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I. CURRICULUM VITAE
Prof. univ. dr. GHEORGHE DÃNIªOR

MEMORIU DE ACTIVITATE

I. DATE BIOGRAFICE
Nume ºi prenume: DÃNIªOR Gheorghe
Data ºi locul naºterii: 15 martie 1945, comuna Drãnic, satul Padea, judeþul Dolj
Naþionalitatea: românã
Cetãþenia: românã
Starea civilã: cãsãtorit
II. STUDII GIMNAZIALE ªI LICEALE
•

1952 – 1959, ªcoala elementarã în satul Padea, judeþul Dolj;

•

1959 – 1963, Liceul teoretic „Nicolae Bãlcescu”, Craiova;

•

1963 – 1965, Militar în termen.

III. STUDII UNIVERSITARE
•

1967 – 1972, Facultatea de Drept la Universitatea „Al.I. Cuza” Iaºi

IV. SPECIALIZARE PRINCIPALÃ - ALTE SPECIALIZÃRI
•

licenþiat în ºtiinþe juridice, specialitatea drept

V. DOCTORAT
•

2001 februarie – doctor în drept – Universitatea din Bucureºti;

• Conducãtor ºtiinþific: Prof. univ. dr. Nicolae Popa. Lucrarea de doctorat publicatã
sub titlul „Filosofia dreptului la Hegel”, Editura Ramuri, Craiova, 2001.
VI. ALTE TITLURI ªI GRADE ªTIINÞIFICE, UNIVERSITARE ªI ACADEMICE,
OBÞINUTE ÎN ÞARÃ ªI STRÃINÃTATE
1. 1996-2001 - Lector la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din cadrul
Universitãþii din Craiova, Disciplina de Teorie generalã a dreptului ºi Filosofia dreptului;
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2. 2001-2004 - conferenþiar la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din cadrul
Universitãþii din Craiova, Disciplina de Teorie generalã a dreptului ºi Filosofia dreptului;
3. din 2004 – profesor universitar – Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative din
cadrul Universitãþii din Craiova, Disciplina de Teoria generalã a dreptului ºi Filosofia
dreptului;
4. 2003 ºi în prezent – Cercetãtor principal I la Institutul Academiei Române „C.S.N.
Plopºor”, Craiova;
5. 2006 – prezent – membru fondator la Centrului de Cercetãri Juridice Fundamentale,
aflat sub patronajul Academiei Române;
6. De la 1 octombrie 2008 am fost aprobat în calitate de conducãtor de doctorat la
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative din cadrul Universitãþii din Craiova. În cadrul
ªcolii doctorale realizez îndrumarea ºtiinþificã a 11 doctoranzi.
VII. FUNCÞII ÎNDEPLINITE
•

1973 - 1990 – secretar al Biroului Executiv al Consiliului Popular Segarcea;

•

1990 - ºi în prezent – avocat în cadrul Baroului de Avocaþi Dolj;

•

1998 - 2001 – director al Biroului de Avocaþi Segarcea.

VIII. APARTENENÞA LA SOCIETÃÞI ªTIINÞIFICE SAU PROFESIONALE DIN ÞARÃ
SAU DIN STRÃINÃTATE
•

Membru asociat al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România;

•

Avocat în cadrul Baroului de Avocaþi Dolj;

•

Membru al Uniunii Scriitorilor din România;

•

Membru al Asociaþiei Internaþionale de Filosofia Dreptului ºi Filosofie Socialã;

• Membru în consiliul ºtiinþific al „Revistei de filosofia dreptului ºi filosofie socialã”,
editatã de Asociaþia internaþionalã a profesorilor de filosofia dreptului ºi filosofie socialãfiliala românã; membru al Asociaþiei internaþionale a profesorilor de filosofia dreptului ºi
filosofie socialã – filiala românã;
• Membru în colectivul de redacþie în Anuarul Institutului de Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolãescu-Plopºor”, nr. XIII/2012.
IX. LUCRÃRI ALE ALTOR AUTORI ÎN CARE LUCRÃRILE MELE AU FOST CITATE
1. Albãstroiu Roxana Gabriela, Ghiþã Oana, A Legal Diagnosis of Medically-Assisted
Human Reproduction: In-between National and International Legislation and
Jurisprudence, în Revista ªtiinþe Politice nr. 44/2014, citeazã lucrarea Teoria generalã a

dreptului la Bibliografie, http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/
revista_stiinte_politice_issue_44.pdf#page=184;
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2. Alexandru Ioan, Politicã, administraþie, justiþie, Ed. All Beck, Bucureºti, 2004,
citeazã lucrarea Filosofia dreptului. Marile curente la paginile: 47, 49, 55, 113;
3. Amititeloaie Alexandru, Puterea politicã din România ºi unele tendinþe
discreþionare în exercitarea ei, Academia de ªtiinþe a Moldovei, Institutul de Filozofie,
Sociologie ºi Drept, manuscris C.Z.U. 321.01, tezã, Chiºinãu, 2004, citeazãTeoria
generalã a dreptului, 1999, la p. 11, 73;
4. Avornic Gheorghe, Intensificarea activismului juridic al cetãþenilor prin intermediul
instituþiei avocaturii – condiþie a identificãrii statului de drept, Universitatea de Stat din
Moldova, catedra de teoria ºi istoria dreptului, citeazã lucrãrile Teoria generalã a dreptului,
ediþia 1999 ºi Filosofia dreptului. Marile curente, ed. 2002, http://www.cnaa.acad.md;
5. Avram Marieta, Actul unilateral în dreptul privat, Ed. Hamangiu, Bucureºti,
2006, citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului la Bibliografie;
6.

Boghirnea Iulia, Dinicã Corina, New coordinates regarding the scientific

fundamentation of the activity of elaboration and of the correlation of the internal legislation
system, citeazã lucrarea Filosofia dreptului. Marile curente, 2002, la p. 377 ºi la Bibliografie;
http://www.analefsj.ro/ro/reviste/numarul19/nr19.pdf#page=377;
7. Bratiloveanu Izabela, Human dignity in the context of discrimination, în Curentul
Juridic, vol. 59, nr. 4/2014, p. 93-105, citeazã lucrarea Demnitatea omului: valoarea
supremã a statului român, Journal of Legal Sciences no. 29/2004, Publishing House
Themis, la p. 98 ºi la Bibliografie;
http://www.upm.ro/facultati_departamente/ea/RePEc/curentul_juridic/rcj14/
recjurid144_5F.pdf

8. Bratiloveanu Izabela, Human dignity concept and discrimination, în Supplement
of „Valahia” University Law Study, 2014, p. 320-328, citeazã lucrarea Demnitatea omului:
valoarea supremã a statului român, Journal of Legal Sciences no. 29/2004, Publishing
House Themis, la p. 323, 324, 327 ºi la Bibliografie;
http://www.analefsj.ro/ro/reviste/numarul23x/nr23x.pdf#page=321
9. Bucureanu Ana Maria, Dreptul la un proces echitabil, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 2006, citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului la paginile 32, 34, 43, 64,
146, 185;
10. Bucureanu Ana Maria, Dreptul la un proces echitabil, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 2006, citeazã lucrarea Filosofia dreptului. Marile curente la p. 331;
11. Bucureanu Ana Maria, Dreptul la un proces echitabil, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 2006, citeazã articolul Accelerarea timpului în drept la p. 114;
12. Bucureanu Ana Maria, Dreptul ºi morala, Revista de ºtiinþe juridice nr. 16/2000,
p. 369;
13. Bucureanu Ana Maria, Fundamentele dreptului de acces la justiþie în dreptul
european, Revista de ºtiinþe juridice nr. 33/2005, citeazã lucrarea Filosofia dreptului.
Marile curente la p. 213;
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14. Calotã Adela Teodorescu, Legal Interpretation: A ‘Janus-Faced’ Concept, în
Revista de ºtiinþe politice. Revue des sciences politiques, nr. 42/2014, citeazã lucrarea
General Theory of Law, 2006;
15. Cercel Sevastian, Drept civil. Actul juridic civil. Teoria probelor, Ed. Universitaria,
Craiova, 2006, citeazãTeoria generalã a dreptului la p. 333;
16. Cercel Sevastian, Drept civil. Persoana juridicã, Ed. Universitaria, 2007 citeazã
Filosofia dreptului. Marile curente la nota: 32;
17. Cercel Sevastian, Drept civil. Persoana juridicã, Ed. Universitaria, 2007, citeazã
Drept civil. Ideea curgerii timpului ºi consecinþele ei juridice la nota 44;
18. Cercel Sevastian, Florea Anamaria, Ponea Adina, Drept civil. Persoana fizicã,
Ed. Universitaria, Craiova, 2003 citeazãTeoria generalã a dreptului, ed. 1999, la p. 10,
25, 109;
19. Cercel Sevastian, Olteanu Edmond Gabriel, Consideraþii speciale privind intrarea
în vigoare a legii, Revista de ºtiinþe juridice nr. 20/2001, citeazãTeoria generalã a dreptului

la p. 202, 203;

20. Charlot Patrick (textes ressamblé par), Utopies entre droit et politique, Editions
Universitaires de Dijon, 2005, este citatãTeoria generalã a dreptului la p. 274 ºi 281;
21. Chelaru Eugen, Drept civil. Partea generalã, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureºti,
2007, citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului la notele: 38, 38;
22. Ciongaru Emilian, Jurisdictional control – social control of public administration?,
în Supplement of „Valahia” University Law Study, 2014, p. 248-255, citeazã lucrarea
General theory of law, 1999, la p. 253 ºi la Bibliografie
http://www.analefsj.ro/ro/reviste/numarul23x/nr23x.pdf#page=321;
23. Coman Varvara, Boboc Luciana, Steriopol Octavia, Equity, Fundamental Principle
of Law, în Contemporary Readings in Law and Social Justice, vol. 4, nr. 2/2012,
p. 462-469, citeazã lucrarea Philosophy of Law. Great Trends, ed. a II-a, 2007, la p. 120
ºi la Bibliografie

h ttp:// hein on li ne .o r g /HOL/Lan d in gPage?handle=h ei n.jo ur nals /
conreadlsj4&div=107&id=&page=;

24. Constituþia României în faþa exigenþelor integrãrii þãrii în Uniunea Europeanã,

Buletinul Consiliului Legislativ nr. 4/2002, în Referinþe bibliografice apare lucrarea:
Filosofia dreptului. Marile curente, 2002, http://clr.ro;

25. Cornescu, Adrian Vasile, Subjective Right in the Context of legal Relationship,
în Annals Constantin Brancusi U. Târgu-Jiu Juridical Sci. Series, nr. 3/2010, citeazã
lucrarea Teoria generalã a dreptului
http://www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2010-03/
8_ADRIAN_VASILE_CORNESCU.pdf;
26. Craiovan Ion, Tratat elementar de teoria generalã a dreptului, Ed. All Beck, Bucureºti,
2001, citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului, 1999, la notele 227, 235, 253;

RSJ nr. 1/2015

GHEORGHE DÃNIºOR

13

27. Dãniºor Dan Claudiu, Despre consecinþele constituþionalizãrii tradiþiilor
democratice ale poporului român ºi idealurile Revoluþiei din 1989, Revista de drept
public, nr. 1/2007, citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului, ed. 1999, la p. 14;
28. Dãniºor Dan Claudiu, Drept constituþional ºi instituþii politice, Ed. ªtiinþificã,
Bucureºti, 1997, citeazã lucrarea Metafizica devenirii, la p. 11;
29. Dãniºor Dan Claudiu, Justification of necessity to limit the exercise of rights
and liberties in a liberal society, în Revue des Sciences Politiques nr. 41/2014, p. 11-23,
Metafizica libertãþii, 2006, la p. 20 ºi la Bibliografie
http://www.cepos.eu/pdf/revista_stiinte_politice_issue_41_final.pdf#page=13;
30. Dãniºor Dan Claudiu; Nica Elena Mãdãlina, Cu privire la decizia Curþii Constituþionale
nr. 61 din 18 ianuarie 2007, Noua Revistã de Drepturile Omului nr. 2/2007, citeazã lucrarea
Teoria generalã a dreptului, ed. 2006, la p. 49;
31. Diaconescu Horia, Discuþii privind neconstituþionalitatea instituirii caracterului
obligatoriu pentru instanþele judecãtoreºti al dezlegãrilor date problemelor de drept prin
deciziile emise de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie - Secþiile Unite în recursul în interesul
legii, Dreptul nr. 12/2006, citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului la p. 90, 93, 96,
97;

32. Dogaru Ion & colaboratorii, Drept civil. Ideea curgerii timpului ºi consecinþele ei
juridice, Ed. All Beck, Bucureºti, 2002, citeazã lucrarea Metafizica prezenþei la nota 74;
citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului la notele: 174, 186, 188, 262, 298, 419,
2127;

