii politice administrative, ediţia a II-a, Bucureşti, 2002.
8
Vedinaş Verginia, Ciobanu Al., Reguli de protecţie domenială aplicabile unor bunuri proprietate privată, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2004.
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Responsabilitatea juridică izvorăşte din lege şi se fundamentează numai pe aceasta, răspunderea juridică îşi are sursa în hotărârea instanţei judecătoreşti sau în actul autorităţii administrative
de stabilire a acesteia9. În ceea ce priveşte clasificarea formelor de răspundere socială, răspunderea
juridică, morală, etică, religioasă, interesul prezentării acestora îmbracă mai degrabă un interes
teoretic, didactic, deoarece există interdependenţă între aceste forme de cele mai multe ori acţionând
cumulativ, tocmai datorită criteriilor comune, ce urmăresc un interes general al societăţii10.
Spre deosebire de dreptul românesc, cel francez cunoaşte ca forme de răspundere cele două
mari categorii respectiv penală şi civilă existând bineînţeles ca subformă şi cea contravenţională,
pentru medici etc.
În doctrina penală italiană prin răspundere penală înţelegem obligaţia infractorului de a
suporta consecinţele juridice ale infracţiunii, înţelegând prin aceasta pedeapsa penală. În ceea ce
priveşte criteriul naturii şi importanţei sociale a interesului lezat prin fapta ilicită s-au desprins:
- răspundere faţă de întreaga societate, formă care include numai răspunderea penală;
- răspunderea faţă de un organ al statului, răspunderea administrativă;
- răspunderea faţă de o colectivitate de indivizi, formă sub care se manifestă răspunderea în
dreptul muncii şi în dreptul cooperatist;
- răspunderea faţă de persoana vătămată în drepturile ei legitime, formă sub care se prezintă
răspunderea civilă.
Fiecare formă a răspunderii juridice se tratează detaliat în cadrul disciplinelor specifice de
drept sub aspectul condiţiilor de fond şi formă11.
Răspunderea materială este condiţionată de existenţa raportului juridic de muncă, fiind o
răspundere limitată, nevinovăţia trebuie dovedită de unitate, deci nu operată prezumţia de culpă, ca
în cazul răspunderii civile contractuală şi delictuală. Reglementarea răspunderii materiale se face
prin norme legale imperative, fiind imposibilă modificarea lor prin clauze ale contractului de muncă
diferit faţă de răspunderea civilă. Prescripţia penală nu operează în cazul infracţiunilor contra păcii şi
omenirii, a infracţiunilor de omor cu intenţie12.
Principiul dominant în materia răspunderii penale este acela al legalităţii infracţiunilor şi
pedepselor13.
În ceea ce priveşte angajarea răspunderii penale a membrilor Guvernului14, situaţia este
inversă, faţă de răspunderea politică, cea dintâi putând privi doar pe fiecare membru în parte
deoarece prin natura ei răspunderea penală este exclusiv individuală15.
Există numeroase interferenţe ale răspunderii penale, corelaţia ce există între această formă şi
răspunderea civilă, contractuală, contractul de asigurare de răspundere civilă, contravenţională,
administrativă, de dreptul concurenţei etc.16
9

Vonica, Petru, Romul, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1998.
Villey, M., La formation de la pensée juridique moderne, cours d'histoire de la pshilosophie du droit, Mont
Chrestien, Paris, 1968.
11
Augustin Vasile Fărcaş, Teoria generală a dreptului, Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 376 şi următ.
12
Legea nr. 27/2012, pentru modificarea şi completarea Codului Penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal din 16 martie 2012, M. Of. nr. 180/2012. A se vedea în acest sens, I. Dogaru, D. C. Dănişor, Drepturile omului
şi libertăţile publice, Ed. Zamolxe, Chişinău, 1998, p. 111 şi următ.
13
V. Puşcaşu, Prezumţia de nevinovăţie, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 49.
14
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să sunt miniştri cu sau fără portofoliu, această lege nu se aplică avocatului poporului, consilierilor prezidenţiali sau şefii
serviciilor secrete, deşi aceste funcţii sunt asimilate celor de ministru sau rang de ministru.
15
Răspunderea penală, civilă şi contravenţională a membrilor Guvernului, Rev. Dreptul nr. 4/2002.
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Lucreţia Dogaru¸Teoria generală a dreptului, Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş, 2010, p. 74; a se vedea în
acest sens şi Paul Pricope, Teza de doctorat – Condiţiile răspunderii civile delictuale. Tendinţe de unificare în dreptul
European; G. Boroi, L. Stănciulescu, A. M. Almăşan, I. Pădurariu, Drept civil, Curs selectiv pentru licenţă, ediţia a IV-a,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 332; I. Dogaru, O. Drăghici, Bazele dreptului civil. Teoria generală a obligaţiilor,
vol.III, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p. 188-189.
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Răspunderea civilă în antiteză cu răspunderea penală constă în obligaţia unei persoane de a
repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa extra-contractuală sau contractuală pentru care este
chemat să răspundă, ea nu se exercită din oficiu, ci numai la stăruinţa celui ce i s-a încălcat un drept
în schimb sub aspectul tragerii la răspundere penală a persoanelor ce au săvârşit infracţiuni, în
majoritatea cazurilor acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, acest lucru constituind regula,
sunt şi excepţii unde acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanelor
vătămare iar pe cale de consecinţă împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
Normele juridice şi deci şi cele penale spre deosebire de normele morale, religioase, de bună
cuviinţă, conţin în structura lor, în afară de percept şi sancţiune – existent la orice normă – şi dreptul
de a acţiona în justiţie, adică de a trage la răspundere pe cel ce a săvârşit fapta sau faptele şi de a se
obţine sancţiunea cuvenită. Dreptul la acţiune în justiţie este conţinut virtual şi impersonal în fiecare
normă juridică, devenind concret şi personal în momentul în care norma a fost încălcată prin
săvârşirea faptei.
Sistemul juridic american este format din două tipuri toarte diferite de cazuri civile şi penale.
Infracţiunile sunt în general contra statului şi în consecinţă sunt urmărite de către acesta. Cazurile
civile sunt de obicei litigii între persoane fizice cu privire la obligaţiile legale şi responsabilităţile pe
care le datorează unul faţă de celălalt. Diferenţele esenţiale dintre un caz penal şi un caz civil privesc
în genere natura şi gravitatea infracţiunilor, în sensul că infracţiunile sunt considerate contra statului
sau societăţii privită ca un întreg. Infracţiunile civile sunt, în general, diferite în ceea ce priveşte
pedeapsa lor, ele duc în general la daune sau obligaţii constând în a face sau a nu face ceva.
Standardul de probă este diferit într-o cauză penală faţă de una civilă, diferenţele majore
constau în faptul că cea civilă este considerată mai puţin condamnabilă iar pedepsele sunt mai puţin
severe şi constau în general în soluţii date de către un judecător, iar penale aproape întotdeauna
trebuie să existe juriu. În cazurile penale avocatul este ales din oficiu sau de către stat, protecţiile
oferite inculpaţilor în temeiul dreptului penal sunt considerabile etc.
În ceea ce priveşte deosebirile dintre răspunderea penală şi cea disciplinară în esenţă acestea
constau în: o primă deosebire constă în faptul că în timp ce răspunderea disciplinară are la bază
încheierea unui contract individual de muncă şi implicit apără o ordine socială determinată cu
caracter specific, cea a relaţiilor de muncă şi de producţie la nivelul unităţilor, pe câtă vreme cea
penală având o natură legală, apără relaţii şi valori, considerate ca primordiale la nivelul întregii
societăţi: suveranitatea, independenţa şi unitatea statului, persoana şi drepturile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept, deosebirile constau deci sub aspect calitativ, atât cu privire
la felul, specificitatea şi importanţa relativă a relaţiilor ocrotite, cât şi în ceea ce priveşte întinderea
ariei de aplicaţiune a răspunderii17.
Aşa cum bine ştim, răspunderea penală este întemeiată pe principiul legalităţii incriminării,
spre deosebire de răspunderea disciplinară, în cazul căreia raportul juridic de răspundere ia naştere în
urma săvârşirii de abateri disciplinare, pe care legislaţia muncii s-a limitat, din motive lesne de
înţeles, a le defini şi a le enumera, pe alocuri, cu caracter exemplificativ. Atât abaterea disciplinară,
cât şi infracţiunea sunt fapte nepermise, cu urmări antisociale, săvârşite cu vinovăţie, dar care se
deosebesc sub aspectul obiectului lor, al gradului de pericol social şi al competenţei în stabilirea
faptei şi a vinovăţiei18. În dreptul penal, forma şi gradul de vinovăţie au relevanţă pentru încadrarea
juridică a faptei, în dreptul muncii acestea reprezintă, întotdeauna, criterii pentru faptele lor ilicite,
abateri disciplinare sau infracţiuni. Fapte de aceeaşi natură în materialitatea lor pot constitui fie
17

Alexandru Ţiclea, Tratat de Dreptul Muncii, ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 852.
Şerban Beligrădeanu, Admisibilitatea cumulului răspunderii disciplinare a salariaţilor cu răspunderea lor penală
şi contravenţională, în rev. Dreptul nr. 4/2006, p. 171-173; în acelaşi sens a ase vedea şi Alexandru Ţiclea Tratat de Dreptul
Muncii, ediţia a II-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007, p. 764; Mona-Lisa Belu Magda, Răspunderea disciplinară în
sistemul general al legislaţiei muncii, în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2005 p. 59-60 sau Şerban D. Rădulescu,
Raportul dintre dreptul disciplinar.
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abateri disciplinare fie infracţiuni în funcţie de o serie de elemente precum importanţa obiectului
ocrotirii la un moment dat, împrejurări concrete în care s-a săvârşit fapta, felul şi intensitatea
vinovăţiei, natura mobilului urmărit, urmările faptei, posibilităţile de prevenire a faptelor, elemente
care, alături de trăsăturile faptei concură la stabilirea diferenţiată a gradului de pericol social,
determinând în final atât forma de răspundere pe care o angajează, cât şi dozarea sancţiunii
înlăuntrul formei de răspundere respective19.
Încă din perioada dreptului roman, faptele au fost sancţionate cu pedepse în timp ce delictele
civile cu obligarea plăţii unor despăgubiri20.
Şi în vechiul nostru drept feudal au existat deosebiri între cele două forme de răspundere,
având la bază fie delictele publice, fie delictele private, acestea provocând vătămări bunurilor şi
persoanelor21.
În ceea ce priveşte scopul imediat al răspunderii în situaţia răspunderii delictuale, aceste este
acela de repunere a patrimoniului în situaţia anterioară, adică reparaţiunea patrimonială, în situaţia
celei penale, scopul este stabilirea gradului de vinovăţie a pedepsei, executarea acesteia şi repararea
prejudiciului22.
În situaţia delictului penal, pedeapsa penală se stabileşte în funcţie de gravitatea obiectivă şi
subiectivă a infracţiunii. În principiu nu contează existenţa şi întinderea pagubei cauzale. În schimb
sancţiunea delictului civil e întotdeauna patrimonială şi depinde de întinderea prejudiciului23.
În situaţia delictului penal, moartea învinuitului sau inculpatului stinge incriminarea faptei
comise, pe cale de consecinţă nu se transmite descendenţilor răspunderea24. În relaţiile ce aparţin
dreptului civil, în cazul morţii debitorului reparaţiei, nu se stinge dreptul victimei la acţiune. În penal
nu are importanţă dauna pricinuită, ci fapta în sine.
În cazul delictelor penale sunt atrase sancţiuni penale care presupun întotdeauna o intervenţie
efectivă a constrângerii de stat, pe când această intervenţie poate să nu intervină în cazul celei civile.
Legea penală nu sancţionează decât faptele ce sunt prevăzute ca infracţiuni în Codul penal sau în
legi penale speciale. Răspunderea civilă este prevăzută numai în Codul Civil, având caracter mult
mai general, de principiu, ce permite o interpretare extensivă. În penal avem fapte ce constituie
infracţiuni şi au ca urmare producerea unui rezultat păgubitor, dar avem şi cazuri în care tentativa la
unele infracţiuni se pedepseşte, deşi nu s-a produs un rezultat păgubitor. O altă deosebire este legată
şi de termenele de prescripţie, care diferă în situaţia infracţiunilor, faţă de termenele de prescripţie
din dreptul civil. Un alt aspect care deosebeşte cele două forme de răspundere se referă la
modalităţile de pornire a procesului judiciar, la faptul dacă acţiunea poate fi introdusă numai din
oficiu sau la plângerea prealabilă25.
În ceea ce priveşte deosebirile dintre răspunderea penală şi răspunderea contravenţională,
Legea nr. 32/1968 completată prin Ordonanţa nr. 2/2001, prevedea iniţial expres „contravenţia
prezintă un pericol social mai redus decât infracţiunea”.
Ordonanţa nu mai prevede expres acest lucru. Contravenţiile pot fi stabilite atât prin legi, cât
şi prin Hotărâri ale Guvernului iar în anumite materii şi limite, prin hotărâri ale organelor locale, în
timp ce faptele penale sunt prevăzute în actele normative care emană de la organele puterii
legiuitoare26.
19
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p. 69-70.
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23
Esmeil, O., Traité practique du droit civil français, Paris, vol.III, 1960, p. 115.
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26
Bondovici, Diţă, Drept administrativ, Editura Bioterra, Bucureşti, 2001.

694

Ştiinţe şi codificare în România

În ceea ce priveşte modul de sancţionare contravenţiile nu vizează decât în mod excepţional,
în cazuri limitative şi de scurtă durată, libertatea persoanei, în timp ce faptele penale vizează, în
principal lipsirea de libertate a persoanei27.
Chiar dacă sunt, din punct de vedere formal, asemănătoare, sancţiunile contravenţionale sunt
întotdeauna mai uşoare, modul de executare fiind mai puţin aspru ori consecinţele produse mai
reduse28.
O altă deosebire constă în faptul că sancţiunile penale nu pot fi stabilite decât de instanţele de
judecată pe când cele contravenţionale se stabilesc şi se aplică de organe ale puterii executive29.
Aplicarea unei sancţiuni contravenţionale nu înlătură răspunderea penală, atunci când se constată
ulterior că fapta constituie infracţiune. În această situaţie răspunderea penală ia locul răspunderii
contravenţionale30. Există şi situaţia când răspunderea contravenţională înlocuieşte răspunderea
penală cum ar fi situaţia în care fapta a fost urmărită iniţial ca infracţiune iar prin rezoluţie sau
ordonanţă a procurorului, prin hotărâre judecătorească se constată că ea constituie contravenţie. În
ceea ce priveşte deosebirea dintre răspunderea contravenţională şi cea disciplinară, subliniem că nu
se poate confunda contravenţia cu abaterea disciplinară, deoarece aceasta din urmă constă în
încălcarea de către o persoană a regulilor de ordine interioară, stabilite în cadrul colectivului de
muncă. Deosebirea esenţială dintre abatere şi contravenţie constă în aceea că cea dintâi prezintă o
periculozitate cantonată prin însuşi conţinutul său, la sfera raporturilor dintr-o unitate – regie
autonomă, societate comercială ş.a.m.d.

27

Giurgiu, Narcis, Infracţiunea, Editura Gama, Iaşi, 1994.
Pagliano, Antonio, Principi de diritto penale, parte generale, Torino, 1962.
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Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ¸ Editura Nemira, Bucureşti, vol.1, 1994.
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APLICAREA LEGII PENALE ROMÂNE ÎN SPAŢIU
ÎN CONTEXTUL ALINIERII LA PREVEDERILE EUROPENE
Mihaela AGHENIŢEI∗
În tratatele internaţionale, articole privind competenţa sunt de obicei formulate, astfel încât
statele participante sunt obligate să stabilească competenţa pentru anumite acte, spre exemplu pentru
infracţiunile comise pe teritoriul lor sau la bordul unei nave care arborează pavilionul lor. De
asemenea, infracţiunile comise de către un cetăţean al unui stat participant sunt adesea menţionate
pe listele obligatorii, dar nu întotdeauna. De obicei, articolele care reglementează competenţa conţin
şi unele forme de jurisdicţie care sunt disponibile pentru statele părţi, dar nu sunt obligatorii. În
Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi, din 25 noiembrie 1997
– art. 6 alin. 1-2, „1. Fiecare stat parte trebuie să adopte măsurile necesare pentru a-şi stabili
competenţa referitor la infracţiunile vizate la art. 2, atunci când: a) infracţiunea a fost comisă pe
teritoriul statului respectiv, b) infracţiunea a fost comisă la bordul unei nave aflate sub pavilionul său
ori al unei aeronave înmatriculate conform legislaţiei sale în momentul în care a fost comisă
infracţiunea; sau c) infracţiunea a fost comisă de unul dintre cetăţenii săi. 2. Fiecare stat parte poate,
de asemenea, să-şi stabilească propria competenţă asupra unor astfel de infracţiuni atunci când: a)
infracţiunea a fost comisă împotriva unuia dintre cetăţenii săi; b) infracţiunea a fost comisă
împotriva unui stat sau a unei instituţii aparţinând acelui stat, situat în afara teritoriului său, inclusiv
o ambasadă sau un sediu diplomatic ori consular, c) infracţiunea a fost comisă de un apatrid care îşi
are reşedinţa obişnuită pe teritoriul acelui stat, d) infracţiunea a fost comisă cu scopul de a
constrânge acel stat să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act; e) infracţiunea a
fost comisă la bordul unei aeronave aflate în exploatarea guvernului acelui stat”.
Listele variază de la tratat la tratat, dar o trăsătura comună ar fi că nici listele obligatorii nici
cele opţionale nu menţionează nici o formă de competenţă, care ar implica exercitarea jurisdicţiei
universale. Dar listele nu sunt exhaustive, acest lucru este clar prin faptul că majoritatea tratatelor
includ o regulă care stabileşte că acestea nu exclud nici o competenţă penală exercitată în conformitate cu dreptul intern al unui stat al Uniunii Europene. Unele tratate adăuga faptul că acest tip de
competenţă internă ar trebui să respecte normele generale de drept internaţional.
Determinarea gradului de competenţă internă este în cea mai mare parte o problemă
naţională, unele limite fiind stabilite, în orice caz. Un punct principal de plecare în care jurisdicţia
penală este interesată de faptul că este necesară o legătură între fapta penală şi statul care exercită
jurisdicţia.
Principiul universalităţii este o excepţie de la această regulă, în sensul că nu necesită o astfel
de legătură: ea permite unui stat să-şi extindă competenţa în anumite infracţiuni, indiferent de locul
în care au fost comise, şi indiferent de naţionalitatea autorului infracţiunii şi a legislaţiei statului în
care acestea sunt comise. În consecinţă, principiul universalităţii este singura bază pentru competenţă care ar putea, cel puţin în teorie, face jurisdicţie penală în întregime nelimitată. Principiul
universalităţii ar face toate celelalte principii de competenţă inutile, dacă s-ar da o jurisdicţie de stat
asupra tuturor infracţiunilor săvârşite oriunde. Cu toate acestea, principiul universalităţii nu a fost
aplicat în practică: a completat celelalte principii de competenţă ca un principiu al cărui domeniu de
∗
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aplicare este limitat la anumite infracţiuni grave, de exemplu, infracţiunile prin care se încalcă
„bunuri legale” iar statele Uniunii Europene se angajează în această prevenire.
În Noul Cod Penal român, cu privire la principiul universalităţii, textul articolului a fost
complet reformulat, având în vedere că reglementarea din Codul penal în vigoare deşi pare a conferi
o competenţă extrem de largă organelor judiciare române, nu a fost aplicată în practică în cele
aproape patru decenii de la intrarea în vigoare a codului. Noua formulare a principiului universalităţii circumscrie mai exact sfera sa de incidenţă, limitând-o la situaţiile în care intervenţia legii
penale române se impune în considerarea unor angajamente asumate în plan internaţional. Astfel,
competenţa universală a legii penale române va interveni în două ipoteze: cazul infracţiunilor pe
care România s-a angajat să le reprime în temeiul unei convenţii internaţionale; cazul în care s-a
refuzat extrădarea, când principiul aut dedere aut judicare impune statului solicitat să instrumenteze
cauza. O formulare similară a principiului universalităţii întâlnim şi în alte legislaţii, cum este cazul:
§ 6-7 C. pen. german, art. 7 alin. (2) C. pen. elveţian (forma în vigoare de la data de 1 ianuarie
2007), art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) C. pen. portughez).
În Finlanda, competenţa universală a fost adoptată pe scară largă în legislaţie, dar foarte rar
folosită în practică. Potrivit capitolului 1, punctul 7 din Codul penal finlandez1 şi conform decretului
de reglementare a aplicării secţiunii, legislaţia finlandeză se aplică în mai mult de 20 de tipuri de
infracţiuni, indiferent de legea din locul comiterii. Aceste „infracţiuni internaţionale” sunt enumerate
în decret. Lista cuprinde o gamă largă de infracţiuni, cum ar fi contrafacerea, crimele de război,
genocidul, infracţiunile legate de droguri, infracţiunile comise împotriva aeronavelor sau a
persoanelor protejate la nivel internaţional, luarea de ostatici şi tortura. Comun tuturor infracţiunilor
este faptul că acestea sunt reglementate în unul sau mai multe acorduri internaţionale.
Capitolul 1, pct. 7 din Codul penal finlandez prevede că principalul motiv juridic pentru
adoptarea jurisdicţiei universale este o obligaţie internaţională asumată de către stat: „Legislaţia
finlandeză se aplică pentru o infracţiune săvârşită în afara Finlandei, în cazul în care capacitatea de
pedepsire a actului, indiferent de legea de la locul comiterii, se bazează pe un acord internaţional
obligatoriu pentru Finlanda sau pe un alt statut sau regulament care este obligatoriu la nivel
internaţional”. Aceasta este o declaraţie oarecum problematică deoarece nu există nici un fel de
preocupări generale privind modul în care normele de competenţă ale acordurilor internaţionale ar
trebui să fie interpretate.
Competenţa universală a fost unul dintre subiectele celui de-al 18-lea Congres Internaţional
de Drept Penal, care a avut loc la Istanbul în septembrie 2009. La congres, a devenit destul de
evident faptul că savanţii nu cunosc conţinutul, legitimitatea sau oportunitatea acestui tip de
competenţă.
Acesta este un lucru regretabil deoarece competenţa universală implică inevitabil conexiuni
internaţionale; nu poate fi niciodată o problemă pur naţională.
În rezoluţia celui de-al 18-lea Congres Internaţional de Drept Penal, sfera de aplicare a jurisdicţiei universale a fost limitată la „cele mai grave crime care preocupă comunitatea internaţională
ca un întreg şi, în special cele definite în Statutul Curţii Penale Internaţionale2”. Această frază lasă
loc la interpretări diverse. Este aproape general acceptat faptul că statele au dreptul de a exercita
competenţa universală asupra crimelor internaţionale esenţiale pe baza dreptului internaţional
cutumiar. În unele cazuri, statele ar putea chiar avea obligaţia de a face acest lucru. Crimele
internaţionale esenţiale nu sunt punctul central al acestei prezentări. Principalul interes aici se află în
ceea ce sunt cunoscute sub numele de crime internaţionale comune. Întrebarea principală este în ce
măsură statelor le este permis, sau, într-adevăr, au obligaţia de a aplica competenţa universală, în
1

Codul penal finlandez, traducerea http://wings.buffalo.edu/law/bcle/finnish.htm, sursa Ministerul finlandez al
Justiţiei – Centrul Global ICT în Parlament.
2
Asociaţia Internaţională de Drept Penal (AIDP), Rezoluţiile celui de-al 18-lea Congres internaţional de drept penal,
Secţiunea IV – Legea penală internaţională, Competenţa universală, capitolul I, secţiunea 2.
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cazul unor astfel de infracţiuni. Deoarece acordurile internaţionale nu prevăd, de obicei, dispoziţii
clare privind competenţa universală, dreptul sau obligaţia să îşi exercite jurisdicţia astfel depinde de
modul în care este interpretată obligaţia aut dedere aut judicare. Obligaţia aut dedere aut judicare
este inclusă în aproape toate tratatele internaţionale moderne care se ocupă de crime internaţionale.
Aceasta impune statelor părţi o obligaţie de a stabili competenţa asupra infracţiunilor prevăzute în
tratat, în cazul în care presupusul autor al infracţiunii este prezent pe teritoriul unui stat şi nu îl
extrădează către un alt stat care este dispus şi capabil de a-l urmări în justiţie. Una dintre ele este
Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi3, art. 6 paragraful 4,
care indică: „Fiecare stat parte trebuie să adopte totodată măsurile necesare pentru a-şi stabili
competenţa în ceea ce priveşte infracţiunile vizate la art. 2, în cazul în care autorul prezumat al
infracţiunii se găseşte pe teritoriul său şi acesta nu îl extrădează către unul dintre statele părţi care
şi-au stabilit competenţa în conformitate cu alin. 1 sau 2”.
Aceste dispoziţii au fost încorporate în tratate ca un compromis destinat să reconcilieze
opiniile care promovează competenţa la nivel internaţional şi opinii care favorizează utilizarea pe
scară largă a extrădării. Acest tip de regulament permite unui stat să aleagă între extrădare şi
exercitarea competenţei proprii. Statele părţi pot fie să extrădeze presupusul infractor sau să iniţieze
procedurile, în conformitate cu propriile lor sisteme, atâta timp cât acţiunile statelor sunt luate cu
bună-credinţă şi nu încalcă drepturile.
Dispoziţiile aut dedere aut judicare nu obligă categoric statele să stabilească competenţa
universală, dar cel puţin în unele cazuri, competenţa universală poate fi, în practică, singura
modalitate de a îndeplini obligaţiile din dispoziţii. Toate celelalte principii de competenţă sunt
limitate într-un fel sau altul, iar statele nu sunt întotdeauna dispuse sau capabile să extrădeze. În
practică, aceasta înseamnă că exercitarea jurisdicţiei universale ar trebui să fie permisă într-o
anumită măsură. În cazul în care nu sunt acceptate acceptate, punerea în aplicare a obligaţiilor
stabilite prin convenţiile internaţionale ar deveni dificilă, cel puţin în anumite situaţii speciale.
Obligaţia de extrădare sau de urmărire penală prevede ca un stat să aibă o legislaţie care stabileşte un
model jurisdicţional, ce face posibilă introducerea acţiunii de urmărire în cazul în care făptuitorul
este pe teritoriul statului şi nu va fi extrădat către un alt stat pentru a fi judecat. În multe cazuri,
procedura poate fi introdusă pe baza altor principii de competenţă, dar jurisdicţia penală ar trebui să
fie, de asemenea, disponibilă dacă este considerată necesară.
Întrebările legate de obligaţiile şi competenţa aut dedere aut judicare sunt mult mai
complicate prin faptul că dispoziţiile tratatelor ce stabilesc obligaţiile nu sunt identice. Acestea nu
reprezintă diferenţe numai ca expresie lingvistică, ci şi diferenţe semnificative în substanţă. Cele mai
multe acorduri care se ocupă cu infracţiunile legate de terorism includ o formulare generală a
obligaţiei aut dedere aut judicare. Dispoziţiile comparabile din acordurile care se ocupă cu crima
organizată diferă de aceste dispoziţii generale, prin faptul că au adesea o structură dublă: acestea
obligă statele membre să stabilească competenţa în cazul în care refuză extrădarea din anumite
motive, de exemplu, faptul că autorul prezumat este un cetăţean al statului. În alte situaţii, urmărirea
penală nu este o obligaţie pentru state, ci doar o opţiune disponibilă4.
Astăzi, majoritatea statelor occidentale par să aplice competenţa universală nu numai pentru
crime internaţionale esenţiale, dar, de asemenea, cel puţin pentru unele crime internaţionale comune.
În ceea ce priveşte reglementarea în materia extrădării (art. 14), sub aspect terminologic, în
noua reglementare s-a renunţat la folosirea termenului de „convenţie” în favoarea celui de „tratat”
pentru a se realiza punerea de acord atât cu Convenţia de la Viena din 1969 pentru dreptul tratatelor,
cât şi cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele, acte în cuprinsul cărora termenul de „tratat” reprezintă
denumirea generică pentru actele juridice internaţionale interstatale indiferent de denumirea dată
3

Tratate internaţionale, 2006, Vol. 35, p. 199, adoptate la New York pe 12 ianuarie 1998.
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva crimei organizate transnaţionale, 15 noiembrie 2000, Doc. A/55/383,
Art. 15, par. 3-4.
4
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acestora (convenţie, acord etc.). Pe de altă parte textul a fost completat pentru a reglementa predarea
către sau de către statul român a unei persoane în relaţiile cu statele membre ale Uniunii Europene
dar şi predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional. În primul caz completarea se
impune având în vedere Decizia – cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/584/JAI din 13
iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale
Uniunii Europene, prin care s-a materializat hotărârea luată în cadrul Consiliului European de la
Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, de înlocuire, între statele membre ale Uniunii Europene, a
procedurii formale de extrădare, în cazul persoanelor care se sustrag executării unei pedepse
privative de libertate, aplicată printr-o hotărâre de condamnare rămasă definitivă, cu o procedură de
predare simplificată, respectiv, de a se accelera procedura formală de extrădare.
Decizia – cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european
de arestare şi procedurile de predare între statele membre UE este transpusă în dreptul român prin
Titlul III din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu
modificările şi completările ulterioare, titlu care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2007.
Cât priveşte predarea către un tribunal internaţional, această procedură se deosebeşte
fundamental de extrădare întrucât predarea unei persoane nu mai este acordată la cererea unui alt
stat suveran, ci la cererea unui tribunal internaţional, organizaţie la care, prin ratificarea statutului
acesteia, statul solicitat este parte, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente, inclusiv obligaţia de
predare, iar România, prin Legea nr. 111/2002, a ratificat Statutul de la Roma al Curţii Penale
Internaţionale.
În cele mai multe state, extinderea competenţei universale nu este la fel de mare ca în
Finlanda, unde este conectată la toate crimele internaţionale comune, care sunt reglementate în
cadrul acordurilor internaţionale la care Finlanda este parte. În multe state, competenţa universală se
aplică cel puţin infracţiunilor legate de terorism, precum şi anumitor forme de criminalitate
organizată5. Normele interne sunt formulate în moduri diferite şi extinderea competenţei universale
variază în consecinţă. Există mai multe motive pentru această variaţie. Unul ar fi că legea penală
internaţională evoluează foarte repede şi legislaţia internă nu este întotdeauna actualizată. În al
doilea rând, statele au interpretat obligaţiile lor internaţionale în moduri diferite. De asemenea, este
important să ne amintim că competenţa universală este doar o parte din jurisdicţia adoptată de către
un stat. Dacă, de exemplu, un stat foloseşte intens extrădarea sau ceea ce este cunoscut sub numele
de administrare indirectă (prin împuternicire) a justiţiei, o sferă largă de competenţă universală ar
putea să nu fie deosebit de necesară. În momentul de faţă, dreptul internaţional permite mai multe
variaţii. Întrucât nu există reguli exacte de drept internaţional care reglementează domeniul de
aplicare şi exercitarea jurisdicţiei universale, stabilirea jurisdicţiei universale cu greu poate fi
considerată un abuz al jurisdicţiei penale, cel puţin în cazurile în care acea competenţă se bazează pe
un acord internaţional care conţine o obligaţie aut dedere aut judicare.
Cu privire la principiul realităţii legii penale române, s-a decis aducerea în sfera sa de
incidenţă a oricărei infracţiuni comise în străinătate contra Statului român, a unui cetăţean român sau
a unei persoane juridice române, pentru a evita situaţiile în care s-ar impune intervenţia legii penale
române, dar aceasta nu este posibilă datorită neîncadrării infracţiunii în categoriile restrictive
reglementate de legea în vigoare. S-au avut în vedere în acest context mai ales infracţiunile de
criminalitate organizată care sunt comise în străinătate contra unui cetăţean român ori contra statului
român, fără a viza însă viaţa sau integritatea corporală a cetăţeanului, respectiv siguranţa naţională
(lipsire de libertate, trafic de minori, fraude informatice etc.). Noua reglementare nu va duce însă în
practică, aşa cum s-ar putea crede, la o extindere nejustificată a competenţei legii penale române,
căci punerea în mişcare a acţiunii penale rămâne condiţionată de autorizarea procurorului general,
care va aprecia oportunitatea unei proceduri în astfel de situaţii.
5
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I. Blanco Cordero, Competenţa universală, raport general, Revista internaţională de drept penal 1-2 (2008), anexe
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Dar nu numai domeniul de aplicare al competenţei universale variază în diferite state, ci şi
premisele pentru exercitarea acestei competenţe sunt, de asemenea, înţelese şi aplicate în moduri
diferite. O chestiune importantă, de exemplu, este dacă exercitarea competenţei universale
presupune prezenţa autorului prezumat al infracţiunii pe teritoriul statului. Aici, este vorba despre
procesele in absentia, însă cu privire la competenţa in absentia. Unele state exercită competenţă
universală numai atunci când autorul prezumat al infracţiunii este prezent în statul respectiv, în timp
ce alte state au o abordare mai largă care să le permită să ceară de extrădarea pe baza competenţei
universale. Strict vorbind, dreptul internaţional nu interzice investigaţiile sau cererile de extrădare pe
baza competenţei universale, chiar şi atunci când suspectul nu se află pe teritoriul statului care
încearcă să îl urmărească penal. În practică, ar putea exista un motiv bun pentru a restrânge
exercitarea competenţei universale la cazurile în care autorul prezumat al infracţiunii este prezent pe
teritoriul statului în cauză. În caz contrar, competenţa unui stat ar include un grup mare de
infracţiuni şi astfel ar avea slabe şanse în urmărirea penală. Şi chiar dacă urmăririle penale ar fi
posibile, un stat cu nici un fel de legătură cu infracţiunea sau cu presupusul infractor, cu greu ar
putea fi considerat locul cel mai potrivit care să se ocupe de caz. Totuşi, aş ezita în interzicerea
absolută a exercitării necondiţionate a competenţei universale. Exercitarea competenţei universale
este, în majoritatea cazurilor, o opţiune mai bună decât un eşec total de a aduce acuzaţii împotriva
unei persoane care a comis o infracţiune internaţională gravă. Este clar că obligaţiile aut dedere aut
judicare din tratatele internaţionale se aplică numai în cazul în care autorul prezumat al infracţiunii
este prezent pe teritoriul statului în cauză.
Chiar dacă luăm în considerare faptul că competenţa universală poate fi aplicată infracţiunilor
pentru care statele au un drept sau o obligaţie de a extrăda sau de a urmări penal, acest lucru nu
înseamnă că ar fi posibil sau realist ca aceasta să se aplice în toate cazurile potenţiale. În multe
situaţii, extrădarea poate fi o opţiune mai bună decât urmărirea penală pe baza competenţei
universale. Cel de-al 18-lea Congres Internaţional de Drept Penal a acceptat punctul de vedere,
precizând în rezoluţia sa că competenţa universală ar trebui să fie exercitată cu auto-reţinere6. Până
în prezent, în orice caz, statele au avut o putere discreţionară destul de mare pentru a decide dacă şi
când îşi exercită jurisdicţia.
În ianuarie 2009, Consiliul Uniunii Europene a pregătit o propunere pentru decizia-cadru
privind prevenirea şi soluţionarea conflictelor de competenţă în cadrul procedurilor penale7. Scopul
propunerii a fost de a înfiinţa un mecanism nou de consultare pentru situaţiile în care o infracţiune,
care este cercetată într-un stat membru, are o legătură semnificativă cu unul sau mai multe alte state
membre. Adoptarea deciziei propuse ar fi însemnat o dezvoltare pozitivă, deoarece avea ca scop
prevenirea şi soluţionarea conflictelor de competenţă; apoi, din nou, modul de redactare al
documentului final demonstrează că statele europene nu sunt încă pregătite să accepte normele
internaţionale, care ar limita considerabil competenţa lor penală.
Interesant a fost în proiectul deciziei-cadru faptul că în conformitate cu aceasta, decizia dacă
o anumită legătură este considerată ca fiind semnificativă nu s-a făcut exclusiv pe baza unor
principii tradiţionale, de competenţă, ci pe o evaluare de la caz la caz, luând în considerare mai mulţi
factori diferiţi. Considerente tradiţionale au fost menţionate, cum ar fi locul în care infracţiunea a
avut loc, de naţionalitate sau reşedinţa persoanei acuzate şi locul în care cea mai mare parte a
prejudiciului a fost suportat, dar factorii suplimentari, mai practici au fost, de asemenea, incluşi, cum
ar fi interesele victimelor, interesele persoanelor acuzate, locaţia dovezilor importante, reşedinţa
celor mai importanţi martori şi organizarea procedurilor de judecată. Dacă decizia-cadru ar fi fost
acceptată în această formă propusă, ar fi însemnat că principiile formale de competenţă şi-ar fi
6

