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Résumé 

 La bonne foi est l’une des notions que connaissent presque  touts les systèmes 
juridiques, ceci en grande partie à cause de son origine Romain. Même si le concept n’est 
pas forcément juridique, il a toujours été très important parce que, grâce à la moralité 
induite, il augmente la crédibilité du système par rapport aux citoyens. Selon le Code Civil 
Roumain, la bonne foi est réglementée comme présomption légale relative. Peu à peu, la 
bonne foi a été reconnue comme l’un des principes fondamentaux du droit, étant présumée et 
protégée dans touts les rapports juridiques. Par sa présence dans la Constitution de la 
Roumanie, la notion de bonne foi est devenue une obligation fondamentale pour touts les 
citoyens Roumains, pour les étrangers et apatrides. Concernant l’Etat Roumain, il doit 
respecter toutes les obligations qui lui incombent des traités internationaux, et cela par une 
interprétation adéquate et correcte. 
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1. Preliminarii. Parcursul sinuos cunoscut de ideea de bun -credin , precum i
insuficien a doctrinei contemporane, sunt argumentele pentru realizarea unui studiu ce are ca 
principal ax dimensiunea constitu ional  a bunei-credin e. Având în vedere dispozi iile art. 
1899 alin. (2) C.civ., din materia uzucapiunii asupra bunurilor imobile prin posesia de bun -
credin , potrivit c rora buna-credin  se presupune întotdeauna, putem deduce faptul c
buna-credin  este reglementat , în sistemul nostru de drept, sub forma unei prezum ii legale 
relative. Opinia majoritar  exprimat  în doctrina i jurispruden a din zilele noastre este c
buna-credin  se prezum  indiferent de materia în care se pune problema acesteia. Ca atare, 
ne afl m în prezen a unui principiu general al dreptului civil al c rui con inut este dat de 
faptul c  buna-credin  este întotdeauna prezumat i ocrotit  în raporturile juridice civile. 
Prin prezen a sa în textul Constitu iei, ast zi se poate vorbi de o dimensiune constitu ional  a 
bunei-credin e.

2. Buna-credin  – infuzie de moral  în drept. Despre buna-credin  se spune c  a 
permis dreptului s  evolueze.1 Prin intermediul ei morala a reu it s  p trund  în dreptul 
pozitiv, fiind ast zi prezent  în toate ramurile sale. De i de-a lungul timpului au existat voci 
care au pus la îndoial  oportunitatea prezen ei regulilor morale în drept, ele fiind privite ca o 
surs  de insecuritate juridic  prin con inutul vag cu care justi iabilul jongleaz , nu poate fi 
totu i conceput un sistem de drept care s  nu aib  ca fundament morala. Un sistem de drept 
format din reguli stricte, dar contrare principiilor morale, nu s-ar putea impune în fa a
cet enilor. Pân  la urm , oamenii se supun unui sistem juridic nu de teama sanc iunilor, a 
for ei coercitive a statului, ci o fac de bun  voie atât timp cât cred în valorile promovate de 

                                                          
1 B. Jaluzot , La bonne foi dans les contracts, Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 5. 
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sistemul respectiv, cred în moralitatea normelor pe care au obliga ia s  le respecte, a celor ce 
le creeaz i le aplic . Istoria a ar tat c  în momentul în care un sistem politic î i pierde 
credibilitatea i suportul cet enilor, el va  fi schimbat cu un altul împreun  cu sistemul de 
drept care l-a constituit. Asemenea c derii Bastiliei, orice regim se va ruina sub greutatea 
propriilor abuzuri i nedrept i.

