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         Initailement proclamée de manière éphémère, la liberté d'association est 
devenue un des principes les mieux ancrés dans l'ordre juridique. Cette réalité a 
permis, par le biais de la liberté d'association, une analyse de l'impact du concept 
d'association sur des droits et libertés tels la liberté de réunion, le droit de grève, 
la liberté syndicale, la liberté religieuse ou la liberté contractuelle. 
       
          Un prim aspect spre care îmi îndrept aten ia, chiar dac  într-o abordare 
sintetic , este cel al disjungerii termenilor de asociere i de libertate de asociere
pentru a putea percepe semnifica ia distinct  a fiec ruia i implicit a raportului 
intervenit între ace tia.
          No iunea de asociere prezint  un caracter plurivalent, reg sindu-se în 
limbajul juridic integrat  în varii formule, devenind în func ie de context 
susceptibil  unor accep iuni multiple1. Din punct de vedere juridic, se contureaz
ca evident  necesitatea delimit rii sinonimiilor terminologice, dublate i sub 
aspectul semnifica iei, de coinciden ele de redactare2 sau doar de accep iune în 
materia acestei no iuni. Pe cale de consecin  se pune problema identific rii
sensului relevant pentru libertatea de asociere3.
          Astfel, în considerarea diverselor reglemet ri în vigoare, no iunea de 
asociere este susceptibil  unui dublu în eles, respectiv de: 
          I.  Act juridic bi- sau plurilateral, de natur  voluntar , cu titulatur
distinct . Exemplific în acest sens: 
         a) contractul de asociere care, la rândul s u, poate avea drept obiect, spre 
exemplu:      
              - constituirea asocierilor f r  personalitate juridic , cu excep iile
prev zute de art. 86 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv pentru: asocierile f r
personalitate juridic  prev zute la art. 28; fondurile de investi ii constituite ca 
asocia ii f r  personalitate juridic ; asocierile cu o persoan  juridic  pl titoare de 
impozit pe profit; 
             - gruparea cabinetelor individuale în vederea exercit rii în comun a unor 
profesii liberale. Amintesc enumerativ în acest sens de dispozi iile art. 8 alin. (1) 

1 Pentru sensul economic al no iunii de asociere a se vedea I. Popa, Tranzac ii interna ionale, politici, 
tehnici, instrumente, Ed. Recif, Bucure ti, 1992, p. 272-286, apud V. G in , „Regimul juridic al 
no iunii de asociere în dreptul comercial român”, în Revista de drept comercial,  nr. 11/1998, p. 54 
2 Spre exemplu s-a re inut c  „asocierile se prezint  sub dou  forme: ca fapt izolat, tranzitoriu, cazual, 
iar în acest caz asocierile se numesc reuniuni ori ca fapt permanent, restabilit i atunci avem de a face 
cu asocia i”. A se vedea C. Dissescu, Drept constitu ional, Bucure ti, 1915, p. 56 - 57 
3 Nu am în vedere nici asocierea ca mijloc de integrare european , ca un regim tranzitoriu spre 
adeziunea statului asociat la Comunitate. A se vedea în acest sens C. Coteanu, „Acordul de asociere- 
form  de cooperare comunitar ”, în Dreptul,  nr. 1/1995 , p. 3 - 15 
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din Legea nr. 51/1995 privind organizarea i desf urarea profesiei de avocat care 
men ioneaz  conven ii de grupare i asociere a cabinetelor avoca i, precum i de 
dispozi iile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 16/ 2007 privind organizarea i
exercitarea profesiei de geodez ce consacr  expres c  „birourile individuale se pot 
asocia prin contract de asociere”; 
            - înfiin area de institu ii. Spre exemplu, pentru înfiin area institu iilor de 
protec ie special  a persoanelor cu handicap i stabilirea modului de administrare a 
acestora, contractul-cadru de asociere este stabilit prin ordinul Ministerului 
S n t ii i al Familiei4;
           - realizarea unor structuri de grupare a întreprinderilor, pentru 
îndeplinirea unor asocieri de cooperare sau concentrative5;
          -   atribuirea de bunuri Spre exemplu, atribuirea, în totalitate sau în parte, 
a imobilelor, construc ii i terenuri aflate în administrarea unor regii, c tre 
anumite persoane juridice6;
          - sus inerea financiar  a unor structuri de c tre autorit ile administra iei 
publice. În acest sens, am în vedere organiza iile sportive din interpretarea 
coroborat  a dispozi iilor art. 12 i art. 67-69 din Legea educa iei fizice i sportului  
nr. 69/2000 cu dispozi iile art. 28 din Legea administra iei publice locale nr. 
215/2001.
          - contractul de asociere în participa iune, în sensul reglementat de 
dispozi iile art. 251Cod comercial7;
      b) contractul de parteneriat, cum este cel care st  la baza constituirii 
consor iului universitar ce reprezint  o asociere voluntar , de interes general, între 
dou  sau mai multe institu ii de înv mânt superior, dintre care cel pu in una este 
acreditat 8;
      c) fuziunea, ca form  de reorganizare, în accep iunea consacrat  de 
reglement rile din legisla ia incident  diverselor persoane juridice, distinct  de 
modalitatea concret  de realizare a unei concentr ri economice; 