Asociaţia Internaţională de Drept Penal (AIDP), Rezoluţiile celui de-al 18-lea Congres de Drept Penal, Secţiunea
IV – Legea penală internaţională, Competenţa universală, Capitolul II, secţiunea 1.
7
EU doc 52081/2009 COPEN 7, Decizia-cadru a Consiliului 2009/948/JHA din 30 noiembrie 2009, referitoare la
prevenirea şi soluţionarea conflictelor de exercitare a competenţei în cadrul procedurilor penale.
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pierdut parţial importanţa, deoarece scopul a fost ca procedurile penale să aibă loc în statul cel mai
potrivit pentru fiecare caz în parte. Acest nou mecanism ar putea să limiteze oarecum utilizarea
competenţei universale. Pe de o parte, aceasta ar putea încuraja o procedurile unui stat, pe baza
competenţei universale de predare sau extrădare a presupusului infractor unui stat considerat mai
adecvat. Pe de altă parte, un stat dispus să urmărească penal numai pe baza competenţei universale
ar fi fost rareori considerat ca având cea mai semnificativă legătură cu acel caz.
Documentul adoptat de Consiliul Deciziei-cadru 2009/948/JAI a din 30 noiembrie 2009
privind prevenirea, îşi propune doar să prevină situaţiile în care o persoană este supusă unor
proceduri penale paralele în diferite state ale Uniunii Europene cu privire la aceleaşi fapte.
Decizia-cadru urmăreşte să prevină încălcarea principiului ne bis in idem. Scopul principal al
deciziei-cadru nu este acela de a căuta un acord cu privire la competenţa cea mai bine plasată pentru
efectuarea procedurilor penale, ci de a ajunge la un consens cu privire la o soluţie eficientă menită să
evite consecinţele negative care decurg din procedurile paralele. Formularea deciziei-cadru relevă că
statele europene nu au fost capabile sau dispuse să profite de ocazia de a face alegeri obiective,
transparente şi uniforme cu privire la jurisdicţia penală.
Cele mai multe state nu au fost foarte nerăbdătoare să-şi exercite competenţa universală.
După înfiinţarea Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie şi a Tribunalului Penal
Internaţional pentru Rwanda, statele europene şi instanţele lor judecătoreşti naţionale păreau să
devină mai active în punerea în aplicare a dreptului internaţional penal iar jurisdicţia penală era
exercitată mai des decât înainte. Cele mai multe cazuri s-au ocupat de crime internaţionale esenţiale
comise în Rwanda sau pe teritoriul fostei Iugoslavii. Având în vedere cât de multe crime comune
internaţionale sunt comise, punerea în aplicare a competenţei universale pentru astfel de infracţiuni
pare a fi un fenomen rar. Statele nu acordă suficient interes pentru judecarea sau pentru posibilităţile
practice de urmărire în justiţie a tuturor infracţiunile. Finlanda este un exemplu aproape extrem. Deşi
domeniul de aplicare al competenţei universale este foarte larg în legislaţia finlandeză, el a avut o
importanţă practică numai de două ori. În anul 2000, Procurorul General a emis un ordin de urmărire
penală, pe baza competenţei universale într-un caz de infracţiuni legate de droguri comise în Olanda.
Acest caz nu a fost cel mai simplu exemplu de exercitare a competenţei universale, deoarece
presupuşii infractori erau cetăţeni sau, cel puţin, rezidenţi permanenţi ai Finlandei, cazul având,
astfel, o legătură clară cu ţara. Un alt caz finlandez bazat pe competenţa universală s-a ocupat de
crimele internaţionale esenţiale, comise în Rwanda în 1994. În acest caz, un cetăţean din Rwanda, ce
locuia în Finlanda a fost condamnat pentru genocid sau alternativ, pentru cincisprezece crime sau
pentru incitarea la aceste crime. Instanţa districtului Itä-Uusimaa a condamnat acuzatul la închisoare
pe viaţă pentru genocid, în iunie 2010. În cazul în care a fost vorba despre genocid, instanţa şi-a
întemeiat competenţa pe prevederile legale referitoare la competenţa universală.
Statele par a avea un interes în ceea ce priveşte urmărirea penală a infracţiunilor săvârşite în
străinătate, cu excepţia cazului infracţiunilor care aduc prejudicii intereselor lor specifice. Acest
lucru ar putea fi o problemă prin faptul că utilizarea excesiv de îngustă a competenţei penale, cu
greu ar promova responsabilitatea internaţională. Este important să ne amintim că, spre deosebire de
cazul de crime internaţionale esenţiale, nici un tribunal penal internaţional nu este disponibil pentru
crime internaţionale comune. Alegerea nu se face între instanţele naţionale şi cele internaţionale, ci
între instanţele naţionale din state diferite şi uneori chiar între impunitatea unui infractor şi
exercitarea competenţei într-un stat care nu are nici o legătură cu crima. Deoarece deciziile cu
privire la competenţa universală care este exercitată sau nu, sunt luate de la caz la caz, această
abordare ar putea duce la o utilizare selectivă şi imprevizibilă a unei astfel de competenţe. Pe de altă
parte, o exercitare excesivă a competenţei universale, ar putea cauza probleme. Competenţei
universală prezintă riscul responsabilităţii motivate politic. Chiar şi atunci când un stat acţionează cu
bună-credinţă, punând în aplicare procesul legal, pot fi implicate conflicte diplomatice între state şi
pot apărea probleme în obţinerea de probe. Cea mai eficientă abordare este aceea de a trata cazul în
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care infracţiunea a avut loc, dar această soluţie nu este întotdeauna disponibilă. Statele care au cea
mai apropiată legătură cu infracţiunea nu sunt neapărat dispuse sau capabile de a urmări presupusul
infractor. Extrădarea către statul care are cea mai strânsă legătură cu cazul, nu este nici ea întotdeauna posibilă, de exemplu, pentru că statul nu poate garanta acuzatului un proces echitabil sau alte
drepturi. Acesta este motivul pentru care este nevoie de competenţă penală. Acest lucru este evident
mai ales în situaţiile în care autorul prezumat al infracţiunii este prezent pe teritoriul statului. Simpla
prezenţă într-un stat a unei persoane suspectate de infracţiuni grave internaţionale pune în pericol
interesele statului respectiv. În astfel de cazuri, statul are un interes clar în exercitarea jurisdicţiei
sale, deoarece statele nu doresc, ca o regulă general valabilă, să devină paradisuri pentru infractori
internaţionali. Exercitarea competenţei universale ar trebui limitată la situaţiile în care urmărirea
penală în statul în care a fost comisă infracţiunea sau în statul de origine a infractorului nu este mai
echitabilă sau o alternativă mai rezonabilă.
În această lume, este nevoie de competenţă universală. O analiză comparativă a legislaţiei
interne relevă faptul că statele au luat în considerare acest tip de competenţă, ca fiind necesară nu
numai pentru crimele internaţionale esenţiale, ci cel puţin şi pentru crimele internaţionale comune.
Interpretările şi aplicaţiile diferite au fost inevitabile, deoarece normele şi principiile privind
competenţa universală au fost create, în cea mai mare parte, de către state individuale şi savanţi. Ar
fi de dorit să se elaboreze o abordare mai cuprinzătoare care să ia în considerare natura internaţională a competenţei penale.
Competenţa universală a fost definită ca „afirmarea acestei competente de a se aplica, în
absenţa oricărei alte apartenenţe jurisdicţionale acceptate la momentul de conduită relevantă”8.
Profesorul Randall, în lucrarea sa despre competenţa universală, a apreciat că teoria universalităţii
„oferă fiecărui stat jurisdicţie asupra unei categorii limitate de infracţiuni, în general, recunoscute ca
fiind de interes universal, indiferent de situarea infracţiunii şi a naţionalităţii contravenientului şi a
celui împotriva căruia s-a comis infracţiunea”9.
Competenţa universală este considerată un instrument pentru o mai bună promovare a
justiţiei, însă drepturile acuzatului trebuie să fie protejate. Una dintre cele mai importante garanţii
este principiul ne bis in idem, care protejează persoanele împotriva urmăririlor penale multiple
pentru aceeaşi infracţiune. Principala consecinţă juridică a cererii de ne bis in idem în majoritatea
sistemelor este interzicerea şi inadmisibilitatea urmăririlor penale ulterioare a aceloraşi fapte (efectul
de blocare)10.
Principiul naţional de ne bis in idem este recunoscut ca un drept individual printre instrumente juridice ale drepturilor internaţionale ale omului, cum ar fi Pactul internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice din 19 decembrie 1966, în articolul 14 (7). La nivel regional merită
menţionat, articolul 8(4) din Convenţia Americană a Drepturilor Omului (1969) şi articolul 4 (I) din
Protocolul nr. 7 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
În Europa, principiul ne bis in idem este consacrat de articolul 54 din Convenţia de
implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, care interzice iniţierea unui al doilea proces
pentru aceeaşi infracţiune atunci când hotărârea definitivă a fost impusă asupra unei persoane de
către o instanţă a unei părţi contractante.
La nivel constituţional, Al cincilea amendament al Constituţiei Statelor Unite conţine în mod
expres principiul ne bis in idem. Articolul 39 din Constituţia Japoniei stabileşte clar că nici o persoană
„nu trebuie să fie pusă în pericolul dublei incriminări” şi, potrivit interpretării generale, acesta include
dublul pericol al dublei incriminări, atât în dreptul procedural, cât şi în dreptul material.
8

Roger O'Keefe, Competenţa universală clarificând conceptul de bază, Revista Justiţia Penală Internaţională 735,
734 (2003).
9
Kenneth C. Randall, Competenţa universală în temeiul dreptului internaţional, 66 Revista de Drept din Texas 785,
788 (1988).
10
De La Cuesta, José Luis, Rapoarte generale, Competenţe penale concurente naţionale şi internaţionale şi principiul „ne bis in idem”, Revista internaţională de Drept Penal, 2002, pe trimestrele 3/4, 707-736.
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În Noul cod penal, în reglementarea principiului personalităţii, a fost introdusă cerinţa dublei
incriminări, cerută de majoritatea doctrinei române şi urmând unui model acceptat de majoritatea
legislaţiilor europene (§7 alin. 2 C. pen. german, art. 6 C. pen. elveţian, art. 5 alin. (1) pct. 2 C. pen.
olandez, art. 23 alin. (2) din Legea de organizare judecătorească din Spania), dar s-a considerat
oportună limitarea acesteia la situaţia infracţiunilor de gravitate mică şi medie, sancţionate de lege cu
închisoarea de cel mult 10 ani (o dispoziţie similară conţine şi art. 113-6 alin. (2) C. pen. francez). De
asemenea, pentru a evita încărcarea inutilă a organelor judiciare române cu cauze care nu vor putea fi
soluţionate niciodată datorită imposibilităţii instrumentării lor, s-a prevăzut ca o condiţie de punere în
mişcare a acţiunii penale autorizarea procurorului general al parchetului de pe lângă Curtea de apel.
Constituţia germană, în articolul 103(3), prevede în mod clar că nici o persoană nu poate fi
pedepsită pentru aceeaşi faptă, decât o singură dată. În Spania, deşi Constituţia din 1978 nu recunoaşte
în mod explicit principiul ne bis in idem, Tribunalul Constituţional a declarat începând cu 1981, că
acesta este o consecinţă directă a principiului legalităţii Dreptului penal (Articolul 25). În Croaţia, în
articolul 31 alineatul 2 din Constituţia Republicii Croaţia se stabileşte că „nimeni nu poate fi judecat
din nou şi nici pedepsit în cadrul procedurilor penale pentru un act pentru care a fost deja achitat sau
condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă în conformitate cu legea.”
De fapt, toate ţările consideră principiul ne bis in idem ca fiind unul recunoscut la nivel naţional.
Acest drept fundamental este direct aplicabil numai în ceea ce priveşte hotărârile instanţelor
judecătoreşti naţionale. Temeiul juridic cel mai frecvent pentru recunoaşterea internă a principiului ne
bis in idem, este simpla lege statutară, ca în cazul Finlandei sau în Codul Penal ca în Franţa, Ţările de
Jos, Suedia. În Belgia, Franţa, Germania, România, Italia, Ungaria, Spania, Turcia, Croaţia este
recunoscut în Codul de procedură penală iar în Spania, în alte texte juridice.
Recunoaşterea efectului ne bis in idem al res judicata externe, la nivel naţional, nu este foarte
frecventă. Cu excepţia cazului în care tratatul important exprimă o interdicţie, ţările nu recunosc efectul
de blocare a principiului ne bis in idem a hotărârilor străine, cum se întâmplă în Germania, în caz de
hotărâre a unei instanţe din afara Uniunii Europene şi acceptă o urmărire penală şi o pedeapsă dublă.
În Germania, se face distincţie între hotărârea străină a unei Curţi din interiorul şi din afara
Uniunii Europene. În ceea ce priveşte hotărârile instanţelor străine din afara Uniunii Europene, dacă
persoana condamnată a fost pedepsită pentru aceeaşi faptă în străinătate, pedeapsa externă va fi
acreditată celei noi doar dacă a fost executată. Acesta este principiul de calcul sau reducere, de
micşorare sau de absolvire, recunoscut şi în Japonia. Cu toate acestea, biroul public de procuratură
poate renunţa la urmărirea penală a unei infracţiuni comise pe un teritoriu străin, dacă inculpatul a
executat deja pedeapsa pentru infracţiune în străinătate şi dacă pedeapsa pe care trebuie să o execute în
Germania ar fi neglijabilă, în comparaţie cu cea din străinătate.
În Finlanda, efectul ne bis in idem al tuturor res judicata străine este recunoscut, fără a ţine cont
de statul de origine. În alte ţări, procedurile penale prevăd ca acest principiu se aplica, după ce o
hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă străină rămâne definitivă şi care implică achitarea,
scoaterea de sub acuzaţie sau condamnarea, dacă pedeapsa a fost impusă, urmată de punerea în
aplicare completă, ori graţierea cum se întâmplă şi în Belgia sau amnistia, în Olanda. În Croaţia, deşi
principiul ne bis in idem este recunoscut ca fiind obligatoriu doar la nivel naţional, cu privire la
urmărirea penală a infracţiunilor săvârşite în străinătate în conformitate cu principiul universalităţii,
totuşi procedurile penale nu vor fi iniţiate dacă făptuitorul a ispăşit pedeapsa complet într-un stat străin
sau dacă acesta a fost achitat printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau a fost graţiat într-un stat
străin; la fel şi dacă prescripţia a expirat în conformitate cu legea statului unde a fost săvârşită
infracţiunea. Infractorul poate fi urmărit penal pentru a doua oară în Croaţia, dacă el a fost condamnat
printr-o hotărâre definitivă într-un stat străin, dar nu a ispăşit pedeapsa complet. În această situaţie,
făptuitorul nu este pedepsit de două ori deoarece intervalul de timp anterior petrecut în detenţie sau în
închisoare va fi inclus în sentinţa pronunţată de instanţa naţională pentru aceeaşi infracţiune.
În cadrul tribunalelor ad-hoc ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, articolul 10 din Statut
Tribunalului Internaţional pentru fosta Iugoslavie şi articolul 9 din Statutul Tribunalului Penal
Internaţional pentru Rwanda trebuie să fie respectate deoarece se referă la principiul ne bis in idem.
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În Olanda, recunoaşterea res judicata străine este complet independentă faţă de baza viitoare a
competenţei penale. În general, aşa cum se întâmplă în Germania, principiul ne bis in idem se aplică
indiferent de principiul conform căruia îşi exercită competenţa o instanţă internă sau străină sau o
autoritate. Efectul de blocare al principiului ne bis in idem al unei hotărâri străine este în întregime
acelaşi, indiferent dacă acesta provine din statul de comitere al infracţiunii sau dintr-un stat care şi-a
exercitat competenţa universală.
Dar în Olanda, această abordare egalitaristă este deschisă criticilor. S-ar putea crede că un stat ar
putea dori să ocrotească o persoană, prin demararea urmăririi penale în absenţa acestuia şi apoi, din
cauza lipsei de dovezi, să-l achite. Statutul tribunalelor ad-hoc pentru Rwanda şi fosta Iugoslavie,
Curtea Penală Internaţională asigură excepţii de la regula ne bis in idem, în cazul proceselor fictive.
În Croaţia, cu privire la crimele împotriva legii internaţionale prevăzută în Codul penal,
principiul ne bis in idem a fost în întregime desconsiderat datorită integrării principiului universalităţii
într-o dispoziţie de reglementare a principiului de protecţie. Doctrina juridică croată a criticat această
abordare şi a considerat-o ca fiind eronată. În ceea ce priveşte crimele internaţionale, principiul ne bis
in idem limitează exercitarea competenţei universale. În Finlanda, Codul penal permite exercitarea
competenţei universale, chiar şi în cazurile în care o hotărâre anterioară străină a fost pronunţată.
Garanţiile principiului ne bis in idem se aplică unei persoane care riscă să fie urmărită sau
pedepsită din nou pentru acelaşi fapt. În context internaţional, condiţiile pentru punerea în aplicare a
efectului de blocare a principiului ne bis in idem sunt:
1) Curtea Europeană de Justiţie a recunoscut în câteva cazuri, că, în contextul transnaţional, este
foarte dificil de evaluat faptele care coincid în scopul principiului ne bis in idem. În cazul Van
Esbroeck11, s-a ridicat pentru prima oară problema cu privire la pedepsirea aceloraşi fapte. În acest caz,
acuzatul a fost condamnat într-un stat pentru importul de droguri şi ulterior a fost judecat într-un alt stat
pentru exportul aceleiaşi cantităţi de droguri. Curtea a statuat că, în acest caz, principiul ne bis in idem
a fost încălcat, deoarece:
a) „în scopul aplicării acelui articol din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen,
criteriul relevant este asemănarea actelor materiale, înţelese ca un ansamblu de fapte care sunt
indisolubil legate între ele, indiferent de încadrarea lor juridică sau de interesul juridic protejat;
b) faptele pedepsibile, constând din exportul şi din importul aceloraşi droguri şi care sunt
urmărite penal în state diferite contractante la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen
sunt, în principiu, considerate ca fiind „aceleaşi fapte” în sensul articolului 54 din Convenţie, în acest
sens, evaluarea definitivă fiind în sarcina instanţelor naţionale competente”.
În cazul Van Esbroeck, Curtea de Justiţie a continuat pe această cale12. În cadrul procedurii
penale împotriva lui Kraaijenbrink; problema care s-a ridicat a fost dacă acuzata ar putea fi
condamnată în Belgia, pentru spălarea banilor ce proveneau din tranzacţiile cu droguri, după ce aceasta
a fost condamnată în Olanda pentru încasarea şi folosirea banilor proveniţi din tranzacţiile ilegale cu
droguri13. Potrivit avocatului general, Sharpston, competenţele juridice diferite, nu împiedică ca acest
lucru să se încadreze în acelaşi set de fapte14.
În Germania, interzicerea unui al doilea proces pentru aceleaşi fapte nu se limitează la aceeaşi
prevedere a dreptului penal material, ci cuprinde toate circumstanţele care ţin de istoria cazului, din
timpul comiterii infracţiunii (Tatbegriff prozessualer).
2) Dispoziţiile penale (Strafbefehle) interzic în Germania, iniţierea unui al doilea proces, după
ce hotărârea a intrat în vigoare, dacă nici o obiecţie nu a fost depusă la timp.
În ceea ce priveşte caracterul deciziilor care pot bloca o nouă procedură penală, există o
interdicţie absolută a unui al doilea proces, după o achitare definitivă sau după o condamnare
11

Curtea Europeană de Justiţie, 9 martie 2006, C - 469/2003, procedurile penale împotriva lui Van Esbroeck.
Curtea Europeană de Justiţie, 28 septembrie 2006, C - 150/2005, Van Straaten împotriva Olandei şi Italiei.
13
Curtea Europeană de Justiţie, 5 decembrie 2006, C - 367/05 proceduri penale împotriva lui Kraaijenbrink,
Concluziile avocatului general Sharpston.
14
De La Cuesta, José Luis, „Competenţa penală naţională şi internaţională concurentă şi principiul ne bis in idem”,
Revista Internaţională de Drept Penal trimestrul 3/4 2002, 707-736.
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definitivă. Se consideră îndreptăţite doar deciziile adoptate ca o încetare definitivă a procedurilor
penale sau ca un răspuns final cu privire la fondul cauzei.
O altă problemă este aceea de a determina dacă hotărârile de stabilire a încetării procedurilor
penale datorită unui impediment procedural şi încheierea procedurii de către procuror, chiar şi atunci
când o instanţă consimte, au sau nu au un efect ne bis in idem. Curtea Europeană de Justiţie a decis că:
„principiul ne bis in idem, prevăzut în articolul 54 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului
Schengen, se aplică, de asemenea, procedurilor prin care urmărirea penală ulterioară este interzisă. La
fel şi pentru procedurile în cauză în acţiunile principale, când procurorul unui stat membru încetează
proceduri penale declanşate în acel stat, fără implicarea unei instanţe, odată ce acuzatul a îndeplinit
anumite obligaţii şi, în special, odată ce a plătit o anumită sumă de bani stabilită de către procuror”15.
În cazul Miraglia, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit că articolul 54 nu se aplică atunci când
procurorul a decis să nu iniţieze urmărirea penală pentru simplul motiv că procedurile penale au fost
demarate în alt stat membru al Uniunii Europene, împotriva aceluiaşi inculpat şi pentru aceleaşi fapte,
fără nici un fel de precizare în ceea ce priveşte fondul cauzei16.
O altă întrebare este dacă pedeapsa a fost executată. În cazul Kretzinger, problema care s-a
ridicat a fost dacă o pedeapsă cu suspendare trebuie să fie considerată ca executată, sau este de fapt în
curs de executare. În sensul Articolului 54, Curtea a precizat că „În această privinţă, trebuie să se
constate că, în măsura în care o pedeapsă cu suspendare sancţionează comportamentul ilicit al unei
persoane condamnate, aceasta constituie o pedeapsă în sensul articolului 54 din Convenţia de punere în
aplicare a Acordului Schengen. Acea pedeapsă trebuie să fie considerată ca fiind „de fapt, în curs de
executare”, de îndată ce verdictul a devenit executoriu şi cel în cauză se afla în timpul perioadei de
probă. Ulterior, odată ce perioada de probă s-a terminat, sancţiunea trebuie să fie considerată ca „fiind
executată” în sensul acelei dispoziţii”.
În cazul unei hotărâri definitive pronunţate de către o instanţă străină ce presupune o
condamnare, dacă pedeapsa a fost impusă, ea trebuie să fi fost executată complet, pentru a se putea
aplica efectul ne bis in idem. În cazurile de executarea parţială, intră în vigoare principiul reducerii, ce
permite o urmărire penală în continuare şi o pedeapsă nouă. În contextul Uniunii Europene, articolul
58 din Convenţia Schengen interzice instanţelor să reducă orice perioadă de privare a libertăţii dintr-o
sentinţă pronunţată cu privire la aceeaşi infracţiune, executată pe un alt teritoriu.
Una dintre cele mai importante excepţii de la principiul ne bis in idem este în cazul proceselor
fictive. Se pot aminti cazurile de abuz în procedurile penale din state străine, de exemplu, un stat ar
putea dori protejarea unei persoane, prin începerea procedurilor penale cu unicul scop de protejare a
autorilor (acuzaţie fictivă). În Croaţia, a fost luată în considerare o excepţie de la principiul ne bis in
idem, şi anume, pentru exercitarea competenţei universale în cazurile de încălcări grave ale drepturilor
omului. Atunci când procedurile penale dintr-un alt stat au fost efectuate contrar standardelor
recunoscute pe plan internaţional într-un proces echitabil, în Croaţia, procedura penală poate fi iniţiată
împotriva aceluiaşi făptuitor şi pentru aceeaşi infracţiune, cu aprobarea procurorului-şef al statului.
Acest lucru nu este posibil în ceea ce priveşte Curtea Penală Internaţională. În Ungaria nu există
reglementări speciale pentru prevenirea proceselor fictive, dar datorită faptului că hotărârea unui stat
străin trebuie să se supună unui proces de recunoaştere a echivalenţei realizat de Curtea Metropolitană,
această instanţă trebuie să examineze dacă procedurile străine sunt în concordanţă cu principiile unui
proces echitabil de drept.

15
Curtea Europeană de Justiţie, procedurile penale împotriva lui Gözütok şi Brügge, Hotărârea din 11 februarie
2003 (C - 187/01; C - 385/01).
16
Curtea Europeană de Justiţie, 10 martie 2005, C - 469/03 procedurile penale împotriva lui Miraglia.
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TRAFICUL DE PERSOANE DIN PERSPECTIVA
NOULUI COD PENAL
Aura PREDA∗
1. Consideraţii introductive
În societatea contemporană, marcată de globalizare, fenomenul a căpătat o amploare
deosebită începând cu ultimele decenii ale secolului trecut. Deşi încalcă drepturile omului şi produce
grave consecinţe economice şi sociale, acest fenomen se află într-o constantă ascensiune datorită
profitului uriaş. Extinderea fenomenului, dar şi situarea acestuia pe locul II între formele de trafic,
după traficul de droguri, califică traficul de persoane în sfera marii criminalităţi, alături de fenomene
cum ar fi terorismului, marea corupţie, spălarea banilor, alte forme de trafic, criminalitatea informatică, precum şi diferite activităţi ale grupurilor de tip mafiot şi de criminalitate organizată.
Există opinii care susţin că tendinţa în ceea ce priveşte beneficiile traficului de persoane este
de a depăşi sumele obţinute din traficul de droguri întrucât o persoană poate fi vândută de mai multe
ori pe parcursul vieţii, mai ales copiii, odată intraţi în acest circuit.
Victimele traficului de persoane pot fi delimitate în mai multe categorii în funcţie de sex
(femei, barbaţi), dar deopotrivă în funcţie de vârstă (copiii, adulţi, vârstnici). Dintre tipurile de
victime care se includ în cea de-a doua categorie, cel mai vulnerabil segment îl reprezintă copiii.
Aceste precizări prezintă relevanţă şi prin prisma analizei unor infracţiuni ce vizează traficul
de persoane aşa cum sunt reglementate în Noul cod penal, respectiv art. 210-211 şi art. 214-215.
2. Cadrul juridic internaţional
Ca fenomen subteran cu dimensiuni globale, traficul de persoane poate fi abordat din mai
multe perspective, din punct de vedere penal, criminologic etc.
Înţelegerea fenomenului traficului de persoane, denumit, deloc întâmplător, „sclavia timpurilor moderne”, este un demers complex ce presupune analiza mai multor componente: definiţii,
tipuri, mecanisme, impact, soluţii, etc.
În ceea ce priveşte definiţia, menţionăm că, la nivel internaţional, traficul de persoane a fost
tratat pentru prima oară în mod direct şi distinct abia în anul 20001. Până la această dată, traficul de
persoane a fost abordat prin prisma încălcării drepturilor fundamentale ale omului, şi reglementat
prin prisma fenomenelor conexe acestuia, cum ar fi: sclavia2, discriminarea femeilor3 şi a copiilor4,
exploatarea sexuală5 etc.
Diferenţele ce apar între definiţiile diferitelor state sunt determinate de particularităţile de
manifestare a acestui fenomen în fiecare stat6, de modul în care acesta este perceput (ca fiind normal
∗

Cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane.
Prin Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor şi
copiilor, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 15 noiembrie 2000.
2
Convenţia suplimentară cu privire la abolirea sclaviei a traficului cu sclavi şi a instituţiilor şi practicilor analoge
sclaviei, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 7 septembrie 1956.
3
Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor adoptată de Adunarea Generală
a Naţiunilor Unite la 18 decembrie 1979.
4
Convenţia privind drepturile copiilor adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.
5
Convenţia pentru suprimarea traficului de persoane şi a exploatării prostituării altora adoptată de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite la 2 decembrie 1949.
6
Spre exemplu, în Olanda, întrucât prostituţia este legalizată, există dificultăţi în dovedirea traficului de persoane
sub forma exploatării sexuale prin prostituţie.
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sau nu) 7 şi de sistemele judiciare ale fiecărui stat8. Însă la nivelul acestora se regăsesc elementele
definitorii ale traficului de persoane stipulate în definiţia ONU.
Astfel, conform art. 3 pct. a) din Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea
traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor, prin trafic de persoane se înţelege
„recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare de
recurgere sau prin recurgere la forţă ori la alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă,
înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de
plăţi ori avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoane având autoritate asupra alteia în
scopul exploatării. Exploatarea conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane
sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia sau practicile analoage
sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe”.
Elementul caracteristic al traficului de persoane constă aşadar în exploatarea fiinţei umane,
exploatare ce poate fi de natură sexuală sau nu. Este de altfel trăsătura comună a unei sfere largi de
fenomene, precum obligarea fiinţelor umane la prostituţie, cerşetorie sau muncă forţată, organizarea
unor grupuri infracţionale formate din minori etc., scopul fiind acela al câştigului material.
Art. 3 pct. c defineşte şi traficul de copii ca fiind „recrutarea, transportarea, transferul,
adăpostirea sau primirea unui copil în scopul exploatării este considerată trafic de persoane, chiar
dacă aceştia nu fac apel la nici unul dintre mijloacele menţionate la lit. a) din prezentul articol.
Articolul se finalizează şi cu definirea termenului de copil, la pct. d) termenul copil indică orice
persoană cu vârsta mai mica de 18 ani9.
Conform Protocolului facultativ al Convenţiei cu privire la drepturile copilului privind
vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă10, prin prostituţia copiilor se înţelege
« folosirea copiilor pentru activităţi sexuale, contra cost sau contra oricăror alte avantaje
materiale », iar prin pornografia infantilă se înţelege «orice reprezentare, prin orice mijloace, a
copiilor angajaţi într-o activitate sexuală explicită, reală ori simulată sau orice altă expunere a
organelor sexuale ale copiilor, în principal în scopuri sexuale ».
3. Cadrul juridic naţional
Grupăm în cele ce urmează aspecte privind reacţia socială formală faţă de amploarea
fenomenului traficului de persoane, aşa cum se reflectă în legislaţia naţională, în mileniul trei.
● În Romania reglementarea traficului de persoane se face pentru prima data, printr-o lege
speciala, şi anume, Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului
de persoane. În art. 2 se precizează înţelesul mai multor termeni şi expresii, cum ar fi trafic de
persoane, exploatarea unei persoane11, trafic de minori12, care preiau în mare parte aspectele
7
Spre exemplu, în Coreea de Nord nu există legi anti-trafic, mulţi coreeni fiind trimişi să muncească în Rusia, în
condiţii de muncă forţată şi exploatare, în scopul de a fi achitate datoriile guvernului Coreei de Nord către Moscova. La nivel
oficial nu se recunoaşte faptul că traficul de persoane reprezintă o problemă, guvernul profitând de pe urma muncii forţate a
victimelor traficate.
8
Spre exemplu, în Spania, traficul de persoane sub forma exploatării sexuale prin prostituţie este considerat
contravenţie.
9
http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/legea_565.pdf
10
România a semnat acest Protocol la data de 25.09.2001 şi l-a ratificat prin Legea nr. 470/2001 pentru ratificarea
Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi
pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000.
11
Vizează:
a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat, cu încălcarea normelor legale privind condiţiile
de muncă, salarizare, sănătate şi securitate;
b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicarea prostituţiei, la reprezentări pornografice în vederea producerii şi difuzării de materiale
pornografice sau alte forme de exploatare sexuală;
d) prelevarea de organe;
e) efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se încalcă drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.
12
Astfel: (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15
şi 18 ani, în scopul exploatării acesteia, constituie infracţiunea de trafic de minori şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12
ani şi interzicerea unor drepturi.
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esenţiale, definitorii din instrumentele juridice internaţionale menţionate anterior. Observăm, de
asemenea, o creştere graduală a pedepselor raportată la gradul de pericol social pe care îl prezintă
infractorul.
Articolele care vizează incriminarea traficului de persoane au fost sistematizate pentru o mai
uşoară înţelegere şi o mai bună corelare cu alte texte, fără ca modificările să fie substanţiale.
În redactarea textului au fost avute în vedere şi dispoziţiile Deciziei-cadru a Consiliului
Uniunii Europene 2002/629/JAI privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane. Textele
referitoare la traficul de persoane şi de minori sunt similare celor existente în art. 169 şi 176 C. penal
portughez, şi apropiate de dispozitiile § 217 C. penenal austriac, în privinţa traficului de persoane13.
Remarcăm, deopotrivă că şi Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod penal reglementează în
Cap. VI intitulat Crime şi delicte contra libertăţii persoanei, în art. 205 lipsirea de libertate în mod
ilegal, delimitând-o de infracţiunile prevăzute în Cap. VII care vizează Traficul şi exploatarea
persoanelor vulnerabile, respectiv sclavia (art. 209), traficul de persoane (art. 210), traficul de
minori (art. 211), şi supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art. 212), proxenetismul (art. 213),
exploatarea cerşetoriei (art. 214), folosirea unui minor în scop de cerşetorie (art. 215), folosirea
serviciilor unei persoane exploatate (art. 216). Capitolul se finalizează cu art. 217 prin care se
sancţionează şi tentativa pentru faptele prevăzute la art. 209-211.
Aceste diferenţieri se impuneau atâta vreme cât, prin infracţiunea de trafic de persoane
exploatarea includea, ca procedee, lipsirea de libertate, exploatarea sexuală, munca forţată, ţinerea în
stare de sclavie. Noul cod pune capăt acestor controverse întrucât infracţiunea de proxenetism va fi
reglementată diferit, art. 213.
O altă controversă care se rezolvă prin dispoziţiile noului Cod penal vizează lipsirea de
liberate în mod ilegal, prevăzută de alin. 3 al art. 189 din Codul penal, la rândul său, traficul de
persoane implicând o asemenea modalitate de săvârşire, dar existenţa acesteia din urmă este
condiţionată şi de îndeplinirea primului element al traficului, respectiv actele de recrutare, transport,
adăpostire, etc. Astfel, noul Cod penal sancţionează doar actul material constând, conform art. 205
alin. 1 „lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal”, urmând ca prin expresia „lipsire de
libertate” să se înţeleagă şi „răpirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa
ori de a se apăra”, conform art. 205 alin. 2.
De asemenea, infracţiunea prevăzută la art. 190 Cod penal, sclavia, presupunea „punerea sau
ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi”, modalităţi prevăzute şi în
cazul infracţiunii de trafic de persoane, prima având o existenţă de sine stătătoare. Noul Cod penal
nu aduce modificări acestei infracţiuni, cele doua texte de lege, respectiv art. 190 C. pen. şi art. 209
NCP, au un conţinut identic.
În ceea ce priveşte prevederile art. 191 Cod penal privind munca forţată sau obligatorie
observăm că are, de asemenea, conţinut identic cu art. cel al art. 212 NCP.
De asemenea, în noul Cod penal infracţiunea de trafic de persoane este reglementată în art.
210. Incriminarea prevăzută în acest text, este preluată, cu unele modificări şi completări din legea
specială, cu precizarea că infracţiunea pe care o analizăm se referă doar la persoanele adulte14.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani,
pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de
constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se
apăra sau de a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea
consimţământului persoanei care are control asupra altei persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea
unor drepturi, în cazul alin. (1), şi închisoare de la 7 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2).
13
http://www.euroavocatura.ro/articole/490/Infractiunile_de_trafic_si_exploatare_a_unor_persoane_vulnerabile_
in_Noul_Cod_Penal__art__207_-_215_
14
Petre Dungan, Tiberiu Medeanu, Viorel Paşca, Manual de drept penal, Partea specială, Vol.I., Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2010, p. 164.
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Astfel, aceasta presupune conform alin. (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau
primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită:
a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită
vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul
consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane.
În acest context se impune să precizăm ce se înţelege prin exploatare conform aceluiaşi act
normativ. Astfel, potrivit art. 182 NCP, prin exploatarea unei persoane se înţelege:
a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat;
b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de
aservire;
c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea producerii şi
difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală;
d) obligarea la practicarea cerşetoriei;
e) prelevarea de organe în mod ilegal.
Ca şi în cazul documentelor internaţionale şi a legii speciale, este reglementat ca infracţiune
de sine-stătătoare traficul de minori, conform art. 211, alin. (1) Recrutarea, transportarea,
transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia. Observăm, faţă
de legea specială, faptul că nu se mai specifică limitele de vârstă15. De asemenea, remarcam faptul
că în legea specială modalităţile de traficare erau mai nuanţat prezentate faţă de noul Cod penal, iar
regimul sancţionator mai sever16.
Subliniem faptul că atât art. 210, cât şi în art. 211 în ultimul alineat se face o menţiune
importantă cu privire la consimţământul persoanei victimă a traficului care nu constituie cauza
justificativă.
În urma ratificării de către România a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva
traficului de fiinţe umane (prin Legea nr. 300/2006), a fost introdusă şi o incriminare nouă, folosirea
serviciilor care fac obiectul exploatării unei persoane traficate (incriminare cerută de art. 19 din
Convenţie). Spre exemplu, textul va fi aplicabil în cazul persoanei care accepta să primească prin
transplant un organ, ştiind că este prelevat ilegal de la o victimă a traficului de persoane, sau al celui
care acceptă să folosească munca forţată impusă acestor victime17.
Noul cod penal renunţă la incriminarea infracţiunii de cerşetorie în forma consacrata de
vechiul Cod penal, dar propune două incriminări noi în art. 214-215, conexe cerşetoriei, menite să
15
Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, în
scopul exploatării acesteia.
16
(2) Pedeapsa este detenţiunea severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi dacă:
a) fapta a fost săvârşită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani;
b) fapta a fost săvârşită prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori
înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, ori prin
darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate
asupra minorului;
c) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună;
d) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) fapta a produs beneficii materiale importante.
(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau
detenţiunea severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi
17
http://www.euroavocatura.ro/articole/490/Infractiunile_de_trafic_si_exploatare_a_unor_persoane_vulnerabile_
in_Noul_Cod_Penal__art__207_-_215
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răspundă unor situaţii frecvente în ultimii ani. Este vorba despre exploatarea cerşetoriei practicate de
un minor sau o persoană cu dizabilităţi (determinarea la practicarea cerşetoriei sau obţinerea de
foloase de pe urma acestei activităţi) şi respectiv de folosirea unui minor, de către majorul care are
capacitatea de a munci, în scopul de a obţine astfel ajutor material din partea publicului.
În dreptul comparat, exploatarea minorilor sau altor persoane vulnerabile în scopul practicării
cerşetoriei este încriminată de art. 671 C. penal italian, art. 296 C. penal portughez, art. 232 C. penal
spaniol, § 236 C. penal german.18
Se impun însă, cel puţin la nivel european, definiri similare astfel ca înţelegerea să fie unitară,
interpretările omogene, dar şi ca premise esenţiale în generarea unor organisme şi mecanisme
comune care să permită un control social eficient al acestui fenomen şi o prevenire timpurie la toate
nivelele şi pentru toate grupurile vulnerabile.

18

Ibidem
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CONSIDERAŢII ASUPRA FORMEI ABERRATIO ICTUS
A INFRACŢIUNII DEVIATE
Călina-Andreea MUNTEANU∗
Abstract:
The article examines the abberatio ictus form, debateing on the problem of its belonging to a unity
offence or to a pluralitz of offences.
From the author’s point of view, the case in which the aberatio ictus form is considered a unity of
offence is a simplified solution, by denying the reality of the offender’s state of mind with respect to the
result of the crime.
The correct solution should be that of the plurality of offences, taking into consideration that the
author of the crime acts with both intention and negligence.
Key words: abberatio ictus, unity of offence, plurality of offences, sanction, international
regulations regarding abberatio ictus

Forma aberratio ictus a infracţiunii deviate constituie şi în acest moment obiect de
preocupare, o problemă mult discutată în literatura de specialitate şi practica judiciară din ţară şi
străinătate fiind dacă în cazul devierii acţiunii se realizează o unitate infracţională sau o pluralitate
de infracţiuni, sub forma concursului ideal, săvârşit printr-o singură acţiune.
În doctrina penală, devierea acţiunii datorită greşelii făptuitorului în executarea faptei spre o
altă persoană decât cea vizată (aberratio ictus), este exemplificată1 prin referire la cazul agentului
care, urmărind să ucidă o anumită persoană, îşi îndreaptă acţiunea împotriva ei, dar, pentru că a
mânuit greşit arma, sau persoana împotriva căreia s-a îndreptat acţiunea s-a deplasat din direcţia
tragerii, ori a intervenit o terţă persoană, sau datorită altor cauze, care au determinat devierea acţiunii
de la obiectul stabilit a fi lezat, rezultatul urmărit se produce asupra altei persoane.
În practica judiciară, s-a reţinut o astfel de situaţie atunci când făptuitorul, urmărind să
împuşte sau să lovească o anumită persoană dintr-un grup, împuşcă sau loveşte o altă persoană,
datorită schimbării poziţiei victimei vizate, interpunerii persoanei efectiv lezate, mânuirii imprecise
a armei etc.2
Caracteristica infracţiunii deviate în această formă constă în faptul că agentul nu este în
eroare cu privire la identitatea obiectului sau a persoanei pe care intenţionează să o lezeze, însă,
datorită survenirii unor elemente neprevăzute, ulterior realizării acestei activităţi3, rezultatul se
produce asupra altui obiect material, deopotrivă ocrotit de legea penală4. Obiectul vizat este perceput
corect, dar concretizarea acţiunii este eronată.
Deosebirea faţă de error in persona constă în faptul că acţiunea concretă nu corespunde
voinţei făptuitorului, fiind lezată o altă persoană, deşi persoana vizată este percepută corect. În
soluţionarea problemei calificării faptei săvârşite în cazul devierii acţiunii, în literatura de
specialitate s-au conturat două orientări.
∗

Lector universitar (drd.), Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi.
A se vedea Costel Niculeanu, Despre infracţiunea deviată, în Revista Dreptul nr. 2/2002, an XIII, p. 174; M.
Zolyneak, Drept penal. Partea generală, vol.II, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1992, p. 521.
2
Tribunalul suprem, secţia penală, dec. nr. 471-1988, în Revista Dreptul nr. 11/1989, p. 78
3
Ludovic Biro, Matei Basarab, Curs de drept penal al R.P.R., partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1963, p. 153.
4
C. Bulai, Eroarea de fapt în teoria şi practica dreptului penal, în Justiţia Nouă nr. 10/1965, p. 52.
1
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În opinia majoritară exprimată în doctrină5, şi însuşită de practica judiciară, se susţine că, în
cazul infracţiunii deviate în forma aberratio ictus există o singură infracţiune: cea săvârşită prin
devierea acţiunii de la proiectul iniţial, rezoluţia infracţională fiind unică şi realizată integral.
Susţinătorii acestui punct de vedere asimilează întru totul devierea acţiunii cu eroarea de fapt
asupra identităţii victimei, care nu are nici o influenţă asupra răspunderii penale. În concepţia acestor
autori, bazată pe aşa numita „teorie echivalenţei valorilor”, s-a adus atingere unei valori în egală
măsură ocrotită de legea penală, fapt pentru care trebuie să se considere că s-a comis o singură
infracţiune intenţionată. Viaţa unei persoane este ocrotită în mod egal, indiferent de titular, neavând
importanţă faptul că persoana ucisă este alta decât persoana vizată de făptuitor.
Faptul că, datorită devierii acţiunii, infractorul a lovit sau a ucis o altă persoană decât cea
aflată în reprezentarea sa, nu are, în opinia majoritară, nici o relevanţă, astfel încât, numai aparent
suntem în faţa unei pluralităţi de infracţiuni – cea efectiv săvârşită şi cea pe care numai a încercat să
o comită. Se consideră astfel că, în realitate, există o infracţiune unică, deoarece legea ocroteşte viaţa
sau bunurile persoanei în general, şi nu numai ale unei anumite persoane.
În practica judiciară din ţara noastră, ca şi în majoritatea ţărilor, a fost împărtăşită teza unităţii
de infracţiune în cazul aberratio ictus şi din raţiuni pragmatice şi de aparentă echitate6.
Considerăm că, admiţând teza unităţii de infracţiune, se ignoră poziţia psihică reală a
făptuitorului faţă de urmările faptei sale, consacrându-se o răspundere obiectivă. Pentru a exista o
infracţiune intenţionată, este necesar ca agentul să fi urmărit sau acceptat producerea rezultatului,
raportat la un anumit subiect pasiv determinat, ori, în cazul devierii loviturii, pe lângă rezultatul
urmărit, se mai produce unul, care îi poate fi imputat agentului în baza culpei.
Într-o altă opinie formulată în doctrina penală7, fundamentată pe „teoria concretizării
intenţiei”, se susţine că, în cazul devierii acţiunii (aberratio ictus), ori de câte ori se constată exis5

G. Antoniu, Omorul (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii. Omuciderea), Comentariu. în
„Codul penal, comentat şi adnotat. Partea specială”, vol. I, de T. Vasiliu ş.a.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
1975, p. 75: M. Basarab, Drept penal. Partea generală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983., p. 160;. V.
Dobrinoiu, Ghe. Nistoreanu ş.a., Drept penal. Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992, p. 159; I.
Oancea, Tratat de drept penal. Partea generală, Editura AII. Bucureşti, 1994, p. 140; N. Giurgiu, Legea penală şi
infracţiunea. Editura Gama, Iaşi, 1994, p. 395-396; V. Mirişan, Consideraţii privind unele cauze care înlătură caracterul
penal al faptei. Editura Gil, Zalău, 1996, p. 189-190; M. Basarab, Drept penal. Partea generală, vol. II. Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1997, 163-164; Ghe. Diaconescu, Infracţiunile în Codul penal român, vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997,
p. 157; I. Pascu, Infracţiunea deviată (Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni) în „Drept penal. Partea generală" de V.
Dobrinoiu, Ghe. Nistoreanu ş.a.. ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea şi
completarea Codului penal. Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997, p. 232; I. Tănăsescu, G. Tănăsescu, C. Tănăsescu, Tratat
de drept penal. Editura Sitech, Craiova, 2000, p. 367; O. Predescu, A. Hărăstăşanu, Drept penal. Partea specială, ediţia a
II-a revizuită, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov. 2007, p. 58; Av. Filipaş, Drept penal român. Partea specială. Editura
Universul Juridic. Bucureşti, 2008, p. 143-144; Ghe. Mateuţ, Omorul (Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi
sănătăţii). Comentariu. în „Codul penal comentat. Partea specială” de M. Basarab ş.a.. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008,
p. 91-92; S. Bogdan, Eroarea în dreptul penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 106-107.
6
S. Bogdan, op. cit., p. 107. Autorul susţine că este mai complicată trimiterea în judecată pentru o pluralitate de
fapte, aplicarea unui tratament sancţionator specific concursului de infracţiuni, motivarea existenţei unei culpe faţă de
victima lezată din perspectiva definiţiei legale a culpei, etc.
7
N.T. Buzea, Principii de drept penal. Infracţiunea penală, vol. I, Institutul de Arte Grafice „Albina Românească",
Iaşi, 1937, p. 534; N. T. Buzea, Infracţiunea penală şi culpabilitatea, Tipografia „Sabin Solomon", Alba Iulia, 1944, p. 517
şi 518; L. Biro, în L. Biro. M. Basarab. Curs de drept penal. Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti,
1963, p. 153-154; C. Bulai, Eroarea de fapt în teoria şi practica dreptului penal, în Justiţia Nouă nr. 10/1965, p. 53 şi 54; L.
Biro. Devierea acţiunii şi efectul ei asupra calificării faptei săvârşite, în Justiţia Nouă nr. 6/1966, p. 118; M. Zolyneak,
Concursul de infracţiuni în dreptul penal român, teză de doctorat susţinută în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Al.I.
Cuza” din Iaşi sub coordonarea prof. univ. dr. G. Theodoru, 1970, p. 205 (autoarea este de părere că cele două infracţiuni
sunt în concurs ideal, întrucât există o singură acţiune comisă de făptuitor); E. Stâncii, Câteva consideraţii privind
elementele circumstanţiale ale conţinutului infracţiunii de omor deosebit de grav, în A.U.B., 1979, p. 81 (în legătură cu
„omorul săvârşit asupra unei femei gravide”, prevăzut în art. 176 lit. e) Cod penal, autorul susţine că, în caz de aberratio
ictus, ne vom afla în faţa unui concurs ideal de infracţiuni, constituit dintr-un omor simplu sau calificat şi dintr-o tentativă de
omor asupra unei femei gravide); C. Bulai, Drept penal. Partea generală. Bucureşti. 1987, p. 200; N. Giurgiu, Legea penală
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tenţa pe lângă infracţiunea consumată săvârşită, a unei tentative pedepsibile, trebuie să se reţină nu o
infracţiune unică, ci un concurs de infracţiuni, o pluralitate reală formată din tentativa infracţiunii
aflate în reprezentarea făptuitorului şi infracţiunea consumată din culpă, săvârşită ca urmare a
devierii acţiunii, dacă aceasta este incriminată de lege şi dacă această formă de vinovăţie se constată
a fi existat în condiţiile în care făptuitorul şi-a desfăşurat activitatea. Cele două fapte penale reţinute
vor constitui o pluralitate de infracţiuni sub forma concursului ideal (săvârşit printr-o singură
acţiune), având în vedere că aceeaşi acţiune, în raport cu împrejurările comiterii ei, cu rezultatele
produse şi cu poziţia psihică a făptuitorului, duce la apariţia a două infracţiuni distincte.
Împărtăşim această din urmă opinie şi considerăm că, în cazul devierii acţiunii, trebuie
reţinute două infracţiuni, aflate în concurs: tentativa la infracţiunea intenţionată şi infracţiunea
consumată din culpă.
O astfel de soluţie ar rezulta şi din aplicarea unui principiu care stă la baza dreptului penal, şi
anume principiul răspunderii subiective, conform căruia o persoană răspunde din punct de vedere
penal numai în măsura în care a prevăzut sau ar fi putut să prevadă urmările faptei sale.
Analizând atitudinea psihică a făptuitorului în cazul aberratio ictus, se poate observa că
acesta a intenţionat să ucidă o altă persoană, dar în raport cu aceasta, intenţia se realizează numai în
parte, sub forma tentativei de omor. Datorită devierii acţiunii se mai săvârşeşte o infracţiune în
formă consumată, având la bază culpa. Având în vedere că acesta este adevărata atitudine subiectivă
a autorului faţă de rezultatele faptei sale, în nici un caz nu s-ar putea reţine teza unităţii infracţionale.
În doctrina penală8 a fost criticată soluţia intermediară sugerată de unii autori români9 în
cazul aberratio ictus de a se reţine o infracţiune consumată intenţionată în raport cu victima efectiv
lovită şi o tentativă în raport cu victima aflată în reprezentarea făptuitorului. În acest mod, se ajunge,
însă, la o modificare de esenţă a ipotezei aberratio ictus, care se transformă într-o altă ipoteză, şi
anume când făptuitorul acţionează cu dublă intenţie: intenţie eventuală în raport cu victima neaflată
în reprezentarea sa şi cu intenţie directă în raport cu victima aflată în reprezentarea sa.
G. Antoniu consideră că specific ipotezei aberratio ictus este tocmai excluderea dublei
intenţii, astfel încât în acest caz nu pot fi reţinute decât două soluţii: ori să se facă abstracţie de
victima aflată în reprezentarea făptuitorului, considerând, printr-o ficţiune juridică, că subiectul activ
a acţionat în raport cu victima efectiv lezată cu aceeaşi poziţie psihică cu care ar fi acţionat în raport
cu victima aflată în reprezentarea sa, ori să se aibă în vedere realitatea procesului psihic, având în
şi infracţiunea. Ed. Gama, Iaşi, 1994, p. 223; G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995,
p. 314-316; C. Bulai, Manual de drept penal, partea generală, Editura AII, Bucureşti, 1997, p. 472; F. Streteanu, Concursul
de infracţiuni, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 195 şi p. 197; N. Giurgiu, Drept penal general. Doctrină, legislaţie,
jurisprudenţă, Editura Cantes, Iaşi, 2000, p. 250; Al. Boroi, Drept penal. Partea generală, ediţia aII-a, Editura AII Beck,
Bucureşti, 2000, p. 151; L. Barac, Constantele şi variabilele dreptului penal. Partea generală. Partea specială. Jurisprudenţă penală. Editura All Beck. Bucureşti, 2001, p. 72; Gh. Nistoreanu, Al. Boroi. Drept penal. Partea generală, Editura All
Beck, Bucureşti, 2002, p. 138; C. Niculeanu. Despre infracţiunea deviată, în Dreptul, nr. 2/2002, p. 174-176; G. Paraschiv.
Reflecţii asupra infracţiunii deviate, în RDP nr. 2/2002, p. 79; G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2002, p. 321-326; G. Antoniu, Unitatea de infracţiune. Contribuţii, în „Revista de Drept Penal” nr. 3/1999, p. 21.;
Al. Boroi, Gh. Nistoreanu, Drept penal. Partea generală, ed. a IV-a, revizuită conform noului Cod penal, Editura All Beck,
Bucureşti, 2004, p. 218; V. Păvăleanu, Drept penal general, potrivit Noului Cod penal, curs universitar, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2005, p. 207; C. Mitrache, în C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept penal, curs selectiv pentru
examenul de licenţă, ediţia a IlI-a revizuită şi adăugită. Editura Trei, Bucureşti, 2006, p. 111; Al. Boroi, Drept penal. Partea
generală. Editura CH. Beck. Bucureşti, 2006, p. 161; C. Bulai, B. N. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Editura
Universul Juridic. Bucureşti, 2007, p. 503 şi 504; F. Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, Editura CH.
Beck, Bucureşti, 2008, p. 576; C. Duvac, Infracţiunea deviată. Contribuţii, în Volumul Sesiunii anuale de Comunicări
Ştiinţifice organizat de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. A. Rădulescu” al Academiei Române din 2010, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2010; C. Duvac, Infracţiunea deviată, pluralitate aparentă sau reală de infracţiuni?, în Revista
Dreptul nr. 7/2010, p. 169.
8
G. Antoniu, Unitatea de infracţiune, op. cit., p. 21.
9
C. Bulai, op. cit., p. 473, N. Giurgiu, Drept penal.Partea generală, Editura Sunset, Iaşi, 1997, p. 214; I..
Tănăsescu, G. Tănăsescu, Elementele infracţiunii deviate, în „Dreptul", nr. 3/5 999, p. 86.
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vedere că, în raport cu victima efectiv lezată, autorul nu a avut intenţia să procedeze astfel, răspunderea sa având la bază cel mult culpa, iar în raport cu victima aflată în reprezentarea sa a comis doar
acte de executare intenţionate, care nu au produs rezultatul urmărit (tentativă la infracţiune).
Atât ipoteza aberratio ictus, cât şi error in persona se referă la situaţii în care subiectul activ
a acţionat cu o poziţie psihică bazată pe o eroare imputabilă, şi nu pe o intenţie eventuală în raport
cu victima efectiv lezată. Intenţia ar putea fi reţinută numai în raport cu persoana aflată în
reprezentarea agentului, căreia nu i-a fost adusă atingere prin acţiunea făptuitorului10. Poziţia psihică
a făptuitorului trebuie să se facă în raport cu datele concrete ale realităţii, şi nu în raport cu persoana
umană în general. Trebuie avut în vedere faptul că persoana care suportă efectiv lovitura nu s-a aflat
în reprezentarea subiectului activ, voinţa sa nedeterminându-se în raport cu aceasta. Dacă acesta ar fi
trebuit să prevadă rezultatul, autorul ar putea răspunde cel mult cu forma de vinovăţie a culpei în
raport cu victima efectiv lezată, iar dacă ar fi fost atât obiectiv, cât şi subiect, imposibil modificarea
traiectoriei loviturii, răspunderea făptuitorului ar trebui înlăturată11.
Calificarea faptei săvârşite împotriva victimei efectiv lezate nu se poate face în raport cu
reprezentarea pe care autorul a avut-o faţă de victima dorită. Stabilirea formei de vinovăţie cu care
s-a comis, de exemplu, uciderea celei de-a doua victime trebuie să se facă în raport cu atitudinea de
prevedere şi acceptare ori de neprevedere a acestui rezultat cu privire la această victimă, şi nu
raportat la victima pe care autorul dorea să o ucidă. În plus, dacă şi victima propusă este ucisă sau
rănită, cea de-a doua faptă de ucidere este calificată ca omor săvârşit cu intenţie eventuală sau
ucidere din culpă, în funcţie de cazul concret12.
În cazul infracţiunii deviate sub forma aberratio ictus, se pune problema dacă trebuie aplicată
o singură pedeapsă pentru fapta săvârşită datorită devierii acţiunii, sau dacă trebuie aplicate două
sancţiuni: una pentru infracţiunea comisă prin deviere şi alta pentru tentativă la infracţiunea privind
victima aflată în reprezentarea făptuitorului13.
Spre deosebire de ipoteza error in persona, în care opinia majoritară susţine că făptuitorul
trebuie sancţionat numai pentru infracţiunea comisă efectiv datorită erorii sale, nu şi pentru tentativă
la infracţiunea dorită, situaţia este diferită în cazul aberratio ictus.
În opinia majoritară a doctrinei penale moderne se consideră că în cazul devierii acţiunii
făptuitorului datorită greşelii sale, trebuie să se reţină un concurs de infracţiuni între tentativa
infracţiunii pe care inculpatul a decis să o săvârşească iniţial şi infracţiunea consumată ca urmare a
devierii faptei sale spre o altă persoană.
Unii autori14, deşi îmbrăţişează această opinie, menţionează că nu în toate situaţiile faptice
trebuie reţinut concursul de infracţiuni, ci doar atunci când activitatea materială infracţională, în
ansamblul ei, este astfel desfăşurată de făptuitor încât produce urmarea socialmente periculoasă a
infracţiunii consumate sau a tentativei comise datorită devierii acţiunii, dar, în acelaşi timp, pune în
pericol sau lezează şi valoarea socială protejată prin infracţiunea vizată iniţial de făptuitor15. Dacă
activitatea materială desfăşurată prin deviere, datorită greşelii făptuitorului, nu periclitează cu nimic
valoarea socială vizată iniţial, se consideră că nu poate fi reţinut concursul de infracţiuni, ci numai
infracţiunea comisă asupra persoanei care suportă consecinţele devierii acţiunii. Pentru că persoana
iniţial vizată de făptuitor nu a fost cu nimic lezată sau pusă în stare de pericol, fapta plănuită
împotriva sa nu constituie tentativă şi, din acest motiv, se consideră că făptuitorul trebuie să
10

G. Antoniu, Unitatea de infracţiune, op. cit., p. 21-22.
Idem, p. 22.
12
Fl. Streteanu, Concursul de infracţiuni, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 195.
13
C. Niculeanu, Despre infracţiunea deviată, în Revista Dreptul nr. 2/2002, p. 174-176.
14
Idem, p. 175.
15
Autorul dă ca exemplu următorul caz: dacă inculpatul aruncă în mod repetat cu pietre în direcţia capului a două
persoane situate una lângă cealaltă, urmărind să scoată un ochi lui X, dar îl loveşte doar pe Y, căruia îi determină pierderea
vederii, este realizat concursul de infracţiuni între înfracţiunea de vătămare corporală gravă şi tentativă la infracţiunea de
vătămare corporală gravă.
11
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răspundă doar pentru fapta comisă împotriva persoanei efectiv lezate prin devierea acţiunii datorită
greşelii autorului16.
În literatura de specialitate17 s-a subliniat că, dacă s-ar porni de la ideea necesităţii promovării
unei represiuni mai severe a faptelor, care s-ar putea realiza prin reţinerea unităţii infracţionale
intenţionate, şi nu a concursului de infracţiuni între tentative de omor şi uciderea din culpă, care
duce la un tratament atenuat, ne-am situa în afara principiilor dreptului penal, făcând loc răspunderii
bazate pe imputabilitate obiectivă. Pe de altă parte, se subliniază că nu trebuie să se promoveze o
răspundere penală mai gravă apriori, ci aceasta trebuie să se stabilească în fiecare caz concret, în
funcţie de împrejurările obiective şi subiective existente în realitate.
Luând în considerare faptul că, în realitate, ne aflăm în prezenţa unei pluralităţi de infracţiuni,
considerăm că ar trebui aplicate regulile stabilite pentru concursul de infracţiuni. Cu toate acestea,
modalitatea de sancţionare stabilită de reglementarea actuală pentru concursul ideal de infracţiuni,
care este similară celei stabilite pentru concursul real, este criticabilă. La stabilirea sancţiunii într-o
astfel de situaţie, ar trebui avută în vedere realitatea efectivă, faptul că agentul a săvârşit o singură
acţiune, care însă întruneşte, însă, elementele mai multor infracţiuni.
Infracţiunea deviată constituie obiectul analizei doctrinei penale şi în alte state.
În doctrina germană18, aberratio ictus este soluţionată prin existenţa unui concurs ideal de
infracţiuni: tentativă la infracţiunea intenţionată, în raport cu victima aflată în reprezentarea
agentului şi o infracţiune din culpă în raport cu victima reală. Această soluţie a fost îmbrăţişată şi de
practica judiciară.
Potrivit unei opinii minoritare formulată în doctrina germană, situaţia aberratio ictus ar trebui
soluţionată printr-o unitate de infracţiune, reţinându-se numai o infracţiune consumată intenţionată
asupra victimei efectiv lezate19.
Doctrina italiană20 critică reglementarea actuală, prevăzută de art. 82 alin. 1 C. pen., care
consacră lipsa de relevanţă a erorii în cazul aberratio ictus. Se susţine că acest articol consacră o
formă de răspundere obiectivă, bazată pe ideea qui versari in re illicita respondit etiam pro casu. În
lipsa acestei prevederi, s-ar fi aplicat regulile concursului de infracţiuni, însă, datorită acestui articol,
făptuitorul ar trebui să răspundă numai pentru infracţiunea consumată de omor, chiar dacă, în raport
cu victima aflată în reprezentarea sa, nu ar fi întrunite nici condiţiile tentativei21. S-a susţinut că o
asemenea condiţie soluţie încalcă principiul cogitationis poenam nemo patitur, având în vedere
faptul că subiectul activ al infracţiunii ar răspunde pentru ceea ce a gândit, şi nu pentru ceea ce a
realizat efectiv, şi, totodată, ar consacra răspunderea agentului chiar pentru rezultatele imprevizibile
din partea sa, sau chiar imposibil de prevăzut în raport cu victima efectiv lezată22.
16

Acelaşi autor consideră că pentru existenţa unui concurs de infracţiuni, este necesar ca cele două urmări
socialmente periculoase – cea a infracţiunii programate şi cea a infracţiunii realizate prin devierea acţiunii- să nu fie reunite
prin efectul legii în conţinutul unei infracţiuni complexe, cum este cazul omorului deosebit de grav comis asupra două sau
mai multor persoane. Într-un asemenea caz, când datorită devierii acţiunii ca urmare a greşelii făptuitorului, se produce
moartea unei persoane şi fapta rămâne în forma tentativei în privinţa persoanei iniţial vizate de autor, nu este posibilă
reţinerea concursului de infracţiuni, deoarece există incriminarea specială a omorului deosebit de grav comis asupra două sau
mai multor persoane, care protejează simultan cele două valori sociale.
17
M. Zolyneak, Concursul de infracţiuni în dreptul penal român, op. cit., p. 207.
18
H. Blei, Strafrecht.Algemeiner Teil, 18 Aufl., C.H.Beck, München, 1983, p. 122; Günther Jakobs, Strafrecht.
Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre Lehrbuch, Ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1991,
p. 303.
19
H.-H. Jescheck, Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, ed. Duncker
& Humblot, Berlin, 1996, p. 313
20
F. Mantovani, Dirrito penale, parte generale, Milano, Giuffrè, 1994, p. 364.
21
De exemplu, agentul pregăteşte o băutură otrăvitoare pentru mătuşa sa, pe care urma să o moştenească, însă
aceasta este găsită de femeia de serviciu, care o bea şi decedează.
22
F. Mantovani, op. cit., p. 364.
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Pentru a tempera rigoarea prevăzută de art. 82 alin. 1 Cod penal, în doctrina italiana s-a
propus ca măcar să fie întrunite elementele tentativei în raport cu victima aflată în reprezentarea
făptuitorului, iar circumstanţele de agravare în raport cu această victimă să nu fie operante23.
Se subliniază eroarea metodologică ce se comite atunci când se reţine un dol generic, deşi
fapta concretă a agentului trebuie raportată la procesul psihic concret, şi nu la cel tipic, generic,
prevăzut în normă. Agentul urmăreşte să lezeze nu o persoană în general, ci o persoană determinată.
Dacă nu se produce acest rezultat înseamnă că lipseşte concordanţa între rezultatul produs şi ceea ce
subiectul a voit, rezultatul produs nereprezentând, în această situaţie, concretizarea voinţei
subiectului24.
În ceea ce priveşte situaţia în care agentul, pe lângă victima aflată în reprezentarea sa, mai
lezează încă o persoană, reglementată de art. 82 alin. 2 Cod penal, în literatura de specialitate
italiană se propune tot soluţia concursului de infracţiuni şi se critică reglementarea actuală care, în
acest caz, prevede o majorare a pedepsei până la o doime, limitele de pedeapsă fiind considerate
exagerate, depăşind limitele unui eventual concurs formal de infracţiuni25.
Ipoteza pluriagresivă a formei aberatio ictus este soluţionată de majoritatea autorilor italieni
sub forma concursului de infracţiuni. Trebuie menţionat că nici legislaţia italiană nici o altă legislaţie
nu prevăd vreo reglementare în această privinţă26.
În doctrina franceză, majoritatea autorilor soluţionează cazul aberratio ictus printr-o singură
infracţiune, intenţionată, în raport cu victima efectiv lezată27. Sunt şi autori care consideră că soluţia
jurisprudenţei franceze în cazul infracţiunii deviate ar trebui să preia modelul doctrinei germane
moderne, care soluţionează cazul aberratio ictus sub forma unui concurs de infracţiuni28.
În literatura de specialitate engleză29, deşi se susţine că în situaţia error in persona se impune
reţinerea unei singure infracţiuni săvârşite cu forma de vinovăţie a intenţiei cu privire la persoana
efectiv lezată, ipoteza aberratio ictus se propune să fie soluţionată printr-un concurs de infracţiuni.