Uneori conceptele juridice î i au r d cinile în moral , ceea ce d  credibilitate 
sistemului juridic în ansamblul s u, realizând apropierea atât de necesar  între drept i
moral . Este i cazul bune-credin e. Ea are ca obiectiv protejarea valorilor juridice, primind 
astfel valen e juridice tocmai din dorin a de a men ine rela iile inter-umane func ionale.
Tocmai de aceea no iuni precum buna-credin , de i nu sunt pur juridice, sunt atât de 
importante; ele ofer  sistemului juridic al unui stat o doz  de moralitate ce îl va legitima în 
fa a cet enilor i îi va da putere asupra acestora. Indivizii accept  limite pentru propriile 
drepturi tocmai pentru c tiu c  a a vor fi proteja i. Omul ca fiin  social  se simte 
confortabil în interiorul unui sistem, într-o societate bine structurat , preferând o astfel de 
pozi ie, ce presupune pân  la urm  cedarea unei p r i din propria libertate, decât s  î i
p streze libertatea intact , dar s  se afle în afara „lumii civilizate”. Cu toate acestea, el nu 
accept  apartenen a la un sistem în orice condi ii, ci doar în m sura în care prime te înapoi 
cel pu in cât ofer . Adic  dobânde te drepturi i libert i pe m sura obliga iilor ce îi revin i,
în plus, toate trebuie s  fie reglementate de un sistem de drept în ale c rui principii generale 
i valori se reg se te. De i cu o istorie atât de lung , început  prin cultul zei ei Fides din 

dreptul roman, buna-credin  nu a primit o defini ie legal . Doctrina a fost cea care, de-a 
lungul timpului, a încercat s  o defineasc , de exemplu, ca fiind „convingerea gre it  pe care 
o are o persoan  cu privire la temeinicia dreptului pe care îl invoc  sau îl exercit i de care 
legea ine seama pentru a-i recunoa te fie dreptul însu i, fie numai alte efecte juridice”2. Într-
o alt  opinie, buna-credin  este conceput  ca o stare psihologic  a unui subiect de drept 
considerat individual, stare care implic  o anumit  activitate a individului sau o atitudine pur 
intelectual  de ignorare sau eroare care poate fi apreciat  etic i pe baza c reia, plecând de la 
norma de drept, s  se poat  declan a efecte juridice.3

În dreptul român, buna-credin  se constituie ca principiu fundamental i este 
întotdeauna prezumat i ocrotit , indiferent de raportul juridic în care se face referire la ea. 
În ciuda faptului c  nu exist  o reglementare expres  a bunei-credin e ca principiu funda-
mental, este evident faptul c  în raporturile juridice subiectele de drept sunt întotdeauna pre-
supuse a fi animate de inten ia sincer  de a se comporta cu onestitate i în conformitate cu 
legea. În plus, un principiu general al dreptului nu are nevoie întotdeauna de o consacrare 
legislativ  expres 4. Astfel, legea ocrote te întotdeauna buna-credin , niciodat  reaua-
credin .

Subiectul de drept beneficiaz  în raporturile juridice civile de prezum ia de bun -
credin , bona fides presumitur, a c rei prelungire în dreptul penal este prezum ia de 
nevinov ie.

                                                          
2 P. Anca, M.I. Eremia, Efectele juridice ale bunei-credin e în dreptul civil,   în “Justi ia Nou ”, nr. 12/1965, p. 
52.
3 C. Opri an, Elemente de moral  în conceptul de bun -credin , în S.C.J., nr. 1/1970, p. 50. 
4 I. Dogaru, D.C. D ni or, Gh. D ni or, Teoria general  a dreptului, Editura tiin ific , Bucure ti, 1999, p. 150-
151
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3. Prezen a bunei-credin e în textele constitu ionale. Ca ansamblu de norme care 
organizeaz  via a în comun, dreptul face posibil  convie uirea social . Coordonarea 
conduitelor, realizat  prin intermediul normelor dreptului obiectiv, este premisa necesar
asigur rii coexisten ei libert ilor individuale.5 Constitu ia, în sensul pe care îl cunoa tem noi 
ast zi, dateaz  din Evul Mediu6, dar tradi ia constitu ional  este mult mai veche decât 
constitu ia scris . De-a lungul istoriei, fiecare stat a avut o constitu ie în sens material, adic
un ansamblu de cutume care stabileau modul de exercitare a puterii.7 De i concept universal 
i cu o tradi ie îndelungat , constitu ia este o no iune dificil de definit. Se poate spune c