4 A se vedea art. 9 din Legea nr. 519 pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protec ia special
i încadrarea în munc  a persoanelor cu handicap, publicat  în M.Of. nr. 555 din 29.07.2002 

5A se vedea art. 33-34 din Legea nr. 15/1990, iar în materia concentr rilor economice art. 10 din 
Legea concuren ei nr. 21/1996 R, publicat  în M.Of. nr. 742 din 3.12.2005, Regulamentului pentru 
autorizarea concentr rilor economice, publicat în M.Of. nr. 374  din 31.03.2004. Acesta din urm ,
prin dispozi iile art. 44, consacr fuziunea de facto ce reprezint  combinarea activit ilor a doi sau 
mai mul i agen i economici independen i care, de i î i p streaz  personalitatea juridic , în absen a
unui act juridic legal, creeaz  un grup care se manifest  concuren ial ca o singur  entitate economic .
6 A se vedea art. 6 alin. (4) din Hot rârea nr. 60 privind organizarea i func ionarea Regiei Autonome 
"Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicat  în M.Of. nr. 105 din 01.02.2005 
7 A se vedea pentru detalii asupra acestuia i : G. Chifan, „Asocia ia în participa ie”, în Revista de 
drept comercial, nr. 2/2005, p. 35 - 46, A. Horvath, „Modific ri legislative aduse regimului juridic al 
asocierii în participa iune”, în Dreptul, nr. 3/2001, p. 57-65, V. Rebreanu, „Asocia iunea în 
participa iune între tradi ie i actualitate”, în Revista de drept comercial, nr. 4/1995, p. 112 - 119, etc 
8 Art. 2 din Legea consor iilor universitare nr. 287, publicat  în M.Of. nr.614 din 07.07.2004. Pentru  
sensul de contract de parteneriat public-privat a se vedea i V. P tulea, „Forma de asociere a 
parteneriatului public-privat”, în Dreptul, nr. 11/2005, p. 44 
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       d) actele constitutive, indiferent de denumirea ce le este consacrat
normativ, a pluralit ii categoriale de entit i organizatorice asociative cu 
statut de persoan  juridic .
          În aceast  accep iune, opinez în sensul c  asocierea se realizeaz  prin 
manifestarea libert ii contractuale, concretizat  în actul de asociere, ale c rui 
efecte sunt fie crearea unei entit i juridice, fie asigurarea cadrului necesar pentru 
desf urarea în comun a anumitor activit i, cu respectarea limitelor acestei 
libert i, a a cum sunt acestea determinate de lege. Astfel, limitele generale clasice 
sunt consacrate de art. 6 Cod civil - ordinea public i bunele moravuri. 
Coordonatele acestora vor condi iona orice alt  limitare a libert ii contractuale, 
prev zut  de reglement ri speciale în raport cu dreptul civil.    
          II.  Structur  asociativ , în sensul unei entit i cu sau f r  personalitate 
juridic , înfiin at  prin manifestarea de voin  a membrilor, concretizat  sau nu în 
acte juridice, în vederea desf ur rii unor activit i diverse, fiind expresia punerii 
în valoare a unor libert i recunoscute normativ (spre exemplu, libertatea de 
asociere, libertatea contractual , libertatea religioas  sau libertatea sindical )
          Dup  criteriul prezen ei sau absen ei statutului de persoan  juridic , sunt 
astfel de stucturi asociative:  
          a) persoanele juridice de tip asociativ, fiind exceptat  categoria 
persoanelor juridice constituite prin actul de dipozi ie al organului de stat 
competent, precum  i cele de tipul structurilor individuale; 
          b) entit ile juridice f r  statut de persoan  juridic , cum sunt:    
          - asocia ia familial , o prezen  relativ recent  în via a juridic 9 pentru care 
propun, în absen a unei defini ii legale a no iunii, urm toarea definire, respectiv de 
form  asociativ , f r  personalitate juridic , în componen a c reia se reg sesc 
numai persoane fizice, având ca principal element comun i obligatoriu calitatea de 
membru al aceleia i familii, i a c rei participare la circuitul juridic este 
condi ionat  de prealabila autorizare i înregistrare în registrul comer ului în 
condi iile legii.
          - formele de asociere în agricultur , constituite în baza art. 2 din Legea nr. 
36/1991, independent de orice formalitate juridic , fiind suficient  simpla 
în elegere verbal  sau scris  intervenit  între membrii acesteia10, fixându-se 
totodat  atât obiectul de activitate, cât i condi iile în care convin s - i desf oare
activitatea în considerarea scopului comun urm rit. Acestea sunt forme asociative 
distincte de no iunea de asocia ie familial .
          - sistemul societar de tip holding. În literatura de specialitate11, acesta 
desemneaz  generic o „structur  de proprietate care faciliteaz  controlul asupra 
activit ii societ ilor participante în vederea atingerii obiectivelor urm rite”, 