33. Dogaru Ion, Cercel Sevastian, Drept civil. Partea generalã, Ed. C.H. Beck,
Bucureºti, 2007, citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului la p. 4, 5, 6, 7, 13, 34, 38,
54, 58, 60, 62, 75, 84, 85;
34. Dogaru Ion, Cercel Sevastian, Drept civil. Partea generalã, Ed. C.H. Beck,
Bucureºti, 2007, citeazã lucrarea Filosofia dreptului. Marile curente la p. 5, 45, 46, 48,
49;
35. Dogaru Ion, Cercel Sevastian, Drept civil. Partea generalã, Ed. C.H. Beck,
Bucureºti, 2007, citeazã lucrarea Drept civil. Ideea curgerii timpului ºi consecinþele ei
juridice la p. 256, 265, 287;
36. Dogaru Ion, Cercel Sevastian, Drept civil. Persoanele, Ed. C.H. Beck, Bucureºti,
2007, citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului la notele: 14, 20, 161, 193;
37. Dogaru Ion, Cercel Sevastian, Drept civil. Persoanele, Ed. C.H. Beck, Bucureºti,
2007, citeazã lucrarea Drept civil. Ideea curgerii timpului ºi consecinþele ei juridice la
nota 261;
38. Dogaru Ion, Cercel Sevastian, Drept civil. Persoanele, Ed. C.H. Beck, Bucureºti,
2007, citeazã lucrarea Filosofia dreptului. Marile curente la nota 253;
39. Dogaru Ion, Dãniºor Dan Claudiu, Drepturile omului ºi libertãþile publice,
Ed. Zamolxis, Chiºinãu, 1998, citeazã lucrarea Metafizica devenirii la p. 36, 43;
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40. Drãghici Andreea, Duminicã Ramona, Convergences and Distinctions between
Moral and Juridical Order, în Agora International Journal of Juridical Sciences nr. 83/2011,
citeazã lucrarea Filosofia drepturilor omului, 2011;
h ttp:// hein on li ne .o r g /HOL/Lan d in gPage?handle=h ei n.jo ur nals /
agoraijjs2011&div=25&id=&page=
41. Duminicã Ramona, The divine foundation of the law, în Agora International
Journal of Juridical Sciences nr. 83/2011, citeazã lucrarea Teoria generalã a dreptului;
42. Duminicã Ramona, The Relationship between the Law, Legal Norm, Legal Order
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articol elaborat/publicat în cadrul proiectului.
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1. Recherches sur l’Imaginaire et la Rationalité, Université de BOURGOGNE Centre
Gaston Bachelard, Dijon, 8 octombrie 2002;
2. Evoluþiile democraþiei, Dijon, 2 decembrie 2002;
3. Dreptul de rezistenþã contra opresiunii, Dijon, 12-13 decembrie 2002;
4. Colocviu - Universitatea Freibourg – Elveþia, Spaþiul Universitar European Unic,
6-14 octombrie 2004;
5. Simpozionul Naþional Kant – Universitatea din Craiova, 6-7 noiembrie 2004;
6. Festivalul Internaþional Lucian Blaga – Cluj-Napoca, 2005; comunicare:
„Diferenþialele divine în filosofia lui Lucian Blaga”;
7. Colocviul – 110 ani de la naºterea lui D.D. Roºca – Cluj-Napoca, 2006; comunicare:
„D.D. Roºca ºi Hegel”.
8. Colocviul - Martin Heidegger, Universitatea Craiova, 2006;
9. Colocviul Internaþional/Administraþia publicã în spaþiul european - Prezent ºi
perspectivã.
10. Colocviul naþional: Sacralitatea justiþiei, organizat de Uniunea Juriºtilor din
România, Bucureºti, noiembrie 2012, comunicarea cu titlul: Semnificaþia Justiþiei.
11. Colocviul naþional: Filosofia drepturilor ºi jurisprudenþa, organizat de Uniunea
Juriºtilor din România, Bucureºti, iunie 2012, comunicarea cu titlul: Filosofia drepturilor
ºi jurisprudenþa.
12. Simpozionul internaþional Paradigma creºtinã a unei Europe Unite, organizat de
Facultatea de Teologie din Craiova ºi Consiliul Judeþean Gorj, Tismana, 29-30 mai 2013,
comunicarea cu titlul: Semnificaþia Justiþiei.
13. Idem, „Colloquia”, sesiune internã de comunicãri organizatã de Institutul de
Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”, Craiova; titlul comunicãrii: Securitatea
juridicã – aspect formal al drepturilor omului, 5 iulie 2013.
14. Idem, „Colloquia”, sesiune internã de comunicãri organizatã de Institutul de
Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”, Craiova, titlul comunicãrii: Drepturile
omului sub aspectul substanþialitãþii lor, 1 noiembrie 2013.
15. Simpozionul internaþional: „Demnitatea ºi libertatea umanã, realitate ºi ideal.
Modelul voievod martir Constantin Brâncoveanu”, organizat de Facultatea de Teologie
din Craiova ºi Consiliul Judeþean Dolj, Tismana, 7-10 octombrie 2014, comunicarea cu
titlul: Libertatea umanã: analizã filosofico-juridicã (în curs de publicare în volumul dedicat
conferinþei).
16. Simpozionul naþional: Constantin Noica, ediþia a VI-a, „Concepte deschise”,
comunicarea cu titlul: Noica ºi Hegel. Semnificaþii ale devenirii, organizat de Universitatea
din Craiova, Facultatea de Teologie ºi Facultatea de Filozofie, 2014, (în curs de publicare
în volumul dedicat simpozionului).
17. Sesiunea ªtiinþificã de toamnã, Academia Oamenilor de ªtiinþã din România,
„Omul ºi natura din perspectiva societãþii moderne”, Constanþa, Universitatea Ovidius,
19-20 septembrie 2014, comunicarea cu titlul: Locul doctrinei dreptului în cazul filosofiei
kantiene, (în curs de publicare în volumul dedicat manifestãrii).
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18. Simpozionul internaþional: „Fiinþa umanã, natura ºi funcþiile sale”,organizat de
Universitatea din Craiova, Facultatea de Filozofie, Craiova, 4-9 iulie 2014, comunicarea
cu titlul: Justiþia, esenþã a fiinþei umane.
19. Simpozion internaþional: Instituþiile juridice româneºti la 150 de ani, de la reforma
legislativã a lui Al.I. Cuza, organizat de Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C. S.
Nicolãescu-Plopºor”, Craiova, 12 iunie 2014, comunicarea cu titlul: Insecuritatea juridicã
ºi lipsa de concordanþã între lege ºi realitate - consecinþe ale instabilitãþii legislative ºi
instituþionale (în colaborare cu Ramona Duminicã).
20. „Colloquia”, sesiune internã de comunicãri organizatã de Institutul de Cercetãri
Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”, Craiova, 2014, titlul comunicãrii: Devenirea
ca diferenþiere atemporalãîn câmpul libertãþii.
21. „Colloquia”, sesiune internã de comunicãri organizatã de Institutul de Cercetãri
Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”, Craiova, 2014, titlul comunicãrii: Simplitatea
începutului sau teoria despre UNU în filosofia lui Hegel.
22. Insecuritatea juridicãºi lipsa de concordanþãîntre lege ºi realitate - consecinþe ale
instabilitãþii legislative ºi instituþionale, în volumul simpozionului internaþional: Instituþiile
juridice româneºti la 150 de ani de la reforma legislativã a lui Al.I. Cuza, organizat de
Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”, Craiova, Ed. Aius, 2014
(în colaborare cu Ramona Duminicã), p.18-27.

II. MESAJE DE RECUNOªTINÞÃ…

GHEORGHE DÃNIªOR, CUGETÃTORUL
CE ARE CA PLATOªÃ FILOSOFIA
Prof. univ. dr. Nicolae POPA

~
Despre profesorul Gheorghe Dãniºor mi-a vorbit mai întâi fiul sãu, studentul meu de
atunci, Dan Claudiu Dãniºor, prin anii 1988, cel remarcat de mine pentru felul sãu
neconvenþional de manifestare, lucru rar atunci, pentru modul sãu deschis de raportare
la valorile juridice ºi, mai ales, pentru faptul cãîncerca sã se aºeze în cunoaºterea acestor
valori într-un mod selectiv, care trãda o atitudine deloc dispusã la concesii în descoperirea
sensurilor adevãratei înþelegeri a finalitãþilor dreptului. El mi-a mãrturisit influenþa tatãlui
asupra formãrii ºi orientãrii sale profesionale. Mi-a adus, mai târziu, ºi o carte publicatã
de tatãl sãu (Metafizica devenirii, cred) în care acesta exprima un interesant punct de
vedere asupra filosofiei hegeliene, cu special accent pe pozitivitatea afirmatã a concretului
în concepþia ilustrului filosof german.
L-am cunoscut mai târziu în calitate de cadru didactic la nou-înfiinþata facultate de
drept din Craiova, propunându-i sã ia în serios ideea fondãrii unei ºcoli de filosofia dreptului.
Nu a pregetat niciun moment, abandonând activitatea sa practicãºi dedicându-se cu toatã
puterea intelectualã acestei construcþii, cu devoþiunea marilor exploratori. Fructul pasiunii
sale didactice ºi ºtiinþifice a apãrut, existã, iar Facultatea de drept de la Craiova este
astãzi, dupã cunoºtinþa mea, singura facultate care are o atare disciplinã, precum ºi o
ºcoalã doctoralã de profil.
La prima vedere, Gheorghe Dãniºor poate sã parã uºor distant, apoi descoperi cã de
fapt aceasta este doar masca sub care se ascunde un profund gânditor, un personaj
deschizãtor de drumuri, un om graþios ºi sentimental, care ºtie, simte cã filosofia a fost
fãcutã pentru înfrumuseþarea omului,pentruîmplinirea sa spiritualã. Sclipirea ochilor sãi
îþi dã certitudinea cã mai existãºi altceva decât ceea ce este, cã trebuie cãutat dincolo de
aparenþe. Pentru aceasta însã este necesar sã poþi pãstra în inimã visul înþelepciunii, sã
poþi sã struneºti neliniºtile spiritului, sã poþi sã visezi ºi pentru alþii. Dar, mai ales, sã fii
capabil a rãspunde îndemnului încrustat pe frontonul celebrului Templu din Delfi: Meden
Adan (pãstreazã mãsura)!
Rãspunzând acestor chemãri, Gheorghe Dãniºor ºi-a creionat o cuminþenie a spiritului,
care-i vine, negreºit, ºi din curãþenia gândului þãrãnesc, precum ºi din ceea ce Noica
explicã a fi „rostirea filosoficã româneascã”, ivitã din nemijlocitul lumii.
În ultima sa carte (Filosofia drepturilor omului, Ed. Universul Juridic, 2011), constatã
cã Binele este premisãºi scop în acelaºi timp ºi se constituie ca prezenþã absolutã pentru
fiinþa umanã, iar întemeierea dreptului, fiind de naturã metafizicã, marcheazã destinul
fiinþei umane (Acela de a fi împreunã cu ceilalþi).
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Prin reliefarea finitudinii ºi a relaþionãrii exterioare, dreptul creeazã premisele pentru
realizarea în concret a Binelui metafizic. Aici, Gheorghe Dãniºor se apropie de Platon,
cel care afirma (în dialogul Phaidon) cã filosofia are rol eliberator ºi, atunci când ajunge la
cunoaºterea „principiului unic” (Binele) ºi esenþei (ideile), filosoful are datoria sã coboare
la „oamenii înlãnþuiþi”, sã ia parte la greutãþile ºi cinstirile lor, întrucât (pentru a-l parafraza
pe Hegel) filosofia nu este somnambulism, ea este cea mai treazã conºtiinþã.
Profesorul Gheorghe Dãniºor considerã cã libertãþile fundamentale trebuie întemeiate
ontologic. Pentru aceasta, omul este nevoie sã-ºi redescopere esenþa, conferitã de calitatea
sa de zoon politikon (a-fi-împreunã-cu-ceilalþi). Omul de unul singur nu poate fi întemeiat
existenþial ºi, deci, nu se poate bucura de libertãþile fundamentale, negãsindu-ºi temeiul
în ideea de Bine.
Valoroasele teze cuprinse în Filosofia drepturilor omului constau în redescoperirea
Binelui ontologic ºi, implicit, a aristotelicului zoon politikon ca transpunere în plan uman
a Binelui. Totodatã, autorul face un adevãrat apel la încolþirea spiritului critic ºi a respingerii
a ceea ce considerã a fi o adevãratã„lene a gândirii”. „Lenea spiritului duce cãtre
dogmatism, trezirea sa conduce cãtre criticism”. Am schimbat de-a lungul timpului multe
idei cu profesorul Gheorghe Dãniºor pe aceastã temã. L-am simþit de fiecare datã preocupat
de situaþia în care gândirea criticã stagneazã, mai ales într-un domeniu atât de sensibil,
acela al drepturilor omului.
Am sesizat, de asemenea, preocuparea sa pentru asanarea moralã a societãþii
româneºti. Libertatea nu se poate manifesta decât pe fundalul unei societãþi bine ordonate.
Lucrul cel mai important pentru þarã astãzi, mâine, dar azi cu deosebire, este o puternicã
purificare moralã, altfel, nu ne vom putea elibera din abisul degradant în care ne aflãm.
Pânã la urmã, trebuie sã ne întoarcem la Hegel, care atrãgea atenþia cã schimbarea în
planul normelor ºi al instituþiilor este cu totul insuficientã, „abstractã ºi superficialã”,
dacã nu este însoþitã de o mutaþie în planul conºtiinþei, al credinþei.
Acum, la ceas aniversar, îmi face plãcere sã reiterez convingerea fermã cã ne aflãm
în faþa unui gânditor adevãrat, profund, nestingherit de convenþii, dominat de pasiunea
exprimãrii de sine.
Îmi vin în minte cuvintele lui Lucian Blaga:
Copilul râde: Înþelepciunea ºi iubirea mea e jocul!
Tânãrul cântã: Jocul ºi înþelepciunea mea e iubirea!
Bãtrânul tace: Iubirea ºi jocul meu e-nþelepciunea!
La mulþi ani, domnule profesor!
Sunt convins cã nu veþi înceta sã ne fermecaþi mulþi ani înainte cu înalta fulgerare a
spiritului Dumneavoastrã!