23
De exemplu, s-a propus ca agentul să răspundă pentru infracţiunea de omor simplu, chiar dacă victima aflată în
reprezentarea sa era soţul (soţia), şi, totodată, acesta să răspundă tot pentru omor simplu şi dacă, vrând să ucidă o persoană
oarecare, făptuitorul îşi omoară soţul (soţia).
24
F. Mantovani, op. cit., p. 383.
25
F. Mantovani, op. cit., p. 365.
26
G. Antoniu, Vinovăţia penală, op. cit., p. 327.
27
G. Stefani, G. Lavasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, 13ème, éd. Dalloz, Paris, 1987, p. 425.
28
M. Donnedieu de Vabres, Traité de droit crimminel et de législation pénale compaére, 13ème, éd. Sirey, Paris,
1947, p. 84.
29
G. Williams, Criminal Law. The General Part, second edition, Steven and Sons Limited, London, 1961, p. 126
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REFLECŢII ASUPRA CORELAŢIEI
ÎNTRE ŞTIINŢA CRIMINALISTICII ŞI CODIFICAREA
ÎN MATERIE PROCESUAL PENALĂ
Nicolae GROFU∗
Abstract:
The Communication approaches the issue of the relationship between criminalistics and criminal
procedural law in the context of the adoption of the new Criminal Procedure Code. The author examines
the object and methods of criminal law and criminalistics, identifying links between the two sciences; the
author also expresses views on the need to improve the criminal procedure law, due to interaction with
criminalistics methods and techniques.
Keywords: criminalistics, criminal procedure law, correlation, improvement, new Criminal
Procedure Code

1. Obiectul şi metodele dreptului procesual penal
Dreptul procesual penal reprezintă o ştiinţă cu o poziţie independentă şi cu o fizionomie
proprie, având obiectul său de studiu şi metodele specifice de cercetare a fenomenelor. Obiectul de
studiu al dreptului procesual penal, în înţelesul de ştiinţă juridică, îl constituie normele juridice care
reglementează desfăşurarea procesului penal, iar obiectul de reglementare a dreptului procesual
penal, ca ramură de drept, îl constituie procesul penal.
Specificitatea metodelor ştiinţei dreptului procesual penal nu constă în folosirea unor metode
aparte, neîntâlnite la alte ştiinţe, ci în modalitatea particulară în care acestea sunt utilizate în cercetarea fenomenului juridic procesual.
Ca şi celelalte ştiinţe ale dreptului, ştiinţa dreptului procesual foloseşte metode logice
concrete (analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia), care funcţionează adecvat necesităţilor studierii
conţinutului normelor procesuale.
Metoda istorică presupune studierea fenomenului procesual în evoluţia lui în timp, stabilind
condiţiile istorice ale apariţiei normei şi a aplicării ei în diferite perioade.
Metoda comparativă permite studierea normelor juridice procesuale în comparaţie atât cu alte
norme din acelaşi sistem de drept, cât şi, mai ales, cu normele corespunzătoare din legislaţiile unor
alte state. Examinarea încărcăturii normative şi a valorii elementelor de drept comparat trebuie să fie
făcută în mod diferenţiat, critic, iar preluarea anumitor instituţii procesuale penale, chiar relativ
tehnice, trebuind să se realizeze ţinând seama de particularităţile sistemului naţional de drept.
În cercetarea fenomenului juridic procesual penal, o pondere crescândă o dobândesc
metodele elaborate şi aplicate în cadrul altor discipline sociale, cum ar fi cercetarea sociologică
concretă ca metodă ce capătă importanţă sporită şi în studiul ca şi în determinarea esenţei şi
eficienţei instituţiilor procesual penale. În efectuarea cercetărilor sociologice concrete se folosesc
din ce în ce mai mult metode statistice, care furnizează date complexe şi importante pentru
orientarea principială a legislaţiei şi a unei practici judiciare cât mai eficiente1.
∗

Cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române,
Lector univ. drd.– Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti;
1
A se vedea, pentru detalii, Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Parte generală, vol. I, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura Paideia, Bucureşti, p. 46-48.
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2. Obiectul şi metodele criminalisticii
În literatura germană, se subliniază caracterul ştiinţific incontestabil al criminalisticii, chiar
dacă este considerată o ştiinţă tânără, cu deficienţe deloc neglijabile. Totuşi clasificarea ei în
cadrul sistemului ştiinţelor naturii sau al ştiinţelor umaniste este problematică din cauza
eterogenităţii sale. Într-o opinie majoritară, criminalistica ar putea fi desemnată ca o ştiinţă
comportamentală antropologico-umanistă (anthropologisch-humane Verhaltenswissenschaft) 2.
Criminalistica nu are norme juridice proprii; tehnicile, tacticile şi metodologiile sale se
fundamentează şi se supun normelor penale şi de procedură penală.
Criminalistica reprezintă ştiinţa judiciară3 care elaborează tehnicile, procedeele tactice şi
metodele, utilizate în cadrul unei strategii de investigare penală, în vederea prevenirii, descoperirii şi
cercetării infracţiunilor, precum şi a identificării persoanelor implicate în săvârşirea acestora4.
În doctrina germană, criminalistica a fost sintetic definită ca fiind ştiinţa descoperirii,
cercetării şi prevenirii infracţiunilor5; într-o altă formulare, criminalistica este ştiinţa strategiei şi a
demersurilor corecte, operative, tactice şi tehnice în prevenirea şi soluţionarea infracţiunilor6.
Considerată de unii autori ca fiind şi o artă7, criminalistica – în principiu, o ştiinţă cu o
pronunţată finalitate practică8 – a evoluat, devenind o epistemologie a criminalităţii9.
Principalele aspecte care configurează obiectul propriu al criminalisticii – relevându-i
contribuţia specifică la aflarea adevărului şi evidenţiind unitatea şi autonomia ştiinţei criminalisticii
faţă de celelalte ştiinţe juridice şi nejuridice aflate în slujba justiţiei – se reflectă în următoarele
direcţii de acţiune:
- elaborarea de metode tehnice destinate căutării, descoperirii, relevării, fixării, ridicării şi
examinării urmelor infracţiunilor (urme specifice omului sau alte urme rămase în câmpul
infracţiunii: ale armelor sau instrumentelor folosite, ale mijloacelor de transport, ale fenomenelor
fizico-chimice etc.), în scopul aflării adevărului asupra faptelor cercetate şi identificării făptuitorilor,
precum şi obiectelor purtătoare sau creatoare de urme;
- adaptarea la necesităţile proprii a unor metode specifice altor ştiinţe: fizică, biologie, chimie,
matematică, informatică, medicină, genetică etc., pentru aplicarea lor la specificul activităţii de
stabilire a adevărului în legătură cu faptele comise, cu autorii lor şi cu împrejurările comiterii faptei
în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor;
2
A se vedea, pentru detalii, Helmut Seiffert, Gerard Radnitzky, Handlexikon zur Wissenschaftstheorie, Ehrenwirth
Verlag, München, 1989, p. 391-399.
3
Unii autori consideră că termenul judiciar duce cu gândul mai degrabă la o activitate procesuală şi nu acoperă
complexitatea sarcinilor şi finalităţilor criminalisticii moderne (a se vedea Sorin Alămoreanu, Elemente de criminalistică,
Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2000, p. 5).
4
A se vedea, pentru detalii privind definiţiile date criminalisticii în literatura de specialitate, Vasile Bercheşan,
Marin Ruiu, Tratat de tehnică criminalistică, Editura Little Star, Bucureşti, 2004, p. 18-19. Alţi autori, având în vedere
caracterul complex al criminalisticii, nu dau o definiţie, ci explică în ce constă criminalistica şi care este obiectul ei de
cercetare (a se vedea Lucian Ionescu, Criminalistica. Note de Curs, Bucureşti, 1995, nepublicate apud Sorin Alămoreanu,
op. cit., p. 2).
5
A se vedea Rolf Ackermann, Christian Koristka, Rainer Leonhardt, Reingard Nisse, Ingo Wirth, Zum Stellenwert
der Kriminalistik. Kriminalistik als Wissenschaft im System der Kriminalwissenschaften, Kriminalistik Verlag, Heidelberg,
2001, p. 3.
6
A se vedea Waldemar Burghard, Hans Werner Hamacher, Horst Herold, Horst Howorka, Edwin Kube, Manfred
Schreiber, Alfred Stümper, Kriminalistik Lexikon, 3. Auflage, Kriminalistik Verlag, Heidelberg, 1996, p. 171.
7
A se vedea Edmond Locard, Traité de criminalistique, vol. I, Editura J. Desvigne, Lyon, 1931, p. 7-8; Marcel Le
Clere, Manuel de police technique, Editura Police Revue, Paris, 1974, p. 11-12; Charles E. O’Hara, Fundamentals of
Criminal Investigations, Editura Ch. C. Thomas, Springfield, Illinois, S.U.A., 1970, p. 3-4; Jean Nepote, Situation actuelle et
tendance d’evolution de la criminalistique, Revue internationale de police criminelle nr. 384/1983, p. 2 apud Emilian Stancu,
Tratat de criminalistică, ediţia a V-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 28.
8
A se vedea Emilian Stancu, op. cit., p. 29.
9
A se vedea Maciej Szostak, Sorin Alămoreanu, Criminalistica: Paradox sau Paradigmă?, Comunicări ştiinţifice la
al 7-lea Simpozion Naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, Cluj Napoca, 2003, p. 122.
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- studierea practicii judiciare, în scopul valorificării şi fundamentării ştiinţifice a experienţei
pozitive rezultate din investigarea infracţiunilor de către organele judiciare;
- elaborarea de reguli şi procedee tactice destinate efectuării unor activităţi de urmărire
penală, precum şi obţinerii de rezultate optime cu cheltuieli minime de efort, mijloace şi timp, în
strictă conformitate cu dispoziţiile legii procesuale penale, în scopul descoperirii şi cercetării
infracţiunilor;
- analiza evoluţiei modalităţilor de săvârşire a faptelor penale, pentru stabilirea celor mai
adecvate metode de combatere şi de prevenire a lor, precum şi de identificare a autorilor acestora;
- perfecţionarea metodologiei de cercetare a diverselor categorii de infracţiuni, cu
preponderenţă a celor ce prezintă un grad ridicat de pericol social şi dificultăţi în investigare;
- elaborarea de metode şi prefigurarea de măsuri specifice pentru prevenirea infracţiunilor;
- asigurarea efectuării în mod organizat, operativ şi oportun a tuturor activităţilor de urmărire
penală10.
Prin posibilităţile sale specifice, criminalistica serveşte funcţiei şi finalităţii procesului penal,
însă nu toate regulile de bază ale procesului penal sunt susceptibile de realizare prin metode şi
tehnici ale criminalisticii.
Criminalistica a identificat la rândul său principiile după care se conduce şi se orientează, şi
opinăm că aceasta este zona de contact între scopul şi regulile de bază ale procesului penal şi
metodele şi tehnicile criminalisticii.
Principiile fundamentale ale criminalisticii11 formează un sistem unitar de reguli generale
aplicabile tuturor domeniilor acesteia12.
Unele dintre principiile criminalisticii sunt şi ale procesului penal, cum ar fi principiul
legalităţii13, principiul aflării adevărului14, prezumţia de nevinovăţie15, principiul operativităţii16.
10

A se vedea Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 6; Colectiv, Tratat
practic de criminalistică, vol. I, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1976, p. 6; Ion Mircea, Criminalistica, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978, p. 5; Valeriu Manea, Curs de tehnică criminalistică, vol. I, Academia de Poliţie,
Bucureşti, 1983, p. 4; Colectiv, Dicţionar de criminalistică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 196;
Vasile Bercheşan, Investigarea criminalistică a omorului, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1998, p. 61–62; Vasile Bercheşan,
Cercetarea penală (Criminalistica – teorie şi practică). Îndrumar complet de cercetare penală, Editura Icar, Bucureşti,
2001, p. 17; Vasile Bercheşan, Marin Ruiu, op. cit., p. 20; Emilian Stancu, op. cit., p. 28.
11
În enunţarea principiilor fundamentale ale criminalisticii, s-a acordat atenţie mai mult sintetizării unor reguli
desprinse din experienţa practică criminalistică (a se vedea Ion R. Constantin, Unele metode şi principii ale criminalisticii, în
Şcoala românească de criminalistică, Editura Ministerului de Interne, 1975, p. 70-71).
12
A se vedea, pentru detalii, Vasile Bercheşan, Marin Raiu, op. cit., p. 24-26; Lazăr Cârjan, Tratat de criminalistică,
Editura Pinguin Bock, Bucureşti, 2005, p. 14-15; Emilian Stancu, op. cit., p. 36-40.
13
Totalitatea activităţilor de investigare criminalistică trebuie să se desfăşoare cu respectarea dispoziţiilor legale.
14
Criminalistica, însumând o multitudine de procedee, tehnici şi metode ştiinţifice, pune la dispoziţia justiţiei
mijloace de cunoaştere ştiinţifică a adevărului. Realizarea acestei cerinţe presupune reflectarea exactă a realităţii obiective în
concluziile desprinse de organele judiciare prin intermediul probelor. Aflarea adevărului este consecinţa unei activităţi
complexe de investigare a faptelor şi împrejurărilor concrete, obiective, privind o anumită cauză.
15
În activitatea complexă de cercetare şi analiză a urmelor unei infracţiuni sau a mijloacelor materiale de probă,
specialiştii criminalişti trebuie să evite să-şi formeze păreri preconcepute ori să formuleze concluzii insuficient argumentate
ştiinţific.
16
Operativitatea are consecinţe directe asupra administrării unor probe de calitate, în sensul că o dată cu trecerea
timpului se şterg urmele din amintirea oamenilor şi de pe obiect, dispar oamenii şi obiectele. De altfel, din experienţa
practică, se desprinde cu claritate ideea că şansele de descoperire a infractorului scad pe măsura scurgerii timpului, timpul
lucrând în favoarea infractorului; de aceea operativitatea are incidenţă în întreaga activitate de investigare. De pildă,
cercetarea la faţa locului se desfăşoară într-un moment cât mai apropiat de săvârşirea infracţiunii pentru prevenirea dispariţiei
sau alterării urmelor, ca urmare a trecerii timpului, a acţiunii factorilor meteorologici sau a animalelor ori a intervenţiei
oamenilor, chiar a celor de bună-credinţă; constatările tehnico-ştiinţifice se efectuează cu operativitate pentru identificarea
unor obiecte ale căror caracteristici exterioare se pot modifica din cauza uzurii sau degradării în timp; ascultarea martorilor şi
a învinuiţilor sau inculpaţilor se realizează cu operativitate, în caz contrar primii putând fie să uite unele elemente
semnificative pentru stabilirea adevărului, fie să sufere influenţe, iar cei din urmă având timpul necesar să-şi pregătească
răspunsul la învinuirile aduse.
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Ştiinţa criminalisticii a dezvoltat şi principii proprii, cum ar fi principiul identităţii şi principiul
potrivit căruia orice activitate infracţională lasă urme.
În mod corespunzător obiectului său complex de cercetare, criminalistica utilizează în
demersul său ştiinţific metodele generale de cunoaştere (observaţia, analiza şi sinteza, deducţia şi
inducţia, comparaţia17), precum şi metodele altor ştiinţe, pe care le adaptează la specificul său, cum
ar fi metodele de analiză chimică a urmelor şi microurmelor care se prezintă sub formă de resturi de
obiecte şi materii (cromatografia; electroforeza; spectrometria de absorbţie atomică, de reflecţie, de
fluorescenţă şi spectrometria Raman18); metodele de analiză fizică (microscopia electronică,
activarea cu neutroni, holografia, difracţia în raze „x”, defectoscopia); metodele biologice de
examinare a urmelor de secreţii, excreţii ori ţesuturi moi (serologia şi determinările cromozomiale);
metodele matematicii (calculul probabilităţilor, programarea lineară, teoria mulţimilor vagi);
metodele antropologice; metodele de examinare optică, în radiaţii vizibile sau invizibile etc.
Metodele19, tehnicile20 şi procedeele proprii21 completează structura ansamblului metodologic folosit de criminalistică22.
În literatura de specialitate străină, sunt prezentate şi alte metode folosite în practica criminalistică, cum ar fi metoda experimentală, metoda măsurării şi a planificării23; metoda prognozei,
metode de analiză a probelor acustice, metode de analiză a produselor hardware şi software, metode
folosite în balistică24; metodele informative25; metodele statistice şi cele fotografice etc.26.
3. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal cu ştiinţa criminalisticii
În soluţionarea cauzelor penale, extrem de diversificate, organele judiciare sunt puse în
situaţia să valorifice cunoştinţele furnizate de toate ramurile ştiinţelor juridice27 şi nejuridice, care se
dovedesc utile.
17

De pildă, metoda comparativă, utilizată în procesul de identificare a persoanelor şi obiectelor, constituie
fundamentul activităţii de expertiză criminalistică.
18
Metodele spectrometrice sunt utilizate în examinarea tehnică a documentelor; primele trei vizează obţinerea de
date despre culoarea obiectului analizat, iar spectrometria Raman urmăreşte determinarea structurii acestuia (a se vedea,
pentru detalii, Rafał Cieśla, Technical Examination of Documents within the Scope of Polish Evidence Law, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2006).
19
Cum ar fi metodele utilizate în dactiloscopie; metodele destinate descoperirii şi examinării urmelor sau
mijloacelor materiale de probă; metodele de identificare a persoanelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare ori după
resturi osoase etc.
20
Sunt metode tehnice cele care vizează cercetarea înscrisurilor; cercetarea şi prevenirea falsurilor, a furturilor prin
efracţie etc.
21
Procedeele tactice de efectuare a unor acte de urmărire penală sunt elaborate prin generalizarea experienţei
organelor judiciare şi prin adaptarea unor elemente de cunoaştere aparţinând psihologiei.
22
A se vedea, pentru detalii, Camil Suciu, op. cit., p. 6-10; Colectiv, Tratat practic de criminalistică, supra cit., p.
16; Ion R. Constantin, op. cit., p. 69 şi urm.; Valeriu Manea, op. cit., p. 6; Aurel Ciopraga, Criminalistica. Elemente de
tactică, Universitatea A.I. Cuza, Iaşi, 1986, p. 18. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1990, p. 104 şi 107; Vasile Bercheşan, Marin Ruiu, op. cit., p. 26-28; Lazăr Cârjan, op. cit., p. 12;
Emilian Stancu, op. cit., p. 29-30.
23
A se vedea Ehrenfried Stelzer, Sozialistische Kriminalistik. Allgemeine kriminalistische Theorie und Methodologie, Band 1, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1977, p. 13;
24
A se vedea Rolf Ackermann, Christian Koristka, Rainer Leonhardt, Reingard Nisse, Ingo Wirth, op. cit., p. 12.
Prin metoda prognozei se estimează comportamentul infractorilor în serie şi comportamentul probabil al persoanelor date în
urmărire. Metodele de analiză a probelor acustice urmăresc: identificarea vorbitorului pe baza unor înregistrări sau a
percepţiilor auditive ale martorilor; evaluarea înregistrărilor anonime; identificarea aparatelor de înregistrare, a semanticii
codate sau perturbate; identificarea şi analiza sursei zgomotelor, care au relevanţa în cazul sunetelor de fundal. Metodele de
analiză a produselor hardware şi software sunt utilizate pentru: recunoaşterea manipulării card-urilor de date şi a card-urilor
bancare; depistarea hacker-ilor, a software-urilor bancare şi a încercărilor de spionaj a datelor secrete militare; identificarea
modelelor de imprimante şi de calculatoare; probarea instalării unor programe suplimentare; identificarea infractorilor care
utilizează internetul pentru pregătirea faptei.
25
A se vedea Charles E. O’Hara, op. cit., p. 10.
26
A se vedea Gaston Chevet, Philippe Marand, Criminalistique, Imprimerie des services techniques de la Prefecture
de police, Paris, 1981, sub coordonarea lui Pierre-Fernand Ceccaldi.
27
Ştiinţa procedurii penale are legături multiple cu mai multe ştiinţe juridice, ca urmare a problematicii generale
abordate de acestea ori a cercetării unor instituţii juridice sau a unor norme juridice comune, cum sunt cele cu dreptul penal,
teoria generală a dreptului, dreptul constituţional, dreptul administrativ, procedura civilă etc.

720

Ştiinţe şi codificare în România

Dreptul procesual penal are raporturi apropiate cu unele ştiinţe extra-juridice, care au însă o
mare importanţă în studierea unor aspecte strâns legate de activitatea judiciară. Unele dintre aceste
ştiinţe îşi manifestă caracterul autonom tocmai din desprinderea realizată dintr-un trunchi comun şi
din subordonarea obiectului de cercetare necesităţilor judiciare28.
Necesitatea aflării adevărului în cauzele penale a impus apelul şi la alte domenii de cercetare
auxiliare dreptului29 (criminalistica, medicina legală, psihologia judiciară30, psihiatria judiciară), ale
căror cunoştinţe sunt valorificate de către ştiinţa procedurii penale31. Adjectivul „judiciar” apare ca o
completare în nomenclatorul ştiinţific pentru tot mai multe discipline fie explicit, cum este cazul
psihologiei judiciare, psihiatriei judiciare, statisticii judiciare, fie implicit ca în cazul criminalisticii.
Având ca obiect elaborarea metodelor tehnico-ştiinţifice şi tactice necesare pentru descoperirea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor infracţiunii, precum şi pentru depistarea
infractorului32, criminalistica are strânse legături cu ştiinţa dreptului procesual penal.
În literatura de specialitate germană33, se apreciază că există legături strânse între ştiinţele
penale juridice (dreptul penal şi dreptul procesual penal) şi criminalistică, considerată ştiinţă
penală nejuridică34, dar diferenţiate: criminalistica generală (Allgemeine Kriminalistik), reprezentată de tehnica criminalistică şi de tactica criminalistică, are puncte de referinţă cu dreptul
procesual penal; iar criminalistica specială (Besondere Kriminalistik), reprezentată de metodologia
criminalistică – cu dreptul penal.
Unii autori, datorită legăturilor strânse existente între criminalistică şi procesul penal, au
încercat să asimileze criminalistica, luată ca disciplină, cu ştiinţa dreptului procesual penal35, iar alţi
autori au considerat criminalistica o disciplină sau un curs special al procesului penal36.
La rândul său, criminalistica determină modalitatea practică de aplicare a normelor dreptului
procesual penal; aplicarea dispoziţiilor de procedură penală se face în funcţie de datele pe care le
oferă criminalistica, deoarece aceste dispoziţii nu pot avea în vedere decât faptele reale, concrete, iar
sarcina descoperirii şi stabilirii acestora revine criminalisticii37.
O expresie elocventă a conexiunii procedurii penale cu criminalistica o reprezintă materia
expertizelor criminalistice, care reprezintă pentru procesul penal unul din domeniile fundamentale
ale stabilirii adevărului38, fără a se crede că aportul criminalisticii la desfăşurarea procesului penal se
reduce la această materie. În procesul penal modern, tehnica procesuală penală (complexul de
procedee şi mijloace de ordin extrajudiciar) ocupă un loc important în cadrul practicii procesuale
penale. Pentru aceasta, în Codul de procedură penală sunt prevăzute dispoziţii speciale pentru folosirea procedeelor tehnice în procesul penal (constatări tehnico-ştiinţifice, constatări medico-legale,
28
29

p. 44.

30

A se vedea Nicolae Volonciu, op. cit., p. 51.
A se vedea Ion Neagu, Tratat de Procedură Penală. Partea Generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008,

Psihologia judiciară pune la dispoziţia procesului penal explicaţii importante cu privire la atitudinea şi motivaţia
psihică a participanţilor în cauza penală. De pildă, orice organ judiciar care audiază o parte sau un martor trebuie să cunoască
elementele de ordin psihologic care pot influenţa depoziţiile acestor persoane. Parte din rezultatele psihologiei judiciare sunt
valorificate în cuprinsul tacticii criminalistice a ascultării şi confruntării persoanelor în procesul penal.
31
A se vedea Gheorghiţă Mateuţ, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2007, p. 113.
32
A se vedea Ion Mircea, Criminalistica, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1992, p. 5 şi urm.
33
A se vedea Horst Clages, Kriminalistik. Lehrbuch für Ausbildung und Praxis, 3. Auflage, Verlag Richard
Boorberg, Stuttgart, 1997, p. 17.
34
În doctrina germană, s-a arătat că o clasificare a ştiinţelor penale în ştiinţe juridice şi nejuridice nu este
dăunătoare, dar e inutilă (a se vedea Rolf Ackermann, Christian Koristka, Rainer Leonhardt, Reingard Nisse, Ingo Wirth,
op. cit., p. 6).
35
A se vedea A. N. Vasilev, Kriminalistika, Gosudarstvenoe izdatelstvo iuridiceskoi literaturi, Moskva, 1963, p. 11.
36
A se vedea M. S. Strogovici, Kurs sovetskogo ugolovnogo proţesa, Nauka, Moskva, 1958, p. 55-56 apud Emilian
Stancu, op. cit., p. 33.
37
A se vedea Valeriu Manea, op. cit., p. 7.
38
A se vedea Lucian Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, Editura Junimea, Iaşi, 1973, p. 7.
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expertiza de orice fel etc.), care impun recurgerea, de cele mai multe ori, la criminalistică, disciplină
care procură cele mai numeroase şi mai valoroase îndrumări de ordin tehnico-procesual penal39. Prin
procedeele cu conţinut ştiinţifico-tehnic şi tactic elaborate de criminalistică se realizează descoperirea infractorilor, depistarea şi ridicarea de urme lăsate la locul infracţiunii, cu alte cuvinte sunt
scoase la iveală probe necesare aflării adevărului în procesul penal. Dactiloscopia (analiza amprentelor digitale de pe diferite obiecte în scopul identificării persoanei), fotografia judiciară (folosirea
fotografiei pentru fixarea şi cercetarea probelor materiale), examenul tehnic al documentelor şi
cercetarea grafică a înscrisurilor (în vederea depistării infracţiunilor de fals în înscrisuri), cercetarea
urmelor lăsate de corpul uman, a urmelor principale şi secundare ale împuşcăturii, a celor lăsate de
incendii reprezintă numai câteva din preocupările principale ale criminalisticii ca ştiinţă. Rezultatele
obţinute prin astfel de metode de cercetare sunt de un real folos în realizarea sarcinilor procesului
penal40.
Expresie a justiţiei penale aşezate pe baze moderne, criminalistica şi criminaliştii joacă rolul
unor anticorpi împotriva viruşilor delincvenţei şi ea în curs de evoluţie, deseori cu un pas înaintea
celor care încearcă să desluşească secretele faptelor penale, să le descopere şi să le combată. Faţă de
evoluţiile actuale ale dreptului, ale realităţilor din lumea justiţiei, ca şi ale criminalităţii, se relevă ca
fiind imperios necesară munca unui astfel de cercetător al faptei penale, folosindu-se pe scară largă,
începând cu faza actelor premergătoare şi terminând cu faza de judecată, cele mai avansate tehnici
de investigare criminalistică.
Odată cu evoluţia spectaculoasă a ştiinţelor exacte, cei chemaţi să servească justiţia sau să
formeze jurişti, s-au întrebat cum pot fi utile recentele descoperiri ştiinţifice pentru aflarea
adevărului, pentru identificarea făptuitorilor, dar şi cum trebuie să fie efectuate actele de anchetă
astfel încât să servească dreptului. Înţelegând imperativul momentului, ştiinţa criminalisticii a căutat
şi a găsit un sprijin eficient în ştiinţele exacte, folosind cercetările de vârf în sprijinul propriului
demers de cercetare.
Aflarea adevărului este unul dintre cele mai anevoioase procese. S-a spus pe drept cuvânt că
într-un proces penal nu poate fi aflat adevărul fără a se face apel la metodele tehnico-ştiinţifice,
procedeele tactice şi regulile metodologice criminalistice41.
În doctrina germană42, se subliniază că obiectivul declarat al unei ştiinţei este de a descoperi
adevărul şi acesta este şi scopul criminalisticii. Ştiinţa criminalisticii are totuşi sarcina şi de a
identifica noi perspective privind elaborarea de noi metode criminalistice şi dezvoltarea de
proceduri, care sunt aplicate în practică pentru a afla adevărul. Astfel, ştiinţa criminalisticii nu doar
pretinde că vrea să afle adevărul, ci chiar conduce într-acolo.
Ca expresie a importanţei ştiinţei criminalistice, în Tratatul de la Lisabona privind funcţionarea Uniunii Europene, se prevede că, în scopul prevenirii, depistării şi investigării infracţiunilor,
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot
stabili măsuri referitoare la sprijinirea cercetării în criminalistică43.
4. Scurte consideraţii asupra necesităţii perfecţionării legii procesuale
Inspirându-se din realitate şi din necesităţile sociale, legiuitorul procesual penal exprimă în
conţinutul normei, principiile de politică procesuală penală ale statului în configuraţia din momentul
adoptării normei, ca şi programul său politic şi social, expresie a situaţiei economice, a stării
39

A se vedea Gheorghiţă Mateuţ, op. cit., p. 113.
A se vedea Ion Neagu, op. cit., p. 45.
41
A se vedea, pentru detalii, Emilian Stancu, op. cit., p. 7-9, 18.
42
A se vedea, pentru detalii, Uwe Füllgrabe, Wie wissenschaftlich ist die Kriminalistik?, Magazin für die Polizei,
31. Jahrgang, Nr. 285 – 286, Januar – Februar 2000, p. 17-27.
43
A se vedea art. 87 alin. 2 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene C 306 din 17 decembrie 2007, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.
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fenomenului infracţional, a gradului de civilizaţie a societăţii, a contradicţiilor interne şi externe etc.
Această corelaţie a legii procesuale penale cu cerinţele societăţii n-ar putea fi realizată numai în
momentul adoptării normei, ci trebuie să-şi găsească expresie pe tot parcursul cât norma este în
vigoare; de aceea, eventualele schimbări care ar putea surveni în condiţiile social-economice şi,
implicit, în programele de politică procesuală penală ale statului vor trebui să-şi găsească continuu
reflectarea în legea de procedură penală44.
Îmbunătăţirea legii de procedură penală poate fi îndeplinită în direcţia realizării corelaţiilor
interne şi externe prevederilor sale.
În cadrul necesităţilor legate de existenţa unei corelaţii interne a normelor de procedură
penală poate fi semnalată punerea de acord a normelor procedurale atât cu cele ale Codului penal,
cât şi cu însăşi legea de procedură penală. De asemenea, în cadrul acestei necesităţi de corelaţie
internă a normelor de procedură penală, trebuie avute în vedere şi modificările sau completările
impuse de unele legi speciale cuprinzând incriminări şi pedepse45 sau de unele legi extrapenale46.
În ceea ce priveşte corelaţiile externe care fac necesară modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, trebuie avute în vedere corelaţiile impuse de noile realităţi politice, sociale şi
economice, cele impuse de punerea de acord a legii de procedură cu prevederile Constituţiei şi ale
pactelor şi tratatelor la care România este parte, precum şi cele impuse de starea infracţională47.
Perfecţionarea procesului penal determinată de perfecţionarea metodelor şi tehnicilor
criminalisticii ar putea da expresie corelaţiei externe care impune punerea de acord a legii de
procedură penală cu exigenţele reclamate de starea infracţională.
Procesul penal trebuie să fie un instrument vital pentru controlul criminalităţii în societate48,
dar cifrele demonstrează că majoritatea infracţiunilor nu ajung în atenţia poliţiei sau a altor organe
implicate în lupta contra criminalităţii, iar uneori, atunci când ajung în atenţia autorităţilor, nu
întotdeauna există o reacţie promptă şi eficientă.
5. Forme de manifestare a interacţiunii dintre legea procesuală penală şi metodele şi
tehnicile criminalisticii
Întreaga activitate criminalistică, pornind de la luarea hotărârii de a se folosi o anumită
metodă, tehnică sau procedeu ori mijloc criminalistic şi până la consemnarea rezultatelor fiecărei
activităţi criminalistice în parte, se desfăşoară cu respectarea întocmai a dispoziţiilor legii procesuale
penale, teză recunoscută, aşa cum am arătat, de toată doctrina, atât cea în materia procesual penală,
cât şi cea criminalistică.
Este de reflectat în ce măsură legislaţia procesuală penală preia anumite semnale de la
metodele şi tehnicile criminalisticii, şi cum le conferă sau nu acestora caracter de norme juridice.
a) Transformarea unor reguli tactice de realizare a metodelor criminalistice în dispoziţii de
procedură penală
Ca o primă formă de exprimare a strânsei relaţii existente dintre dreptul procesual penal şi
criminalistică consemnăm multiplele reguli elaborate de criminalistică menite să contribuie la
44

p. 9-10.