9 În prezent cadrul legal este stabilit de Legea nr. 300 privind autorizarea persoanelor fizice i a 
asocia iilor familiale care desf oar  activit i economice în mod independent, publicat  în M.Of. nr. 
576 din 29.06.2004 i de Normele sale de aplicare, sporadic, f când obiectul i a altor dispozi ii legale 
cum ar fi Legea nr. 26/1990 R  
10 Atunci când îmbrac  forma unei în elegeri dobândind natura juridic  a unui contract 
11 V. P tulea, „Sisteme societare de tip holding i grupurile de societ i”, în Dreptul, nr. 2/1996, p. 4 
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sensul no iunii de control „fiind de sistem de dirijare a mecanismului operativ care 
permite func ionarea într-un mod adecvat a structurilor  organizatorice complexe”. 
          - grupul de societ i. Acesta a fost definit într-o opinie doctrinar 12 ca 
reprezentând în esen  „societ i comerciale cu individualitate juridic  distinct ,
dar dependente din punct de vedere economic, al controlului i deciziilor, de o 
societate mam  (sau de un centru comun de decizie exterior)”;    
           Atât sistemul societar de tip holding, cât i grupul de societ i, reprezint
structuri asociative contemporane, lipsite de personalitate juridic i beneficiind de 
o normare disparat  în anumite domenii specializate cum sunt, spre exemplu, pia a
de capital, domeniul bancar sau cel al asigur rilor.
 - orice alt  structur  asociativ ce nu întrune te elementele constitutive 
necesare existen ei unei persoane juridice, înfiin ate potrivit unor acte normative 
speciale.  
          Sintetizând men iunile evocate, propun ca defini ie a termenului de 
asociere, accep iunea de grupare voluntar i liber consim it , intervenit  între 
dou  sau mai multe persoane, independent de surprinderea sa într-o form
contractual , a c rei finalitate o reprezint  crearea unei structuri asociative, cu 
sau f r  personalitate juridic , în vederea realiz rii unui interes comun i care s
fie identificat  ca form  concret i efectiv  de exercitare, dup  caz, a libert ii de 
asociere sau a unei alte libert i, nefiind exclus  posibilitatea unor conexiuni între 
acestea.
         În materia no iunii de libertate de asociere, inexisten a unei defini ii

normative a fost suplinit  de jurispruden a Cur ii Constitu ionale care a identificat-
o cu „posibilitatea cet enilor de a se asocia, în mod liber, nu numai în partide 
politice i sindicate, ci i în alte tipuri de organiza ii, ligi i uniuni, cu scopul de a 
participa la via a politic , tiin ific , social , cultural , sportiv  sau de a- i realiza o 
serie de interese legitime comune”13.
          În ordinea juridic  interna ional , respectiv în jurispruden a C.E.D.O., s-a 
statuat c  în sensul art. 11 din Conven ie termenul de asociere se refer  la „o 
grupare voluntar  liber consim it , în vederea atingerii unui scop comun”, iar
conceptul de libertate de asociere const  în „acea facultate, recunoscut  unei 
persoane, de a constitui o grupare, împreun  cu alte persoane, în vederea atingerii 
unui scop, f r  ca autorit ile statale s  se opun  la aceasta”14.
          Apreciez c  defini ia consacrat  în planul jurispruden ei europene 
conceptului de asociere, relevant  pentru inciden a art. 11 din Conven ie, prezint
un caracter uzual elementar, reflectând o abordare simplificat , din ra iuni de 
accesibilitate, fiind suficient de permisiv .