DESTINUL UNUI CÃRTURAR.
PROFESORUL UNIVERSITAR DR. GHEORGHE DÃNIªOR
Prof. univ. dr. Ion DOGARU

~
§ Uneori întâmplarea amendeazã/influenþeazã destinul
Curricula academicã a unei entitãþi de învãþãmânt superior este, prin ea însãºi, o
operã de creaþie. Caracterul cu adevãrat ºtiinþific al unei asemenea creaþii este ºi mai
pronunþat în cazul unei entitãþi de învãþãmânt superior în domeniul dreptului, pentru cã
Dreptul îºi aruncã„tentaculele normative” asupra tuturor faþetelor vieþii, de la cea socialã
la cea economicãºi pânã la cea politicã.
Fondând Facultatea de Drept în cadrul Universitãþii din Craiova ºi valorificând
experienþa din munca de judecãtor, dar ºi pe cea din învãþãmântul superior, m-a „urmãrit”
un gând cu valoare dominantã pentru învãþãmântul juridic superior: sã asigurãm prin
curricula academicã o bazã teoreticã fundamentalã viitorilor juriºti. ªi aceastã bazã se
putea asigura numai dacãîi puteam pune pe studenþi în situaþia de a reuºi sã facã esenþializãri
asupra Dreptului, asupra acestui fenomen deosebit de complex ca ºi viaþa însãºi, aºa
încât din planul de învãþãmânt nu putea lipsi Teoria generalã a dreptului.
Gândul însã mergea mai departe ºi îmi cerea sã fac eforturi pentru a oferi viitorilor
juriºti instrumentele ºtiinþifice necesare pentru a putea asigura explicaþiunea acestui atât
de important fenomen – Dreptul. Aºa s-a nãscut ideea introducerii în curricula academicã
a facultãþii, pe lângã disciplina Filosofie, încã o disciplinã, apropiatã, „Filosofia dreptului”,
vãzutã ca o materie interdisciplinarã, menitã sã„combine” filosofia cu dreptul, ºi asta
pentru cã juristul trebuie sã posede cunoºtinþe cu privire la marile curente filosofice ºi la
efectele acestora asupra considerãrii vieþii ºi, bineînþeles, asupra normativitãþii juridice.
Fructificarea acestei idei a fost posibilã numai dupã ce s-a „gãsit” specialistul în
mãsurã s-o predea.
Îl cunoºteam pe profesorul de azi, Gheorghe Dãniºor, ca un practician al dreptului,
cu vechime în administraþia publicãºi, apoi, în avocaturã. Nu aveam cum sã bãnuiesc –
„de la distanþã” – cã Domnia Sa are preocupãri vechi, de substanþã, pe cont propriu – ca
autodidact – în domeniul filosofiei.
În aceste împrejurãri destinul cãrturarului Gheorghe Dãniºor - profesorul de azi –
începe sã fie amendat.
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§ Participarea la lansarea cãrþii intitulate „MET
AFIZICA DEVENIRII”
„METAFIZICA
Apãrutã la Editura ªtiinþificã, lucrarea a fost lansatã la Craiova în anul urmãtor în
prezenþa a numeroºi juriºti specialiºti în domeniul filosofiei, în frunte cu academicianul
Gheorghe Vlãduþescu. Abia atunci mi-am dat seama de preocupãrile de substanþã ale
autorului în domeniul filosofiei. Tot atunci am aflat cã sãrbãtoritul a fost discipolul ºi
colaboratorul renumitului filosof RADU STOICHIÞÃ, profesorul meu de logicã juridicã
(1953-1954). Am înþeles atunci ºi care sunt rãdãcinile aplecãrii ilustrului sãu fiu, profesorul
universitar dr. Dan Claudiu Dãniºor, azi rector al Universitãþii din Craiova, în vremea
aceea asistent universitar, asupra filosofiei ºi teoriei generale a dreptului.
Dupã aproximativ 3 ani, având aceastã imagine cu privire la preocupãrile cãrturarului
Gheorghe Dãniºor, i-am adresat rugãmintea de a accepta calitatea de profesor asociat,
urmând sã predea Teoria generalã a dreptului.
A urmat o altã lucrare importantã, în opinia mea: „Metafizica prezentei”, apãrutã la
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, lansatã la Craiova în anul 1998. Atunci, Domnia Sa,
prin concurs, devine titular al normei care avea în conþinut aceastã disciplinã. Cunoscându-l
mai bine în planul preocupãrilor, l-am consultat asupra nevoii introducerii în curricula
academicã a facultãþii a disciplinei „Filosofia dreptului”. Obligându-se în aceastã operã,
materia a rãmas a fi o permanenþã în planul de învãþãmânt al Facultãþii, singura entitate
de învãþãmânt superior juridic din þarã unde aceastã disciplinã era obligatorie.
Iatã, dar, cã funcþionarul public ºi, apoi, avocatul devine, întru amendarea destinului,
titularul disciplinei de Filosofie a dreptului, urcând repede ºi motivat toate treptele didactice,
2001-2004 - conferenþiar universitar; 2004-prezent - profesor universitar, iar din
2003-prezent -“ cercetãtor principal I al Institutului de Cercetãri Socio-Umane „C.S.
Nicolaescu Plopºor” din Craiova al Academiei Române.
În anul 2008 este confirmat conducãtor de doctorat.
„Urcând repede ºi motivat” este sintagma care îl caracterizeazã, sintagmã al cãrei
postament îl constituie cele 21 de cãrþi - cursuri universitare, monografii, manuale ºi
tratate - cele aproximativ 70 de studii ºi articole apãrute în publicaþii din þarã ºi strãinãtate,
cele 13 prefeþe la lucrãri ale unor autori consacraþi, precum ºi premiile ce i s-au conferit:
- Premiul Academiei Române „Simion Bãrnuþiu”, în anul 2004 pentru lucrarea
„Filosofia dreptului. Marile curente”, Editura All Beck, Bucureºti, 2002;
- Premiul Uniunii Juriºtilor din România „Istrate Micescu”, în anul 2002, pentru
aceeaºi lucrare;
- Premiul Academiei Române „Andrei Rãdulescu”, în anul 2007, pentru lucrarea
„Drept civil. Teoria actelor juridice cu titlu gratuit”;
- Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru eseu, în anul 2001, fondat pe
lucrarea „Filosofia dreptului la Hegel”; ºi
- Diploma de Excelenþã acordatã în anul 2006 de Cenaclul Literar Artistic
Electroputere Craiova.
Pe de altã parte, valoarea operelor cãrturarului Gheorghe Dãniºor îl onoreazã pe
deplin, acum, la venerabila vârstã de 70 de ani.
În domeniul filosofiei ºi filosofiei dreptului, pe lângã lucrãrile nominalizate, sãrbãtoritul
a mai publicat alte 7 cãrþi.
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Considerãm cã lucrarea „Filosofia dreptului. Marile curente”, în elaborarea cãreia
sãrbãtoritul a fost un adevãrat „pilon de rezistenþã”, îl reprezintã mai mult ca oricare alte
lucrãri, dar, împreunã cu ele, subliniazã cercetarea sistemicã, din perspectiva filosoficã a
dreptului. Combinând filosofia cu dreptul, acest adevãrat tratat, prima lucrare de amploare
apãrutã dupãdecembrie 1989, aceastã lucrare umple un gol imens ºi este menitã, credem
noi, sã stimuleze rescrierea normativãºi doctrinarã a dreptului românesc. Lucrarea, apãrutã
în trei ediþii (2002, 2006, 2010), nu se rezumã doar la comentarea ideilor unor filosofi ai
dreptului; caracteristica ei fundamentalã este cã oferã o viziune filosofico-juridicã nouã proprie autorilor - viziune care s-ar numi „individualistã postmodernã”.
Nota bene: filosofia nu a fost niciodatã privitã sistemic în România - din punct de
vedere al dreptului, dar nici dreptul - din unghi de vedere filosofic.
Reputatul academician Gheorghe Vlãduþescu precizeazãîn prefaþa acestui tratat:
autorii „pe cât sunt mai individualizaþi în câmpul lor, pe atât, prin deschidere cãtre filosofie
ºi exersare în logica ei confirmã presupoziþia”. ªi continuã: „Aceastã istorie a filosofiei
dreptului pentru o istorie a dreptului sau mai aproape de ceea ce este, aceastã filozofie a
dreptului prin istoria ei, ca orice lucru bine fãcut va gãsi repede drumul cãtre cititori”.
§ Arc peste timp
Prin preocupãrile sale, mai întâi în domeniul filosofiei ºi, apoi, în domeniul filosofiei
dreptului, cãrturarul Gheorghe Dãniºor a creat punþi în timp ºi spaþiu: în timp, pentru cã
a reînnodat cercetãrile în domeniu cu cele întreprinse în perioada interbelicã, în þara
noastrã; în spaþiu, pentru cã aceastã importantã lucrare se ancoreazã, prin legãturile
constituite, în cercetãrile moderne în domeniul filosofiei dreptului pe plan internaþional.
Profesorul Gheorghe Dãniºor a avut drept reper operele unor „piscuri” româneºti în
cercetarea dreptului prin prisma filosoficã. Amintim pe savantul, academicianul ºi profesorul
universitar doctor Mircea Djuvara, trãitor o viaþã la marginea Craiovei, casele ºi moºia lui
aparþinând multã vreme Staþiunii de Cercetãri Pomicole ªimnic (Craiova)1. Reprezentând
ºcoala interbelicã de teorie generalãºi filosofie a dreptului, Mircea Djuvara este azi considerat
cel mai mare filosof neokantian al dreptului, egalul ºi prietenul celebrului profesor italian
Giorgio Del Vecchio, ºi el perceput în lumea dreptului ºi filosofiei - filosofiei ºi dreptului,
ca fiind, pe plan european, poate, cel mai mare filosof neokantian al acestui domeniu.
Din þarã, mai amintim pe profesorul clujean Eugeniu Speranþia, adesea citat în
lucrãrile cãrturarului Gheorghe Dãniºor.
În spaþiu ºi timp, reamintim pe profesorul italian Giorgio Del Vecchio2 ºi, bineînþeles,
avem în vedere pe celebrul gânditor jurist francez François Gény, membru de onoare din
strãinãtate al Academiei Române.
Sunt doar câteva importante repere, câteva nume de savanþi români ºi strãini ale
cãror idei fundamentale se regãsesc analizate critic-creator, ºi citate în lucrarile profesorului
sãrbãtorit.
1
2

Casele lui Mircea Djuvara se aflã la 3,5 km de centrul municipiului Craiova.
Vezi precizãrile de mai sus.
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Nu poþi scrie o lucrare importantã de filozofie, nicidecum una de filosofie a dreptului,
fãrã cunoaºterea ºi înþelegerea operelor acestor mari gânditori juriºti. Gheorghe Dãniºor
demonstreazã prin substanþa operelor sale buna cunoaºtere a operei acestora ºi a multor
alþi savanþi români ºi strãini ºi încearcã, cel mai adesea izbutit, sã introducã în ecuaþiile
personale asemenea idei, adãugând câte ceva în planul cunoaºterii.
Iatã dar, cum un jurist, fãrã studii filosofice organizate, dar cu preocupãri serioase în
acest domeniu, poate deveni ºi se poate chema „jurist-filosof” sau „filosof-jurist”.
Concluzie
ªi aºa, gândul meu de a asigura viitorilor juriºti baze teoretice mai cuprinzãtoare,
conjugând pe cele juridice cu cele filosofice ºi, invers, pe cele filosofice cu cele juridice, s-a
înfãptuit, prin eforturile gãsirii unui specialist pe mãsurã, sã fructifice împreunã cele douã
domenii.
Timpul, în curgerea lui, i-a permis magistrului sã-ºi creeze discipoli tineri în mãsurã
sã-i continue opera. Acestora li se adaugã un numãr important de doctoranzi ºi doctori în
ºtiinþã - o adevãratã bazã de selecþie pentru învãþãmântul juridic superior de la Craiova,
de mâine.
Nu degeaba literatura de specialitate3 a conchis cã la Craiova se poate vorbi de o
adevãratãªcoalã de filosofie a dreptului.
La 70 de ani, adicã la un bilanþ provizoriu, îl venerãm pe cel generos cu filosofia ºi
cu dreptul ºi generos deopotrivã cu cei care îl urmeazãºi îi urãm, la mulþi ºi prolifici ani,
pentru cã este încã tânãr sã abandoneze scrisul într-un domeniu „molipsitor” care
bãtãtoreºte drumul dintre drept ºi filosofie ºi, bineînþeles, dintre filosofie ºi drept.
Întru mulþi ani, Domnule Profesor Gheorghe Dãniºor!
Craiova, 9 martie, 2015

3
A se vedea Elena Lazãr, Teza de doctorat cu tema „Filosofia ºtiinþelor juridice la Mircea Djuvara”
susþinutã la Institutul de Filosofie ºi Psihologie din Bucureºti al Academiei Române.

GHEORGHE DÃNIªOR, „PATRIARH”
AL UNIVERSALITÃÞII JURIDICE, CREAÞIEI, EXPRESIEI
ªI ÎNDOIELII FILOSOFICE

~

Cezar AVRAM

Nimeni nu poate trãi fãrã prieteni
chiar dacã stãpâneºte toate bunurile lumii (Aristotel).