A se vedea, în acelaşi sens, George Antoniu, Reforma penală la primul pas (I), Revista de drept penal nr. 4/1996,

45
De pildă, codul vamal, legea privind frontiera de stat, legea privind siguranţa naţională, legea societăţilor
comerciale.
46
Cum ar fi legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, legea de organizare şi funcţionare a Poliţiei
Române, a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
47
A se vedea, pentru detalii, George Antoniu, Reforma penală la primul pas (III), Revista de drept penal nr. 2/1997,
p. 8-18.
48
A se vedea Andrew Ashworth, Mike Redmayne, The criminal process, 3rd Edition, Oxford University Press,
2005, p. 2, text disponibil la adresa electronică http://www.amazon.co.uk/Criminal-Process-Andrew-Ashworthb/dp/
0199273383 #reader_0199273383 (consultat la data de 20 februarie 2012).
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edificarea instituţiilor procesuale. Exemplul convingător este cel al noului Cod de procedură penală,
care, în Partea generală, Titlul IV, având marginalul „Probele, mijloacele de probă şi procedeele
probatorii”, a preluat masiv reguli din manualele de criminalistică, care descriu cum se realizează
instituţiile procesuale, pe care le-a transformat în dispoziţii legale, cum ar fi explicarea modalităţilor
de efectuare a tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare, efectuarea şi fixarea rezultatelor
percheziţiei domiciliare, procedura efectuării expertizei, felurile de expertiză şi modalitatea de
efectuare a acestora.
De menţionat este preluarea nu numai a formei de exprimare a unor operaţii criminalistice, ci
şi a conţinutului unora dintre acestea. De pildă, au fost adăugate unele tehnici speciale de supraveghere sau cercetare (în cazul constatării unei infracţiuni de corupţie sau a încheierii unei convenţii,
a identificării abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicaţii sau a unui
punct de acces la un computer).
b) Crearea de noi instituţii procesuale penale
Cea de-a doua formă de manifestare a interacţiunii constă în introducerea în legea de
procedură penală a unor noi instituţii procesuale, care până la momentul respectiv făceau parte din
problematica criminalisticii.
De pildă, acesta este cazul identificării persoanelor şi a obiectelor, care a fost instituită în noul
Cod de procedură penală49. În adevăr, prin introducerea textelor art. 132-137 în noul Cod de
procedură penală, o metodă a tacticii criminalistice – cunoscută sub denumirea de prezentare pentru
recunoaştere şi fără reglementare proprie în Codul de procedură penală în vigoare50 – devine
instituţie procesuală penală sub denumirea de identificarea persoanelor şi a obiectelor.
În noua reglementare, identificarea persoanelor este un procedeu probatoriu care poate fi
dispus prin ordonanţă de către procuror sau de către organele de cercetare penală, în cursul urmăririi
penale, ori prin încheiere de către instanţă, în cursul judecăţii51, şi care constă în prezentarea persoanei care trebuie identificată sau a fotografiei acesteia, împreună cu alte 4-6 persoane necunoscute
sau cu fotografiile acestora, care au trăsături asemănătoare celor descrise de către cel care urmează a
face identificarea, care este audiat în acest scop înainte de realizarea măsurii52. Persoana care face
identificarea persoanelor nu trebuie văzută de către cei prezentaţi53. Dacă se consideră necesar, în
cursul urmăririi penale, activitatea de identificare a persoanelor este înregistrată audio-video. Despre
activităţile desfăşurate şi declaraţiile persoanei care face identificarea se încheie un proces-verbal.
Identificarea obiectelor reprezintă un procedeu probatoriu care poate fi dispus de către
procuror sau de către organele de cercetare penală, în cursul urmăririi penale, ori de instanţă, în
cursul judecăţii, şi care constă în prezentarea unor obiecte despre care se presupune că pot contribui
la aflarea adevărului în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni, în vederea identificării lor de către
persoana care le-a descris anterior54. Identificarea obiectelor se face la sediul organului care a
dispus-o sau la locul unde se află obiectele, dacă acestea nu pot fi aduse55. Dacă se consideră
necesar, în cursul urmăririi penale, activitatea de identificare a obiectelor este înregistrată
audio-video. Despre activităţile desfăşurate şi declaraţiile persoanei care face identificarea se încheie
un proces-verbal.
Dacă mai multe persoane sunt chemate să identifice aceeaşi persoană sau acelaşi obiect, se
iau măsuri prin care să fie evitată comunicarea între cei care au făcut identificarea şi cei care
49

A se vedea Capitolul III al Titlului IV din Partea generală a noului C. proc. pen.
A se vedea, pentru detalii, infra Capitolul III, Secţiunea 4 B.
51
A se vedea art. 132 NCPP.
52
A se vedea George Antoniu. Costică Bulai, Dicţionar de drept penal şi procedură penală, Editura Hamangiu,
2011, p. 419.
53
A se vedea art. 134 alin. 3 NCPP.
54
A se vedea George Antoniu. Costică Bulai, op. cit., p. 420.
55
A se vedea art. 135 alin. 1 NCPP.
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urmează să o efectueze56. Dacă aceeaşi persoană urmează să fie prezentată de mai multe ori, ea
trebuie să fie situată între persoane diferite de cele ce au participat la procedurile anterioare, iar dacă
acelaşi obiect urmează să fie supus mai multor identificări, trebuie luate măsuri ca acesta să fie
plasat printre obiecte diferite de cele utilizate anterior57.
În cazul identificării persoanelor după fotografii, a vocilor, a sunetelor şi a altor elemente care
fac obiectul percepţiei senzoriale, se procedează similar identificării persoanelor58.
Textele art. 132-137 au fost introduse în noul Cod de procedură penală, fiind preluate, în mod
sintetic, regulile tactice din literatura de specialitate criminalistică. Reglementarea identificării
persoanelor şi a obiectelor în noul Cod de procedură penală nu a fost cerută nici de doctrină, nici de
practica judiciară, ci au fost importate modele din legislaţii străine. Pe cale de consecinţă s-ar
impune eliminarea acestei reglementări care amplifică artificial materia59.
6. Concluzii
Neînţelegerea raportului dintre dreptul procesual penal şi criminalistică a condus la unele
soluţii discutabile. Legea de procedură penală, în mod obiectiv, nu ar putea reglementa toate problemele întâlnite în practica judiciară, ci prin textele legale existente creează posibilitatea, pe calea
interpretării acestora, să fie găsite soluţii care pot acoperi nenumăratele situaţii practice. Dispoziţiile
procesuale nu ţin pasul cu dinamica vieţii reale, prin simpla inserare a unor dispoziţii de factură
criminalistică, al căror loc se află de fapt în manualele de criminalistică, şi nu în Codul de procedură
penală. Această modalitate reprezintă o pseudo-racordare a procedurii la realitatea obiectivă; astfel
procedura penală devine stufoasă, se complică, devine greu de aplicat, iar nu mai utilă60.

56

Ibidem, art. 137 alin. 1.
Ibidem, art. 137 alin. 2.
58
Ibidem, art. 136.
59
A se vedea George Antoniu, Observaţii la proiectul noului Cod de procedură penală (II), Revista de drept penal
nr. 1/2009, p. 14.
60
A se vedea Nicolae Grofu, Reflecţii asupra identificării persoanelor şi a obiectelor în concepţia noului Cod de
procedură penală, în Justiţie, stat de drept şi cultură juridică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 924.
57

725

Drept public

CODIFICAREA ÎN LUMINA ŞTIINŢEI CRIMINOLOGICE.
TENDINŢE DE CODIFICARE
Tiberiu-Viorel POPESCU∗
Abstract:
Beyond reasonable doubt, the coding activity reflects a legislative technique operation. This
procedure aims to regulate judicial social relations through legislative act. Trichotomy composition of the
legislative act is expression of reason which led to the emergence of law. For good coding in criminal
matters, criminology offers education on crime, on offender, on nature and effects of sanction, on crime
prevention, but also on how best to re-socialization of offender. These studies provide clues to the
legislature on individualization of punishment depending on the seriousness of the offence, the dangerous
offender and not the least the social environment in which it is applied. Codifications history shows that
the optimal regulatory of a domain is important for the legislature to know the theoretical and practical
features for the letter and spirit of the legislative act to achieve the intended role. Particularly as we
present in the light of this science coding of consumption and illicit drugs trafficking.
Key words: criminology, drugs

Deloc uşoară procedura tehnico legislativă de codificare are drept obiectiv reglementarea
juridică a relaţiilor sociale, având ca instrument actul normativ. Eficienţa actului normativ este
reflectată de conformarea societăţii cu dispoziţiile acestuia. Conformarea cu legile civile, penale
administrative, constituţionale sau de altă natură se poate realiza doar dacă legiuitorul a avut în
vedere la elaborarea actelor normative particularităţile teoretice şi practice ale domeniului
reglementat.
Ştiinţele penale vin în sprijinul activităţii legiuitorului de a emite acte normative care să
ocrotească valorile sociale universal recunoscute care ar putea fi vătămate de comportamente
antisociale. Una din ştiinţele care-l pot ajuta pe legiuitor în activitatea de codificare este „ştiinţa care
studiază factorii şi dinamica actului criminal (individual sau social), precum şi reacţia sociala faţă
de acesta în scopul prevenirii criminalităţii, umanizării sistemului de represiune şi reintegrării
sociale a delincvenţilor”, respectiv criminologia.1
Criminologia este una dintre ştiinţele penale în lumina căreia se poate reflecta complexitatea
codificării. Prin obiectul de studiu, această ştiinţă oferă legiuitorului posibile explicaţii ale originii şi
evoluţiei actului antisocial, metodele de prevenire a criminalităţii şi de resocializare a delincvenţilor,
precum şi adaptarea sistemului de represiune la noile realităţi sociale.
Criminologia a apărut şi s-a dezvoltat o perioadă de timp în cadrul altor discipline fapt care
deşi a influenţat evoluţia acestei ştiinţe nu i-a afectat unitatea. În prezent criminologia se individualizează şi se diferenţiază faţă de alte ştiinţe penale prin obiectul sau de studiu şi prin metodele
folosite. Aceasta oferă legiuitorului informaţii preţioase ce pot asigura o codificare eficientă adaptată
realităţilor sociale.
Ca urmare a originii şi evoluţiei sale, criminologia a dobândit un obiect de studiu fragmentat.
Această ştiinţă s-a format în urma procesului de integrare a obiectului său de studiu.
Criminologia clasică avea ca obiect studierea faptei penale. Întrucât în acea perioadă nu se
punea problema delimitării de dreptul penal, termenul şi conceptul de infracţiune era folosit în egală
∗
1

Doctorand al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
R.M. Stănoiu, Criminologie, Editura Oscar Print, Bucureşti 2006, p. 129-132.
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măsură şi de criminologie. Procesul de delimitare a criminologiei de dreptul penal a fost de durată.
Necesitatea delimitării de ordin conceptual a fost semnalată iniţial de Garafalo, care arăta că punctul
de plecare al ştiinţei criminologiei ar fi „noţiunea sociologică a crimei”2, ulterior acest punct de
vedere a fost susţinut de reprezentanţii orientării sociologice.
Termenul de infracţiune a fost abandonat în criminologie şi înlocuit cu conceptul de crimă
care în sens criminologic are o accepţiune mai largă ce depăşeşte sfera normativului juridic. În acest
sens Raimond Gassin defineşte crima ca fiind o realitate umană şi socială, anterioară oricărei
incriminări care poate fi orice agresiune a unei persoane sau a unui grup de persoane îndreptată
împotriva celor mai importante valori ale grupului social3. Sellin înţelege prin conceptul de crimă
orice încălcare a normelor de conduită în societate, indiferent dacă acestea constituie sau nu obiectul
unei reglementări juridice4.
Se observă astfel că în sfera conceptului de crimă, în accepţiune criminologică, intră orice
vătămare adusă valorilor sociale indiferent dacă acestea sunt sau nu incriminate de legea penală. În
acest context se pune problema dacă nu ar trebui extinsă codificare în sensul de a incrimina anumite
fapte antisociale de o anume gravitate, care încă nu au primit o reglementare legală. Studiind
dinamica actului criminal, criminologia aduce în atenţia legiuitorului noi fapte de pericol social care
se pot întâlni în societate. Dinamica vieţii sociale este factorul determinant al situaţiilor noi care nu
au primit o reglementare juridică.
Referindu-ne la reglementarea unui fapt concret cum este consumul şi traficul de droguri,
subliniem că distincţia pe care legiuitorul o face între fapta de consum şi cea de trafic este de o
importanţă fundamentală în ceea ce priveşte sancţiunea. Astfel, în legislaţia română consumul de
droguri nu este sancţionat. Fapta sancţionată de legiuitor este privitoare la regimul de circulaţie al
substanţelor aflate sub control legal5.
Tendinţa legiuitorului român de a dezincrimina consumul de droguri şi de a sancţiona
regimul de circulaţie al drogurilor este expresia direcţiei adoptate la nivel european de legislaţia în
materie. Legislaţia română incriminează o serie de operaţiuni ilicite cu droguri, fără însă să
sancţioneze consumul conformându-se întocmai dispoziţiilor europene. Având o utilitate mai mult
practică, această modalitate de a codifica un domeniu extrem de sensibil şi dinamic, răspunde cel
mai bine realităţii din perspectiva faptei sociale incriminate.
Pe de altă parte, intr-o altă concepţie sectorială se integrează opinia potrivit căreia obiectul de
studiu al criminologiei îl formează studiul infractorului (criminalului). Această viziune a dominat
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Această orientare a apărut ca urmare a dezvoltării
criminologiei sub influenţele antropologiei şi a influenţei pozitiviste6. De altfel, concentrarea asupra
studiului ştiinţific al infractorului, poate fi întâlnită şi mai târziu în cadrul teoriilor ce conferă
eficienţă prioritară factorilor ce se situează la nivelul personalităţii individului.
Conceptul de infractor a generat multiple controverse între penalişti şi criminologi. Penaliştii
au considerat că un astfel de calificativ nu poate fi atribuit decât exclusiv unei persoane care a fost
condamnată definitiv pentru comiterea unei fapte prevăzută de legea penală. Pe de altă, parte
criminologii în accepţiunea de criminal au în vedere orice persoană care a comis o infracţiune,
indiferent dacă aceasta a fost condamnată, urmărită sau cunoscută, inclusiv dacă această nu poate fi
pedepsită aflată în una din împrejurările care înlătură răspunderea penală.
2

R. Garafalo, Criminologia, Napoli, 1885.
R. Gassin, Criminologie, Paris, Dalloz, 1988, p. 49.
4
Th. Sellin, Culture, Conflict and Crime, New York, Social Science Research, Counci, 1938.
5
A se vedea Legea nr. 143 din 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri şi
Hotărârea de Guvern nr. 860 din 2005 – Regulamentul de aplicare a Legii nr. 143 din 2000.
6
J. Picca, Ou en est la criminologie, în Revue Internaţional de criminologie et de police technique, nr. 4, 1986,
p. 386.
3

Drept public

727

Revenind la consumatorul de droguri, acesta este tratat mai mult ca o persoană bolnavă şi mai
puţin ca un infractor. Acest model de prevenire impune direcţionarea consumatorului spre tratament.
Funcţia represivă a pedepsei nu are aplicabilitate asupra consumatorului, modalitatea optimă de
resocializare a toxicomanului fiind internarea într-un centru de dezintoxicare şi urmărirea cu stricteţe
a sfaturilor medicale. Legiuitorul în activitatea de codificare trebuie să ţină seamă de profilul
consumatorului de droguri şi de totalitatea particularităţilor menţionate.
În privinţa pericolului social reprezentat de trafic, codificarea tinde să fie foarte fermă. Sunt
sancţionate toate formele de trafic, de la micul trafic practicat de consumatori mai experimentaţi în
scopul refinanţării consumului şi până la marele trafic pe care tot mai des îl întâlnim în forma
terorismului internaţional, ca urmare a pericolului social pe care acesta îl reprezintă în mod
incontestabil.
Criminologia a subliniat pericolul social al persoanelor implicate în micul trafic. Acesta este
practicat de consumatorii mai experimentaţi care atrag noi consumatori cărora le vând drogul la
preţuri ridicate pentru a-şi finanţa propriul consum. Pericolul social al acestora rezidă în contribuţia
la extinderea cu rapiditate a consumului de droguri ce pune în pericol grav sănătatea oamenilor. Şi
criminologia trecerii la act poate furniza un răspuns consumului de droguri. Se pot menţiona ca
reprezentative în acest sens complexele teorii formulate de Etienne de Greeff7 iar mai apoi reluate de
Jean Pinatel8.
Astfel, trecând de la etiologie la dinamica crimei, se subliniază că personalitatea poate trece
printr-un proces lent de degradare morală care îl conduce în final pe individ la comiterea crimei.
Acest proces denumit proces criminogen se poate face exclusiv în cadrul procesului de formare a
personalităţii şi are trei etape: asentimentul temperat, asentimentul formulat şi trecerea la act. O
posibilă explicaţie a trecerii la consumul de droguri furnizată de aceasta teorie este labilitatea
individului.
În sprijinul legiuitorului vin de asemenea şi studiile criminologice care încearcă să explice cu
argumente ştiinţific întemeiate dacă între consumul de droguri şi infracţionalitate există legătură.
Studiile de specialitate arată că în perioada de început a consumului, în cazul consumului accidental
sau ocazional de droguri, nu este întâlnită conduita antisocială. Astfel, în etapa de început în care
consumatorul procură cu uşurinţă drogul acesta nu este motivat să comită infracţiuni doar ca urmare
a efectelor psihoactive ale drogului.
Este important de subliniat că în momentul ajungerii la dependenţă, situaţia toxicomanului pe
plan fizic, emoţional şi social se modifică. Astfel, odată cu instaurarea dependenţei, apare necesitatea administrării drogului. Prima deficienţă resimţită de consumator este cea de natură financiară.
Astfel, procurarea banilor necesari achiziţionării drogurilor reprezintă prima motivaţie pentru
comiterea de infracţiuni.
Infracţiunile comise în principal de consumatorii de droguri sunt furturile, tâlhăriile, înşelăciunea, prostituţia etc. Consumatorii experimentaţi care au realizat că principalul obstacol în calea
procurării drogurilor este banul trec la o etapă superioară în încercarea de a depăşi acest obstacol.
Astfel, aceştia achiziţionează mai multe doze de drog pe care ulterior le comercializează proaspeţilor
consumatori, la preţuri mai mari astfel încât să-si refinanţeze propriul consum. În acest fel apar
germenii traficului de drog. Pericolul social al acestei fapte rezidă în modul în care în acest fel se
poate multiplica consumul.
Acest trafic mărunt este ultima verigă dintr-un întreg lanţ care începe cu marele trafic adesea
ajuns la nivel de politică de stat precum în Bolivia, Peru, Columbia sau Afganistan9.
Rolul cel mai important al codificărilor în domeniul drogurilor vizează modalitatea de
circulaţie şi controlul acestora. Studiile de specialitate arată că în acest sens s-au conturat modelul
7
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9
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criminalizării, modelul medicalizării şi modelul liberalizării10. Făcând însă strictă referire la
pericolul pe care-l reprezintă extinderea tot mai mare a traficului de droguri, atât prin numărul tot
mai mare de persoane implicate, unele foarte influente în societate, cât şi prin creşterea volumului de
marfă traficat, apare prioritară prevenirea prin mijloace de drept penal a acestui fenomen astfel cum
reflectă studiile de specialitate11.
Din cercetarea criminologică rezultă că marele trafic are efecte asupra siguranţei societăţii
prin efectele pe care le produce în raport cu economia şi politica. Pericolul social al persoanelor
implicate în marele trafic este reflectat de modul în care aceştia alocă resursele economice provenite
din traficul ilicit de droguri. Influenţa exercitată de către aceştia se reflectă în trei etape. În prima
etapă s-a observat o forţare a economiei prin introducerea pe piaţă a banilor negrii, generându-se
astfel dezechilibre de natură economică. În următoarea etapă s-a manifestă o politizare a mafiei
drogurilor prin furnizarea de bani şi voturi formaţiunilor politice în scopul de a-i ajuta să obţină
puterea, solicitând în schimb protecţie. În cea de-a treia etapă se observă o implicare directă în
politică a marilor traficanţi care ocupă funcţii importante în viaţa politică a diferitor state.
Criminologia oferă legiuitorului şi alte informaţii ce pot contribui la eficientizarea activităţii
de codificare.
Criminologia reacţiei sociale subliniază că dependentul este practic un produs al societăţii
căruia i s-a aplicat o anume etichetă şi care de cele mai multe ori a fost expulzat la periferia acesteia.
Continuând o direcţie similară criminologia critică îl prezintă pe consumatorul de droguri ca
fiind o victima a societăţii care trebuie să primească o atenţie şi un sprijin special din partea acesteia.
Victima reprezintă un loc important în cercetarea criminologică, se vorbeşte chiar de apariţia
de sine stătătoare a unei discipline, respectiv victimologia. Protecţia victimei trebuie să fie elementul
esenţial la care să se raporteze codificarea.
Concluzii
Studiile criminologice susţin imperativ trecerea de la cercetarea cauzalităţii criminalităţii la
studiul criminologic al prevenţiei. Activitatea de codificare trebuie să acorde atenţie strategiilor de
prevenire a criminalităţii.
Pe un plan mai general trebuie subliniat că teoriile criminologice sunt în ansamblul lor teorii
probabilistic, ce indică numai o tendinţă a fenomenului şi nicidecum o certitudine; nici o teorie nu
oferă un răspuns complet problemei cauzalităţii actului delincvent care continuă să fie o problemă
deschisă pentru oamenii de ştiinţă12.
În vederea unei codificări practice şi eficiente a domeniului drogurilor, legiuitorul trebuie să se
raporteze la concluziile studiilor de specialitate în materie oferite de criminologie care semnalează că:
1. Consumul ilicit de droguri este rezultatul mai multor factori care acţionează asupra
individului. Prevenţia consumului de droguri trebuie să fie prioritară;
2. Nu există legătură între consumul de droguri şi infracţionalitate anterior instalării stării de
dependenţă;
3. Nu acţiunea drogurilor asupra corpului generează infracţionalitatea, ci mai degrabă metodele de obţinere a banilor necesari achiziţionării drogului pot fi ilegitime (furt, tâlhărie, prostituţie);
4. Extinderea traficului ilicit de droguri semnalează necesitatea prevenirii acestui fenomen,
care afectează economia reală ajungând adesea la nivelul de politică de stat, sau la forma terorismului internaţional.
10
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INTERPRETAREA NORMEI JURIDICE ŞI POSIBILE
CODIFICĂRI SPECIALE. CODUL CRIMELOR DE RĂZBOI
ŞI AL CRIMELOR CONTRA PĂCII ŞI UMANITĂŢII
Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU∗
Abstract:
Armistice Convention of 12 September 1944 concluded between the Romanian Government on
the one hand and the Government of the Soviet Union, the United Kingdom and United States on the
other hand, the Peace Treaty of February 10, 1947 between the Allied and Associated Powers and
Romania, ratified on 23 August 1947 were followed by national legislation that can be a real code of war
crimes and crimes against peace and humanity. Some regulations in those days still have influence in
national and public life.
Keywords: War, Crimes against humanity and peace