12 Pentru o analiz  detaliat  a se vedea C. Gheorghe, „Structuri suprasocietare. Grupurile de 
societ i”, în Revista de drept comercial, nr. 3/2005, p. 61 - 87 
13 Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 4/10.02.1993, publicat  în M.Of.  nr. 60 din 24.03.1993 
14 Comisia European  a Drepturilor Omului, 6 iulie 1977, nr. 6094/1974, X c/Suède, DR nr. 9, p. 5; 
Hot rârea din 13.08.1981, cauza Young, James i Webster c. Regatului Unit,  Plenul Cur ii, publicat
în Jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, culegere întocmit  de Vincent Berger, 
IRDO, p. 500, apud V. B rb eanu, Dreptul de asociere în jurispruden a Cur ii Europene a 
Drepturilor Omului, Ed. Lumen, Ia i, 2006, p. 22  
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          În plus, este eviden iat  ideea c  autonomia no iunilor consacrate în 
cuprinsul Conven iei fa  de cele din sistemele de drept na ionale, este completat
de un specific al con inutului acestora, care nu corespunde în mod necesar cu cel 
proclamat în dreptul intern. Astfel, calific rile operate de legisla ia na ional  au 
numai un caracter relativ, reprezentând doar un punct de pornire cu valoare 
indicativ  pentru analiza pe care instan a european  o face cu privire la termeni15.
          Pe cale de consecin , sfera de aplica ie a prevederilor art. 11 din Conven ie
excede domeniul vizat de dispozi iile normative române ti, fiind lipsite de 
relevan  forma juridic  efectiv  în care se poate concretiza o structur  asociativ
rezultat  din exerci iul libert ii de asociere, precum i recunoa terea sau nu de 
c tre legea na ional  a pesonalit ii juridice pentru aceste entit i16.    
          Într-o abordare sintetic , propun drept accep iune a no iunii de libertate de 
asociere, acea libertate fundamentat  normativ, recunoscut  fiec rei persoane, al 
c rei con inut este exercitat fie exclusiv individual, sub aspectul laturii negative,
fie cu caracter colectiv, sub aspectul laturii pozitive, îns  întotdeauna în baza 
liberului consim mânt al titularilor i dând na tere unor grup ri permanente, cu 
o durat  limitat  sau nelimitat  în timp, în vederea realiz rii unui scop comun17.

       Astfel, în materia raportului conturat între libertatea de asociere i
asociere, în accep iunile conceptuale propuse anterior, opinez în sensul existen ei
unui raport mijloc-efect, cauza fiind reprezentat  de voin a p r ilor de a- i
exercita, într-un anumit scop, libertatea recunoscut  normativ, respectiv de 
anterioritate a celei dintâi no iuni pentru cea de a doua.  

Un alt aspect pe care îl aduc în discu ie vizeaz  constatarea - grefat  pe 
realit ile practice- existen ei de leg turi între libertatea de asociere i exerci iul 
altor libert i. Categoriile pe care le am în vedere sunt cele de genul: libertatea 
întrunirilor, libertatea sindical , libertatea credin ei, dreptul la grev , libertatea 
contractual .