Opera profesorului Gheorghe Dãniºor, de o incitantã polifonie, simbolizeazã un
constant efort de înþelegere, definire ºi aprofundare a unor subiecte majore din domeniul
teoriei ºi filosofiei dreptului ºi nu numai. Adept convins al raþionalismului filosofic, autorul
lucrãrilor Filosofia dreptului la Hegel, Libertatea la Hegel, Filosofia drepturilor omului,
Dincolo de logos, al trilogiei Metafizica libertãþii, Metafizica devenirii, Metafizica prezenþei
dovedeºte iscusinþã în folosirea verbului, logicã în discurs, fapt ce îl consacrã ca un autentic
ctitor de conºtiinþe, fin observator al universului moral ºi al relaþiilor interumane.
În permanentã cãutare de subiecte ºi întrebãri care capteazã atenþia, profesorul Dãniºor
aruncã o luminã nouã chiar ºi asupra unor teme ºi principii clasice ale dreptului, domeniu
care prezintã, însã, suficiente incertitudini ºi stereotipuri afirmate pentru a-i trezi interesul
ºi spiritul sãu veºnic iscoditor, ghidat parcã de spusele lui Heidegger: „În actul întrebãrii
stã pioºenia gândirii”. Scrierile sale filosofice, rod al deplinei maturizãri ºi al parcurgerii
unui vibrant itinerar spiritual, exprimã capacitatea sa de a fora în straturile profunde ale
eului, efervescenþa intelectualãºi înclinaþia de a surprinde esenþele. Temele ce concurã la
generarea discursului metafizic sunt libertatea, egalitatea, dreptatea, depãºirea limitelor
condiþiei umane. Din aceste noþiuni abstracte a construit o filozofie adevãratã, care se
bazeazã pe observaþie ºi experienþã, atât interioarã, cât ºi exterioarã, dar care nu putea
izvorî decât din vocaþie, pasiune ºi dorinþã de cunoaºtere. Dovedind o realã aplecare spre
descifrarea mesajelor ºi conceptelor filosofice, a cãutat sã aducã o interpretare originalã,
trecutã prin filtrul propriilor cãutãri ºi neliniºti, a operelor marilor maeºtri ai filosofiei
universale – Cicero, Platon, Aristotel, Hegel, Jean Jacques Rousseau, John Locke, Thomas
Hobbes, Hans Kelsen, Kant, Max Weber, Nietzsche, Martin Heidegger etc. De asemenea,
a readus în actualitate scrierile unor gânditori români: Mircea Djuvara, D.D. Roºca, Eugeniu
Speranþia, Constantin Noica, al cãror aport la dezvoltarea filosofiei, în general, a filosofiei
dreptului ºi moralei, în special, nu poate fi neglijat. Nu întâmplãtor, o profundã aplecare
a dovedit spre filosofia lui Hegel, pentru care problema umanã prin excelenþã se circumscrie
recunoaºterii reciproce, nãzuinþei fiecãrei fiinþe umane de a fi recunoscutãîn umanitatea
sa, în libertatea sa, în demnitatea sa, de cãtre toþi ceilalþi. Spiritul sãu obiectiv ºi orientat
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spre raþionalism, pregãtirea sa juridicã ºi cariera universitarã construitã în cadrul Facultãþii
de Drept ºi ªtiinþe Sociale a Universitãþii din Craiova, l-au apropiat foarte mult de filosofia
hegelianãîn care a regãsit teme fundamentale ca înstrãinarea omului în drept, locul
individualitãþii în sistemul juridic, dreptul ca determinare a voinþei, moralitatea, legitimitatea
dreptului. Un alt domeniu pe care l-a abordat cu un spirit prin excelenþã reflectiv este cel
al drepturilor omului, lucrarea Filosofia drepturilor omului, apãrutã la Editura Universul
Juridic, Bucureºti, 2011, aducând în doctrina filosofico-juridicã româneascã un suflu nou
ºi o criticã la adresa fundamentelor societãþii moderne. Dincolo de interpretarea strict
juridicã, Gheorghe Dãniºor realizeazã o paralelã între dreptul natural ºi drepturile omului,
înfãþiºând motivaþiile ºi articulaþiile unui sistem juridic care „favorizeazã individualismul
fãrã a-l menþine în echilibru cu comunitarismul” (p. 6). Formulând judecãþi de valoare ºi
punctându-ºi discursul cu întrebãri retorice cãrora le cautã rãspuns, încearcã o prefigurare
a destinului drepturilor omului, sub semnul actualitãþii ºi utilitãþii sociale.
Determinarea, sensibilitatea, intensitatea arderilor ºi trãirilor sale interioare îl introduc
ºi în lumea muzelor, ca un poet rafinat ºi idealist care apreciazã demnitatea, libertatea,
frumuseþea, ca un om al cãrui confort spiritual este satisfãcut numai prin propriul sãu
efort creativ ºi care nu-ºi poate gãsi liniºtea decât, paradoxal, printr-o continuã pendulare
între multiplele sale ipostaze de poet, eseist, filosof, dar ºi de pedagog, profesor, prieten
adevãrat ºi familist convins. Cãci, fãrã îndoialã, resortul care îi menþine sufletul tânãr ºi
spiritul veºnic treaz rãmâne familia pe care o patroneazã cu seninãtate, ºtiind sã imprime
descendenþilor aceeaºi sete de cunoaºtere, aceeaºi raþiune lucidã ºi pragmaticã, aceleaºi
preocupãri intelectuale complexe, dublate de fantezie, sinceritate, imaginaþie ºi sensibilitate.
Descendenþi care îi duc cu mândrie numele mai departe, ca semn de înaltã nobleþe ºi
preþuire pentru cel care le-a dat viaþã.
Într-un astfel de moment omagial nu putem trece sub tãcere activitatea sa de
cercetare desfãºuratãîn cadrul Institutului de Cercetãri Socio-Umane „C.S. NicolãescuPlopºor”ºi în cadrul Catedrei de Drept public a Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Sociale,
Universitatea din Craiova, unde a modelat spiritul ºi sensibilitatea mai multor generaþii de
studenþi, masteranzi, doctoranzi ºi cadre didactice, activitate care poartã amprenta
personalitãþii sale plurivalente. Prezenþã demnã ºi discretã, poate însufleþi atmosfera prin
vorbe pline de duh, spuse într-un autentic limbaj oltenesc, moºtenit din locurile natale –
satul Padea, comuna Drãnic. Un om care, într-un cadru restrâns, nu se zgârceºte la a
împãrtãºi celorlalþi din propriile sale experienþe existenþiale, din lecþiile învãþate pe parcursul
traseului sãu profesional ºi spiritual, din cultura sa filosoficã, tradusã într-un limbaj accesibil.
Orice demers ºtiinþific al profesorului Gheorghe Dãniºor este, în fapt, o invitaþie la
reflecþie, îndemnând la cugetãri în jurul unor teme inedite, la reconsiderãri ºi remodelãri
ale teoriilor clasice, la continue cãutãri ºi viitoare dezbateri. Viziunea sa demonstreazã cã
un maestru al interpretãrii noþiunilor ºi instituþiilor fundamentale ale dreptului poate fi, în
acelaºi timp, ºi un maestru al interpretãrii teoriilor filosofice.

PROFESORUL GHEORGHE DÃNIªOR –
UN OLTEAN HEGELIAN
Prof. univ. dr. Ion CRAIOVAN

~
L-am întâlnit într-un târziu, deºi îl cunoºteam din cele scrise, ca luptãtor vajnic în cetatea
spiritualã a Bãniei. Ne-am vãzut apoi, de multe ori, într-o lume consideratã de unii utopicã –
a aventurierilor, a împãtimiþilor de idei, a celor care susþin cã se îmbogãþesc din cãutare, ºi nu
din gãsire, sau cã sunt liberi prin gând. Crescut la ºcoala marilor maeºtri, precum academicienii
Gheorghe Vlãduþescu ºi Ion Dogaru, el însuºi ctitor de fiu, fiicã, familie, cariere universitare,
destine strãlucite ºi viitori gânditori juridici. Provine din stirpea arhaicã numitã generic, „acolo,
niºte þãrani”, care a dat un Brâncuºi, un Sorescu, un Amza Pelea...
Crede cu putere, într-o manierã hegelianã, cã familia, glia, casa, grãdina, via, sunt
expresii pure ale Spiritul absolut. Este gata oricând sã treacã de la analiza subtilã a Zaibãrului
bãut cu prietenii, la consideraþii despre Logos ca stare fãrã de cuvânt. Profund ºi bãnuitor
într-ale cunoaºterii, nu-i vinzi cal troian pe post de armãsar pur sânge de herghelie olteneascã,
chiar dacã foloseºti sintagma „drepturile omului”, arþãgos când apãrã Adevãrul, sfãtos ºi blând
cu cei tineri – are întotdeauna, cum spune vorba sorescianã, „o pereche de ochelari la spate cu
care vede cu mintea cea de pe urmã”, truditor cu sârg într-ale creaþiei, generos ºi sensibil.
Acum, la minunat ceas aniversar, alãturi de atâþia alþii, îi urez cu profundã preþuire ºi
prietenie LA MULI ANI!
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CUVÂNT DE RECUNOªTINÞÃ…
Prof. univ. dr. Lucreþia DOGARU
Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureº

~
În cronica universitãþilor, existã zile cãrora dorim a le conferi o semnificaþie aparte,
zile în care marcãm un prag aniversar al unuia dintre colegii noºtri, jurist ºi cadru didactic
de seamã în materia dreptului, personalitate remarcabilã a urbei, care-ºi onoreazã timpul
ºi locul existenþial.
În mediul Almei Mater, 70 de ani împliniþi reprezintã o vârstã a deplinei maturitãþi
profesionale, a proiectelor didactice ºi ºtiinþifice nu doar conturate, ci împlinite în bunã
parte, ori în curs de certã derulare ºi finalizare. Este, totodatã, o vârstã a dreptei cumpene
a gândirii, a înþelepciunii ºi bunãvoinþei, a dãruirii cãtre cei mai tineri, pentru a dobândi în
schimb bunul renume, neuitarea generaþiilor ce ne succed ºi conºtiinþa datoriei înfãptuite.
Acum când avem o clipã de rãgaz, sã ne gândim ºi sã apreciem pe unul dintre noi,
cel al cãrui destin a fost consacrat total colectivitãþii academice, spunem adevãrul în
esenþa lui fundamentalã, fiind încredinþaþi cã munca depusã de colegul nostru printr-o
stãruinþã remarcabilã va rãmâne un temei serios ºi vrednic al unui început care va sta la
originea tuturor demersurilor instituþionale viitoare, la fel ca prezenþa lui în cetatea
universitarã, ce este pilduitoare ºi beneficã.

CUVÂNT DE RECUNOªTINÞÃ…
Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA
Decan al Facultãþii de Drept
Universitatea Transilvania din Braºov

~
Jurist eminent, practician ºi teoretician, fiind ºi un dascãl de excepþie, profesorul
universitar Gheorghe Dãniºor a ilustrat convingãtor ideea situãrii dreptului în integralitatea
valorilor ºi funcþionãrii sistemului lor. În viziunea sa dreptul este cel mai semnificativ
moment cultural al societãþii ºi un indicator fundamental de apreciere a nivelului de
civilizaþie. Cu mare rafinament ºi profund spirit analitic, eminentul jurist Gheorghe Dãniºor
a consacrat o mare parte a creaþiei sale ºtiinþifice marilor probleme ale filozofiilor
„regionale”, în cazul de faþã, filozofiei dreptului. Incursiunile sale în acest domeniu sunt
întruchipate în douã cãrþi de metafizicã –„Metafizica devenirii”ºi „Metafizica prezenþei” ajungând la punctul maxim de turaþie în teza sa de doctorat „Filosofia dreptului la Hegel”.
Cum sugestiv afirma acad. Gheorghe Vlãduþescu, juristul profesor Gheorghe Dãniºor a
trecut ºi „probabil cã va mai trece pe pãmânturile filosofiei”.
Într-adevãr, împreunã cu alþi trei juriºti de marcã din Bucureºti ºi din Craiova, Gheorghe
Dãniºor a contribuit substanþial la elaborarea cãrþii „Filosofia dreptului. Marile curente”,
adevãratã operãîntregitoare a enciclopediei dreptului.
În paginile acestei capodopere filosofico-juridice, autorul menþionat ne propune ºi
ne oferã, cu generozitate ºi rigoare ºtiinþificã, idei preþioase de teorie ºi aplicaþie privind
metoda înþelegerii dreptului în substanþa ºi natura lui, conceptul de istorie a filosofiei
dreptului, subiect teoretic ºi subiect de drept, dreptul ca determinare a voinþei, condiþiile
de validitate a dreptului, locului individualitãþii în sistemul juridic ºi încã multe altele.
Din lectura cãrþilor Profesorului Gheorghe Dãniºor desprindem ca un punct de
incitantã atracþie cum funcþioneazã ficþiunea în cazul dreptului, cum chiar dreptul creeazã.
Înþelegem astfel cã, fiind creaþia spiritului, dreptul nu este o oglindã purã a realitãþii.
El porneºte de la realitãþi, dar le asimileazã, le preface conceptual.

PENTRU PROFESORUL DÃNIªOR,
LA CEAS ANIVERSAR...
Prof. univ. dr. Mihai BÃDESCU,
Membru asociat al AOSR,
Vicepreºedinte al Asociaþiei Române de Drept Constituþional

~
Profesorul universitar dr. Gheorghe Dãniºor este cadru didactic ºi avocat. Activitatea
sa profesionalã, didacticã ºi ºtiinþificã are recunoaºtere naþionalã ºi internaþionalã în lumea
academicãºi universitarã.
Din punct de vedere profesional, domnul Gheorghe Dãniºor, de la absolvirea facultãþii
(1973) ºi pânã în 1990, a exercitat funcþia de secretar al Biroului Executiv al Consiliului
Popular Segarcea, jud. Dolj. Din anul 1990 este avocat, membru în Baroul de Avocaþi
Dolj, între anii 1998 – 2001 fiind director al Biroului de Avocaþi Segarcea, jud. Dolj.
Activitatea didacticã a prof. Gheorghe Dãniºor se întinde pe o perioadã relevantã,
de peste 30 de ani, perioadãîn carea parcurs toate treptele ierarhiei universitare. Absolvent
al Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii „Al.I. Cuza”, Iaºi, (1972), lector universitar
(1996), conferenþiar universitar (2001), profesor universitar (2004), conducãtor de doctorat
(2008), doctor în drept (2001), domnul Dãniºor ºi-a închinat viaþa activitãþii didactice ºi
muncii cu studentul.
Impresionantã este nu numai activitatea didacticã sau profesionalã, ci ºi cea de
cercetare ºtiinþificã, unde a excelat prin lucrãri de referinþã, fapt pentru care a fost rãsplãtit
cu o generoasã recunoaºtere naþionalã ºi internaþionalã.
Prof. univ. dr. Gheorghe Dãniºor deþine o listã bogatã de lucrãri, care-l impune ca
cercetãtor de primã mânã, în primul rând în domeniul dreptului,dar ºi în filosofia dreptului.
Lucrãrile sale – cursuri universitare, monografii, articole, studii, note, recenzii,
comentarii, comunicãri ºtiinþifice etc. – au caracter interdisciplinar (drept, filosofie,
sociologie etc.). Ele scot în evidenþã nu numai formaþia sa universitarã/academicã, ci ºi
munca asiduã de cercetare, în biblioteci ºi arhive.
Lucrãrile sale (cursuri universitare, monografii), au fost publicate la edituri recunoscute,
precum Editura ªtiinþificã, All Beck, CH Beck, Universitaria, Universul Juridic (toate din
Bucureºti), Themis ºi Ramuri (Craiova).
A elaborat, de asemenea, lucrãri ºtiinþifice publicate în reviste de specialitate (Revista
de drept public, Revista românã de filosofia dreptului ºi filosofia socialã, Revista de ªtiinþe
Juridice, Revista de filosofie, Revista de ºtiinþe socio-umane (a Institutului „C.S.N. Plopºor”).
Ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, a publicat articole ºi studii filosofice
în reviste, precum „Ramuri”ºi „Mozaicul”.
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Extrem de relevante pentru calitatea de autor de carte universitarã - ºi nu numai –
stau ºi recenziile scrise, adevãrate elogii aduse unor remarcabile personalitãþi române:
acad. Gheorghe Vlãduþescu, acad. Ion Dogaru, Acad. Ion Dodu Bãlan, ªtefan Vlãduþescu,
dr. ªtefan Marinescu, Mihai Constantinescu, Mircea Moisa, Ion Dulvac, Vladimir Osiac,
Florea Miu, Marian Buºe.
Cercetãtor principal I la Institutul Academiei Române „C.S.N. Plopºor”, (Craiova),
membru fondator al Centrului de Cercetãri Juridice Fundamentale, prof. univ. dr. Gheorghe
Dãniºor este membru al Asociaþiei Internaþionale de Filosofia Dreptului ºi Filozofie Socialã,
membru al consiliului ºtiinþific al „Revistei de filosofia dreptului ºi filosofie socialã”.
Pentru merite profesionale, didactice ºi în domeniul cercetãrii ºtiinþifice, prof. univ.
Gheorghe Dãniºor a fost premiat, în mod semnificativ, ca o recunoaºtere a contribuþiei
meritorii la afirmarea ºi promovarea actului didactic ºi a performanþei universitare. Printre
cele mai semnificative premii enumerãm:
• Premiul Academiei Române (2002, 2004, 2007);
• Premiul Uniunii Scriitorilor din România (2001, 2002).
La ceas aniversar, urându-i la mulþi ani, sunt convins cã Domnia Sa va contribui, pe
mai departe, cu demnitatea ºi autoritatea ºtiinþificã care l-au consacrat în mediul universitar
ºi academic, la creºterea prestigiului cadrului didactic, la afirmarea ºi promovarea ºtiinþei
ºi filosofiei dreptului.