Dihotomia ŞTIINŢĂ şi CODIFICARE, în actualul context legislativ din România, când
suntem contemporani cu „NOILE CODURI” poate fi studiată şi din perspectiva interpretării normei
juridice, dar şi printr-o viziune novatoare asupra unor acte normative care s-ar putea constitui într-un
veritabil cod al crimelor de război şi al crimelor contra păcii şi umanităţii.
Desigur, astăzi în epoca de după războiul rece şi după căderea cortinei de fier, ameninţările
unor conflicte armate mondiale sunt mai mici, însă normele juridice care să reglementeze materia,
trebuie să existe, codificate sau necodificate. Nu pot fi neglijate conflictele armate regionale
prezente în ultimii 60 de ani şi care au creat o nouă viziune asupra păcii şi războiului din perspectiva
reglementărilor internaţionale.
Nu ne propunem în paralel să facem un tablou al geo-politicii şi geo-strategiei din actuala
perioadă, în care conţinutul principal este globalizarea, inclusiv a globalizării conflictelor armate, ci
numai să revedem normele care reglementează reprimarea crimelor de război, cât şi reprimarea
crimelor contra păcii şi umanităţii, într-o posibilă codificarea a cestora. Norme apărute în
organizarea postbelică a lumii contemporane şi care au redat valorile umane pierdute în ideologia de
război din perioada 1930 – 1944 de la Atlantic la Pacific şi până în Extremul Orient.
Normele Dreptului internaţional şi conţinutul tratatelor post-belice au fost impuse de
învingători, iar „regulile” aplicate în cadrul Tribunalelor pentru crimele de război de la Nurenberg
şi de la Tokyo au fost stabilite de coaliţia Puterilor Aliate şi Asociate, cât şi de Comandamentul
Militar American.
Un răspuns coerent raportului dintre noţiunea de ŞTIINŢĂ (evident a Dreptului) şi noţiunea
de CODIFICARE (în dreptul intern) în ecuaţia ŞTIINŢĂ – CODIFICARE impune o succintă
analiză a noţiunilor, în raport de scopul studiului de faţă.
Ştiinţa Dreptului are ca obiect de studiu Dreptul ca ansamblu de reguli de comportare în
relaţiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea, care la nevoie este impusă de forţa
coercitivă a Statului sau a statelor, în cazul Dreptului internaţional public. În lumea contemporană
coerciţia statelor împotriva unui stat sau grup de state se manifestă complex de la măsuri de natură
economică, la măsuri de natură militară.
∗
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Codificarea reprezintă o formă de sistematizare a normelor juridice dintr-un sistem de drept,
care presupune cuprinderea într-un cod, a tuturor normelor juridice aparţinând aceleiaşi ramuri de
drept, sau mai restrâns, reglementări aparţinând aceleiaşi instituţii de drept. Codificarea implică un
efort uriaş de prelucrare a unui material legislativ complet aparţinând unei ramuri de drept şi
introducerea de norme unitare cerute de evoluţia relaţiilor sociale, prelucrare care are în vedere
evoluţia legislativă în materia/domeniul supus operaţiunilor de codificare. Totodată definirea şi
tratarea identică/similară a aceleiaşi instituţii de drept, este unul din scopurile codificării.
Dicţionarul limbii române, tratează codificarea, ca fiind „sistematizarea şi reunirea normelor
juridice referitoare la o anumită ramură a dreptului”.
Codificarea are ca premiză de bază principiile generale ale sistemului dreptului şi ale ramurii
de drept ce urmează a fi codificată, redând într-un singur act normativ unitar în conţinut şi formă,
toate normele juridice dintr-o ramură sau cel puţin majoritatea normelor juridice ale acelei ramuri de
drept. Practic, codificarea este o redare coerentă şi sistematizată a unei legislaţii specifice şi/sau
speciale, care va constitui dreptul pozitiv şi totodată dreptul comun în materie.
Codul are forţa juridică a unei legi, însă este un act unic al legiuitorului, care reglementează
unitar un domeniu al vieţii sociale, cu o organizare într-o concepţie istorico-logică diacronic1, care
va epuiza din punct de vedere normativ domeniul supus reglementării codificate. Acest act legislativ
unic, este un act normativ complex, care sistematizează într-o succesiune evolutivă un domeniu, de
regulă special, care trebuie reglementat complet.
Codificarea este o revoluţie şi totodată o evoluţie legislativă, o formă complexă a reglementării unui domeniu al vieţii sociale, al unui domeniu al unei ramuri de drept, al unor acte şi fapte din
sfera generală şi specială a vieţii sociale.
Ideea de codificare în drept este un important progres al ştiinţei dreptului, care totodată
creează un mecanism complex pentru aplicarea coerentă a unor instituţii juridice la realităţile vieţii
sociale.
Codificarea este o operă legislativă complexă, care are la bază cultura juridică a epocii în care
este elaborat codul, cu perspectiva de reglementare legislativă pentru un viitor foarte îndelungat,
timp în care se aplică normele codificate.
Opera legislativă de codificare, are drept scop elaborarea unui act normativ într-o viziune şi
într-o concepţie unitară, grupată sistemic.
Codificarea permite o analiză metodologică a instituţiilor de drept reglementate, plecând de la
unitate în diversitate, într-o coerenţă unitară sistematizată.
Într-o recentă lucrare de texte de drept „alese”2, se face o încercare de definire a noţiunilor
„CODE”3 şi „CODIFICATION”4, ceea ce demonstrează interesul pentru a defini aceste două
noţiuni-instituţii de drept. Preluăm o idee a lui Jean Carbonnier din lucrare spunând că nu suntem în
faţa unei „glaciaţiuni” pe care o aduce codul şi codificarea, ci suntem în faţa unei „modernităţi”.
Această idee subliniază raportul dintre clasic şi modern în abordarea teoriilor care consideră că legea
trebuie codificată.
Ştiinţa dreptului susţine necesitatea codificării, necesitate ce este susţinută deopotrivă de
doctrina şi practica judiciară, de viaţa socială de zi cu zi.
Codificarea are nu numai un scop în sine, dar şi un rezultat urmărit, un scop bine determinat:
- interpretarea unitară a normei juridice codificate;
- hotărâri judecătoreşti coerente şi unitare cu o jurisprudenţă previzibilă şi constantă;
- simplificarea şi unificarea tuturor procedurilor în ramura respectivă de drept;
- asigurarea premiselor unei culturi juridice sociale, a efectelor preventiv educative ale
normelor juridice în societate.
1
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Din vorbirea curentă nu putem prelua înţelesul comun dat codificării, de încifrare, de
secretizare a unor acte şi fapte sociale, ori un cuvânt la modă astăzi, de ocultare.
Este evident că există o perspectivă asupra Ştiinţei Dreptului la confluenţa codificărilor din
România perioadei 1864 – 2009 şi care prezintă un real interes din perspectiva evoluţiei legislaţiei
naţionale şi a interpretării normei juridice şi a unor posibile codificări speciale – repetăm: a unei
posibile codificări, cum ar fi:
„Codul crimelor de război şi al crimelor contra păcii şi umanităţii”.
În cele ce succed, ne-am propus să examinăm o posibilă codificare, plecând de la Convenţia
de Armistiţiu din 12 Septembrie 1944 încheiată între Guvernul Român şi Guvernul Uniunii
Sovietice, Regatului Unit şi Statelor Unite ale Americii, a Tratatului de Pace din 10 Februarie 1947
dintre Puterile Aliate şi Asociate şi România, ratificat la 23 August 1947, care au fost urmate de o
legislaţie internă ce se poate constitui într-un veritabil cod al crimelor de război şi al crimelor contra
păcii şi contra umanităţii. Având ca punct de plecare în studiul nostru reglementările internaţionale
la care România a fost şi este parte, vom vedea cum unele reglementări din acele vremuri au
influenţat şi influenţează şi astăzi legislaţia naţională şi viaţa publică, inclusiv adoptarea de noi
reglementări concordante Convenţiei de Armistiţiu şi Tratatului de Pace.
Nu putem uita că Andrei RĂDULESCU a afirmat:
„Ideea unei organizaţii pentru justiţia internaţională a existat de multă vreme. Omenirea,
dornică de dreptate, a căutat aproape totdeauna să-i asigure triumful nu numai înăuntrul diferitelor
grupări sociale, ci şi în raporturile externe ale acestor grupări”5.
Anterior, în 1934 a apărut un studiu al juristului C. Cutcutache Râmniceanu6: „SOCIETATEA
NAŢIUNILOR şi noile tendinţe de reorganizare economică şi politică a Europei”7, ceea ce arată
preocupările specialiştilor români anterioare declanşării celui de al doilea război mondial, fiindcă
lucrarea a primit PREMIUL Grupării Universitare Române pentru Societatea Naţiunilor, preocupări
pentru o justiţie internaţional existând în România inter-belică. Dacă amintim că acest studiu a fost
dedicat: „Virtuosului şi neobositului patriot, Excelenţei Sale, Domnului NICOLAE TITULESCU, cu
cele mai respectuoase omagii de profundă admiraţie”, constatăm că lumea ştiinţifică românească
era preocupată de dreptul internaţional public, de locul şi rolul României în lume.
Vom sublinia că din această perspectivă şi viziune, nu au fost elaborate studii referitoare la
interpretarea normei juridice, poate şi fiindcă după cel de al Doilea Război Mondial priorităţile au
fost altele decât analiza legislaţiei post-belice. Viaţa tumultuoasă de refacere a rănilor celei mai mari
conflagraţii mondiale nu au mai inclus şi analiza ştiinţifică a interpretării normelor reparatorii, a
nenorocirilor unui război dus cu mijloace neconvenţionale.
Ideea înfiinţări unei instanţe penale internaţionale pentru judecarea crimelor de război şi
împotriva umanităţii, apare întâi ca un apel la conştiinţa mondială „în care Germania era acuzată de
săvârşirea de atrocităţi şi violări ale dreptului ginţilor în Polonia”8.
Justiţia penală internaţională a fost marcată profund de „prăbuşirea militară a Franţei,
ocuparea Ţărilor de Jos, Danemarcei, Estoniei, Lituaniei, Letoniei şi amputarea severă a graniţelor
României – prin acceptarea unor succesive cedări teritoriale în favoarea U.R.S.S., Ungariei şi
Bulgariei”9.
În analiza pe care o facem în cele ce succed, avem în vedere la interpretarea normei juridice
speciale că „dreptul a fost redus la lege”10, am spune la cod, prin codificare.
5
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Desigur, analiza unei posibile codificări o facem astăzi când conţinutul epocii în care trăim
este globalizarea11, şi nu ca în epoca în care au fost elaborate normele ce fac obiectul analizei, când
conţinutul epocii era „lupta pentru pace” şi „organizarea post-belică a lumii”. Se poate vorbi şi de
operă de reconstrucţie a Ţării12 după încheierea războiului.
Semnificativă din punct de vedere istoric – pentru istoria noastră naţională – este Legea nr.
442 din 24 August 1944 pentru desfiinţarea lagărelor de internare, Decretul nr. 1.625 din 23 August
1944 (Monitorul Oficial nr. 197 bis din 24 August 1944), al cărui conţinut era constituit dintr-un
Articol unic13, care stabilea desfiinţarea lagărelor de internare, ca o premisă la noua legislaţie care va
fi adoptată după acest moment.
Interpretarea normelor juridice după 23 August 1944 în materia crimelor de război şi a celor
contra păcii şi contra umanităţii, sunt pe teritoriile României reîntregite (dar totuşi ciuntită, deoarece
efectele Protocolului Adiţional Secret Sovieto-German din 23 August 1939, semnat la Moscova,
pentru Guvernul Reich-ului german de I.V. Ribbentrop şi cu puteri depline din partea Guvernului
U.R.S.S. de către V. Molotov, produc încă efecte) supuse Înaltului Decret Regal nr. 1626 din 31
August 1944, publicat Monitorul Oficial nr. 202 din 2 Septembrie 1944, de repunere în vigoare a
„Constituţiunii din 1866, cu modificările ce ulterior i-au fost aduse şi de Constituţiunea din 29
Martie 1923”.
În Monitorul Oficial nr. 235 apare Decretul nr. 1849 din 10 Octombrie 1944 „pentru completarea actului constituţional de la 2 septembrie 1944” şi de sancţionare exemplară a vinovaţilor
pentru dezastrul ţării, scop în care au fost adăugate alineatele:
„Legile speciale vor prevedea condiţiunile în care vor putea fi urmăriţi şi sancţionaţi toţi acei
care în orice calitate şi în orice formă au contribuit la dezastrul ţării, în legătură cu războiul purtat
împotriva Naţiunilor Unite. Aceste legi vor putea prevedea şi măsuri pentru urmărirea averii lor”.
O enumerarea a acestor legi, ne conduce la ideea că ele sunt unitare şi au un singur scop,
anume acela al respectării obligaţiilor asumate de România prin Convenţia de Armistiţiu din 12
Septembrie 1944 încheiat între Guvernul Român pe de o parte şi Guvernul Uniunii Sovietice,
Regatului Unit şi statelor Unite ale Americei pe de altă parte, publicat în Monitorul Oficial nr. 219
din 22 Septembrie 1944 şi republicat din cauza unei erori tehnice în Monitorul Oficial nr. 246 din 14
Noiembrie 1944, în limbile română, rusă şi engleză.
Din Convenţia de Armistiţiu este important de reţinut conţinutul art. 14:
„Guvernul şi Înaltul Comandament Român se obligă să colaboreze cu Înaltul Comandament
Aliat (Sovietic) la arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de războiu”.
Tratatul de pace din 10 Februarie 1947 dintre Puterile Aliate şi Asociate şi România, ratificat
la 23 August 1947, are o prevedere – art. 5 – cu aplicabilitate şi pe viitor, nemărginit în timp:
„România, care în conformitate cu Convenţia de Armistiţiu, a luat măsuri pentru disolvarea
tuturor organizaţiunilor de tip fascist pe teritoriul român, fie ele politice, militare sau paramilitare,
precum şi altor organizaţiuni făcând o propaganda ostilă Uniunii Sovietice sau oricăreia dintre
celelalte Naţiuni Unite, nu va îngădui în viitor existenţa şi activitatea unor organizaţiuni de această
natură care au drept scop lipsirea poporului de drepturile sale democratice.”
11
Preluăm caracterizarea globalizării dintr-o recentă apariţie în limba română a unei importante analize făcute de
Thomas L. Friedman şi Michael Mandelbaum în cartea „CE AM FOST – Cum au pierdut Statele Unite supremaţia în lumea
pe care au inventat-o şi cum o pot redobîndi”, Editura Polirom, Iaşi, 2012: „Esenţa globalizării este mişcarea liberă a
oamenilor, bunurilor, serviciilor şi capitalului dincolo de graniţele naţionale”, p. 33.
12
I. St. Toma, doctor în Drept, referent titular la Ministerul Afacerilor Interne, Statutul sinistraţilor de războiu,
Editura Gorjan, Bucureşti, 1945.
13
Redăm întreaga lege: „(I) Pe data prezentului decret-lege se desfiinţează pe întregul teritoriu al ţării toate
lagărele de internare, create prin orice dispoziţie legală sau administrativă. Toţi internaţii vor fi puşi în libertate, imediat,
fără nici o altă formalitate prealabilă. Totodată se suspendă, cu efect imediat, toate dispoziţiile administrative privitoare la
fixarea obligativităţii domiciliului. (II) Dispoziţiile art. 26 din decretul-lege nr. 236 din 6 Februarie 1943, decretul-lege nr.
552 din 2 Martie 1943 şi orice alte dispoziţiuni contrare prezentului decret, se abrogă. (III) Toate măsurile de siguranţă,
îngrăditoare a libertăţii individuale, sunt şi rămân desfiinţate.”
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Pentru respectarea obligaţiilor asumate, România a adoptat o legislaţie conexă, dar a prevăzut
în capitolul de infracţiuni din Codul penal, legislaţia codificată care aduce la îndeplinire dispoziţiile
din actele internaţionale la care România este parte.
Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, este o ilustrarea a aducerii la la
îndeplinire a angajamentelor României. Dispoziţiile din Ordonanţă previn şi combat: ura naţională,
ura rasială sau religioasă, discriminarea şi săvârşirea infracţiunilor contra păcii şi contra omenirii,
interzicându-se organizaţiile şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi promovarea
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi contra omenirii.
În literatura de specialitate nu avem o definiţie şi un consens pentru definirea crimelor
împotriva umanităţii, însă se recunoaşte că genocidul este termenul similar, însă care, în opinia
noastră nu acoperă integral conţinutul acestor crime. Se impun unele definiri conceptuale, în care
trebuie subliniat caracterul de „masă” şi „sistematic” al distrugerii unor grupuri de populaţie civilă,
din motive rasiale, politice, religioase sau din alte motive de intoleranţă, sau exterminările în masă
sau torturarea în masă.
Toate aceste fapte trebuie să fie comise în cadrul unor conflicte militare – zonale sau extinse
– între armată şi populaţia civilă, sau în caz revoltă populară.
Trebuie să existe o intenţie preexistentă de a comite asemenea fapte, ele nefiind posibile să
fie comise din culpă.
Crimele împotriva păcii sunt o variantă a crimelor contra umanităţii, dar acestea sunt comise
numai prin violarea tratatelor internaţionale şi numai în cadrul unui conflict armat între cel puţin
două state.
Crimele împotriva păcii, sunt războaiele de agresiune, plănuite şi pregătite împotriva altor
state independente şi suverane, prin violarea tratatelor şi acordurilor internaţionale.
Crimele împotriva păcii au fost definite în cursul Proceselor de la Nürnberg şi de la Tokyo,
alături de crimele de război (ca formă a crimelor care încalcă legile războiului şi cutumele pentru
purtarea războiului), iar crimele împotriva umanităţii (definite ca exterminarea, persecutarea pe
motive politice sau rasiale, ca acte inumane săvârşite împotriva populaţiei civile şi în special
împotriva copiilor, femeilor şi vârstnicilor).
Organizaţia Naţiunilor Unite a consacrat „principiul neagresiunii” în politica internaţională,
stabilind că războiul de agresiune este cea mai gravă crimă internaţională, calificată „crimă împotriva păcii”.
Crimă împotriva păcii poate fi considerate şi propaganda în favoarea războiului, fiind
considerat act preparatoriu de război.
De reţinut că toate crimele, contra umanităţii, contra păcii şi contra umanităţii au caracterul
de a fi imprescriptibile în ceea ce priveşte sancţionarea acestora.
Se pot constitui într-un veritabil cod al crimelor de război şi al crimelor contra păcii şi
umanităţii14 toate actele normative ale unui stat, acte normative menite să prevină, să urmărească şi
să pedepsească aceste crime, având obligaţia asumată prin acte juridice internaţionale de a transpune
în legislaţia naţională măsurile punitive şi totodată de a difuza actele normative – interne sau
internaţionale – în vederea prevenirii comiterii unor asemenea fapte penale.
România şi-a asumat obligaţii pe care le respectă, astfel în Codul penal apar reglementate
toate aceste aspecte15.
14
Petre Ionescu, procuror Tribunalul Ilfov, Codul Crimelor de Războiu şi al Crimelor Contra Păcii şi Umanităţii,
Editura Universul, Bucureşti, 1947.
15
Art. 153 – Timp de război: „Timp de război” este intervalul de timp de la data declarării mobilizării sau de la
începerea operaţiilor de război până la data trecerii armatei la starea de pace. Titlul XI – Infracţiuni Contra Păcii şi Omenirii.
Art. 356 – Propaganda pentru război: Propaganda pentru război, răspândirea de ţtiri tendenţioase sau inventate, de
natură să servească aţâţării la război, sau orice alte manifestări în favoarea dezlănţuirii unui război, săvârţite prin grai, scris,
radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani ţi interzicerea
unor drepturi.
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Nu putem trece peste Legea nr. 304 din 30 August 1947 pentru ratificarea Tratatului de Pace
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, care autoriza Guvernul să ratifice şi să execute tratatul
de Pace, semnat la Paris la 10 Februarie 1947. Legea era votată de Adunarea Deputaţilor la 23
August 1947 în urma avizului Consiliului Legislativ nr. 92 din 1947.
România şi-a îndeplinit obligaţiile internaţionale asumate cu bună credinţă, astfel că a adoptat
o legislaţie subsidiară, sancţionatorie a crimelor de război, a crimelor contra păcii şi contra
umanităţii, înfiinţarea Tribunalelor Poporului şi a unei proceduri speciale de judecare a acestor
crime, din care amintim:
Legea nr. 488 din 11 Octombrie 1944 privitor la măsurile privative de libertate împotriva
celor vinovaţi de dezastrul Ţării şi la măsuri asigurătoare asupra bunurilor acestor persoane.
Legea nr. 312 pentru sancţionarea criminalilor de război (Monitorul Oficial nr. 94 din 24
Aprilie 1945) şi Legea nr. 647 din 14 August 1945 pentru administrarea şi lichidarea bunurilor
confiscate în temeiul Legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945.
Legea nr. 289 pentru desfiinţarea şi interzicerea organizaţiunilor de tip fascist, profascist, sau
terorist, politice, militare sau paramilitare (Monitorul Oficial nr. 189 din 18 August 1947).
Art. 357 – Genocidul: Săvârţirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup
naţional, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte: a) uciderea membrilor colectivităţii sau grupului; b)
vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor colectivităţii sau grupului; c) supunerea colectivităţii ori
grupului la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică; d) luarea de măsuri tinzând la
împiedicarea naţterilor în sânul colectivităţii sau grupului; e) transferarea forţată a copiilor aparţinând unei colectivităţi sau
unui grup, în altă colectivitate sau în alt grup, se pedepseţte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani ţi
interzicerea unor drepturi. Dacă fapta este săvârţită în timp de război, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă. Înţelegerea în
vederea săvârţirii infracţiunii de genocid se pedepseţte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 358 – Tratamentele neomenoase: Supunerea la tratamente neomenoase a răniţilor ori bolnavilor, a membrilor
personalului civil sanitar sau al Crucii Roţii ori al organizaţiilor asimilate acesteia, a naufragiaţilor, a prizonierilor de război
şi în general a oricărei alte persoane căzute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experienţe medicale sau ţtiinţifice care nu sunt justificate de un tratament medical în interesul lor, se pedepseţte cu închisoare de la 5 la 20 de ani ţi interzicerea unor drepturi.
Cu aceeaţi pedeapsă se sancţionează săvârţirea faţă de persoanele arătate în alineatul precedent a vreuneia dintre
următoarele fapte:
a) constrângerea de a servi în forţele armate ale adversarului; b) luarea de ostateci; c) deportarea; d) dislocarea sau
lipsirea de libertate fără temei legal; e) condamnarea sau execuţia fără o judecată prealabilă efectuată de către un tribunal
constituit în mod legal şi care să fi judecat cu respectarea garanţiilor judiciare fundamentale prevăzute de lege. Torturarea,
mutilarea sau exterminarea celor prevăzuţi în alin. 1 se pedepseţte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de
ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute în prezentul articol sunt săvârţite în timp de război, pedeapsa este
detenţiunea pe viaţă.
Art. 359 – Distrugerea unor obiective şi însuţirea unor bunuri. Distrugerea în întregime sau în parte: a) a clădirilor,
a oricăror alte construcţii sau a navelor care servesc de spitale; b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu
sanitar sau de Cruce Roţie, ori al organizaţiilor asimilate acesteia, pentru transportul răniţilor, bolnavilor, materialelor
sanitare sau al materialelor Crucii Roţii ori ale organizaţiilor asimilate acesteia; c) a depozitelor de materiale sanitare, dacă
toate acestea poartă semnele distinctive reglementare, se pedepseţte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor
drepturi. Cu aceeaţi pedeapsă se sancţionează însuţirea sub orice formă, nejustificată de o necesitate militară ţi săvârţită în
proporţii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori îngrijirea răniţilor sau bolnavilor căzuţi sub puterea
adversarului. Tot astfel se sancţionează distrugerea în întregime sau în parte, ori însuţirea sub orice formă, nejustificată de
vreo necesitate militară şi săvârţită în proporţii mari, a oricăror alte bunuri.
Art. 360 – Distrugerea, jefuirea sau însuţirea unor valori culturale. Distrugerea sub orice formă, fără necesitate
militară, de monumente sau construcţii care au o valoare artistică, istorică ori arheologică, de muzee, mari biblioteci, arhive de
valoare istorică sau ţtiinţifică, opere de artă, manuscrise, cărţi de valoare, colecţii ţtiinţifice sau colecţii importante de cărţi, de
arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus şi în general a oricăror valori culturale ale popoarelor, se pedepseţte cu
închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Cu aceeaţi pedeapsă se sancţionează jefuirea sau însuţirea sub orice
formă a vreuneia dintre valorile culturale arătate în prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupaţie militară.
Art. 361 – Sancţionarea tentativei, tăinuirii ţi favorizării. Tentativa infracţiunilor prevăzute în prezentul titlu se
pedepseşte. Tăinuirea şi favorizarea privitoare la infracţiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
Tăinuirea şi favorizarea săvârţite de soţ sau de o rudă apropiată în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 357 şi 358 alin. 3 şi 4
se pedepsesc. Limitele pedepsei prevăzute în alin. 2 se reduc la jumătate, iar în cazul celorlalte infracţiuni, tăinuirea şi
favorizarea nu se pedepsesc.
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Legea nr. 291 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de crime de răsboiu sau
împotriva păcii, ori a umanităţii (Monitorul Oficial nr. 189 din 18 August 1947).
În cadrul legilor reparatorii conexe, pe un loc aparte se află Decretul – Lege nr. 607 din 1945
pentru anularea şi revocarea unor acte de dispoziţie încheiate în împrejurări speciale16, act normativ
care va repune în situaţia anterioară pe cei afectaţi prin Codul de românizare.
Definiţia interpretării normei juridice stabileşte că: interpretarea normei juridice este un
proces amplu raţional logic, care explică sensul normei juridice, printr-o analiză teoretică a unui text
sau al unui sistem de texte în raport de o situaţie de fapt sau de o suită de situaţii de fapt, prin care se
urmăreşte punerea în concordanţă a voinţei legiuitorului cu realitatea, atunci când norma juridică nu
este suficient de clară sau precisă.
În acelaşi sens vom defini interpretarea normei juridice codificate, adăugând că în cadrul
codului avem o interpretare unitară şi sistematizată a fiecărei instituţii juridice.
Viitorul este al codificării legislative, al unei sistematizări a normelor juridice, pe care o face
legislatorul în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu normele juridice şi directivele construcţiei
europene.
Codurile unice europene se vor impune în cadrul construcţiei europene, astfel că armonizarea
şi sistematizarea normelor juridice vor cunoaşte noi valenţe.

16

6 Septembrie 1940 – 23 August 1944.
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CONCEPTE NOI ÎN CĂILE DE ATAC REGLEMENTATE
DE NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ
Bogdan BUNECI∗
Abstract:
In the new Criminal Procedure Code, appeal constitutes the only ordinary legal remedy which is
entirely devolutive and which, as an institution, gives efficiency to the two-level jurisdiction principle.
On the other hand, extraordinary legal remedies comprise the institutions of appeal in cassation,
which is exercised only for reasons of unlawfulness, review and reopening of the criminal trial when the
case is tried in the absence of the convict. The New Criminal Procedure Code no longer comprises appeal
for annulment as a legal remedy, which has become an independent and autonomous procedure and
which only refers to final decisions passed by courts of law.
Key words: appeal, ordinary devolutive legal remedy, appeal in cassation, appeal for annulment

Căile de atac sunt acele remedii procedurale, mijloace legale prin care se încearcă îndreptarea
greşelilor din hotărârea judecătoreasca atacată, care eventual s-ar putea ivi, fie datorită judecătorilor
fie datorită părţilor, pentru a uniformiza interpretarea şi aplicarea legii.
Instituţia căilor de atac are ca obiect determinarea unei noi judecaţi, oferind părţilor garanţia
unei noi examinări a procedurii judiciare de către o instanţă superioara în grad, care poate, fie
confirma, fie infirma hotărârea atacată în totul sau în parte.
Actul procesual al folosirii unei căi de atac are rolul de a dinamiza desfăşurarea procesului
penal, făcându-l să parcurgă şi altă etapă a fazei de judecată.
În documentele internaţionale, importanţa căilor de atac este subliniată de Pactul Internaţional
referitor la drepturile civile şi politice1, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului de la
Strasbourg2, Protocolul nr. 7 adiţional la Convenţia Europeană3.
În literatura de specialitate s-au purtat discuţii despre condiţiile de admisibilitate a căilor de
atac, ajungându-se la concluzia că o cale de atac pentru a fi admisibilă este nevoie de îndeplinirea
următoarelor condiţii, şi anume:
a) să existe o hotărâre judecătorească, fie că este o chestiune incidentă, fie prin care s-a
soluţionat fondul cauzei;
b) legea să prevadă posibilitatea folosirii caii de atac pentru hotărârea contestată.
Clasificarea căilor de atac
Căile de atac pot fi clasificate după mai multe criterii. Primul criteriu ar fi după caracterul
definitiv sau nedefinitiv al hotărârii atacate, iar sub acest aspect căile de atac pot fi ordinare sau
extraordinare. Căile de atac ordinare sunt acelea prin care se ataca o hotărâre judecătoreasca
nedefinitivă, înainte ca hotărârea atacată să fi intrat în puterea lucrului judecat. Singurele căi de atac
ordinare prevăzute în dreptul penal român sunt apelul şi recursul. În situaţia în care se pot folosi
ambele cai, ne aflam în faţa a trei grade de jurisdicţie. Dacă în lege este prevăzută doar o singura
cale de atac ordinară, şi anume recursul, vom avea doar două grade de jurisdicţie. Odată cu modi∗

asistent universitar (drd), Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică, Bucureşti.
Articolul 145 paragraful 4 punctul 5.
2
Articolul 5 punctul 4.
3
Adoptat la Strasbourg la 22.11.1984.
1
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ficările aduse de Legea nr. 202/2010 în Codul de Procedură Penală, în cazul în care avem o hotărâre
dată în prima instanţă de Judecătorie, vom avea doar calea de atac a recursului, deci doua grade de
jurisdicţie, dispărând astfel şi posibilitatea de a face apel.
Căile de atac extraordinare nu aparţin desfăşurării normale a procesului penal, ci privesc doar
hotărârile penale care au rămas definitive şi sunt limitate la anumite cazuri prevăzute de lege. Astfel,
acestea sunt contestaţia în anulare, revizuirea şi recursul în interesul legii.
După natura chestiunilor asupra cărora poarta controlul judecătoresc, căile de atac se clasifică
în căi de atac de fapt şi căi de atac de drept. Calea de atac a apelului este o cale atât de fapt, cât şi de
drept întrucât este supusă în totalitate unei noi judecaţi. De regulă, recursul are un efect devolutiv
parţial, limitat numai la chestiuni de drept. În mod excepţional, are un efect devolutiv total, încetând
a fi o cale de atac numai de drept, în acele cazuri în care hotărârile judecătoreşti nu sunt susceptibile
de a fi atacate cu apel4.
După întinderea obiectului, căile de atac pot fi căi de atac comune şi căi de atac speciale.
Căile de atac comune se pot folosi în toate cauzele penale, recursul fiind singura cale de atac ce
poate fi folosita împotriva oricărei hotărâri judecătoreşti. Când ne referim la cai de atac speciale,
acestea se folosesc doar împotriva anumitor hotărâri judecătoreşti, în mod limitat, doar la anumite
cauze. Ca şi cai de atac special avem apelul şi căile extraordinare de atac.
După rezultatele sau consecinţele la care poate conduce folosirea lor, căile de atac pot fi de
reformare, de anulare şi de retractare. Reformarea are loc atunci când o instanţă superioară, în urma
controlului efectuat, în fapt şi în drept, asupra hotărârii atacate, o infirmă şi dă o alta soluţie. Ca şi
cale de reformare ne referim la calea de atac a apelului dar şi a recursului în cazul în care hotărârea
judecătorească nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel. Anularea are loc în cazul în care instanţa
superioară, controlând hotărârea instanţei inferioare, declară fără efect acea hotărâre, pentru
omiterea sau încălcarea unor dispoziţii sancţionate cu nulitate, fără însă a verifica şi aspecte privind
fondul cauzei5. Retractarea constă în infirmarea hotărârii judecătoreşti atacate de către aceeaşi
instanţă care a pronunţat-o pentru motive de fapt noi, necunoscute în momentul soluţionării cauzei
cum ar fi: infracţiuni de uz de fals, infracţiuni de mărturie mincinoasa etc. Ca şi cale de atac de
retractare ne referim la calea revizuirii.
În articolele 362 şi 3852 din Codul de procedură penală sunt prevăzute persoanele care pot
beneficia de căile de atac a apelului şi a recursului. Acestea sunt procurorul, inculpatul, partea civilă,
partea responsabilă civilmente, martorul expertul, interpretul, apărătorul şi orice persoana ale cărei
interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau printr-un act al instanţei.
Termenul în care se poate declara apel sau recurs este de 10 zile dacă legea nu prevede altfel.
În unele cazuri speciale prevăzute de lege cum ar fi judecarea unei cereri sau propuneri de liberare
condiţionată (art. 450 C. pr. pen.) sau judecarea unor infracţiuni flagrante, termenul de apel şi de
recurs este de 3 zile. Există şi excepţia în care termenul de recurs este de 24 ore în cazul încheierilor
privind măsurile preventive [art. 1403 alin. (1) C. pr. pen.].
În cazul contestaţiei în anulare, potrivit art. 387, cererea poate fi făcuta de oricare dintre părţi,
iar pentru motivele prevăzute în art. 386 lit. c şi d, şi de procuror.
Potrivit art. 396 Cod procedura penală persoanele care pot cere revizuirea sunt: oricare parte
din proces, în limitele calităţii sale procesuale, soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi
după moartea acestuia şi procurorul care poate din oficiu să iniţieze procedura.
În cazul recursului în interesul legii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea Ministrului Justiţiei, Colegiul de conducere al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, colegiile de conducere ale curţilor de apel şi Avocatul Poporului
au îndatorirea să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra problemelor de drept
care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.
4
5

Petre Buneci, Apelul şi recursul în procesul penal, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2008, p. 14.
Mihai Apetrei, Drept procesual penal. Partea specială, vol. II, Editura Victor, Bucureşti, 2007.
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Raportându-ne la Noul Cod de Procedura Penală, în scopul asigurării celerităţii procesului
penal şi a reducerii duratei de soluţionare a cauzei penale, în condiţiile în care au fost sporite
garanţiile în faza de urmărire penală şi la judecata în primă instanţa, în materia căilor de atac,
proiectul prevede calea ordinară de atac a apelului, integral devolutivă. Astfel, Codul menţine doar o
singură cale ordinară de atac, dând eficienţă principiului dublului grad de jurisdicţie, prevăzut de
art. 2 paragraf 1 al Protocolului 7 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale6.
Analizând textul de mai sus, rezultă că instanţa de apel este obligată ca în afară de temeiurile
invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze cauza şi să verifice hotărârea primei instanţe
sub toate aspectele de fapt şi de drept.
Ca regulă generală, majoritatea încheierilor ce se dau în cursul judecaţii sunt atacate numai
odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel.
Un element de noutate este prevăzut în art. 409 alin. 1 lit. a) NCPP unde este specificat că
procurorul poate face apel privind latura penală, cât şi latura civilă, spre deosebire de actuala
reglementare unde apelul procurorului în ce priveşte latura civila este inadmisibil în lipsa apelului
formulat de partea civila, cu excepţia cazurilor în care acţiunea civila se exercită din oficiu. Acest
lucru oferă posibilitatea Parchetului de a verifica legalitatea hotărârilor sub aspect civil şi în cazurile
în care până la această modificare nu avea posibilitatea de a declara apel decât dacă această cale de
atac era formulată de partea civilă.
Un alt element de noutate este prevăzut tot în art. 409 NCPP, la alin. 1 lit. c), unde, faţă de
actuala reglementare, textul condiţionează dreptul parţii civile şi parţii responsabile civilmente de a
face apel referitor la latura penală, doar în măsura în care soluţia din această latură a influenţat
pretenţiile sale civile.
Astfel, se renunţă la instituţia apelului peste termen, având în vedere reglementarea detaliata a
posibilităţii redeschiderii procesului penal în cazul judecaţii în lipsă a inculpatului.
Actuala reglementare prevede la art. 364 C. pr. pen. instituţia repunerii în termen a apelului.
Apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca fiind făcut în termen,
dacă instanţa de apel constată că întârzierea a fost determinata de o cauza temeinica de împiedicare,
iar cererea de apel a fost făcută în cel mult 10 zile de la începerea executării pedepsei sau a
despăgubirilor civile. Modificarea apare în Noul Cod de procedură penală la art. 411 alin. 1 unde
apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca fiind făcut în termen
dacă instanţa de apel constată că întârzierea a fost determinată de o cauza temeinica de împiedicare,
iar cererea de apel a fost făcută în cel mult 10 zile de la încetarea acesteia. Spre deosebire de prevederile actuale, care presupun existenţa unei hotărâri definitive a cărei executare a şi început,
termenul curgând de la începerea executării, noua reglementare are în vedere tot o hotărâre definitivă, a cărei executare nu a început însă, lucru care rezulta expres din dispoziţiile art. 411 alin. 2.
În Noul Cod de procedură penală instituţia Contestaţiei în anulare nu mai constituie o cale de
atac extraordinară şi nici ordinară, având un caracter autonom. Astfel, contestaţia în anulare devine o
procedură independentă ce are în vedere hotărâri definitive pronunţate de instanţele de judecată şi
are un rol de contestare a hotărârilor penale definitive.
Cazurile de contestaţie în anulare s-au redus faţă de actuala reglementare, acestea fiind:
a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legala a unei părţi sau când, deşi legal citată, a
fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre aceasta imposibilitate;
b) când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauza de încetare a
procesului penal.
Analizând cazurile de mai sus, se înţelege ca prin calea de atac a contestaţiei în anulare se
urmăreşte desfiinţarea hotărârii pronunţate în apel, ca o consecinţă a desfăşurării procedurii de
6

Noul Cod de procedură penală 2010 cu expunere de motive şi index alfabetic, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.
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judecata în condiţiile neîndeplinirii procedurii de citare faţă de o parte, precum şi imposibilitatea de
prezentare a unei părţi la judecată deşi a fost legal citata şi desfiinţarea hotărârii definitive a instanţei
de judecată în cazul condamnării inculpatului deşi existau probe cu privire la o cauza de încetare a
procesului penal faţă de acesta7.
De asemenea, s-a modificat şi termenul de introducere al contestaţiei în anulare, pentru
motivele prevăzute la art. 426 C.pr.pen. cand aceasta poate fi introdusa în termenul de 10 zile de la
data când persoana împotriva căreia se face executarea a luat cunoştinţa de hotărârea a cărei anulare
se cere. Contestaţia în anulare pentru cazul prevăzut la litera b) poate fi introdusa oricând.
Instanţa competentă la care se introduce cererea de contestaţie în anulare este instanţa de apel
care a pronunţat hotărârea a cărei anulare se cere.
Noul Cod de procedura penala propune modificări de substanţă în materia căilor extraordinare de atac. Recursul în casaţie va fi o cale extraordinara de atac, exercitata doar în cazuri
excepţionale, numai pentru motive de nelegalitate.
Astfel, căile de atac extraordinare sunt: recursul în casaţie, revizuirea şi redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. În vederea asigurării unei practici
judiciare unitare, recursul în interesul legii, care, în prezent este reglementat în cadrul căilor extraordinare de atac, nu mai face parte din aceste căi.
Instituţia recursului în casaţie vine cu numeroase modificări. Una dintre acestea ar fi că
recursul urmăreşte asigurarea unei practici unitare la nivelul practicilor din intriga ţară şi că în
judecarea acestuia se discuta dacă hotărârile corespund legii şi nu se judeca fondul cauzei.
Instanţa competentă este numai Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Calea de atac a recursului în casaţie vizează numai legalitatea hotărârilor, de aceea proiectul
impune condiţii stricte în cuprinsul cererii de recurs pentru a evita introducerea în mod abuziv a unor
recursuri.
Procedura recursului în casaţie presupune doua etape8:
a) admisibilitatea în principiu;
b) judecarea recursului după admiterea un principiu.
O altă modificare adusă de Cod este termenul de declarare a recursului în casaţie, acesta fiind
de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel.
În cazul caii de atac a revizuirii, avem un nou caz, şi anume cel de la art. 453 lit. f),
„hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legala ce a fost declarată neconstituţională după ce hotărârea
a devenit definitiva, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să
se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate”. Acest caz are în vedere
ipoteza în care o instanţă şi-a întemeiat definitiv hotărârea pe un text de lege care ulterior acestui
moment a fost declarat neconstituţional.
Pentru a se evita introducerea unor cereri de revizuire în mod abuziv, în cazul în care se
respinge definitiv cererea, noua cerere nu va mai putea fi formulată pentru aceleaşi motive.
Tot un element de noutate adus de Noul Cod de procedura penala este instituţia ca şi cale
extraordinara de atac a „Redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei
condamnate”.
Prezentarea la proces a inculpatului are o importanţă deosebită atât din punctul de vedere al
dreptului acestuia de a fi audiat, cât şi al necesitaţii de a verifica exactitatea afirmaţiilor sale şi de a
le confrunta cu declaraţiile pârtii vătămate, cât şi cu cele ale martorilor9.
7

Victor I.Petrisor, Noul Cod de Procedura Penala (Legea nr. 135/2010), Comentarii şi explicaţii, Editura Pedro,
Bucureşti, 2011.
8
Noul Cod de procedura penală 2010 cu expunere de motive şi index alfabetic, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.
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Noul Cod de procedură penală 2010 cu expunere de motive şi index alfabetic, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.
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Redeschiderea procesului penal poate fi solicitata şi de persoana judecată în lipsă şi
condamnată în cazul în care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea condamnatului în baza
mandatului european de arestare.
Aceasta instituţie oferă posibilitatea persoanei condamnate definitiv care a fost judecată în
lipsă, să poată în termen de 6 luni din ziua în care a luat la cunoştinţă de procesul său să solicite
redeschiderea procesului penal.
La fel ca şi la celelalte cai extraordinare de atac, în cazul redeschiderii procesului penal se
pune problema admisibilităţii, dacă cererea a fost făcuta în termenul prevăzut de lege, dacă au fost
invocate temeiuri legale, precum şi se verifică de către instanţă dacă se invocă motive care au fost
prezentate la o cerere anterioara şi judecată definitiv. Încheierea de admitere în principiu a cererii de
redeschidere a procesului penal poate fi atacată odată cu fondul.
În cazul în care se admite cererea, hotărârea pronunţată în lipsa persoanei condamnate este
desfiinţata de drept.
După admiterea în principiu, la cererea procurorului sau instanţa din oficiu poate lua faţă de
inculpat una dintre masurile preventive.
Ca şi instanţă competentă, cererea se introduce la instanţa care a judecat cauza în lipsă, fie în
primă instanţă, fie în calea de atac a apelului.
Ca opinie personala aceasta instituţie oferă avantaje persoanei condamnate, în ceea ce
priveşte dreptul acestuia la apărare şi la un proces echitabil, aceste drepturi trebuie sa-i fie garantate
pentru a fi în concordanţă şi cu Convenţia europeană a drepturilor omului.
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LEGITIMAREA DEMOCRATICĂ A JUSTIŢIEI PENALE
ÎN CONTEXTUL CODIFICĂRII
Ion NEFLIU∗
Abstract:
The author scrutinizes how the Romanian Code of Criminal Procedure from July the 15th 2010 as
a hasty effort towards the modernisation of legislation and the maintenance of criminal judicial practice
comes in principle against those essential aspects of liberal democracy, regarding the democratic
principle of direct participation of citizens to the distribution of criminal justice. The author comes to
underline that at stake is a new democratic legitimation of the criminal justice, aptly to near the citizens
and their justice system, to imply the citizens into the mecanism of adjudication and to make the citizens
self-confident on their criminal justice on the basis of daily practice of processual democracy.
Keywords: judgment of its peers, democratic principle, sovereignity of people, dignity of human
person, daily expectations of citizens