Se impun anumite preciz ri în ideea evit rii unor eventuale confuzii între 
aceste institu ii juridice, posibilele conexiuni sau suprapuneri par iale pe care le 
prilejuiesc sub aspectul con inutului neavând puterea de a anula natura individual
specific i distinct , fiecare reprezentând i altceva decât aplica ii concrete ale 
libert ii de asociere . 
        Referitor la tipurile de libert i supuse analizei comparative, în dreptul 
nostru pozitiv, majoritatea18 beneficiaz  de consacr ri exprese în textul 

15 A se vedea  în acest sens i Hot rârea C.E.D.O. din 29.04.1999 în cauza Chassagnou i al ii c. 
Fran a
16 A se vedea i V. B rb eanu, Dreptul de asociere în jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor 
Omului, Ed. Lumen, Ia i, 2006, p. 25. De asemenea, sub aspectul stabilirii dac  o entitate este 
specific  de drept privat sau de drept public, determinant  apare structura func ional i atribu iile pe 
care le exercit  asocierea i nu calificarea sistemului de drept intern. În acest sens a se vedea C. 
Bîrsan, Conven ia european  a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol. I. Drepturi i
libert i, Ed. C. H. Beck, Bucure ti, 2005., p. 816 - 818 
17 Pentru caracterul permanent al scopului a se vedea i  J. Robert, Libertés publiques et droit de 
l homme, Ed. Montchrestien, Paris, 1988, p. 569  
18 Excep ia fiind constituit  de libertatea contractual  care nu se reg se te consacrat  de aceast
manier  în actul fundamental. Posibilitatea de a argumenta consacrarea implicit  nu este încurajat  de 
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constitu ional, completarea cadrului normativ intern fiind asigurat i de dispozi ii
ale unor instrumente juridice interna ionale, de la caz la caz, recunoa terea acestora 
fiind expresia fie a unui caracter autonom, fie ca subîn elese sau ca aplica ii ale 
libert ii de asociere19.
        În cazul libert ii de întrunire, încadrarea sa în mod tradi ional în categoria 
drepturilor i libert ilor social-politice al turi de libertatea de asociere, cumulat
cu o reglementare frecvent  în cadrul acelora i dispozi ii ale unor texte normative, 
eviden iaz  existen a unor conexiuni sub aspect structural care nu sunt îns  de 
natur  s  altereze sau s  estompeze caracterul independent i specificul fiec rei
libert i în parte. Se impune astfel o abordare particularizant , între ele existând în 
esen  diferen e majore20.
       Distinc ia dintre cele dou  liber i vizeaz  multiple aspecte, dintre care cu 
titlu exemplificativ i f r  a le detalia, le men ionez pe cele referitoare la: formele 
sub care pot fi puse în valoare fiecare atare libertate în parte, statutul titularilor, 
natura i durata scopului, gradul de organizare, posibilitatea dobândirii statutului de 
persoan  juridic 21.
        Prin raportare la libertatea de asociere, libertatea de întrunire poate fi 
exercitat  de c tre titularii s i anterior sau posterior constituirii unor structuri 
asociative, preponderent independent i necondi ionat de existen a unor asemenea 
construc ii. Nu este exclus  posibilitatea ca membrii unei asocieri, în sensul 
discutat, s  participe la întruniri, condi ionat sau nu de apartenen a la respectiva 
structur  .Practic, poate fi identificat  chiar i o form  de exerci iu a libert ii de 
întrunire de c tre înse i structurile asociative, respectiv atunci când acestea 
ac ioneaz  în calitatea de organizatori ai unor manifesta ii în condi iile legii. 
        În materia dreptului la grev , re in calitatea sa de mijloc de ac iune, pus, 
de regul , la dispozi ia structurilor asociative specializate, exclusiv de tipul 
sindicatelor. Astfel, prin natura sa specific , acest drept implic  existen a,
anterioar  exerci iului, a cel pu in unei structuri asociative, respectiv o unitate22 ai 
c rei salaria i pot fi sau nu organiza i în sindicate reprezentative23. Existen a acestei 
ultime forme asociative coincide cu recunoa terea sa ca titular consacrat normativ 
al dreptului la grev .