reprezint  actul care, ini ial, constituie statul i apoi devine statutul acestuia i un instrument 
de limitare a puterii.8 Ca expresie suprem  a suveranit ii poporului, are drept scop primar 
limitarea puterii, aceasta realizându-se prin separa ia puterilor în Stat i prin garantarea 
drepturilor i libert ilor cet enilor. Aceast  garantare este posibil  cu ajutorul justi iei
constitu ionale ce mediaz  între puterile statului, pe de o parte, între majoritate i opozi ie, 
pe de alt  parte, i, în fine, între stat i societatea civil 9.

Hegel spunea c  fiecare popor are constitu ia care i se potrive te i i se cuvine10, în 
sensul c  cet enii trebuie s  se reg seasc  în valorile promovate de aceasta. Într-adev r, 
curentele politice ale unei anumite perioade, situa ia economic , mi c rile sociale, ideile 
filozofice de la un moment dat se vor reg si în textul i spiritul constitu iei unui stat, ca de 
altfel în întregul s u sistem de drept. Astfel, se poate spune despre Constitu ie c  ia na tere
ca stare de con tiin  colectiv , în timp ce adev ratele izvoare ale dreptului sunt tocmai 
aceste realit i exterioare sistemului juridic care îi vor determina con inutul concret.11

România de dup  1989 a devenit un stat democratic, în care normele de drept sunt 
impuse de voin a majorit ii, dar cu respectarea drepturilor minorit ilor. Al turi de 
                                                          
5 Gh. Mihai, R.I. Motica, Fundamentele dreptului. Teoria i filosofia dreptului, Editura All, Bucure ti, 1997, 
p.205.
6 La începutul celui de-al doilea mileniu au ap rut primele acte cu valoare juridic  superioar , ce cuprindeau 
anumite reguli generale de conduit  politic i juridic  privind raportul dintre guvernan i i guverna i, precum i
asigurarea contra unor abuzuri. Exemple în acest sens constituie Assies de Jerusalem (1099), Magna  Charta
(1215), Bula de Aur (1356) 
7 C. Ionescu, Drept constitu ional i institu ii politice, edi ia a II-a, Editura All Beck, Bucure ti, 2004, p. 391. 
8 D.C. D ni or, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. I - Teoria general ,  tratat, Ed. C.H. Beck, 
Bucure ti, 2007, p. 135
9 D.C. D ni or, Drept constitu ional i institu ii politice, tratat, vol. I, Ed. Sitech, Craiova, 2006, p.188.  -10Hegel,
Principiile filosofiei dreptului, Editura Academiei, Bucure ti, 1969.â Întotdeauna presupuse a fi animate de 
inten ia sincer  de a se comporta cu onestitate i în conformitate cu legea. Un principiu general al dreptului nu are 
nevoie întotdeauna de o consacrare legislativ  expres . Astfel, legea ocrote te întotdeauna buna-credin , nicio-
dat  reaua-credin .  Subiectul de drept beneficiaz  în raporturile juridice civile de prezum ia de bun -credin ,
bona fides presumitur, a c rei prelungire în dreptul penal este  
prezu ia de nevinov ie. Prezen a bunei-credin e în textele constitu ionale. Ca ansamblu de norme care 
organizeaz  via a în comun, dreptul face posibil  convie uirea social .
Coordonarea conditelor, realizat  prin intermediul normelor dreptului obiectiv, este premisa necesar
asig r riicoexisten ei libert ilor individuale. Constitu ia, în sensul pe care îl cunoa tem noi ast zi, dateaz  din 
Evul Mediu, dar tradi ia constitut enilor, libera dezvoltare a personalit ii umane, dreptatea i pluralismul 
politic reprezint  valori supreme, în spiritul tradi iilor democratice ale poporului român i idealurilor Revolu iei 
din decembrie 1989, i sunt garantate: art. 15 alin. (1): Cet enii beneficiaz  de drepturile i de libert ile 
consacrate prin Constitu ie i prin alte legi i au obliga iile prev zute de acestea.
lpmmu
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dispozi iile ce reglementeaz  organizarea i func ionarea puterilor, în constitu ie sunt incluse 
anumite valori supreme pe care le garanteaz , demnitatea omului, drepturile i libert ile 
cet enilor, libera dezvoltare a personalit ii umane, dreptatea i pluralismul politic. Statul 
garanteaz  un num r de drepturi i libert i fundamentale pentru cet enii s i, dar impune i
o limitare a acestora, c ci altfel democra ia s-ar transforma în anarhie. 