MODEST OMAGIU PROFESORULUI MEU
Asistent univ.dr. Ramona DUMINICÃ
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative, Universitatea din Piteºti
Cercetãtor postdoctoral, Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureºti

~
Este o onoare pentru mine sã pot aduce astãzi, într-un moment de sãrbãtoare,
modestul meu omagiu mult stimatului nostru profesor, domnul Gheorghe Dãniºor.
Valoarea vieþii unui om nu este datã de numãrul anilor trãiþi, ci se apreciazã în
conþinutul lor de fapte, de realizãri, în generozitatea faþã de cei care îl înconjoarã ºi în
consideraþia acestora. De aceea, dacã ar fi sã-l caracterizez pe domnul profesor în trei
cuvinte, acestea ar fi: Suflet, Înþelepciune, Bunãtate.
Cu emoþie mã întorc în timp ºi mã cuprinde un sentiment de mândrie pentru cã
m-am aflat printre doctoranzii Domniei Sale, fapt ce mi-a marcat fundamental viaþa
profesionalã.
Când l-am cunoscut pe domnul profesor eram o pozitivistã convinsã, atitudine specificã
dealtfel majoritãþii juriºtilor din zilele noastre. Rãsfoisem în mod superficial în facultate o
carte de filosofie a dreptului ºi tratam acest domeniu ca pe un lux cultural, lipsit de
utilitate în viaþa juridicã. Domnul profesor Gheorghe Dãniºor a fost cel care m-a îndemnat
cu mult tact ºi rãbdare sã mã apropii mai mult de filosofie. Recunosc, iniþial am tratat cu
reticenþãîndemnul dumnealui, însã pasiunea cu care îºi susþinea prelegerile m-a fãcut
curioasã, m-a determinat sã citesc, sã recitesc, iar cu timpul am început sã descopãr
dreptul dintr-o altã perspectivã ºi am reuºit cu ajutorul domnului profesor sã gãsesc în
filosofie rãspuns la multe întrebãri.
Totodatã, ne-a oferit ºi ne oferã cel mai bun exemplu de putere de muncã, de
inteligenþã, de dãruire, de generozitate, fiind un model de comportament apt sã influenþeze
viitorul a generaþii întregi de studenþi, de masteranzi ºi doctoranzi. Pofta dumnealui de
viaþã, bucuria, optimismul ne încarcã de energie chiar ºi atunci când totul pare extrem de
greu ºi ºansele de reuºitã sunt minime. Foarte rar l-am vãzut supãrat pe domnul profesor
ºi, dacã s-a întâmplat, cauza a fost impoliteþea ºi lipsa de bun-simþ a celor cu care, în mod
nefericit, avusese de-a face.
*
Astãzi, într-un moment cu o înaltã semnificaþie, când atâþia colegi, foºti studenþi ºi
doctoranzi vã aduc în dar acest volum, mã alãtur lor ºi cu recunoºtinþã ºi aleasã preþuire
mãînclin în faþa dumneavoastrã ca Profesor ºi ca Om! Vã mulþumesc ºi vã asigur de
nemãrginita mea consideraþie!
Vã rog sã-mi permiteþi sã vã îmbrãþiºez în timp ce vã urez din suflet: La mulþi ºi
frumoºi ani, Domnule profesor!