atitudinea Cur ii Constitu ionale. Aceasta afirm  tran ant în Decizia nr. 356/2005 c  “în cauza de fa
obiectul pretinsei înc lc ri îl constituie - chiar dac  nu este nominalizat  ca atare - libertatea 
contractual  care, în ciuda unei aparente identit i terminologice, nu face parte din categoria 
drepturilor i libert ilor fundamentale în expresia lor constitu ional  “. 
19 A se vedea i dispozi iile art. 21-22 din Pactul interna ional privitor la drepturile civile i politice, 
etc. 
20 Sub acest aspect al diferen ierilor existente între libertatea de asociere i libertatea de întrunire, a 
fost exprimat  opinia potrivit c reia „cele dou  tipuri de libertate nu se confund  de i au tr s turi 
comune”. A se vedea T. Dr ganu, Drept constitu ional i institu ii politice. Tratat elementar,Vol. I, 
Ed. Lumina Lex, Bucure ti , 1998, p. 184 
21 Pentru o abordare detaliat  a se vedea  i I. Muraru, S. T n sescu, Drept constitu ional i institu ii
politice, vol. 1, ed. a XI-a, Ed. All Beck, Bucure ti, 2003 , p. 243 
22 Sensul acesteia este de „persoan  juridic  care utilizeaz  munca prestat  de salaria i”, a a cum a 
fost desemnat prin dispozi iile art. 2 lit. a din Legea nr. 168 privind solu ionarea conflictelor de 
munc , publicat  în M.Of. nr. 582 din 29.11.1999 
23 În absen a acestor construc ii  se aplic  dispozi iile incidente din legea special
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         În problematica raportului existent între libertatea de asociere i libertatea 
sindical , apreciez c  aceasta din urm , sub principalele sale aspecte, respectiv 
constituirea unor structuri de tipul sindicatelor sau organiza iilor sindicale i
afilierea la sindicate sau organiza iile acestora, reprezint  o form  particular  de 
exercitare a libert ii de asociere. Aceast  opinie concord  cu jurispruden a
C.E.D.O.24 ce a statuat c  libertatea de asociere este o no iune general , pe când 
dreptul de a întemeia sindicate i de a se afilia la cele existente este, mai degrab , o 
component  a acestei no iuni, decât un drept distinct, prezentând un caracter 
derivat.
       Potrivit dipozi iilor legale în vigoare, libertatea religioas  cuprinde dreptul 
oric rei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a i-o manifesta în mod 
individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practicile i ritualurile 
specifice cultului, inclusiv prin educa ie religioas , precum i libertatea de a- i
p stra sau schimba credin a religioas .De asemenea, se  afirm  c  orice persoana 
are dreptul s  î i manifeste credin a religioas  în mod colectiv, conform propriilor 
convingeri i prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu personalitate 
juridic , cât i în structuri f r  personalitate juridic  25.
                 În materia exerci iului con inutului libert ii religioase, respectiv a 
vreunei componente a acesteia, apreciez c  intersec ia cu libertatea de asociere, sub 
latura sa pozitiv , devine evident  atunci când manifestarea propriilor convingeri 
religioase ale titularilor capat  o expresie social  concretizat  într-o form
organiza ional  colectiv , prin participarea la constituirea sau afilierea la diversele 
structuri asociative recunoscute de legisla ia special  în vigoare. 
 Cât prive te rela ia dintre libertatea de asociere i libertatea contractual ,
cel pu in din perspectiva fundamentului structurilor asociative, în literatura de 
specialitate i în jurispruden , se remarc  o atitudine cel pu in reticent , în fapt 
refractar , privind asocierea celor dou  libert i -  contractual i de asociere.    
 Astfel, s-a considerat c  libertatea de asociere se manifest  exclusiv în 
cazul constituirii categoriei asocierilor cu scop neeconomic, pe cale de consecin
fiind exclus ca fundament al oric rei structuri asociative cu scop patrimonial, 
indiferent de prezen a sau absen a statutului de persoan  juridic , comerciant sau 
necomerciant.  
 Totu i, în doctrina comercial , a fost exprimat i opinia potrivit c reia
asocierea în vederea constituirii de societ i comerciale, reglementat  de art. 1 din 
Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, este f cut  în continuarea 
principiului cu consacrare constitu ional  în materia dreptului de asociere26.

24 Cauza Young, James i Webster c. Marii Britanii care a mai statuat i c  ”(...)o anumit  libertate de 
alegere în ce prive te exercitarea unei libert i este inerent  con inutului acesteia”; cauza Tüm Haber 
Sen i Çýnar c. Turcia, Hot rârea din 21.02. 2006 
25 Art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (1) i alin. (3) din Legea nr. 489 privind libertatea religioas i regimul 
cultelor, publicat  în M.Of. nr. 11/08.01.2007 
26 A se vedea St. D. C rpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Societ i comerciale,
Reglementare, doctrin , jurispruden ,  Ed. All Beck, Bucure ti, 2002,  p. 1 
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  Considerând fundamentul structurilor asociative ca reprezentat de rela ia27