4. Buna-credin  în art. 57  din Constitu ia României 
Titlul II din Constitu ie este dedicat drepturilor, libert ilor i îndatoririlor 

fundamentale. Dac  în Capitolul II din acest titlu sunt abordate, pe rând, drepturile i
libert ile persoanei, Capitolul III prezint , ca o completare fireasc , îndatoririle 
fundamentale ale acesteia. Din categoria îndatoririlor fundamentale fac parte fidelitatea fa
de ar  (art. 54), ap rarea rii (art. 55), contribu iile financiare sub forma taxelor i
impozitelor (art. 56) i exercitarea drepturilor i obliga iilor cu bun -credin  (art. 57). Dac
primele patru obliga ii fundamentale se refer  strict la cet enii români, cea de-a 5-a este o 
îndatorire cu caracter general, adresându-se cet enilor români, str ini i apatrizilor reziden i
în România.  

Îndatoririle fundamentale sunt corelative drepturilor i libert ilor fundamentale, 
astfel c  o persoan  fizic  sau juridic  nu se poate prevala doar de drepturi, f r  a- i asuma i
obliga ii corespunz toare.12 Pentru a se conserva i dezvolta, statul se bazeaz  pe asumarea 
con tient  de c tre cet enii s i a îndatoririlor lor fundamentale. Astfel înt rit, statul va 
garanta la rândul s u drepturile i libert ile consacrate de Constitu ie.  Astfel, conform art. 
5713 din Constitu ia României, este instituit  obliga ia fundamental  a cet enilor români, 
str ini i apatrizilor de a- i exercita drepturile i libert ile constitu ionale cu bun -credin ,
f r  s  încalce drepturile i libert ile celorlal i. O astfel de obliga ie este abstract i se 
aplic  tuturor, atât subiectelor de drept persoane fizice, cât i autorit ilor publice sau altor 
organiza ii. Ea se deosebe te de o obliga ie subiectiv  prin aceea c  nu se refer  la un subiect 
de drept ori la o anumit  categorie i, pe de alt  parte, nu se refer  la un anumit domeniu ori 
ramur  de drept.

Prin acest articol, Constitu ia României a consacrat dou  principii ale regimului 
juridic al exercit rii drepturilor i libert ilor fundamentale: buna-credin i respectarea 
drepturilor altuia, fiind pentru prima dat  când aceste principii, prezen e constante în dreptul 
civil, sunt ridicate la rang de principii constitu ionale. Mecanismul bunei-credin e presupune 
parcurgerea a dou  etape, prima la nivelul con tiin ei individului unde trebuie s  se nasc
dorin a de a ac iona în limita drepturilor primite, iar a doua în raporturile cu ceilal i, constând 
într-o exteriorizare sub forma unor atitudini sau activit i care s  nu lezeze drepturilor 
celorlal i.

Se urm re te a adar exercitarea drepturilor i libert ilor garantate de Constitu ie în 
conformitate cu scopul lor, asigurându-se participarea tuturor membrilor societ ii la via a
social i, în acela i timp, nedeturnarea lor de la aceast  finalitate14. Sunt astfel direct vizate 
abuzul de drept i frauda la lege, nefiind permis  exercitarea unui drept cu înc lcarea 
scopului pentru care a fost instituit, aducând prejudicii drepturilor i intereselor legitime ale 
altor cet eni sau interesului general, ori eludarea inten ionat  a dispozi iei unei norme 
juridice, de obicei prohibitiv , prin folosirea dispozi iei unei alte norme juridice, situa ie în 
care subiectul de drept înf ptuie te un act nu pentru a ob ine efectele fire ti ci cu inten ia de a 
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ob ine pe cale indirect  efecte interzise de o alt  norm  juridic , ori a face inaplicabile 
efectele unei norme imperative, prin folosirea unei alte norme juridice cu caracter imperativ.