III. STUDII

PORNIND DE LA PLATON
Academician prof. univ. dr. Gheorghe VLÃDUÞESCU

~
Aristotel stãtuse în preajma lui Platon cam 20 de ani, de prin 366/67 ºi pânã în 3418/7,
ucenicind o vreme, alta, învãþându-i pe cei mai tineri, se pare, cã retorica.
Dupã o cronologie aproximativã, pânã în anul 366 Platon scrisese mare parte din
dialogurile sale, de la Apologie la Menon, Phaidon, Phaidros, Symposion, Republica.
Dacã Parmenides ºi Sofistul, mai sigur însã Philebos, Timaios, urmeazã anului 366,
Aristotel era „martor” al marii rupturi care despãrþea (pentru a uni însã) pe Platon 1
(acela al reconstrucþiei ontologice) de „Platon 2"; (metafizianul). Urmând învãþãmântul
platonician, tânãrul Aristotel se iniþia în subtilitãþile acestuia ºi exersa, imitând scriitura
dascãlului. Poate cã primul, dialogul Eudemos sau despre suflet, aducea, ca exerciþiu, cu
Phaidon. Îndemn la filosofie: „sau trebuie sã filosofãm sau nu: dacã trebuie, cu necesitate
filosofãm, dacã nu, pentru a arãta cã nu este necesar trebuie totuºi sã filosofãm”,
Protreptikos este platonician, poate, doar, prin elogiul vieþii contemplative (Aristotelis
Fragmenta, fr. 2). Ceea ce în Îndemn era pledoarie, avea sã fie dezvoltat, se prea
poate, în Eth. Nic., X, 7-9: „cea mai plãcutã dintre activitãþile conforme cu virtutea este
filosofia. Este recunoscut cã studiul ei oferã plãceri de o admirabilã puritate...” (1177 a
25 – 27; vd. Romeyer – Dherbey, Vie bienheureuse et philosophie..., în „Les études
philosophiques”, 1975, p. 399-414). ªi încã, în mãsura în care se poate vorbi de
platonism, acesta era acela „târziu”, din Timaios ºi din Legi privitor la suflet în diviziune
bipartitã, raþionalã ºi iraþionalã. Aceasta era inspiratã de Platon, doar cãîn Timaios era
tripartitã; Xenocrates presupunea douã pãrþi. „Dar aceastã modificare nu se depãrta în
mod esenþial de doctrina lui Platon” (Gauthier, La morale d’Aristote, p. 5).
Poate de redactare târzie, în Academie, cãtre 347, Peri ideon (Despre idei), era, ca
exerciþiu critic, dupã model platonic din prima parte a dialogului Parmenides. Problema
„raportului dintre idei ºi lucruri”, revizuitã de Platon în Parmenides, „trebuie sã fi suscitat
discuþii printre membrii Academiei în anii de dupãîntoarcerea filosofului din Siracusa”, în
360 (Berti, La filosofia del «primo» Aristotele p. 130).
„Marea rupturã” din Parmenides nu era accidentalã, fãrã de pregãtire metodicã.
Încã din Menon, dacã virtutea era una la bãrbaþi, alta a femeilor, „mai existã o virtute a
copiilor. .., a oamenilor în vârstã”, dar „roiul de virtuþi”– areten smenos, fiind un întreg în
felul sãu, presupunea ca temei un întreg acelaºi pentru toate ºi dacã virtuþile „sunt multe
ºi de tot felul, ele au, toate, o însuºire – eidos comunã care le face sã fie virtuþi”, participã
la întreg sau la parte? (71 b 1 -5; 6, 72 6-8). Întrebarea avea sã fie formulatã metodic în
Parmenides 131 a: holou tou eidos merous hekaston to metalambanon metalambanet?
Apoi, fiecare lucru nu datoreazã existenþa participãrii la „idéa”, una ºi mereu aceeaºi.
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Dar, spunând cã „Simmias este mai mare decât Socrate” nu înseamnã cã el este mai
mare datoritã „naturii lui de Simmias”, ci datoritã mãrimii „pe care se întâmplã s-o aibã”.
ªi nu este mai mare nici „pentru cã Socrate e Socrate, ci pentru cã faþã cu mãrimea lui
Simmias, Socrate are o anumitã mãrime”. Dacã mai spunem cã Phaidon e mai mare
decât Simmias, rezultã cã acesta e mare ºi mic”. Mãrimea în sine însã„nu înainte sã fieºi
mare ºi mic, în acelaºi timp”. De unde însã contrariile? (Phaidon 102 b – d). În sine
incomunicabile Mãrimea sau Micimea sau Caldul ºi Recele, Parul ºi Imparul, Simmias era
mare ºi mic, zãpada stinge focul, focul topeºte zãpada, numerele trec unele în altele.
Dacã cele ce sunt în sine nu comunicã, s-ar altera, cum se face cã lucrurile sunt ºi nu sunt
asemenea lor?
La „prima scufundare”,cum zicea Platon, dialogul Phaidon pare a fi dintre cele mai
„dogmatice”, înþelegând prin „dogmatism” ataºamentul (nu neapãrat necritic, la greci,
cel puþin) la o opinie; la a doua însã este intens aporetic, pregãtind în felul sãu „ruptura”
de mai târziu. Tot cam asemenea ºi Republica prin „alegerea liniei” de la sfârºitul cãrþii a
ºasea (509 d – 511 e), cu noeton (eide + mathemata) ºi aistheton (cu aistheta + eikones).
Pentru cã „ideile”ºi „sensibilele” erau opuse ca tipuri de realitate, pentru a face inteligibilã
trecerea, Platon introducea o subdiviziune în noeton, aceea cu entitãþile matematice.
Participante, nemijlocit, acestea þineau de „lumea inteligibilelor”. Dar, secunde, totuºi,
fiind prin participare, fãceau trecerea cãtre sensibilele ºi ele asemenea modelelor, mijlocit
însã. ªi ele secunde, mai „depãrtate” dacã erau cópii de al doilea grad.
Deocamdatã, entitãþile matematice mediazã, dar din interiorul primei lumi. În Timaios,
mai târziu, ele aveau sã „penetreze” orizontala despãrþitoare ºi luând „materie” din
receptacol (khóra, pandekhes) intrau în alcãtuirea lucrurilor alãturi de aceasta.
Aºadar, „ruptura” pare a fi pregãtitã, mai fiecare dialog fiind o treaptã cãtre ea.
Radicalitatea gestului din Parmenides era de încununare a unui criticism inerent
platonismului, fãcând astfel trecerea (ca finalitate) de la reconstrucþia ontologicã la aceea
metafizicã, nu însã prin deslegare, ci prin asimilare. Aceasta întrucât, parafrazând o
vorbã a lui Kant, ontologia fãrã metafizicã era oarbã, metafizica fãrã ontologie, goalã. Ca
morfologia faþã cu sintaxa intra în logica metafizicii, în centrul ei, fiind termen de organizare.
Pentru cãºi ontologia ºi metafizica sunt centrate în to on, numai cã, în timp ce una punea
„între paranteze” lumea (existenþa), cealaltã îºi fãcea, din legitimarea ei, scop.
Prima parte a dialogului, de criticã a raþiunii ontologice, printr-un model anume (to
on ca idéa – idéai), aporeticã într-o aplicaþie de tip hermeneutic, deschidea cãtre aporetica
în concept tare proprie metafizicii. Critica nu era de respingere, ci de resemnificare, tot
aºa cum avea sã fie, în mare, ºi aceea aristotelicã.
Mai întâi, Platon se aplica ontologiei în prima sa structurã. Dacã genurile ºi „ideile”–
ta gene te kai eide sunt în sine, nu au cum sã primeascã „douã determinaþii opuse”, pe
când lucrurile, totuºi, în temeiul lor, da (129C2). În sine, sunt despãrþite de lucruri.
„Spune-mi, nu-i aºa cã tu admiþi separaþia de care vorbeºte punând adicã anumite eide în
sine ºi în participantele la ele?”– Khoris men eide auto atta, khoris de ta touton au
metekhonta (130 b 2). Socrate (ca personaj) pare derutat: „am ajuns adesea la dificultãþi
care m-au fãcut sã mã întreb” dacã individualele sunt sau nu despãrþite ºi dacã se cuvine
sã admitem eide ºi pentru cele ce sunt ridicole josnice – geloia. „M-a tulburat adesea
întrebarea ...” (130 c 5). Mereu în identitate cu sine – monoeides, ce face participantele
sã fie, cum sunt, coruptibile, sã aparã, sã disparã, sã fie relaþie ºi în relaþie ºi sã se
determine unele pe altele?
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Apoi, mereu aceleaºi, intransformabile ºi indivizibile, „ideile”, lucrurile participã la
întreg sau la parte? –holon tou eidous he merous. Întreguri de neîmpãrþit, întregul lor,
rezidãîn fiecare dintre multiple (1315). Interogaþiile din Phaidon 102 b – 104 e ºi din
Menon 71 b – 2 c, în Parmenides sunt trecute, într-un fel în regulile metodei.
Deschiderea cãtre metafizicã în „primul” platonism îl fãcea participarea metexis,
concept cu multe nume, în funcþie de dominantã: koinonia, faptul de a avea ceva în
comun, comuniune, parousia, prezenþã (în opoziþie cu apousia, absenþã), metalepsis,
faptul de a lua parte, metalambanein, a (ºi) lua parte, metaxesis, acþiunea de a participa
(la ceea ce îi este propriu), mixis, amestec în care elementele rãmân ele însele, krasis,
acþiunea de a amesteca, homoiosis, asemãnare, asimilare, mimesis, imitaþie, reproducere.
Generic, metexis (metekho, metekhein, a împãrþi, a lua, a avea parte), concept de
„interval”, semnificã în ordinea „genericã”, lumii în care idéa ca to on este prezentã aºa
cum în copie este prezent modelul. Cópii, lucrurile sunt asemenea cu „ideile”, idéai,
specii, genuri, fãrã ca acestea sã se împartã. Nu „idéa” se împarte, ci lucrul ia parte la ea.
Temei ºi paradigme „ideile” fac ca lucrurile sã fie, fiecare în parte ºi în comuniune.
Toate lucrurile mari sunt mari (asemenea) prin aceea cã participã la „un anume unu,
un Mare –mega prin „care ºi în virtutea cãruia acelea apar ca mari”– megala phainesthai.
Aºadar, ca sã putem spune cã o mãrime ºi alta (poziþia 1) au ceva comun (sunt mãrimi)
trebuie sã recurgem la „un Mare” (poziþia 2). Altã formã/specie (eidos) însã „îºi va face
apariþia, una care s-a ivit alãturi de Mãrimea în sine ºi de cele ce participã la aceasta”
(poziþia 3) ºi „peste toate iarãºi o alta, datoritã cãreia toate vor fi mari. ªi de acum nici o
formã– eidos nu va mai apãrea ca una, ci infinitã în multiplicitate” (132 a 5 – b 10).
Argumentul, numit al celui „de-al treilea om” (exemplificator, locul mãrimilor ºi Marelui
luându-l omul, Socrate ºi Kallias), venea din medii negarice, Polysenes, un sofist megarizant,
discipol al lui Brison, formulându-l antiplatonician. Platon îl prelua, apoi ºi Aristotel,
pentru a impuneca „paznic de far”,în construcþia metafizicã, argumentul prevenind asupra
pericolului devastator al regresiunii la nesfârºit. Ca în orice sistem, ºi în acela al metafizicii,
în acesta încã mai mult, fiind de limitã, pentru a fi coerent ºi suficient sieºi trebuia sã
legitimeze, în cazul sãu, ireductibilul absolut, acela, dincolo de care, ca în „argumentul
ontologic”, nu mai putea fi gândit nimic ca fiind.
Aristotel, încã în Peri ideon, exersa, urmându-l pe Platon însuºi. Continuând ºi dupã
moartea acestuia ºi pãrãsirea Academiei, critica sa nu era ºi nu avea sã fie doctrinaristic/
evenimenþialã. Cã semnificaþia ei [era] antiplatonicianã este preasimplist sã fie adevãrat
(Banu, Aristotel, p. 86).
Ca Platon însuºi, în critica „doctrinei ideilor” avea în vedere construcþia ontologicã
în vederea trecerii acesteia în logica ºi în sistemul metafizicii. Altminteri, ea ar fi redusã la
o simplã respingere evenimenþialistã a unei filosofii. În acelaºi timp, Platon devenise
antiplatonician?
În genere, Aristotel nu se raporta la tradiþie nici doxografic, nici elenchtic, ci asemenea
lui Platon, de altfel, „citea” trecând faptele istorice în elemente pentru propria încercare.
Impresia cã „aristotelicizeazã” ar fi îndreptãþitã dacã prin aceasta s-ar înþelege o operaþiune
de asimilare. Cât trece drept primul „istoric al filosofiei”, Aristotel, de-evenimenþializând,
se aplicã hermeneutic tradiþiei, ceea ce înseamnã cã o trecea din „istorie” în „sistem”.
De altminteri, care e rostul „istoriei filosofiei”? Cunoaºtere a trecutului? Da, numai cã
travaliul ar fi prea mare pentru un câºtig atât de mic. Nu zic cã fãrã de însemnãtate, dar
cunoaºtem pentru a instrumenta ceea ce dobândim. În „lectura” istoricã, problema crucialã
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este: cum gândim cu o filosofie, cu alta, dincolo de ele? Aristotel îi „citea” pe presocratici,
îl „citea” pe Platon „transferând” în propria lume, gândind cu filosofiile lor intenþional.
Faþã cu Platon, miºcarea era, în primul timp, de dezlegare, ca în al doilea sã fie de
asimilare, dar în alt exerciþiu decât în cel sau cele platoniciene, dacã acela din Sofistul era
unul, acela din Timaios ºi din „doctrinele nescrise”, altele. Într-un cuvânt, henologic,
proiectul platonician, ousiologicã metafizica aristotelicianã, era normal ºi ca raportarea
la instituirea ontologicã sã fie individualizatã. Aristotel, ca Platon însuºi, nu desemnifica
„teoria ideilor” ca fiind o încercare eºuatã. Ca sã nu încalce „canonul” parmenidian,
totuna cu logica ontologiei, dar ºi, de altminteri, ca marele eleat, în fr. 8, v.v. 50 – 61,
pentru a-l deschide cãtre celãlalt, metafizic, prin legitimarea existenþei, Platon recurgea
la multiplicarea la nesfârºit a „fiinþei”. O mai fãcuse ºi Democrit, cu „atomii” sãi, constitutivi
lucrurilor, în deosebire de „idei”, dar tot în deosebire de acestea, nefiind meniþi specificãrii.
În „lumea” democritianã, existã doar „atomi”ºi lucruri ca alcãtuiri din aceºtia, nu ºi
universaliile (speciile, genurile). Ce face, dar, ca Socrate ºi Kallias, individualizaþi ca niºte
conglomerate, sã fie amândoi oameni, deci universalul lor, specific, ºi apoi vieþuitoare,
universalul generic? Democrit însã, în succesiune eleaticã, în spiritul critic al lui Parmenides,
„multiplica” fiinþa doar pentru a gândi lucrurile ca alcãtuiri din „atomii”, indivizibili,
necompuºi, mereu aceiaºi.
Platon, în aceeaºi succesiune, imagina o „lume” cu „fiinþa” multiplicatã, dar
transcendentã, fie ºi relativ. Cãci „ideile” nu erau imanente, „substanþial”, dar configuraþia
lucrurilor o „copia” pe aceea a entitãþilor paradigmatice. Platon justifica individualele ca
specii, ca genuri, dar mai puþin pe ele însele. Cópii, umbre?
1. Îndreptând „gândirea cãtre definiþii”, Socrate îl determina pe Platon sã ia seamã de
„alte realitãþi decât cele sensibile”, acestora zicându-le idéai. În deosebire de acestea lucrurile
nu fiinþau prin sine; distincte „erau numite dupã ele participând. „Astfel, prin participare,
ar exista pluralitatea celor asemenea în fiecare din acestea în parte”. „Dar ce sunt participarea
laeide sau imitaþia platonicienii au lãsat sã caute oricine” (Metaph. A, 6, 987 b 5-15).
Dacã toate cele ce existã existã prin participare la „idei”, tot ceea ce le este propriu
ºi tot ceea ce se întâmplãîn lumea lor trebuie, direct sau indirect, sã aibã temeiul ºi cauza
în acelea. Sunt „idei” pentru bine, frumos, dreptate ºi altele asemenea, dar ºi pentru om,
pentru apã, pentru foc? Ca personaj în Parmenides Socrate pãrea a fi pus în încurcãturã,
problema fiind dintre cele mai „tulburãtoare”: „M-a tulburat” (Parmenides 130 d). Multe,
mai multe decât ar trebui, unele dublând, totuºi, altele fãrã de care existentele n-ar mai fi
inteligibile lipsesc cudesãvârºire. „Dupã argumentele trase din ºtiinþe ar urma sã fie eide
pentru toate cele despre care existã o ºtiinþã, iar dupã acela al unitãþii unei multiplicitãþi
ar trebui sã fie ºi pentru negaþii, în sfârºit, dacã ceea ce a fãcut este gândit pentru cele ce
au dispãrut ºi pentru relaþii ...” (Metaph. A, 9, 990 b 10). Dacã a ºti este a ºti universal,
ºtiinþa este „a universaliilor; acþiunea ºi ceea ce rezultã sunt în ordinea individualului”.
Aceasta înseamnã cã individualele (sensibilele) sunt finalitatea cunoaºterii universaliilor,
iar cunoaºterea lor complementarã acesteia. Medicul nu trateazã omul în genere, ci pe
omul Socrate, pe omul Kallias. „Acela care ºi-a însuºit noþiunea fãrã experienþã, ajungând
sã cunoascã universalul, dar ignorând individualul, va greºi adesea în tratament” (A 1,
980 b 15).
Afarã de aceasta, într-o seamã de componente ale sale, „lumea sensibilã” este ºi ea
obiect al ºtiinþei. Natura este principiu al miºcãrii ºi schimbãrii, astfel încât cercetarea
care se ocupã de naturã nu trebuie sã lase de o parte definiþia acestora, pentru cã, în mod
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necesar, necunoaºterea miºcãrii duce la necunoaºterea naturii”. (Phys. III, 1, 200 b). Dar
o idéa a schimbãrii – miºcãrii nu poate fi; s-ar contrazice. Totuºi, dacã lucrurile au în ele
„principiul miºcãrii”ºi physica se aplicã lor n-ar trebuica ºi eide sã fie „supuse miºcãrii”?
(Metaph. K 7, 10 b 4 b 15; A 9, 992 b 5).
Înþelepciunea – sophoia are de identificat cauzele; „dar noi [platonicienii] nu spunem
nimic despre cauza care esteprincipiul schimbãrii”. Astfel încât, participarea „nu înseamnã
nimic”– dia kenes legomenΛ, 9, 992 b 25 – 28). Dar fãrã identificarea cauzelor, cum de
mai este posibilã ºtiinþa? (29 – 30). Ce mai este ºi „substanþa care stã ca substrat ’în care,
aºa cum ziceau physiologiºtii, se diferenþiazã marele ºi micul, rarul ºi densul, prisosul ºi
lipsa? (992 b 1 – 7). Pentru cã toate aceste diferenþieri sunt miºcãri, ar însemna ºi
cã„ideile”„vor fi supuse miºcãrii. Altminteri, de unde ar veni?” (99 2 b 7 – 9). Dacã
miºcarea nu poate fi instituitã metafizic, ºtiinþa naturii nu mai este posibilã.
„Problema cea mai grea” este aceasta: „cu ce contribuie, în ordinea explicaþiei,
„ideile” la cele eterne ºi la cele sensibile, care se nasc ºi pier”, întrucât faþã cu acestea,
„nu sunt cauza nici a miºcãrii, nici a schimbãrii lor”,nici substanþã, nefiind prezente în