Orice putere democratică trebuie să se impună comunităţii asupra căreia se exercită prin
acceptarea generală dacă nu a tuturor membrilor, măcar a marii majorităţi a acestora1. Legitimarea
oricărei puteri, deci şi a celei judecătoreşti, se face prin control extern şi prin comunicare, pentru că,
aşa cum menţiona magistratul portughez Eduardo Maia da Costa2, „nu putem uita că puterea
judiciară este locul de exercitare a unei puteri şi că, în democraţie, orice putere e răspunzătoare în
faţa poporului, care este unicul titular al suveranităţii”3.
Esenţa democraţiei, în opinia lui Jeremy Waldron, depinde de dreptul drepturilor (the right of
rights), id est de dreptul cetăţenilor de a participa la deliberări şi la vot pe toate temele de legalitate
sau lipsă de legalitate. Democraţia în raport cu drepturile înseamnă că cetăţenii au dreptul să decidă
asupra tuturor drepturilor pe care oricine le are4.
De asemenea, esenţa democraţiei ţine de comunicare, informare şi persuasiune5. Comunicarea impune o trăire sau o experienţă comună, un flux între emitent şi receptor şi, implicit, un
răspuns. Eficienţa comunicării este conturată, pe de o parte, de aspecte argumentative ce ţin de
conţinutul discursului şi, pe de altă parte, de aspecte psihologice care pot lua forma unei empatii sau
simple capacităţi de a transmite sau recepţiona mesaje6.
Unele momente procesuale, e.g. administrarea probelor, ultimul cuvânt al inculpatului ţin de
comunicare, iar altele, cum ar fi rezultatul deliberării sau luarea măsurilor privative de libertate, ţin
de informare şi persuasiune7.
Momentele de perversiune totalitară, cum ar fi e.g. aroganţa sau prejudecăţile magistratului,
afirmarea disproporţionată a unei pretinse autorităţi, punerea sau menţinerea în cătuşe a inculpatului,
∗
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Judecător al Secţiei a 3-a Penale a Tribunalului Suprem al Portugaliei, din 26 oct. 2006.
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Neil Mac Cormick, Institutions of Law, Oxford University Press, 2007, p. 202-203.
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atunci când infracţiunea de care este acuzat sau momentul procesual respectiv nu impune
necesarmente acest lucru sunt tocmai o negare a comunicării8, iar refuzul comunicării din partea
judecătorului nu poate legitima nici procesul în sine, nici rezultatul său.
De aceea este nevoie de cetăţeni, neutri şi imparţiali, deschişi la comunicare, care să judece în
procesul penal ca egali ai inculpatului (per judicium pari suorum), fie sub forma unui tribunal unic
(judecători asesori), fie sub forma unui tribunal bifurcat (curte cu juraţi), iar judecătorul profesionist
să fie nevoit el însuşi, ca membru al comunităţii, să motiveze corespunzător măsurile, dintre cele
mai intruzive, pe care le ia sau le solicită a fi luate la adresa unui alt membru al comunităţii, putând
cei 12 cetăţeni juraţi să refuze, în mod legitim, aplicarea unei legi abuzive sau aplicarea injustă a
unei legi, în faţa imperativului superior de a proteja demnitatea persoanei umane în acord cu
bunul-simţ comunitar şi de a salvgarda astfel interesul comunităţii de a-şi menţine membrii „liberi
în persoana lor” în faţa pretenţiilor nejustificate ale unui Stat prea opresiv. Sisteme de justiţie
penală cu participare cetăţenească există actualmente în majoritatea statelor europene9 şi chiar la
vecinii bulgari.
Chestiunile interesând legitimitatea Justiţiei ne pot duce mai departe pe tărâmul teoriilor
politice, juridice, filosofice, morale etc. privitoare la ce înseamnă o democraţie liberală şi un stat
democratic de drept, fundamentat pe suprema demnitate a persoanei umane (art. 1 din Constituţiile
Germaniei şi Portugaliei). Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (CFDUE) dispune şi
ea în art. 1 că „Demnitatea umană este inviolabilă. Ea trebuie respectată şi protejată”, iar în
Preambulul său se subliniază că Uniunea este fondată pe principiile, indubitabil liberale, indivizibile
şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, precum şi pe principiile
democraţiei.
Există o tensiune perceptibilă peste tot în lume între principiul democratic (al participării
cetăţeneşti la exercitarea puterii) şi cel al statului de drept10, o comisie norvegiană constatând în
2003 că distribuţia puterilor în societate a suferit o mutaţie dinspre clasa politică înspre judecători11,
dinspre Parlament către instanţe.
Dogma suveranităţii legiuitorului naţional păleşte tot mai mult în faţa ofensivei jurisdicţiilor
constituţionale şi a celor de contencios a drepturilor omului, precum şi a Curţilor internaţionale de
justiţie, care îşi fundamentează deciziile pe dreptul supranaţional, pe drepturi, libertăţi şi garanţii
fundamentale sau pe puterea precedentului, arogându-şi un drept de cenzură care pune în criză chiar
reformele gândite de legiuitorul naţional. Ne gândim doar la principiul non-dispersiei probelor, creat
ex novo, pe cale jurisprudenţială, de Curtea Constituţională a Italiei12 şi care a venit să răstoarne, în
lipsa unor ancore constituţionale exprese, filosofia accentuat adversarială şi liberal-garantistă a CPP
Vassalli (1988). Nu se poate spune că legalismul este cu totul abandonat, dar se manifestă tot mai
mult moduri de juridicitate alternativă sau concurentă care înlătură o concepţie simplist-autoritaristă
asupra legalităţii. Preeminenţa dreptului înseamnă tot mai mult că se exclude un prea mare respect
faţă de lege în beneficiul aplicării unor izvoare normative ierarhic superioare, supranaţionale (cum ar
fi CEDO, CDFUE), care consacră instrumentalitatea Statelor faţă de proprii cetăţeni şi care
proclamă cerinţa primordială ca orice intervenţie a Statului asupra drepturilor şi intereselor
cetăţenilor să fie mărginită de exigentul concept european al Drepturilor Omului, înţelese ca drepturi
8

Cunha Rodrigues, idem, p. 118.
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legale reale, efective, nicidecum teoretice şi iluzorii, drepturile consacrate de Convenţie condiţionând însăşi legitimitatea coerciţiei Statului13.
Democraţia liberală este un concept întrucâtva contradictoriu, ciudat, derivat din faptul că
liberalismul este văzut ca doctrina politică cea mai adecvată să servească domniei poporului14.
Democraţia fiind esenţialmente un discurs despre putere, liberalismul, dimpotrivă, este un discurs
împotriva puterii15. Experienţa democraţiilor engleză, olandeză, norvegiană etc. ne arată că nu
instituţiile democratice trebuie să creeze drepturi, ci drepturile sau iniţiativa cetăţenilor creează
instituţiile democratice16.
Libertatea şi democraţia sunt şi trebuie să fie17 o realitate concretă pe care să o experimentăm
efectiv în toate zilele, iar paradigma personalistă a teoriei juridice penale18 îşi are un corespondent în
teoria garantist-liberală a procesului penal. Înăuntrul procesului penal, cetăţenii trebuie să se bucure
de un rol activ, responsabilizator, de participare nemijlocită şi de control democratic, iar nu să
îndeplinească un rol pur pasiv, de decor, neangajant şi periferic, redus la principiul bine-bătătorit al
publicităţii şedinţei de judecată.
Prima interogaţie ar fi dacă România a trecut ireversibil la o democraţie liberală, care în
procesul penal să se traducă prin trecerea necesarmente la mentalităţi de liberalism procesual, cum
ar fi printre altele participarea directă a cetăţenilor juraţi şi/sau asesori la administrarea Justiţiei
penale sau dimpotrivă a rămas încă la scheme inchizitoriale de Justiţie penală, care impun o
disproporţionată şi nejustificată preeminenţă a Statului în procesul penal, atât prin greutatea acordată
unor noi faze accentuat inchizitoriale ale procesului penal (ne gândim la faza anacronică a camerei
preliminare, in camera semnificând în latină în privat, corespunzător naturii necontradictorii a
instituţiei nou-introduse în CPP din 15 iulie 2010), cât şi prin inegalitatea manifestă de arme între
procuror ca avocat al acuzării şi avocatul apărător, procurorul român continuând să intre pe aceeaşi
uşă cu judecătorii şi să fie postat în sala de şedinţă pe un piedestal mai ridicat decât apărătorul, lucru
de neconceput şi de netolerat într-o democraţie liberală.
Suveranitatea poporului este un principiu cardinal în democraţiile liberale europene, care au
fondat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ca un instrument viu şi efectiv, supranaţional de
promovare a justului proces (due process of law). Principiul democratic este în tensiune dialectică şi
cu principiul maximei şi detaliatei rigidităţi a legii penale (principiul legalităţii). Primul reformist al
procesului penal din Italia postbelică, prof. Francesco Carnelutti, propusese un proiect de CPP cu
doar 227 de articole, prevalându-se tocmai de un pretins principiu al simplicităţii sau elasticităţii,
astfel accentuat: „un cod procesual nu poate fi edictat cu neîncredere faţă de judecător şi cu
necesitatea de a-l ghida pas cu pas, aşa cum se face cu pruncii când încep să meargă. Cu alte
cuvinte, legislaţia nu trebuie să taie respiraţia jurisprudenţei”19.
E.g., potrivit art. 101 al Constituţiei Republicii italiene (CRI), justiţia e administrată în
numele poporului.
Potrivit art. 1 alin. 2 CRI, suveranitatea aparţine poporului, care o exercită în formele şi
limitele Constituţiei. Formele şi modurile în care se poate dezvolta suveranitatea poporului nu se
epuizează odată cu momentele electorale ale votului pentru reprezentare parlamentară. Momentele
electorale sunt esenţiale pentru democraţie, dar trebuie să existe şi alte momente de formare a
13
George Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University
Press, 2009, p. 8.
14
Vasile Pleşca, Discursul uitat al democraţiei. Drepturile, articol disponibil pe saitul Sfera Politicii, la adresa
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/154/art03-Plesca.php, Link consultat ultima dată, 20 apr. 2012.
15
Vasile Pleşca, idem.
16
Vasile Pleşca, idem.
17
Tudor Avrigeanu, Pericol social, vinovăţie personală şi imputare penală, Wolters Kluwer Romania, 2010, p. 194.
18
T. Avrigeanu, op. cit., p. 184.
19
La Riforma del Codice di Procedura Penale e la Riforma del Codice Penale, Mario Bulzoni – Editore, Roma,
1965, p. 52.
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voinţei populare, cum ar fi cele de exerciţiu cotidian al drepturilor şi libertăţilor care hrănesc voinţa
populară şi asupra cărora cetăţeanul este suveran. Statul şi întregul său aparat au un caracter
instrumental în exercitarea suveranităţii; Carlo Esposito, comentând articolul prim al CRI20,
subliniază că „suveranitatea nu emană de la popor depărtându-se de el, fără a se întoarce înapoi, ci
aparţine în manieră inalienabilă poporului”. Aparatul statului nu poate fi suveran, ci servitor,
întrucât nu deţine suveranitatea nici în mod originar şi nici derivat. Ceea ce leagă poporul de
aparatul de stat este un nex de instrumentalitate, care transformă aparatul statului în servant al
indicaţiilor date de popor, aşa cum argumentează Curtea Constituţională a Italiei în sentinţa
341/1994 referindu-se la neconstituţionalitatea infracţiunii de ultragiere a unui oficial public, aşa
cum era prevăzută originar în il Codice Rocco: „Pedeapsa minimă de 6 luni închisoare nu este
conformă tradiţiei liberale italiene şi nici celei europene. Acest unicum este rodul unei concepţii
autoritare şi sacre a raporturilor dintre oficialii publici şi cetăţeni, tipice acelei perioade istorice şi
derivând din matricea ideologică pe atunci dominantă, concepţie care e străină conştiinţei
democratice instaurate de Constituţia republicană din 27 decembrie 1947 (intrată în vigoare la 1
ianuarie 1948), pentru care raportul dintre administraţie şi societate nu este un raport de imperium,
ci un raport instrumental pentru grija intereselor acesteia din urmă”. Poporul ca subiect plural de
mai multe colectivităţi, centre de interese, asociaţii, partide etc. nu are o nudă suveranitate, care nu
înseamnă nimic, ci deţine el însuşi exerciţiul suveranităţii, ceea ce înseamnă totul. Un atare exerciţiu
implică faptul că poporul se poate reuni şi forma asociaţii care să discute liber orice act al guvernării, se poate înscrie în partide care să influenţeze deciziile din viaţa statului, având la îndemână o
serie de instituţii politico-juridice, care merg de la simpla investitură la dispoziţii generale
obligatorii, plecând de la critică şi ajungând la control, făcând din popor suprema instanţă din stat21.
Principiul subsidiarităţii şi descentralizarea polilor de putere în societate au o legătură
cosubstanţială cu democraţia, întrucât subsidiaritatea se fundamentează pe proximitatea guvernanţilor şi a deciziilor lor faţă de cei guvernaţi, preferându-se întotdeauna ca problemele care se pot
rezolva la nivel local să fie lăsate în competenţa organelor locale, fie ele administrative sau
judecătoreşti, întrucât guvernarea sau justiţia locală este mai aproape de nevoile cetăţenilor din
comunitate.
Juriul în Rusia ţaristă era format în mare parte din ţărani în zonele rurale şi din nobilime în
marile oraşe şi era fundamentat pe principiul liberal al egalităţii cetăţenilor. Juriul rusesc privea
conceptele de crimă şi pedeapsă ca noţiuni care pot menţine comunitatea unită, prin încrederea pe
care o dobândeau că prin judecata lor pot stăvili apariţia conflictelor care ameninţă pacea şi liniştea
comunităţii. Comunităţile ţărăneşti îndeplineau multe din funcţiile statului, de la ordinea publică la
stingerea incendiilor, iar juriul ca instituţie socială servea la diminuarea unor discrepanţe între
clasele sociale, mai ales după abolirea sclaviei în 1861, având rolul să ţină societatea unită în jurul
apărării unor valori comune22.
Un serios obstacol în calea participării democratice a cetăţenilor români la opera de înfăptuire
a Justiţiei penale îl pune chiar Constituţia României, care pe de o parte în art. 124 proclamă că
justiţia se înfăptuieşte în numele legii (ceea ce, pe lângă conotaţia nedemocratică, exprimă un
non-sens, întrucât din punct de vedere juridic sfera semantică a justiţiei este mai largă decât cea a
legii, existând între cele două noţiuni o legătură de la general la particular), iar de pe altă parte în
art. 2 alin. 1 dispune că suveranitatea aparţine poporului român, care însă nu o exercită decât în două
moduri sau momente: (1) prin organele sale elective, desemnate prin alegeri libere şi corecte şi (2)
prin referendum, ceea ce ne duce la concluzia că de fapt poporul român are o nudă suveranitate,
întrucât emolumentul suveranităţii este predat şi înstrăinat, cu reînnoire din 4 în 4 ani, sau din 5 în 5
20

Carlo Esposito, Commento all'art. 1 della Costituzione, in La Costituzione italiana, 1948, p. 10.
T.E.Frosini, Il nomen Parlamento e la sovranità popolare, Quaderni costituzionali, n. 3 del 2002.
22
Kim Young Ok, Study on Russian Jury System, http://srch.slav.hokudai.ac.jp/pdf_seminar/20050516/
KimYoungOk_revised.pdf, Link consultat ultima dată, 20 apr. 2012.
21
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ani, către organe de putere care nu mai datorează nicio explicaţie în timp real a mandatului primit
către cetăţenii, care, originar, le-au concedat această putere. În adevăr, poporul mandant nu trebuie
să piardă nicio clipă controlul mandatarului, întrucât acesta poate depăşi limitele mandatului şi
încălca promisiunile făcute sau angajamentele luate, cu bună-ştiinţă.
Este de remarcat concluziv că şi Constituţia României, ca şi Codul penal Antoniu (2004), dar
şi noile Coduri penale (2009-2010) nu s-au dezis complet de tradiţia comunistă23, din numeroase şi
varii motive, întrucât Codurile au eşuat nu atât să aducă texte noi, reformulate sau restilizate sau noi
instituţii, cât mai ales o mentalitate nouă, un nou mod de gândire a Justiţiei penale, în acord cu
valorile unei democraţii liberale. Or, exilarea cetăţeanului pe poziţii insignifiante şi subordonate faţă
de stat, mereu în defensivă, mereu un obiect, şi nu un subiect, al politicilor statului, mereu silit să-şi
caute un crâmpei de echitate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, acolo
unde, în sfârşit, inevitabil, devine egal cu Statul al cărui cetăţean este, nu pot fi interpretate ca rod al
unei democraţii liberale.
După o perioadă de totalitarism politic antedecembrist24 şi de spirit inchizitorial deseori
25
feroce în aplicarea legii penale, este absolut firesc ca noul cadru conceptual al unei reforme a
procesului penal român să servească în mod obligatoriu la o nouă legitimare democratică a Justiţiei
penale26.
Statul comunist român a lăsat în urmă o procedură, o tehnică, o metodă de administrare27
verticală, o mentalitate strict ierarhică, dar nu a lăsat în urmă un proces, înţeles ca un proces
echitabil, cu toate mentalităţile de rigoare, un just proces în care trebuie să se realizeze, potrivit
principiilor justiţiei, consacrate pe plan european, armonizarea interesului personal cu cel public, o
mai bună apărare şi garantare a persoanei în faţa agresiunii statului, a arbitrariului şi a
incorectitudinilor unor organe judiciare care acţionează uneori în afara legii şi dreptului, în mod
mecanic, superficial28.
Procesul penal se naşte din precondiţii precise juridice, politice şi filosofice29, iar o doctrină a
procesului penal nu poate fi fertilă şi nu poate evolua decât îmbogăţită de conceptele unui liberalism
procesual garantist, care e apt să accentueze prezenţa elementului popular, alături de un mai mare
spaţiu acordat puterii de iniţiativă a părţilor în procesul penal (Parteiprozess).
Nu se poate imagina o mai bună concretizare a adagiului că justiţia nu trebuie doar să fie
făcută, ci trebuie să fie văzută ca făcându-se (justice must not only be done: it must also be seen to
be done) 30 decât implicând cetăţenii să participe din interiorul completului de judecată la mecanismul distribuirii Justiţiei penale, fie prin tribunale bifurcate/Curţile cu juraţi, fie prin tribunale
mixte, cu elementul profesionist alături de cel popular sau militar. Tribunalele unei societăţi
democratice trebuie, în viziunea Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, să inspire
încredere, iar cetăţenii participând la administrarea justiţiei penale exercită o funcţie politică bazată
exclusiv pe conceptul politico-juridic de cetăţenie.
23
A se vedea Johanna Rinceanu, Analiza trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii în legea penală română, RDP
1/2010, p. 16.
24
Ne referim la perioada comunistă, situată grosso modo între 6 martie 1945 şi 22 decembrie 1989.
25
Facem referire la respectarea dreptului la apărare în cazul procesului soţilor Ceauşescu, dar şi la numeroasele
condamnări ale României la CEDO (cauzele Dănilă vs. România, Samoilă şi Cioncă vs. România, Creangă vs. România
etc.), unde dreptul la apărare a fost amputat într-un mod nepermis pentru o societate democratică.
26
A se vedea şi Mario Chiavario, Il nuovo Codice di procedura penale visto dall'estero, Milano- Dott. A. Giuffrè
Editore, 1991, p. 4.
27
Tudor Avrigeanu, Controversa filosofică şi evoluţia dogmaticii penale, Studii de Drept Românesc, nr. 1-2/2005,
p. 159.
28
A se vedea cauza CEDO Beian vs. România pentru rigiditatea şi mecanicitatea aplicării dreptului.
29
Giovanni Conso, Instituzioni di diritto processuale penale, Terza Edizione Aggiornata, Milano- Dott. A. Giuffrè
Editore, 1969, p. 3.
30
A se vedea jurisprudenţa CEDO, De Cubber vs. Belgia (par. 26)., Delcourt vs. Belgia (par. 31).
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Nu este întâmplător că dispariţia juriului a avut loc în România şi în alte state ce au suferit
instaurarea unor regimuri totalitare31; deşi Curţile cu juraţi au fost pentru prima dată introduse prin
CPP român de la 1864, ele funcţionând efectiv din iunie 186532 au fost desfiinţate prin Constituţia
din 27 februarie 1938, fiind înlocuite de Curţile criminale formate exclusiv din magistraţi de carieră.
Bolşevicii au desfiinţat şi ei Curţile cu juraţi în 1922, care funcţionau în Rusia ţaristă începând din
14 aprilie 1866. Guvernul Salazar în Portugalia a eliminat urgent juraţii în 1933, prin intrarea în
vigoare a noii Constituţii Politice a Republicii Portugheze, abrogate de-abia în 25 aprilie 1974, odată
cu Revoluţia Garoafelor Roşii (Revolução dos Cravos).
În Italia lui Mussolini părerile pro şi contra, până la suprimarea instituţiei în 1931, nu au
lipsit. Unii autori s-au exprimat răspicat că nu trebuie ignorată cu totul conştiinţa populară. Salvatore
Cicala, e.g., un fervent susţinător al juraţilor, afirma astfel că juriul este o instituţie independentă de
factorul politic şi că ar putea supravieţui în epoca fascistă ca o „instituţie judiciară de siguranţă şi
civilitate naţională”33. S-au adăugat şi opinii contrare, potrivit cărora libertatea juraţilor este o
libertate fără lege, că deciziile lor se bazează pe simpatii şi antipatii personale, dar, pe de altă parte,
s-a constatat că juraţii pot da dovadă uneori de independenţă şi originalitate în gândire. Raffaele
Garofalo (1851-1934), suporter al lui Mussolini, credea că juriul este o instituţie grotescă, iar
procesele penale trebuie ţinute aproape în totalitate in camera34. Enrico Ferri caracteriza juriul tot ca
grotesc, iar despre prezumţia de nevinovăţie credea că devenise mumificată şi degenerată şi ar fi
trebuit drastic limitată.
Dacă principiul consensului (Konsensprinzip) este unul de dată recentă, importat35 din flora
exotică a common law-ului, principiul democratic este unul tradiţional în România, dar ignorat total,
atât în doctrina recentă, dar mai ales de către legiuitorul "democrat-liberal" din 15 iulie 2010. Ne
gândim nu departe, ci doar la eclatantul proces Găetan, din ziua de duminică, 28 septembrie 193036,
în care au pledat o serie de avocaţi celebri în perioada interbelică, printre care tânărul avocat Vintilă
Dongoroz. Timp de mai multe ore, Vintilă Dongoroz s-a adresat în pledoaria sa atât către domnii
juraţi, dar şi către preşedintele de complet – judecătorul Nicolae Racoviceanu, încadrat de asesorii
Leon Rădulescu şi Ion Rosnoveanu. Faptul că judecata a fost populară nu a modificat emoţional
verdictul de vinovăţie, ulterior confirmat în recurs. Prof. Ioan Tanoviceanu, după cum se ştie, s-a
arătat vehement, documentat, împotriva menţinerii instituţiei juraţilor37, pe care o considera
„nedemocratică, neegalitară, periculoasă, nepotrivită timpurilor, anacronică, medievală, cu
leagănul său în timpurile de întunerec şi semibarbarie, maimuţată [la români, n.a.] după francezi,
care şi ei o maimuţase după engleji”.
S-a subliniat în doctrina românească recentă că aceste coduri penale sunt – sau măcar ar
trebui să fie, adăugăm noi – monumente ale spiritului de dreptate al unei naţiuni38, însă în realitate
bazele CPP nu sunt bine aşezate, croiala acestuia nu este pe măsura ţării, iar reţinerea legiuitorului
31
Niculae Tanoviceanu, Discuţiuni asupra eventualei reînfiinţări a Curţilor cu juraţi, Curierul judiciar, nr. 15-16,
August 1946.
32
Ioan Tanoviceanu, Curs de procedură penală română, Atelierele Grafice Socec&Co., Societate Anonimă,
Bucureşti, 1913, p. 393.
33
Salvatore Cicala, La giuria e il nuovo Stato, Milano: S. A. Istituto editoriale scientifico, 1929, p. 216.
34
John Hostettler and Richard Braby, Sir William Garrow, Waterside Press, 2009, p. 98.
35
A se vedea Ion Nefliu, Consideraţii privind înţelegerile asupra sentinţelor penale în Germania. în vol.“Justiţie,
stat de drept şi cultură juridică”: Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice, Bucureşti, 13
mai 2011/coord.: Tudor Avrigeanu – Bucureşti, Universul Juridic, 2011, p. 926.
36
Verdictul juraţilor a venit la orele 4:00, prin vocea juratului Gabriel Thierin. Verdictul a fost afirmativ, vinovăţia
inculpatului a fost reţinută pentru tâlhărie şi violenţă cu schilodirea victimei. Recursul inculpatului a fost respins. A se vedea
Stelian Tănase, Găetan, un gigolo din highlife, Plai cu boi, martie 2009, p. 19.
37
Ioan Tanoviceanu, op. cit., p. 396.
38
Gheorghe Stroe, Despre noul proiect de Cod de procedură penală al României şi tezele sale prealabile în vol.
Dreptul comunitar şi dreptul intern, al Sesiunii Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, 17
aprilie 2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 292.
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de a asigura un nivel maxim de garanţii ţine de epoci revolute39. Noul CPP trebuia să fie conceput în
aşa fel încât mecanismul tehnic de aflare a adevărului prin procesul penal să nu fie influenţat politic,
însă dimpotrivă tezele prealabile ale CPP din vara lui 2007 arată modul neserios în care a fost tratată
puterea judecătorească de către factorul politic. Noul CPP apare cu siguranţă ca unul fugitiv,
neelaborat, defazat şi eclectic, dacă avem în vedere că, e.g., Codul Vassalli a avut o gestaţie de 14
ani (1974-1987). Este imposibil de creat un nou CPP în doar 2-3 ani, fiind nevoie de timp pentru a
găsi, a reveni, a fundamenta şi explica opţiunile adversariale ale unui legiuitor pentru prima dată
considerat democratic în istoria României, care doar ele pot da caracterul de noutate şi europenitate
unei noi legislaţii procesual-penale.
În opinia lui Stroe, pe care o împărtăşim, tendinţa generală, mai profundă, pe termen lung,
este de apropiere a raportului natural de forţe între cetăţean şi stat, până la nivelul dreptului civil, de
egalitate între părţi, id est de paritate a avocatului apărării cu avocatul acuzării/procuror.
Dacă în raport cu puterea legislativă, cetăţeanul are pârghia referendumului, dar şi a
interpelării, interogării directe şi supravegherii transparente a parlamentarilor aleşi uninominal de
către el (cetăţeanul este în drept din punct de vedere al principiului democratic să ştie în orice
moment cum a votat un parlamentar în orice chestiune), în raport cu puterea judecătorească,
pârghiile sale de a interveni şi participa direct la administrarea Justiţiei penale nu pot fi decât prin
instituţia democratică a cetăţenilor juraţi sau a judecătorilor populari/asesori. Aşa cum s-a spus în
Senatul Republicii franceze40, dacă renunţăm la acest exerciţiu democratic, atunci de ce nu, putem
renunţa la orice exerciţiu democratic direct, nu-i aşa costisitor, prin care cetăţenii exercită în mod
originar şi inalienabil suveranitatea, simţindu-se responsabili, în numele exigenţelor mai generale ale
coeziunii sociale şi ale respectării pactului de fondare a Republicii41. În mod consecvent, ar urma să
renunţăm la dreptul la vot direct, egal, liber şi secret exprimat, să renunţăm la pluralismul politic şi
de idei, la toleranţă şi la spiritul de respect şi deschidere de minte (open-mindedness). A susţine că ar
fi demagogic acest exerciţiu, este o prostie (Dire que c'est démago, c'est bidon). Aşa cum s-a
susţinut în programul electoral din 2007 al Preşedintelui Republicii Franceze, justiţia trebuie să
devină mai deschisă, mai apropiată, mai reactivă, astfel încât să răspundă la aşteptările zilnice ale
concetăţenilor. Bineînţeles că procedura va fi întârziată, dar tocmai acesta este preţul de plătit pentru
democratizarea justiţiei. Întărirea legăturii dintre justiţie şi cetăţeni permite deciziilor judiciare de a
nu fi deconectate de la evoluţiile societăţii şi, mai important, prezenţa cetăţenilor favorizează absenţa
rutinei şi o atenţie mai mare în luarea deciziei finale, precum şi seriozitatea motivării. Cu alte
cuvinte, se co-responsabilizează judecătorul şi cetăţenii pentru un răspuns mai ferm, dar mai uman,
la delincvenţa ce atinge în mod grav coeziunea socială. Judecătorii, pe care Guvernul francez îi
crede îngăduitori, vor fi încadraţi, aşadar, de cetăţeni, pe care-i consideră mai severi. S-a reproşat
ministrului Michel Mercier (garde des sceaux), prezent la dezbateri, că proiectul propus scindează
justiţia în două, unele infracţiuni e.g. lovirile, tâlhăriile, violenţa domestică, agresiunile sexuale,
poluarea mediului, uzurparea de identitate, vor face apanajul judecăţii „populare”, iar „cealaltă”
justiţie va trata afacerile de corupţie, infracţiunile economice, scandalurile financiare sau din lumea
afacerilor, infracţiuni socotite că nu ameninţă coeziunea socială.
S-a remarcat că în Franţa limbajul jurisprudenţei nu este diferit de limbajul normativ. G.
Cornu argumenta că „legiuitorul nu discută, nu se justifică, nu demonstrează nimic, el dispune.
Stilul său nu este speculativ, ci imperios, autoritar”, dar dacă totul se reduce la criteriul autorităţii şi
legitimităţii care vine automat de la stat, atunci devine evident că nimeni nu are vreun interes să
asculte sau să intre în dialog cu pedanţi ai doctrinei, fără nicio putere42. Se cunoaşte că regulile
39

Gh. Stroe, idem, p. 301.
A se vedea online Sénat, Journal Officiel de la République Française, Compte rendu intégral, Séance du mardi 17
mai 2011, Participation des citoyens au fonctionnement de la justice penale et jugement des mineurs, p. 3977.
41
Sénat, doc. cit., p. 3981.
42
Antonio Gambaro, I Codici i diritto giurisprudenziale, Quaderni fiorentini, volume 61(2002), p. 534.
40
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jurisprudenţiale se adaptează mai bine la evoluţia exigenţelor sociale, cu condiţia să existe un dialog
între doctrină şi jurisprudenţă. Judecătorul tocmai pentru că este judecător nu dispune de timpul
necesar să reflecteze asupra tuturor aspectelor unei anumite probleme juridice, deci cineva trebuie să
o facă în locul său.
Procedurile de descentralizare a puterii, specifice teritoriilor juridice de common law, contribuie la siguranţa cetăţenilor împotriva statului43. Statul modern pendulează între centralizare şi
democraţie; prin legi dictează cetăţenilor săi reguli obligatorii de urmat, care pot fi percepute însă de
cetăţeni ca o agresiune la adresa libertăţilor lor. Aşa cum arăta Hannah Arendt44, în teoria acţiunii
comunicative (teoria dell'agire comunicativo), puterea (Macht) este potenţialul unei voinţe comune
care se naşte din comunicarea liberă, astfel că cetăţenii trebuie văzuţi ca parteneri nu numai între ei,
în plan orizontal, dar şi în plan vertical în dialogul lor cu Statul.
Pentru multe secole ce au urmat de la adoptarea Magna Charta Libertatum, judecata cu juraţi
a fost judecata vecinilor, a oamenilor liberi, simpli, de la ţară, a egalilor celor în cauză (pari
suorum), spre deosebire de judecata guvernământului, care se putea transforma oricând într-o formă
de opresiune. Cetăţenii de la ţară erau în drept să-şi stabilească libertăţile lor împotriva guvernământului, decât să stabilească guvernarea ce putere are asupra lor45. Un guvernământ care este
propriul lui judecător nu este nimic altceva decât o clară definiţie a despotismului. Dacă oamenii îşi
stabilesc libertăţile lor, ei se pot bucura de ele. Faptul că juriul este ales aleatoriu conferă reprezentativitate şi împiedică guvernământul să-şi planteze oamenii săi, fiind o garanţie că nicio
condamnare nu se va putea pronunţa decât dacă se presupune că toată comunitatea ar fi fost din
bun-simţ de acord cu ea, dacă ar fi participat la proces. Juraţii nu decid doar faptele şi intenţia
morală a inculpatului, ci este o datorie majoră a lor să judece justeţea unei legi într-un caz dat şi să
proclame drept nevalide toate legile injuste sau opresive, iar pe aceia care violează sau se opun unor
atari legi să-i declare nevinovaţi.
Legea fiind în esenţă un dialog între legiuitor şi cetăţean, legitimitatea legii este dată în
primul rând de acceptarea sa de către corpus-ul social46, care trebuie să perceapă şi să recunoască ca
legitim nu numai textul legii penale – precept şi sancţiune – edictat de autoritate, cât şi aplicarea sa
consecventă în practică de către instanţele judecătoreşti.
Codificarea în materie procesual-penală este evident un factor major de centralizare, de
impunere a voinţei statului în detrimentul unor soluţii normative şi jurisprudenţiale, izvorâte sau
modelate în timp, în practica de zi cu zi, nuanţate, în funcţie de interesele comunităţii din care
infractorii şi victimele fac parte. Judecătorii sunt cei care taie în carnea vie a intereselor oamenilor,
care au de-a face cu cazuri concrete, de viaţă reală, care trebuie să deducă din lege regularea juridică
adecvată47. În acest punct culminează funcţiunea jurisprudenţei, ca prin aplicarea dreptului să
reglementeze şi organizeze conduita umană. Judecătorul el însuşi realizează o activitate ştiinţifică,
sprijinindu-se de lucrările juriştilor doctrinari, fiind indispensabil să-şi definească propriile concluzii
ştiinţifice, care, în lumina experienţei sale izvorâte din realităţi practice, pot diferi de cele ale
doctrinei. Judecătorul trebuie să fie realmente intermediarul între normă şi viaţă, să dovedească o
meticuloasă ponderaţie ca un bun legislator, fiind suprema, ultima autoritate în interpretarea şi
aplicarea dreptului.
La argumentul că principiul democratic aruncă în aer principiul celerităţii şi soluţionării
cauzelor într-un termen rezonabil se poate replica că, aşa cum a reţinut Tribunalul Constituţional
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Portughez48, celeritatea nu semnifică pur şi simplu că desfăşurarea procesului trebuie să aibă loc
într-un ritm trepidant, pentru că dacă s-ar întâmpla aşa s-ar produce chiar riscul de a se pierde
serenitatea şi cu ea ponderaţia, esenţiale unei bune administrări a justiţiei.
În jurământul judecătorilor populari din Italia49 se menţionează de asemenea că cel în cauză,
care depune jurământul, „conştient de suprema importanţă morală şi civilă a funcţiei pe care legea
i-o acordă, jură să audieze cu diligenţă şi să examineze cu serenitate probele şi raţiunile acuzării şi
ale apărării şi să-şi formeze convingerea sa intimă judecând cu rectitudine şi imparţialitate, să ţină
departe orice sentiment de aversiune sau de simpatie, astfel ca sentinţa să reiasă aceea pe care însăşi
societatea trebuie să o aştepte: afirmarea adevărului şi a justiţiei”.
După cum sublinia prof. Jorge de Figueiredo Dias, suprema ambiţie a dreptului trebuie să fie
finalmente asigurarea unor mai mari posibilităţi de realizare a ideii de justiţie şi a ideii de echitate.
Judecătorul nu trebuie doar să aplice legea, ci să facă justiţie, iar în această dificilă întreprindere are
nevoie de concursul comunităţii, pentru a nu uita că în folosul ei acţionează şi în urmărirea
intereselor ei. Societatea în întregul ei trebuie să nutrească cu mândrie un sentiment de încredere că
Justiţia se face nu de la distanţa rece a unor legi abstracte, ci din aderarea comună la valori sociale
concrete, verificate, validate şi împărtăşite, de convieţuire umană.
Menţionăm că a reiterat acelaşi Tribunal Constituţional Portughez, în Decizia sa nr. 435/1989,
că „nu se poate, cu certitudine, nega că judecata făcută de un tribunal singular oferă inculpatului mai
puţine garanţii decât atunci când aceasta e ţinută de un tribunal colectiv, cu juraţi”.
Cele ce preced nu înseamnă că judecata chestiunilor de fapt şi a vinovăţiei penale efectuată
de cetăţenii juraţi sau asesori trebuie să se extindă la toate procesele penale, căile de atac fiind
rezervate exclusiv judecătorilor de carieră, întrucât la nivelul instanţelor superioare se discută, de
regulă, chestiuni de drept, iar nu de fapt.