Buna-credin  a persoanei presupune, în primul rând, ca aceasta s  cunoasc
drepturile i libert ile ce îi sunt acordate prin lege, fiind vorba de con inutul dar i de 
limitele acestora, iar în al doilea rând, s  se bucure de ele f r  a aduce atingere drepturilor i
libert ilor celorlal i. Ca o consecin  fireasc „nimeni nu poate invoca un drept al s u ca 
just temei pentru înc lcarea dreptului altuia”.

Art. 57, pe de o parte, invit  la exercitarea drepturilor i libert ilor cu bun -credin
i, pe de alt  parte, descrie i un model de comportament ce va fi considerat de bun -

credin : acela prin care nu se aduce atingere drepturilor i libert ilor celorlal i. Norma 
constitu ional  arat  deci c  exercitarea drepturilor cu bun -credin  presupune respectarea 
drepturilor celorlal i. Prin aceast  limitare se ob ine chiar protejarea propriilor drepturi i
libert i, c ci „respectarea drepturilor i libert ilor altora este nu numai premisa, ci chiar 
garan ia propriilor drepturi i interese”15.

Cât  vreme subiectul de drept î i exercit  drepturile i libert ile fundamentale cu 
bun -credin , acestea sunt garantate. Nu vor putea fi atinse nici de al i subiec i de drept, nici 
de Stat prin legifer rile viitoare. În caz contrar, se va face apel la for a coercitiv  a statului. 

Prin art. 15 coroborat cu art. 1 alin (3) i art. 57, Constitu ia noastr  afirm
universalitatea drepturilor i libert ilor fundamentale, dar aten ioneaz i asupra obliga iei la 
exercitarea acestora cu bun -credin .16 Universalitatea drepturilor omului i a îndatoririlor 
acestora înseamn , pe de o parte, c  ele se aplic  tuturor fiin elor umane, iar pe de alt  parte, 
c  reglement rile în vigoare trebuie s  se conformeze unor principii universale atunci când se 
refer  la drepturile omului. Drepturile, libert ile i îndatoririle fundamentale nu sunt ale 
cet eanului – no iune politic , ci ale tuturor i sunt atemporale. 

O alt  consecin  a prezen ei bunei-credin e în textul Constitu iei se r sfrânge asupra 
actelor normative în vigoare i a celor viitoare. 

România este un stat de drept în care respectarea Constitu iei i a suprema iei sale 
este obligatorie. Prin urmare, nici o norm  legal  contrar  Constitu iei nu poate subzista în 
ordinea juridic . Men ionarea bunei-credin e în textul Constitu ional nu este întâmpl toare, 
ci trebuie s  creeze consecin e pe planul ierarhiei normelor juridice. 

Nici o lege nu poate deroga de la acest principiu. Buna-credin , ca principiu general 
de drept, servea ca model de conduit  pentru subiec ii de drept i ca regul  de interpretare 
pentru organele de aplicare, dar nu crea obliga ii pentru sistemul legislativ. Devenind 
principiu constitu ional, nici legiuitorul nu poate adopta acte cu înc lcarea lui. Actele 
normative emise vor trebui s  fac  diferen a între subiec ii de drept de bun -credin i cei de 
rea-credin i, în raport cu aceast  distinc ie, s  conduc  la efecte juridice diferite. În caz 
contrar, apare posibilitatea contest rii dreptului obiectiv prin excep ia de 
neconstitu ionalitate. Astfel, în cazul neaplic rii unui tratament diferen iat pentru persoane 
de bun  sau de rea-credin , Curtea Constitu ional  poate invoca neconstitu ionalitatea acelei 
legi, aceasta având ca efect lipsirea ei de eficacitate juridic .