cele ce existã prin participare – me enyparkhonta ge tois metekhousin. Poate cea mai
grea – malista diaporeseien (sau, cel puþin, dintre cele mai provocatoare), fiind ºi cea mai
veche ºi mai de substrat. O puneau încã Parmenides, Zenon, Melissos: puteam gândi
schimbarea ºi miºcarea ca fiind? Ontologic, adicãîn gândirea paradoxalã proprie acestei
situãri era o pseudo-problemã.„Fiinþa e veºnicã ºi nesfârºitã ºi una ºi aceeaºi în totul. ªi
de pierit n-ar putea pieri, nici mai mare nu s-ar putea face, nici alcãtuirea nu ºi-ar puteao schimba, nici nu trece în altceva; altfel n-ar mai fi una... Un fir de pãr în zece mii de ani
dacã s-ar schimba, în durata timpului s-ar aneantiza”... (Melissos B 7, 2 D.K).
Cu eleaþii, aceia care fixau canonul ontologiei, începea ºi criza,ca deschidere a sa
cãtre metafizicã. Platon revenea asupra stãrii paradoxale a miºcãrii ºi schimbãrii: ca sã
poatã fi gândite ca fiind trebuia ca acestea sã fie plasate în alt orizont (991 a 8 – 19).
Ar mai trebui sã fie „idei”ºi pentru negaþii – ton apophasein (990 b 25). Numai cã
idéa de non-om este, evident, absurdã, ca ºi, mai general: aceea de nefiinþã” (Reale,
Aristotele, Metafisica III Sommari e commentario, p. 77). Nici pentru lucrurile dispãrute,
dacã „ceea ce a pierit este gândit”– kata de to noein ti phtharentos ton phetharton
(Metaph. A, 9, 990 b 14). Cãci gândim încã lucrul care a pierit pãstrându-i imaginea
(Alexandros, InMetaph. p. 82, 1 – 7; Reale, Aristotele, La Metafisica III, p. 77). ªi încã,
ce anume a fãcut ca sã disparã? Raþionamente mai riguroase ne-ar face sã admitem
unele idéai ºi despre cele în relaþie – pros ti, pe care însã nu le socotim ce gen de sine
stãtãtor. Dacã ar fi aºa, ar rezulta cã nu diada (care în tradiþie pythagoricianã, în pereche
cu monada) ca principiu „ar fi la început, ci numãrul ºi cã relativul este mai înaintea prinsinelui”. Platon însã nu pare a fi lãsat de o parte relaþia decât în urmarea faptului cã
ontologic ea nu este. În Sofistul, o va institui metafizic, ceea ce nu înseamnã neapãrat
„substanþial”. Miºcându-se prin toate celelalte genuri (repausul ºi miºcarea, identicul ºi
diferitul) „fiinþa” comunica ºi, invers, toate fiind prinse într-un sistem care presupune
relaþia. Altfel, de unde ºi cum relaþia ca realitate fizicã ºi ce sens mai avea aceasta ca
realitate dacã nu era întemeiatã metafizic? (A 9, 990 b 16 – 22).
Potrivit concepþiei cã idéai sunt [fiinþe] urma ca ele sã fie nu numai pentru substanþe,
ci ºi pentru multe altele (cãci existã o singurã gândire, atât a substanþelor, cât ºi a altora ºi,
deci, ºtiinþele nu sunt doar ale substanþelor, dar ºi desprealtele...” ??. Dar în logica doctrinei
idéai nu pot fi decât pentru substanþe (lucrurile dupã „o naturã esenþialã”). Dar artefactele?
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La 991 b A – 9, Aristotel discuta una dintre cele mai controversate probleme, în
dialogurile platoniciene, chiar „In Phaidon se spune cã idéai sunt cauzele tuturor celor ce
existã ºi devin”. De ce nu ºi „pentru o casã sau un inel”, „zicem doar cã în ceea ce le
priveºte nu sunt idei”.
În dialogurile anterioare „rupturii”, în Cratylos, chiar în Republica pare sã fi admis
„idei” pentru obiectele artificiale. „Când [meºteºugarul] ar trebui sã facã o suveicã pentru
un veºmânt subþire sau gros, fie de in, fie de lânã sau de orice fel, nu e oare nevoie ca, pe
de o parte, suveicile toate sã aibã forma de suveicã, iar natura de suveicã, cea mai potrivitã
pentru fiecare caz, pe aceea sã i-o redea în vederea fiecãrei lucrãri?” (Cra. 389 c). „Spre ce
îºi aþinteºte meºteºugarul privirea când face suveica? Oare nu asupra acelui lucru, care,
prin firea lui, trebuie folosit ca suveicã?” (389 a). Tot asemenea meºteºugarul nu face
forma (eidos) patului, ci un pat anume. „Dacã nu confecþioneazã ceea-ce-este-patul – to
on face doar un lucru care seamãnã cu Patul însuºi fãrã altceva decât un pat oarecare”
(Rep. 597 a).
Meºteºugarul, prin urmare, produce imitând; ce anume? Se prea poate ca Platon sã
fi revenit, dupã „rupturã”ºi asupra „artefactelor”. Totuºi, în Legi 890 d, ca personaj, cel
puþin, Clinias relansa vechea ipotezã: legea are temeiul într-o „naturã”proprie, „nu mai
puþin decât arta – tekhné, dacã amândouã vin din inteligenþã”. Ceva mai înainte însã,
Atenianul presupunea contrar: „Se poate, [spun unii] ca lucrurile cele mai frumoase sã fie
create de naturã ºi întâmplare, pe când cele mai puþin importante sã fie operã a artei
care primeºte de la Naturã ceea ce este creat mai înainte, ºi asupra cãruia, lucrând,
produce obiectele mai puþin însemnate, denumirile artificiale” (889 a). „Arta, produs
secund al unei acþiuni secunde ..., rezultat pieritor al unor cauze privitoare ..., care nu
participã la adevãrata realitate în niciun chip, fiind astfel doar o seamã de întruchipuiri/
simulacre” (889 c; vd. ºi Sofistul 265 a – 266 e). Având în vedere toate acestea, o judecatã
categoricã nu este ºi posibilã ca adevãr (cf. Schuhl, L’oeuvre de Platon, p. 198-199), Mai
curând, poate fi vorba de o cãutare continuã, proprie lui Platon ºi învãþãmântului sãu.
Când punea sub semnul întrebãrii participarea artefactelor la vreo „naturã eternã” Aristotel
lua seamã de nesiguranþa lui Platon însuºi, inerentã cãutãrii.
2. Argumentul (celor trei mãrimi) la Platon avea sã fie al celui de-al treilea om la
Aristotel – tritos anthropos (990 b 15 – 17) are aceeaºi ºi structurã ºi acelaºi rost ca în
Parmenides 132 a 5 – b 10). Dacã „ideile” ar fi, în sine, separate de individual, ireductibilul,
fãrã de care nu se poate, în orice sistem n-ar mai putea fi gândit, întrucât „pe lângã omul
în sine ºi oamenii individuali” ar mai trebui „un al treilea”. „Numai cã om, ca orice
termen universal, nu semnificã o substanþã individualã, ci o calitate, o cantitate, o relaþie
sau orice altã categorie” (Respingerile sofistice, 22, 178 b)1. În deosebire, în strictã
individualitate, un om („Socrate”) ºi altul („Kallias”) sunt în identitate prin participare la
1
„Dacã ceea ce este predicat despre mai multe lucruri este, totodatã ºi separat de ele, potrivit cu
spusele acelora privitoare la eide ar exista un om în sine care se zice despre o multitudine de oameni
individuali ºi este separat. În acest caz ar fi nevoie de un al treilea om. Aceasta întrucât, dacã predicatul
este diferit despre cele ce se predicã ºi stã prin sine ºi dacã om se spune ºi despre oamenii individuali
ºi despre om ca atare, va fi un al treilea dincolo ºi de un termen ºi de altul. În aceste condiþii, va fi
nevoie în continuare de un al patrulea, care se va enunþa despre cel de-al treilea, despre eidos (om) ºi
despre oamenii individuali, apoi de un al cincilea ºi tot aºa la nesfârºit” (Alexandros, In Metaph., p. 82,
11s qq, Hayduck).
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Om în sine. Acesta, aºadar, face ca judecãþile: „Socrate este om” ºi „Kallias este om” sã
fie valide. Dar, urmând aceeaºi logicã, aºa cum pentru a avea certitudinea cã Socrate ºi
Kallias sunt oameni (1), recurgem la Om (2) cu temei ºi criteriu ºi 1 cu 2 ar presupune un
al treilea. Altfel, ce ne-ar îndreptãþi sã admitem cã 1 este asemenea lui 2? Un „al treilea
om” ar da certitudinea, fãrã ca lucrurile sã se opreascã aici. Ca sã avem convingerea cã
1 + 2 participã la 3, am avea nevoie de un al patrulea, apoi de al cincilea ºi tot aºa la
nesfârºit. În imposibilitatea de a institui necontradictoriu Ireductibilul (Necondiþionatul)
obsedat, ontologia nu mai era posibilã, iar cu ea ºi metafizica, apoi, în „jos”, toate sistemele.
Participarea pare a fi fost conceptul platonician cel mai problematic, pe mãsura
centralitãþii sale, de altminteri. Faþã cu ea, Aristotel era, din acelaºi motiv, ºi mai drastic.
Provocãrile erau însã platoniciene: multele sale nume indicau marea dramã a cãutãrii,
deºi Aristotel pare a o pune sub semnul întrebãrii, în realitate când se nedumerea, când
se înverºuna pentru a o situa în conceptul cel mai operaþional.
La 187 b 5 – 15, zicea cã „participãrii Platon îi schimbã doar numele”, pythagoricienii
încã socotind cã lucrurile erau „imitaþii ale numerelor”. Mai departe (991 a 19 – 991 b 1)
este ºi mai sever. „Zicând cã [„ideile”] sunt paradigme, iar celelalte paricipante, toate
acestea sunt vorbã goalã ºi metaforã”.
Ontologia platonicianã, faþã cu aceea parmenidianã care, metodic, „acoperea”
existenþa (lucrurile, ta dokounta, erau apariþii, aparente) avea sã fie deschisã, lumea sensibilã
chiar dacã o copie, ceea ce, într-un fel, ºi este, fiind. „Coborând” pe scara din Rep. VI,
509 d – 511 e, dacã„Ideile” erau Fiinþa însãºi, entitãþile matematice, imediate, uneau în
ele Fiinþa ºi Nefiinþa (Fiinþa întrucât fiinþau în temeiul „Ideilor”, iar Nefiinþa, pentru cã
erau secunde, prin urmare nu-ºi erau suficiente lor însele), pe când „sensibilele”– aistheta,
invers, stãteau ca Ne-fiinþã ºi Fiinþã, cópii, fiind, de al doilea grad. Numai „umbrele” erau
Nefiinþã ca privaþiune.
Parmenidian, „Ideile” nici nu treceau unele în altele, pe orizontalã sau în lucrurile
generate (pe verticalã), nici nu se împãrþeau, fiind simple. Ca lucrurile sã fie posibile ºi
„Ideile” (fiinþa) sã rãmânã în identitatea lor, proprie descrierii ontologice, unele urmau sã
fie cópii, iar altele paradigme. ªi pythagoricienii gândeau numerele ca modele, dar,
totodatã, ºi ca „substanþã”, ele însele fiind în dublã determinaþie provenind din monadã ºi
din dyada nedeterminatã. Chiar ºi mimesis presupunea imanenþa. „Mimesis însemna
atât a interpreta un rol, cât ºi a imita; mimos totdeauna semnifica actorul, iar mimetis
indica acelaºi lucru. Relaþia între actor ºi rolul sãu nu este propriu-zis o imitaþie. El intrã
în personajul interpretat...” (Guthrie, O istorie..., I, p. 166).
Încã Platon percepea marile dificultãþi în conceptualizarea participãrii, nu atât însã
din cauza inadecvaþiei sale, cât datoritã poziþiei sale în sistem, având încãrcãturã metafizicã,
dar în context ontologic.
Dupã întreg (Kata holou) ºi dupã parte (Kata meros) deopotrivã, lucrurile, aceasta
înseamnã cã participarea este bivalentã, ceea ce îi ºi dã ºansa reinstituirii în metafizicile
ulterioare. Vorbã goalã (kenologos kenologeo) ºi metaforã (metaphoras) puteau sã fie
„ideile” ca paradigme (paradigmata) ºi participantele numai la prima „scufundare”. Aristotel,
ca Platon însuºi în Parmenides, þintea mai departe, adicã sã treacã cei doi termeni din
„morfologie” în „sintaxã”.
3. Numerele ideale (A9, 991 h a 21). „Dacã ideile sunt numite, cum vor fi cauze?
Cumva unde ºi cele existente sunt numere, ca unu, un numãr Socrate, Kallias altul? Cum
atunci mai sunt cauze?” Apoi, dacã numãrul este socotit raport numeric dintre foc, aer,
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apã ºi pãmânt, „Idéa va fi numai a unor substrate”. Raportul din ordinea existenþei nu
poate sã aibã corespondent între „idei”. La 1076 a 38 – 1077b 11, la 1084 a 2 – 1085
a 2 Aristotel revine întregitor dacã, totuºi, cartea M este a sa sau e numai în spiritul
învãþãturii sale. Oricum este lãmuritoare ca ºi N, ºi ea, suspectã de inautenticitate (din
aceasta pentru problema numerelor – idei este ºi nu este; atunci întregitor, cap. 3, 1090
a 16-1091 a 20).
Dacã numãrul este o idéa, atunci e ºi numãrul în serie infinitã. Dar cum sã fie acesta
paradigmã pentru sensibile? (1084 a 7 – 8). Dar dacã e numeric finit, „repede ne-am da
seama cã sunt prea puþine forme”–idei (1084 a 10). Cum numãrul mai mic face parte din
numãrul mai mare, ar urma, presupunând cã tetrada în sine este idéa a ceva („a calului sau
a albului”) pe când diada a omului, atunci acesta „ar face parte din el” (1084 a 20 -25).
„Cauza acestor erori”[ºi a altora în aceeaºi ordine] în care au cãzut aceia [platonicienii]
este cã ei porneau atât de la cercetãrile matematice, cât ºi de la speculaþiile lor privitoare
la universal” (1084 b 23 – 25).
Apoi, dacã „ideile” ar fi numere, ar rezulta o mulþime de absurditãþi –polla atopa.
Cum dintr-o pluralitate de numere apare un alt numãr, ar urma ºi ca din mai multe „idei”
sã rezulte una singurã – hen eidos. Asemenea sau neasemenea, cum s-ar mai distinge sau
cum ar comunica? Dar cum s-ar putea distinge dacã sunt indeterminate. Presupunând cã
sunt fie distincte, fie asemenea, oricum, ar trebui presupusã existenþa unor numere
intermediare – metaxy. Din ce „principii” însã prin acestea? (30). Între cele „sensibile”ºi
cele „in sine”, „numerele intermediare”, provenind din ceva (din ce?), ar trebui ºi ca
unitãþile din diadã sã vinã dintr-o diadã anterioarã. „Ceea ce este imposibil” (30 – 31;
992 1 – 7)?. Admiþând cã unitãþile sunt diferite între ele „ar trebui sã vorbim ca aceia care
admiteau patru sau douã elemente, cãci fiecare dintre ei înþelege prin element altceva
decât ceea ce este comun tuturor lucrurilor”.
4. În ordinea existenþei putem spune cã lungimile vin din altceva ce este mic ºi mare
(scurt ºi lung), suprafeþele din ceea ce e lat ºi îngust, corpul din ceea ce este „sus”ºi „jos”.
Cum corpul presupune suprafaþa ºi linia, suprafaþa linia, prin aceasta din urmã, toate
sunt reductibile la punct, acestea în „deducþia” metafizicã pythagoricianã. Dar de unde
punctele? Platon „nu le admisese, considerându-le doar ca termen al unei învãþãturi
geometrice”. În loc de „principiu al liniei” (de punct) presupunea „linia insecabilã”. Dar ºi
aceasta trebuia sã aibã o limitã, ºi limita nu poate sã fie decât punctul (991 a 20 – 27).
Pânã ºi ceea ce pare uºor de demonstrat „anume cã totalitatea se reduce la unitate”
nu-ºi atinge scopul, întrucât prin ecthezã (la Platon, operaþiune de instituire a atributelor,
ca substanþe, la Aristotel, în registru ceva mai larg ºi mai aparte, abstragere a unei pãrþi,
extrapunere a termenilor, ca în An. pr. A 34, 48 a) nu se conclude la întreg ca unitate, ci
doar „la unul separat”. „Decât doar dacã se admite cã universalul este un gen, ceea ce în
unele cazuri nu e cu putinþã” (992 b 9 – 130). Ca numerele, chiar încã mai mult entitãþile
geometrice: lungimile, suprafeþele ºi solidele „nu se pot explica nicicum” în context
platonician. Nu sunt nici „idei”, nici „intermediare, nici coruptibile (phtharta), atunci sã
fie ca al patrulea gen? (992 b 13 – 18).
5. În genere „cercetarea elementelor în existent nu este posibilã fãrã a distinge
numeroasele accepþii ale fiinþei – pollakhos legomenon (992 b 19). Cãci aceasta poate fi
consideratã în mai multe feluri: relativ la ceva ca unul, ca substanþe, ca determinãri ale
substanþei. Dar „unei singure ºtiinþe îi revine sã cerceteze fiinþa – întrucât – este (ton on
he on) ºi atributele ei (Ã2 1003 a 33 – 1003 b 20; 1005 a 5).
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Una, dar în varii accepþii, numai astfel fiinþa poate fi cercetatã, altfel, multiplã, cum
s-ar ajunge la o ºtiinþã a sa? (992b68-24; vd. Reale, III, 74 ºi urm.). Aristotel îl urma (ºi-l
urmãrea), încã o datã, nu respingându-l abstract. Aºadar, nu poate fi vorba de o desprindere
evenimenþialã, ci de o împotrivire faþã de o filosofie contrarã propriilor opþiuni.
La „prima scufundare”, între platonism ºi aristotelism, ca atare, în cel mai bun caz
avem de-a face cu o rupturã. La „a doua” însã, „critica” însãºi este, cum zicea Aristotel,
chiar o demonstraþie prin respingere. Poate, pe alocuri, poate sã parã (de ce nu, sã fie)
manieristã, dar insistenþa, cu reveniri, repetãri, cu distorsiuni uneori era pentru propria
lãmurire. Cartea A 6 ºi 9,ca Peri ideon, pe care o prelua, era de exerciþiu dupã revizuirea
metodicã platonicianã din dialogul hotãrâtor pentru întemeierea metafizicii. Nu este
exerciþiu de „ºcoalã”, „critica” aristotelicã nefiind imitaþie de învãþã cel harnic, cu oarecari
îndrãzneli juvenile, potrivite vârstei. Deja se „simte” marea despãrþire care însã îl va uni,
prin complementaritate, cu Platon. Revizionismul platonician era îndreptat cãtre o
metafizicã de tip henologic, pe când Aristotel schiþa programul altei reconstrucþii,
ousiologice. La aceasta, de fapt, ducea ºi proiectul („experimentul”) platonician din Timaios
ºi din „doctrinele nescrise” despre care Aristotel însuºi vorbea în Physica IV, 209 b:
„Platon spune, în Timaios, cã materia ºi locul (khôra, panhekhe) sunt unul ºi acelaºi
lucru. Într-adevãr, ceea ce primeºte ºi locul sunt una, deºi el denumeºte altfel receptacolul”.
Participantul – ta metaleptikon, „locul” (Khôra), fie cã e „Marele sau Micul, fie cã este
materia”, „participã” la „idei” prin intermediul obiectelor geometrice (triunghiurilor) care,
de aceastã datã, trec de „orizontalã” în constituþia lucrurilor (Phys. 4, 209 10 – 15).
„Forma” ºi „materia” erau anunþate.