48
49

Hotărârea nr. 337/2000 a TCP din 27 iunie 2000.
Legge 10/4/1951 Riordinamento dei giudizi di assise, G. U. 7/5/1951 n. 102.
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RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI ÎN REGLEMENTAREA
NOULUI COD PENAL. LIMITE ŞI CORELĂRI
Niculae GAMENŢ∗
Abstract:
În cuprinsul articolului autorul subliniază necesitatea corelării dispoziţiilor art. 113 NCP care
reglementează limitele răspunderii penale a minorului, cu acele norme de incriminare la care subiectul
pasiv este un minor cu capacitate penală relativă. Pentru aceasta el procedează la examinarea limitelor
răspunderii penale ale minorului, la evidenţierea unor elemente de drept comparat şi la aducerea în prim
plan a textelor din Partea specială a noului Cod penal care trebuie corelate cu dispoziţiile art. 113 din
acelaşi cod.
Cuvinte cheie: minoritate, tratament penal, discernământ, capacitate penală relativă, capacitate
penală absolută

I. Limitele răspunderii penale a minorului
1. Noul Cod penal prin dispoziţiile art. 113 stabileşte limitele răspunderii penale a minorilor
care sunt identice cu cele prevăzute în art. 99 din Codul penal în vigoare. În temeiul acestor
dispoziţii minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal; minorul care are vârsta între
14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ, iar minorul
care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.
Prin aceste dispoziţii legiuitorul face distincţie între două categorii de minori: prima categorie
este cea a minorilor care nu răspund penal, aceştia fiind cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani sau
cei care au vârsta între 14 şi 16 ani dar nu s-a dovedit că au săvârşit fapta prevăzută de legea penală
cu discernământ; a doua categorie este formată din minorii care răspund penal adică din minorii care
au vârsta de 16 ani sau care au vârsta între 14 şi 16 ani dar au săvârşit fapta prevăzută de legea
penală cu discernământ.
În determinarea limitelor răspunderii penale a minorilor legiuitorul penal a avut în vedere, pe
de o parte, regula generală după care răspunderea penală presupune capacitatea persoanei de a
înţelege caracterul antisocial al faptelor sale şi de a-şi stăpâni şi dirija în mod conştient actele sale de
conduită, iar pe de altă parte, împrejurarea că persoana nu dobândeşte această calitate în momentul
naşterii sale, ci în mod treptat, în procesul de creştere şi dezvoltare biopsihică1.
2. Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 113 NCP în categoria minorilor care nu răspund penal
sunt cuprinse două subcategorii şi anume: aceea a minorilor care sunt consideraţi ca fiind lipsiţi în
mod absolut de capacitate penală şi aceea a minorilor a căror incapacitate penală este presupus ca
fiind relativă.
În prima subcategorie sunt incluşi minorii care nu au împlinit încă vârsta de 14 ani. Aceşti
minori nu pot fi niciodată subiecţi activi de drept penal şi în consecinţă faptele prevăzute de legea
penală pe care ei le-ar săvârşi nu constituie infracţiune fiind săvârşite în condiţiile minorităţii –
cauză de neimputabilitate (art. 27).
∗
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Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani beneficiază de o prezumţie legală absolută de
incapacitate penală care nu poate fi înlăturată chiar dacă acesta ar fi înzestrat cu excepţionale însuşiri
şi ar prezenta o vădită precocitate faţă de vârsta sa.
A doua subcategorie de minori care nu răspund penal o formează minorii care au împlinit
vârsta de 14 ani dar nu au ajuns la cea de 16 ani, dacă nu s-a putut dovedi că au săvârşit fapta cu
discernământ. Faptele prevăzute de legea penală săvârşite de aceştia, de asemenea, nu constituie
infracţiune deoarece devin incidente dispoziţiile art. 27 NCP care reglementează minoritatea
făptuitorului ca o cauză de neimputabilitate.
În mod practic, pentru delimitarea categoriei minorilor care nu răspund penal trebuie să se
constate existenţa în fapt a condiţiilor prevăzute de lege, adică să se stabilească data săvârşirii faptei
prevăzute de legea penală şi vârsta mai mică de 14 ani a făptuitorului ori dacă minorul avea vârsta
de 14 ani, dar nu împlinise 16 ani, la data săvârşirii faptei, trebuie să se constate că organele de
urmărire penală nu au dovedit, potrivit legii, că fapta a fost săvârşită cu discernământ, neavând
relevanţă din ce cauză nu s-a făcut această dovadă.
3. La stabilirea vârstei minorului la data săvârşirii faptei prevăzute de lege organul judiciar
ţine seama şi de dispoziţiile art. 186 NCP. Potrivit acestora la calculul timpului anul se socoteşte de
12 luni şi se îndeplineşte cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei la care a început să curgă. De
exemplu, dacă minorul s-a născut la data de 2 iunie 1998 împlineşte vârsta de 14 ani la data de 1
iunie 2012.
4. Prin „săvârşirea faptei prevăzute de legea penală” se înţelege săvârşirea sau comiterea
oricăreia dintre faptele pe care legea penală le pedepseşte ca infracţiune consumată sau tentative,
precum şi participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice.
Data săvârşirii faptei prevăzute de legea penală în raport cu care se stabileşte vârsta minorului
se determină ţinând seama de natura şi caracterul faptei săvârşite. Dacă fapta săvârşită este simplă
sau de consumare imediată data săvârşirii acesteia este data la care s-a realizat elementul material. În
cazul infracţiunilor continue, continuate şi de obicei, data săvârşirii acestora se stabileşte luând în
seamă prevederile art. 154 alin. (2), NCP. În temeiul acestor dispoziţii, data săvârşirii infracţiunii
continue este data încetării acţiunii sau inacţiunii care constituie elementul material al acesteia; data
săvârşirii infracţiunii continuate este data la care s-a executat ultima acţiune sau inacţiune din
componenţa activităţii infracţionale, iar în cazul infracţiunilor de obicei, data săvârşirii este data
comiterii ultimului act similar celor care l-au precedat şi în condiţii de natură să exprime obişnuinţa
sau îndeletnicirea făptuitorului.
În cazul infracţiunilor de durată (continue) sau care se săvârşesc prin repetarea acţiunii sau
inacţiunii incriminate (continuate, de obicei) actele acestora efectuate anterior datei la care potrivit
art. 113 NCP, minorul îndeplineşte condiţia de vârstă a răspunderii penale nu se iau în seamă, nu pot
fi imputabile sub nicio formă minorului. De exemplu, dacă un minor comite fapta de furt de energie
electrică înainte de a împlini limita de vârstă a răspunderii penale şi o continuă şi după această dată,
ceea ce a săvârşit anterior îndeplinirii condiţiei de vârstă nu va fi luat în seamă la sancţionarea
acestuia, ci numai activitatea de sustragere de energie electrică efectuată după ce a împlinit vârsta
răspunderii penale. Aceiaşi soluţie se impune şi în cazul infracţiunilor continuate şi de obicei.
5. Data săvârşirii infracţiunilor progresive se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 154 alin. (3)
NCP. În baza acestui text data săvârşirii infracţiunii progresive este data săvârşirii acţiunii sau
inacţiunii, şi nu cea a rezultatului definitiv produs; de exemplu, dacă minorul înainte de a împlini
vârsta de 14 ani, a lovit victima, iar aceasta în urma amplificării vătămărilor fără vreo intervenţie a
făptuitorului decedează după ce autorul a împlinit limita de vârstă a capacităţii penale, acesta nu va
răspunde penal deoarece la data când a aplicat victimei lovitura care a condus la moartea acesteia,
nu avea capacitatea penală.
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6. Minorul care la data comiterii faptei prevăzute de legea penală, nu îndeplineşte condiţiile
legale pentru răspunderea penală nu poate fi subiect activ al unui raport juridic penal şi, deci, nu
interesează legea penală. Totuşi, împotriva acestui minor se vor putea lua măsurile de ocrotire
prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului2. Potrivit art. 80
din această lege pentru copilul care a săvârşit fapta prevăzută de legea penală, la propunerea direcţiei
generale de asistenţă specială şi protecţia copilului în a cărei unitate administrativă se află copilul se
va lua una din următoarele măsuri de protecţie specială a copilului: plasamentul sau supravegherea
specializată. În dispunerea uneia dintre aceste măsuri de protecţie specială a minorului, Camera
pentru Protecţia Copilului, atunci când există acordul părinţilor sau al altui reprezentant legal al
copilului, ori, după caz instanţa judecătorească, atunci când acest acord lipseşte, va ţine seamă de:
a) condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei;
b) gradul de pericol social al faptei;
c) mediul în care a crescut şi a trăit copilul;
d) riscul săvârşirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală;
e) orice alte elemente de natură a caracteriza situaţia copilului.
7. Categoria minorilor care răspund penal se subdivide şi ea în două subcategorii: o primă
subcategorie este aceea a minorilor care sunt consideraţi în mod absolut ca având capacitate penală,
iar a doua subcategorie o formează minorii a căror capacitatea penală este relativă.
Din subcategoria minorilor care sunt consideraţi potrivit dispoziţiilor art. 113 alin. (3) NCP,
că au, în mod absolut, capacitatea penală fac parte minorii care au împlinit vârsta de 16 ani. O dată
împlinită această vârstă există prezumţia absolută de capacitate penală care nu poate fi înlăturată
prin probe contrarii.
Caracterul absolut al capacităţii penale a minorului care a împlinit vârsta de 16 ani nu exclude
pentru acesta posibilitatea pe care o au şi făptuitorii majori de a dovedi că se găseşte în vreuna din
stările patologice sau anormale care potrivit art. 28 şi 29 NCP înlătură capacitatea penală a
făptuitorului dacă s-a dovedit că este iresponsabil ori s-a aflat într-o stare de intoxicaţie involuntară,
neputând să-şi dea seama, în momentul săvârşirii faptei, de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea
să le controleze.
Aşadar, minorul care a împlinit 16 ani are, ca şi persoanele majore, capacitatea penală, poate
fi subiect activ de drept penal, faptele prevăzute de legea penală săvârşite de el au caracter penal şi
atrag răspunderea penală atâta timp cât nu există vreo altă cauză de neimputabilitate. Acestor minori
li se va aplica însă sub aspect sancţionator, tratamentul penal prevăzut de legea pentru minori.
A doua subcategorie de minori care sunt consideraţi că au capacitatea penală este a celor cu
vârsta de 14-16 ani dacă organul judiciar face proba că făptuitorul minor, între aceste limite de
vârstă, a săvârşit fapta cu discernământ. În acest caz prezumţia de incapacitate datorată vârstei este
înlăturata, ei fiind socotiţi că au răspundere penală. Tratamentul penal va fi cel al minorului
infractor.
Evident, în cazul acestor minori, pe lângă condiţia privitoare la limita de vârstă, trebuie să
mai fie îndeplinită şi condiţia pozitivă a existenţei probei că minorul între aceste limite de vârstă, în
momentul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală, a avut discernământ, în sens contrar ar opera
prezumţia relativă a lipsei capacităţii penale.
8. Noul Cod penal ca şi Codul penal în vigoare admit prin urmare subcategoriile de minori cu
poziţie juridică alternativă: fie capacitate penală, fie incapacitate penală, în funcţie de dovada în concret
a existenţei discernământului, întrucât realitatea nu îngăduie o separaţie netă bazată numai pe limita de
vârstă între minorii care au capacitate penală şi minorii lipsiţi de această calitate, motiv pentru care
2
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legiuitorul a considerat ca necesară crearea unei zone intermediare a minorilor între 14-16 ani, în care
cuvântul capacităţii penale să-l aibă nu numai limita de vârstă, ci şi realitatea concretă3.
Prin discernământ se înţelege capacitatea unei persoane de a-şi da seama de caracterul şi
urmările faptei pe care o săvârşeşte şi de a-şi manifesta conştient voinţa în raport cu o fapta
determinată.
9. Pentru ca un minor să poată răspunde penal, aşa cum rezultă din cele ce au precedat,
trebuie să fi împlinit vârsta de 16 ani (capacitate absolută) la data săvârşirii faptei prevăzută la legea
penală, ori să aibă vârsta între 14 şi 16 ani la data săvârşirii faptei prevăzute de legea penală, iar
organele de urmărire penală să fi dovedit că, la acea dată minorul avea discernământ.
În caz de concurs de infracţiune, chiar dacă faptele concurente ar fi săvârşite la date foarte
apropiate, dovada existenţei discernământului trebuie făcută pentru fiecare faptă în parte existenţa
discernământului urmând a fi constatată atât în raport cu natura faptei comise, cât şi a împrejurărilor
care o însoţesc4.
Sunt fapte prevăzute de legea penală în raport cu care existenţa discernământului este mai
uşor de dovedit, minorii putând cunoaşte de timpuriu caracterul urât al acestor fapte (răniri, loviri,
furt, distrugeri şi altele), după cum sunt şi fapte al căror caracter ilicit implică o cunoaştere mai
dezvoltată a vieţii şi a ordinii sociale, morale şi de drept (fals, mărturie mincinoasă, tăinuire,
favorizarea infractorului, nedenunţarea şi altele). Prin urmare, va trebui, la stabilirea discernământului să se ţină seama întotdeauna de natura şi felul infracţiunii. De asemenea, va trebui să se
ţină seama dacă minorul a săvârşit fapta la iniţiativa sa ori a fost îndemnat sau ademenit de o altă
persoană majoră sau cu răspundere penală5.
II. Referinţe de drept comparat privind limitele răspunderii penale
1. Codul penal francez stabileşte limitele răspunderii penale în art. 122-8 în care se prevede
că „Minorii care au discernământ răspund penal pentru crime, delicte sau contravenţii în condiţiile
prevăzute de o lege specială, care determină măsurile de protecţie, asistenţă sau supraveghere şi
educare ce pot fi aplicate unui minor. Această lege stabileşte sancţiunile educative ce pot fi
pronunţate împotriva minorilor între 10 şi 18 ani şi pedepsele ce pot fi pronunţate împotriva
minorilor între 13 şi 18 ani, ţinând seama de atenuarea responsabilităţii de care beneficiază din cauza
vârstei lor”. După cum se observă Codul penal francez instituie principiul prezumţiei absolute a
capacităţii penale a minorului care nu a împlinit 10 ani şi prezumţia relativă a capacităţii penale
pentru minori care au vârsta între 10 şi 18 ani, prezumţia absolută a capacităţii penale operează
numai după împlinirea vârstei de 18 ani.
2. Codul penal german instituie în paragraful 19 principiul lipsei absolute a răspunderii
penale pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani. Potrivit acestui text „persoana care la
momentul săvârşirii faptei nu a împlinit vârsta de 14 ani este lipsită de capacitatea penală”
În paragraful 10 din Codul penal german se prevede că dispoziţiile acestui Cod se aplică şi în
cazul faptelor săvârşite de adolescenţi şi tineri dacă legea pentru minori nu dispune astfel.
Legea privind tribunalul pentru minori, în art. 1 defineşte tinerii ca fiind persoanele care au
vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani la momentul săvârşirii faptei.
Când sunt responsabili penal, acestor tineri nu li se aplică Codul penal, ci dreptul penal al
minorilor, prevăzut de legea privind tribunalul pentru minori.
3
Vintilă Dongoroz şi colaboratorii, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea generală, vol II, Editura
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Lipsa relativă a răspunderii penale a minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani este instituită
de legea privind tribunalul pentru minori în art. 3 în care se prevede că „un tânăr este responsabil
penal dacă în momentul săvârşirii faptei este suficient de matur pentru a discerne gravitatea faptei şi
pentru a acţiona în consecinţă”. Această lege prevede lipsa răspunderii penale a minorilor între 14 şi
18 ani, dar această prezumţie este relativă şi poate fi răsturnată, dacă maturitatea acestora o
justifică6.
Legislaţia germană prevede posibilitatea de a mării vârsta majorităţii penale până la 21 de ani.
Astfel, tinerii între 18 şi 21 de ani răspund penal şi sunt judecaţi ca adulţi de către jurisdicţiile penale
de drept comun, lor, însă, li se pot aplica dispoziţiile privitoare la minori, dacă în urma unor
aprecieri globale a personalităţii autorului, ţinând seama şi de condiţiile de viaţă, rezultă că datorită
dezvoltării morale şi intelectuale în momentul săvârşirii faptei, acesta era asemănător unui tânăr.
3. Codul penal spaniol reglementează limitele răspunderii penale a minorului în art. 19 în
care se prevede că „minorii până la vârsta de 18 ani nu răspund penal. Dacă un minor săvârşeşte o
faptă penală va răspunde conform dispoziţiilor legii privind răspunderea penală a minorilor”.
Legea organică privind răspunderea penală a minorilor din 12 ianuarie 2000 prevede lipsa
absolută a răspunderii penale pentru minorii care nu au împlinit 14 ani şi lipsa relativă a răspunderii
penale pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.
Dintre minorii cu capacitate relativă de răspundere penală se diferenţiază, în aplicarea legii şi
a stabilirii consecinţelor pentru faptele comise, două categorii: de la 14 la 16 ani şi de la 16 la 18 ani.
Pentru minorii care au împlinit 16 ani, legea prevede o agravare în cazul săvârşirii de infracţiuni cu
violenţă, intimidare sau punere în pericol a persoanei.
Legea organică privind răspunderea penală a minorului se aplică şi persoanelor majore cu
vârsta între 18 şi 21 de ani care au săvârşit infracţiuni iar judecătorul de instrucţie constată că au
comis faptele în anumite condiţii prevăzute de această lege.
4. Codul penal italian în art. 97 instituie prezumţia absolută a incapacităţii penale a minorului
care nu a împlinit 14 ani. În acest text se prevede: „nu este responsabil persoana care în momentul
săvârşirii faptei nu împlinise 14 ani”.
În articolul 98 este consacrată prezumţia relativă a răspunderii penale a minorilor între 14 şi
18 ani.
Potrivit acestor dispoziţii este responsabil penal cel care în momentul când a comis fapta,
împlinise 14 ani, dar încă nu 18 ani, dacă avea capacitatea de a înţelege şi a vrea, dar limitele
pedepsei vor fi reduse. Când pedeapsa aplicată este închisoarea mai redusă de 5 ani sau amenda, nu
se pot aplica pedepse accesorii.
III. Vârsta, condiţie esenţială în conţinutul unor incriminări sau element circumstanţial
de agravări
1. Noul Cod penal, ca şi Codul penal în vigoare, ţine seama de elementul vârstă nu numai ca
limită a răspunderii penale, ci şi în raport cu persoanele care ar deveni victime ale unor fapte
prevăzute de legea penală.
Uneori, vârsta persoanei vătămate constituie o cerinţă esenţială pentru existenţa anumitor
infracţiuni. Astfel, uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mama aflată în stare de
tulburare psihică (art. 200), are ca subiect pasiv noul-născut asupra căruia s-a săvârşit fapta (inexistenţa
condiţiei de nou-născut face ca fapta să fie încadrată ca omor săvârşit asupra unui membru de familie
ori ca vătămare corporală asupra unui membru de familie); infracţiunea de rele tratamente aplicate
6

Versavia Brutaru, Tratamentul penal al minorului. Drept Comparat, R. D. P nr. 1/2009, p. 173.
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minorului (art. 197) are ca subiect pasiv un minor, adică o persoană care nu a împlinit 18 ani; traficul
de minori (art. 211) are ca subiect pasiv un minor care nu a împlinit vârsta de 18 ani; exploatarea
cerşetoriei (art. 214) presupune fapta persoanei de a determina un minor să apeleze în mod repetat la
mila publicului pentru a cere ajutor material; actul sexual cu un minor (art. 220) este incriminat în mai
multe variante în raport cu vârsta subiectului pasiv (în varianta tip vârsta minorului este între 13 şi 15
ani; prima variantă agravată are ca subiect pasiv un minor cu o vârstă mai mică de 13 ani, iar a doua
variantă agravată la care autorul a abuzat de autoritatea ori influenţa sa asupra victimei care are vârsta
între 13 şi 18 ani); coruperea sexuală (art. 221) care constă în comiterea unui act altul decât cel la care
se referă norma de incriminare a violului, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani,
precum şi determinarea unui asemenea minor să suporte ori să efectueze un astfel de act sau să asiste la
comiterea unui act exhibiţionist sau la spectacole ori reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte
sexuale de orice natură; racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222) al cărui conţinut constă în
fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească
în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în norma de incriminare a actului sexual cu un minor
sau în norma de incriminare a coruperii sexuale a minorilor, inclusiv atunci când propunerea a fost
făcută prin mijloace de transmitere la distanţă; nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului
(art. 379) la care subiect pasiv este un minor, adică o persoană care nu a împlinit 18 ani; împiedicarea
accesului la învăţământul general obligatoriu (art. 380) are ca subiect pasiv, asemănător faptei
precedente, tot un minor;
2. La alte infracţiuni calitatea de minor constituie un element circumstanţial de agravare a
faptei incriminate.
Astfel, determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 191) în noul Cod penal este incriminată
într-o variantă tip şi două variante agravate. Variante tip [art. 191, alin. (1)] constă în fapta de a
determina sau înlesni sinuciderea unei persoane dacă sinuciderea a avut loc. La această variantă
subiectul pasiv este orice persoană adultă responsabilă. Prima variantă agravată [art. 191 alin. (2)] se
particularizează de varianta tip prin aceea că subiectul pasiv este un minor cu vârsta între 13 şi 18
ani sau o persoană cu discernământ diminuat. A doua variantă agravată [art. 191, alin. (3)] se
deosebeşte de variantele precedente întrucât subiectul pasiv al acestei fapte este un minor care nu
împlinit vârsta de 13 ani sau o persoană care nu a putut să îşi dea seama de consecinţele acţiunilor
sau inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze.
Potrivit art. 205 alin. (3) lit. b) NCP, lipsirea de libertate în mod ilegal a unui minor constituie
un element circumstanţial de agravare a acestei fapte.
Proxenetismul, care presupune determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori
obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe
persoane, potrivit art. 213 alin. (3) NCP, dacă este săvârşită faţă de un minor, fapta va căpăta un
caracter agravat.
Violul (art. 218) în reglementarea noului Cod penal constă în raportul sexual, actul sexual
oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de
a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare. Printre elementele circumstanţiale de agravare
prevăzute în art. 218 alin. (3) lit. c) NCP funcţionează şi cel în care victima este un minor care nu a
împlinit vârsta de 16 ani.
Agresiunea sexuală (art. 219) are un conţinut asemănător faptei de viol cu deosebirea că
elementul material constă în actul de natură sexuală, altul decât cel descris în art. 218 Cod penal care
incriminează violul dar prin acelaşi mod (constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de
a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare).
Fapta de agresiune sexuală, ca şi infracţiunea de viol, are un caracter mai grav atunci când
este săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
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3. După cum se observă din cele ce preced, vârsta minorului constituie o cerinţă esenţială sau
un element circumstanţial de agravare a unor fapte incriminate, fie în cazul în care minorul nu a
împlinit 18 ani, fie în cazul în care minorul are o anumită vârstă precizată în conţinutul normei de
incriminare. În aceasta din urmă ipoteză la stabilirea limitei vârstei s-a ţinut seama de anumite nevoi
de ocrotire a minorului, mai ales în ceea ce priveşte dezvoltarea sa fizică ori psihică, pe lângă alte
valori sociale care se referă la libertatea minorului, integritatea şi sănătatea ori chiar viaţa acestuia
care sunt ocrotite în principal prin incriminarea faptei.
Credem că la unele infracţiuni la care vârsta minorului, ca subiect pasiv, constituie cerinţă
esenţială a conţinutului acestuia sau element circumstanţial de agravare, legiuitorul, în noul Cod
penal, nu a ţinut seama, în toate cazurile, de nevoia unei corelări a dispoziţiilor art. 113 Cod penal,
care stabilesc limitele răspunderii penale, cu limita de vârstă la care se referă norma de
incriminare.
Exemplul cel mai elocvent în acest sens îl constituie modul în care a fost formulat textul de
incriminare a faptei de determinare sau înlesnire a sinuciderii prevăzute în art. 191 NCP.
Autorii noului Cod penal, la formularea conţinutului normei de incriminare a faptei de
determinare sau înlesnire a sinuciderii au avut în vedere instituirea unui tratament sancţionator al
infractorului diferenţiat după cum subiect pasiv al acţiunilor incriminate este o persoană cu
discernământ diminuat ori o persoană lipsită de discernământ. În consecinţă această faptă a fost
incriminată în art. 191 în trei variante: una tip şi două agravate.
Varianta tip [art. 191 alin. (1)] are ca subiect pasiv orice persoană cu discernământ nealterat
adică o persoană adultă şi care îşi dă seama de acţiunile sau inacţiunile sale şi poate să le controleze:
prima variantă agravată [art. 191 alin. (2)] se particularizează de varianta tip prin aceea că subiectul
pasiv este o persoană cu discernământ diminuat, respectiv un minor care are vârsta între 13 şi 18 ani
sau o altă persoană cu discernământ diminuat; a doua variantă agravată [art. 191 alin. (3)] are ca
subiect pasiv o persoană lipsită de discernământ adică un minor care nu a împlinit 13 ani sau o altă
persoană care nu a putut să îşi dea seama de consecinţele acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu putea
să le controleze. În această din urmă ipoteză neputând fi vorba de o hotărâre a subiectului pasiv de a
se sinucide, condiţie cerută de norma de incriminare a determinării sau înlesnirii sinuciderii, fapta
este sancţionată la fel ca şi infracţiunea de omor7.
Dacă procedăm la o analiză comparativă a dispoziţiilor art. 191 NCP cu cele ale art. 113 din
acelaşi Cod, vom observa că nu există nicio corelare deşi, aşa cum rezultă din expunerea de motive,
această corelare se impune.
Lipsa necorelării se explică prin faptul că proiectul noului Cod penal, în varianta aprobată
de Guvern şi trimisă la Parlament, în textul care reglementa limitele răspunderii penale, se
prevedea că „minorul care nu a împlinit 13 ani nu răspunde penal; minorul care are vârsta între 13
şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ; minorul
care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii iar în dezbaterile asupra proiectului
s-a propus şi apoi s-a adoptat ca limita minimă a capacităţii penale să fie ridicată de la 13 ani (cât
era în proiect) la 14 ani.
Inexistenţa unei corelării între aceste dispoziţii este o mare greşeală. Se ridică, în mod logic,
întrebarea care va fi încadrarea juridică a faptei de determinare sau înlesnire a sinuciderii în cazul în
care victima are vârsta de 13 ani şi jumătate pentru că potrivit dispoziţiilor art. 191 NCP fapta se
încadrează la prima variantă agravată iar dacă avem în vedere că în temeiul art. 113 NCP victima
este lipsită de discernământ şi ar conduce la încadrarea în cea de-a doua variantă agravată”.
Credem că se impune o modificare cât mai curând posibilă a dispoziţiilor art. 191 alin. (2) şi
alin. (3) NCP.
Ca o concluzie generală credem că se impune corelaţia dispoziţiilor art. 113 NCP cu
dispoziţiile din normele de incriminare a unor fapte contra libertăţii şi integrităţii sexuale.
7

A se vedea expunerea de motive publicată în noul Cod penal, 2009, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 34.
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4. Violul, ca o primă faptă din grupul celor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, în noul Cod
penal a fost reglementat într-o nouă formulare pornind de la ideea de act de penetrare astfel încât în
conţinutul acestei infracţiuni se va include raportul sexual în sensul cunoscut, cât şi actele de
penetrare vaginală sau anală realizată în alte modalităţi, astfel definit violul acoperă toate actele de
penetrare, indiferent dacă au fost comise de agresor asupra victimei, sau dacă victima a fost obligată
să facă acest lucru. În privinţa elementelor circumstanţiale de agravare a violului, unele nu au mai
fost menţionate iar altele au fost reformulate, aşa cum s-a procedat în cazul comiterii faptei asupra
unei victime care este rudă în linie directă, frate sau soră cu făptuitorul, pentru a rezulta cu claritate
că această faptă absoarbe incestul, pentru a pune capăt incertitudinilor din practica judiciară
privitoare la acest aspect, precum şi a împrejurării în care victima nu a împlinit 16 ani, în raport cu
15 ani în Codul penal în vigoare, pentru a avea în vedere posibilitatea în care în condiţie excepţională, un minor poate să încheie o căsătorie potrivit art. 272 alin. (2) din Codul civil în vigoare.
Actul sexual cu un minor se deosebeşte de viol, în varianta când subiect pasiv este un minor,
numai prin modurile în care se ajunge la realizarea actelor incriminate (raportul sexual, actul sexual
oral ori anal) în sensul că acestea, în cazul violului se săvârşesc prin constrângere, punere în
imposibilitate a victimei de a se apăra ori de aşi exprima voinţa, iar în ipoteza actului sexual cu un
minor actele incriminate nu se efectuează în aceste modalităţi, ceea ce se presupune că victima îşi dă
consimţământul.
Actul sexual cu un minor este incriminat într-o variantă tip şi mai multe variante agravate. La
varianta tip victima are vârsta între 13 şi 15 ani; la prima variantă agravată victima are vârsta mai
mică de 13 ani; la a doua variantă agravată vârsta victimei este între 13 şi 18 ani, când majorul a
abuzat de autoritatea ori influenţa sa asupra victimei.
5. În expunerea de motive a proiectului noului Cod penal se precizează că limita de 15 ani a
victimei în cazul actului sexual cu un minor, la varianta tip, se corelează cu dispoziţiile Codului
familiei care admit căsătoria cu dispensă a femeii de la 15 ani, dispoziţii care în prezent nu mai sunt
în vigoare iar limita minimă a căsătoriei, aşa cum am mai arătat, este de 16 ani.
Considerăm că atâta vreme cât actul sexual cu un minor nu se săvârşeşte în niciunul dintre
modurile în care se comite violul, dispoziţiile art. 220 NCP ar trebui reformulate în sensul de a
corela aceste dispoziţii cu cele ale art. 113 NCP şi ale art. 272 alin. (2) C. civ.
Acelaşi modificări se impun şi în cazul faptei de corupere sexuală a minorilor, cât şi de
racolare a minorilor în scopuri sexuale.
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