Putem spune c  buna-credin  se constituie într-o „limitare a puterii normative a 
Statului”17. Prin urmare, orice norm  juridic  ce va permite cet enilor români, cet enilor 
                                                          
17 I. Dogaru (coord.), Drept civil. Teoria general  a actelor cu titlu gratuit, Editura All Beck, Bucure ti, 2005, p. 
307.
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str ini sau apatrizilor s  î i exercite anumite drepturi i obliga ii în mod invaziv în raport cu 
ceilal i indivizi va fi declarat  neconstitu ional i nu va produce efecte juridice. La fel, orice 
conven ie interna ional  ce va permite exercitarea de drepturi i obliga ii cu înc lcarea
drepturilor celorlal i nu va putea fi ratificat . Principiul constitu ional al bunei-credin e nu se 
aplic i legilor adoptate înainte de introducerea art. 57 în Constitu ie, datorit  principiului 
neretroactivit ii legii c ruia i se supune i Constitu ia.

5. Buna-credin  în art. 11 din Constitu ia României. O alt  referire a 
Constitu iei la buna-credin , de data aceasta în leg tur  cu Statul român, se întâlne te în art. 
11 care trateaz  raportul dintre dreptul interna ional i dreptul intern. 

Conform art. 1018 din Constitu ie privind rela iile interna ionale, România î i declar
ata amentul fa  de principiile dreptului interna ional i fa  de normele general admise ale acestuia. 
România î i  bazeaz  deci rela iile interna ionale pe dou  categorii de norme: principii de drept 
intern recunoscute de toate familiile de sisteme juridice i principiile generale ale dreptului 
interna ional, adic  un ansamblu de reguli generale i abstracte care guverneaz  rela iile
interna ionale contemporane. Respectarea lor conduce la egalitate între state i la o coexisten
pa nic , la care textul Constitu iei face o referire expres , aceasta însemnând respectarea reciproc
între state a integrit ii teritoriale i a suveranit ii, neagresiunea, neamestecul în afacerile interne, 
egalitatea i avantajul reciproc. 

Articolul 11 din Constitu ie, referindu-se la raportul dintre dreptul intern i cel 
interna ional, stabile te un sistem monist care exclude orice dualitate între cele dou  ordini 
juridice. Statul român integreaz  normele juridice conven ionale, la care este parte, în dreptul 
intern. A adar, se impune o prioritate de principiu a tuturor tratatelor interna ionale fa  de 
legile interne. Instituind o ierarhie a normelor se va putea stabili cu u urin i exactitate  
norma aplicabil , una din condi iile existen ei statului de drept fiind tocmai claritatea 
ierarhiei normative. 

Conform art. 11 alin. (1)19, România se oblig  s  îndeplineasc  «întocmai i cu 
bun -credin » obliga iile ce-i revin din tratatele încheiate. Aceast  dispozi ie trebuie 
interpretat  în sensul Conven iei de la Viena privind dreptul tratatelor, din 1969, la care 
România este parte; aceasta prevede în art. 27 c  statul nu poate invoca dispozi iile dreptului 
s u intern pentru a justifica neexecutarea unui tratat.  

Ca izvor de drept interna ional, tratatul reprezint  declara iile de voin  a dou  sau mai 
multe subiecte primare sau derivate – state sau organiza ii interna ionale – care decid s  creeze, s
modifice sau s  desfiin eze norme juridice interna ionale.20 Încheierea unui tratat presupune 
parcurgerea unor proceduri interna ionale: schimbul i examinarea deplinelor puteri, negocierea 
textului tratatului, adoptarea i autentificarea textului, decizia statului de a se obliga prin tratat – 
ratificarea, intrarea în vigoare.