dintre voin a persoanelor fizice i /sau juridice, de a le constitui ca entit i juridice, 
i voin a etatic  normativ , de a le recunoa tere efectiv acest statut, apreciez c

nivelul volitiv î i g se te expresie în exerci iul libert ii de asociere i / sau liber ii
contractuale, dup  caz.
 Astfel, în materia persoanelor juridice de tip asociativ, opinez în sensul 
dubl rii libert ii contractuale de c tre libertatea de asociere exercitat  anterior, în 
cazul acelor subiecte de drept c rora le este recunoscut .
           Pe cale de consecin , în materia raportului dintre libertatea de asociere i
libertatea contractual , dincolo de dinamica deja conturat , chiar dac  incidental i
adi ional, se impune precizarea c  în ciuda rangului normativ dac  nu incert28, cel 
pu in generator de controverse doctrinare29 al libert ii contractuale, aceasta din 
urm  joac  rolul de instrument prin care se prelunge te, se concretizeaz  libertatea 
de asociere în situa ia anumitor structuri asociative.

Prin prisma consider rii drepturilor în genere ca fiind elemente de 
concretizare, în structur  de tip re ea, a însu i principiului libert ii, faptul c
libertatea contractual  sus ine efectivitatea mai multor drepturi fundamentale 
„clasice”, de „rang primar”, în sensul c  nu le este contestat caracterul 
fundamental, printre care i libertatea de asociere, nu trebuie s  anihileze îns
caracterul autonom al libert ii contractuale ca libertate, ca drept (indiferent c  i se 
recunoa te sau nu caracter fundamental i indiferent dac  este garantat  sau nu ca 
atare, expres sau implicit, la nivel constitu ional), chiar dac  „de rang secundar”. 
      Concluzia relevat  de aceast  analiz  succint  este cea conform c reia 
libert ile men ionate sunt distincte de libertatea de asociere, respectiv de 
structurile asociative efective constituite prin exercitarea sa, fiind inadmisibil  teza 
suprapunerii lor. Astfel, sunt identificabile, dup  caz : 
  - un raport de condi ionare, caracterizat de obligativitatea anteriorit ii
existen ei unei structuri asociative cu statut de persoan  juridic  (întotdeauna între 
libertatea de asociere - dreptul la grev );

- un raport de la general la particular, cum este cel dintre libertatea de 
asociere - libertatea sindical 30, în considerarea men iunilor f cute mai sus; 

- un raport de intercondi ionare, atunci când exerci iul anumitor 
elemente de con inut ale unor libert i este presupus de însu i con inutul libert ii
de asociere, materializându-se în forme concrete ale acesteia, f r  a se limita îns

27 Consider c  limitele temei pe care o abordez impun evitarea intr rii în problematica ra iunilor
pentru care statul recunoa te voin ei subiectelor de drept capacitatea de a produce asemenea efecte 
juridice, chestiune care excede cadrului strict juridic, fiind meta-juridic i a c rei explicitare s-a 
încercat secole de-a rândul prin teoria autonomiei de voin . Pentru detalii, a se vedea G. Olteanu, 
Autonomia de voin  în dreptul privat, Ed. Universitaria, Craiova, 2001  
28 Ibidem 19  
29 V. Babiuc, V. Stoica, “Libertatea contractual i dreptul constitu ional”, în Dreptul 7/1995, p. 8 - 
12
30 În subsidiar presupune o serie de drepturi pe care persoana care îndepline te condi iile cerute de 
lege pentru a se sindicaliza le poate exercita sau le poate exercita mai eficient - dreptul la negociere 
colectiv , dreptul de a fi consultat de c tre angajator în luarea anumitor decizii. A se vedea i R. 
Dimitriu, „Exerci iul libert ii sindicale”, în Dreptul, nr. 5/2004, p. 100 
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la ea i realizându-se o par ial  sinonimie sub aspectul con inutului (cu nuan ele
discutate, libertatea de asociere - libertatea religioas );

- un raport de concretizare - mijlocire c ruia îi este specific 
întrebuin area, în condi iile legii, de c tre membrii structurilor asociative sau de 
îns i structura asociativ  a unor intrumente de manifestare ce formeaz  con inutul 
unei libert i recunoscute (libertatea de asociere - libertatea întrunirilor, libertatea 
de asociere - libertatea contractual , în cazul anumitor structuri asociative). 
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