Textul analizat este expresie a principiului încrederii, manifestat între statele 
comunit ii interna ionale, pacta sunt servanda – conven iile trebuie s  fie respectate. Statele 
                                                          
18 Constitu ia României, art. 10 „România între ine i dezvolt  rela ii pa nice cu toate statele i, în acest cadru, 
rela ii de bun -vecin tate, întemeiate pe principiile i pe celelalte norme general admise ale dreptului 
interna ional”
19 Constitu ia României, art. 11 alin. (1): „Statul român se oblig  s  îndeplineasc  întocmai i cu bun -credin
obliga iile ce-i revin din tratatele la care este parte.” 
20 V. Constantin, Drept interna ional public, Editura Universit ii de Vest, Timi oara, 2004, p. 126. 
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se angajeaz  astfel s  creeze condi iile necesare men inerii justi iei i respect rii obliga iilor 
ce decurg din tratatele semnate. Buna-credin  presupune ca, în raport cu circumstan ele 
concrete, fiecare stat s - i îndeplineasc  obliga iile asumate, a a cum rezult  ele dintr-o 
interpretare corect  a celor convenite. Aceasta se poate ob ine prin respectarea spiritului 
tratatului, f r  a se încerca o deturnare a obiectivelor lui.  

Se observ  c  textul nu impune o condi ie general  de reciprocitate pentru ca tratatele 
ratificate s  fie obligatorii. Aceasta înseamn  c , în principiu, aplicarea tratatelor «întocmai i cu 
bun -credin » nu depinde de atitudinea statului cocontractant.  

Aliniatul (2)21 al art. 11 dispune c  tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte 
din dreptul intern. Prin actul solemn al ratific rii, Statul confirm  voin a de a fi legat prin tratatul 
respectiv la respectarea con inutului s u prin intermediul Parlamentului rii, organul ales pentru a 
legifera, fiind astfel posibil  includerea tratatelor în sistemul normativ intern. Primind valoare de 
lege, el va fii obligatoriu pentru toate organele statului. Judec torul va avea obliga ia s  aplice 
tratatul ratificat ca pe orice norm  intern ; în plus, are obliga ia s  controleze conformitatea legilor 
cu tratatele atunci când decide care este norma aplicabil  cauzei. 

Aliniatul (3)22 al art. 11 din Constitu ie, introdus în urma revizuirii din 2003, stabile te c
tratatele trebuie s  fie conforme Constitu iei pentru a putea fi ratificate, iar dac  cuprind dispozi ii 
contrare Constitu iei nu pot fi ratificate decât în urma revizuirii acesteia. Controlul 
constitu ionalit ii tratatelor intr  în atribu iile Cur ii Constitu ionale, în baza art. 146 lit. b, i trebuie 
f cut înainte de ratificare. 

Faptul c  tratatul trebuie s  fie conform cu Constitu ia implic  o obliga ie de diligen  din 
partea celor abilita i s  cear  controlul acestuia, astfel ca nici un tratat care ar putea cuprinde clauze 
contrare Constitu iei s  nu scape controlului Cur ii Constitu ionale. Odat  tratatul ratificat, nici 
Constitu ia nu va mai putea fi invocat  pentru a justifica o neexecutare a lui, deci excep ia de 
neconstitu ionalitate a unui tratat nu poate fi ridicat .

6. Concluzii. Prin noua pozi ie ocupat  de buna-credin  în dreptul românesc s-a 
realizat un salt de la vechiul statut de principiu general de drept, la acela de principiu 
constitu ional. Astfel, se poate vorbi de o universalizare a no iunii; vechiul concept religios 
este ast zi prezent în legea suprem  a Statului, conferind o mai mare credibilitate sistemului 
în fa a cet enilor, iar un sistem juridic ce promoveaz i protejeaz  buna-credin  este unul 
puternic, având anse mari de a trece proba timpului. 

                                                          
21 Constitu ia României, art. 11 alin. (2): „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul 
intern.”
22Ibidem,  art. 11 alin (3): „În cazul în care un tratat la care România urmeaz  s  devin  parte cuprinde 
dispozi ii contrare Constitu iei, ratificarea lui poate avea loc numai dup  revizuirea Constitu iei”
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