MODELUL ªI DECLINAÞIILE LUI
Tudor CÃTINEANU

~

Motto:
Domnului Profesor George Dãniºor, Jurist eminent ºi
teoretician de vârf, temeinic vâslaº al corabiei care se întoarce
în eterna insulã Itaca, aceasta fiind Metafizica.
Al tãu prieten ºi coleg de Existenþã,
Tudor Cãtineanu.

§ Reperul ontologic
În vârful unei posibile piramide semantice, putem pune cuvântul „perfecþiune”. Nu
este foarte clar cum a fost cu putinþã apariþia acestui cuvânt ºi concept, dar el are diverse
întruchipãri istorice. Este suficient sã menþionãm aici doar sfera, în cazul gândirii elinilor
(a lui Parmenide), sau imaginea lui Dumnezeu, în cazul religiilor monoteiste.
Perfecþiunea, concept generic fiind, poate lua ºi forme particulare, dintre care menfecþiunea, între
þionãm doar trei: arhetipul
arhetipul, modelul, idealul. Genul lor proxim fiind per
perfecþiunea,
aceºti termeni apar ºi diferenþe specifice
specifice. Paradigma are o semnificaþie preponderent ontologicã ºi este proiectatã în trecut. Modelul are o semnificaþie preponderent epistemicã ºi este plasat în prezentul etern, sau în eternul prezent, gânditorii romantici
fãcând o distincþie clarãîntre cele douã expresii sau entitãþi. În sfârºit, idealul are o semnificaþie
marcat axiologicã º i eticã
eticã, fiind proiectat în viitor. Este evident cã cele trei semnificaþii
interfereazã în diverse forme ale Culturii, ca ºi în diverse tipuri de discurs.
Din vârful piramidei, care reprezintã generalul (G), prin cei trei termeni (concepte)
care reprezintã particularul (P), coborâm la nivelul entitãþilor individuale (I), fie ele obiecte
ºi fiinþe, adicã„entitãþi”, în limbajul lui Quine, fie ele fenomene, acestea fiind „procese”,
în limbajul lui Whitehead.
La acest al treilea nivel, putem invoca douã enunþuri, îndepãrtate în timp, dar solidare
ca sens. Aristotel ne spune în Metafizica sa cã nu existã o ªtiinþã a individualului ca atare (I),
iar în Etica Nicomahicã, tot el afirmã cã în Lume existã mai multe realitãþi decât cuvinte
umanã ca formã a
care sã le indice. Apoi, Sören Kierkegaard, cu referinþã la persoana umanã,
individuaþiei (I), afirmã cã oricare Individ este unic, adicã este irepetabil º i ireductibil l a
orice altceva - în esenþã, la contextul vieþii lui –, încât el iese de sub orice particularitate
protectoare (P).
Aceastã schiþã, creionatã de la distanþã, nu face decât sã refacã schema dualismului ontologic platonician, care distingea între o lume a Ideilor (pure, perfecte,
eterne) ºi o lume a Lucrurilor (impure, imperfecte, trecãtoare). În fundalul gândirii lui
Platon stã aºa-numita „micã opoziþie” dintre Fiinþã ºi Devenire, adicã dintre Parmenide ºi
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Heraclit. Platon încearcã soluþionarea acestei opoziþii prin conceptul de „participaþie”:
Lucrurile au fiinþã numai întrucât ele „participã” la Idei, altfel, ele intrã în Nefiinþã, adicã
sunt nefiinde. În altã formã de expresie, consonantã cu ipoteza noastrã de lucru, am
putea afirma cã: numai ceea ce este perfect existã, adicã are Fiinþã, ceea ce este imperfect
nu existã, pentru cã devine (Heraclit), adicã nu are Fiinþã. Aceastã schemã ontologicã a
marcat ºi încã mai marcheazã, ca o matrice subsidiarã, subteranã, întreaga gândire
nist
europeanã, pânã în prezent, chiar ºi în prezentul postmoder
postmodernist
nist.

§ Reperul axiologic
Axiologia, ca teorie generalã a valorilor ºi ca nucleu al Filosofiei Culturii, a apãrut
abia în secolul al XIX-lea. Ea este legatã de contribuþia ªcolii de la Baden, ºcoalã
neokantianã. Aici se face distincþia radicalã ºi clarã dintre lucru º i valoare
valoare.
Lucrul existã pur ºi simplu, valoarea are importanþã în raport cu interesele ºi aspiraþiile
omului. Pe aceastã distincþie fundamentalã dintre lucru ºi valoare, au fost dezvoltate,
dupã diverse criterii, o serie de ierarhii ale valorilor, ierarhii care sunt deschise sau în
disputã ºi azi. În acelaºi context, s-a dezvoltat ºi teoria a ceea ce putem numi semnele
axiologice
axiologice. Termenul de „semn axiologic” a fost folosit de cãtre Lucian Blaga în
cartea Trilogia Valorilor (1946). La rândul lui, în a sa Introducere în teoria
valorilor (1942), Tudor Vianu afirmã cã toate valorile au un caracter „polar”. În acest
sens, amândoi gânditorii vorbesc numai de douã semne axiologice, adicã de valori ºi de
opusele acestora, care sunt non-valori
non-valori. Din perspectiva noastrã de gândire, aceste semne
axiologice sunt în numãr de patru, ca un fel de patru puncte cardinale, adicã de orientare
în universul vast ºi contradictoriu al valorilor umane:
Sunt mai întâi valorile, care sunt prin definiþie pozitive ºi pe care le marcãm cu
semnul matematic plus (+). A afirma despre o valoare cã este pozitivã este tautologic, de
aceea spunem cã doar semnul ei axiologic (+) este pozitiv. Sunt apoi opusele lor, pe care
unii teoreticieni le numesc valori negative
negative, iar alþii le numesc anti-valori
anti-valori. Dincolo de
diferenþa de denumire, ele sunt marcate cu semnul minus (–). Urmeazã apoi non-valorile
non-valorile,
care sunt marcate cu semnul zero (0), ele fiind neutre ca entitãþi ºi neutrale prin funcþiile
lor. În limbaj etic, ele sunt sau dincoace, sau dincolo de Bine ºi de Rãu. Vin, în sfârºit,
º i pseudo-valorile
pseudo-valorile, care pot fi simbolizate printr-un raport, în care numãrãtorul este plus
(+), iar numitorul este zero (0) sau chiar minus (–). Aceasta înseamnã cã oricare
dintre pseudo-valori se prezintã în aparenþã ca valoare (+), dar ea este în esenþã sau o
non-valoare (0), sau chiar o antivaloare (–). Aici rãmâne deschisã întrebarea dacã cele
patru semne axiologice sunt suficiente pentru a putea da seama de bogãþia axiologicã a
întregii Lumi.
Mai este de precizat, tot aici, cã pe distincþia fundamentalã dintre lucru ºi valoare mai
apare o diferenþã esenþialã: lucrul este omogen ºi intrã sub logica identitãþii (A=A), pe
când valorile sunt prin definiþie „bipolare”, dupã cum afirmã Tudor Vianu. Încât,
implicaþia logicã este diferitã faþã de implicaþia axiologicã. O piatrã este identicã cu ea
însãºi (ca ºi „firul de iarbã” al lui Leibniz, sau ca ºi un pom, un câine, un om), pe când
Adevãrul ºi Falsul, Binele ºi Rãul, Frumosul ºi Urâtul etc. se implicã reciproc ºi substanþial,
dar tot reciproc ele se exclud funcþional, ca orientare ºi ca sens.
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§T
eoria Declinaþiilor
Teoria
Declinaþia este echivalentã cu abaterea. Abaterea se poate petrece numai în raport
cu un reper
reper,, care prin definiþie este stabil ºi orientativ, în sensul cã noi ne raportãm ºi ne
orientãm dupã el. Sub raport istoric, tema declinaþiei este abordatã chiar ºi explicit, pe plan
teoretic. Avem, spre exemplu, ideea lui Epicur privind abaterea atomilor de la cãderea pe
clinamen
verticalã („clinamen
clinamen”), idee confirmatã de fizica modernã (Rutherford). Aceastã abatere
sau declinaþie este ontologicã. Apoi, întreaga istorie a Retoricii ºi a Poeticii (Stilisticii) este
marcatã de tema figurii ºi a figurativului, respectiv de înþelegerea sensului figurat, care
este folosit mai ales în poezie, doar ca o abatere de la sensul propriu, folosit în vorbirea
comunã. Aceastã abatere sau declinaþie este una lexicalã, deci este una care þine de limbã
ºi de limbaj, în sensul lui Saussure. Ceea ce înseamnã cã declinarea gramaticalã este doar
o subspecie a declinaþiei universale, o subspecie în care reperul este substantivul la cazul
Nominativ, dupã care urmeazã alte cazuri, pânã la cazul Vocativ. Însã existã ºi alte forme
ale declinaþiei (abaterii), între care trebuie introdusã ºi declinaþia axiologicã.
În expresia cea mai simplã: dacã Valoarea este Reperul, celelalte semne axiologice
sunt declinaþii ale Valorii. Iar dacã Valoarea, potrivit primei secvenþe a acestui text, este o
întruchipare a Perfecþiunii, respectiv un model
model, celelalte semne axiologice sunt forme
ale Imperfecþiunii, respectiv sunt declinaþii de la acest model.
Dacã, din aceastã perspectivã, analizãm Istoria gândirii europene, putem constata o
linie de orientare care poate fi caracterizatã prin cel puþin trei trãsãturi: a) Este o gândire
activãºi pozitivã, nu una contemplativã. b) Este orientatã preferenþial spre Fiinþã, ca ºi
spre formele ei, nu spre Nefiinþã, ca în cazul Filosofiilor orientale. c) Este orientatã spre
ideea de progres ºi de Perfecþiune, indiferent unde ar fi proiectatã aceasta (arhetipul î n
trecut, modelul în prezentul etern , idealul în viitor). Aceastã idee generalã poate fi
confirmatã – ºi hermeneutic, dar ºi statistic – prin analiza textelor rãmase de la înaintaºii
noºtri. Putem constata chiar metric faptul cã spaþiul de analizã consacrat valorilor este
mult mai extins ºi mai profund decât spaþiul de analizã consacrat celorlalte semne axiologice:
antivalorile, non-valorile, pseudovalorile. Plecând de la cele douã premise – una teoreticã,
alta factualã – considerãm cã este întemeiatã dezvoltarea unei discipline teoretice
intitulatãAxiologia Negativului, ca un subdomeniu al Axiologiei, decial Filosofiei Culturii.

§ Modelul lingvistic (Jakobson)
Modelul lingvistic al lui Jakobson ne impresioneazã prin rigoarea ºi eleganþa lui.
Existã 6 „factori” constitutivi ai oricãrei comunicãri. Într-un „spirit non-cartezian”, cum
ar spune Gaston Bachelard, accentul gândirii lui Jakobson nu cade pe factori ca entitãþi,
ci pe relaþia sau pe co-relaþia factorilor, ºi mai ales pe funcþiile lor. De aceea, celor 6
factori li se asociazã 6 funcþii specifice: Emiþãtorul (E) are o funcþie expresivã
expresivã, Receptorul (R)
are o funcþie conativã (sau retoricã), Referentul (R) are o funcþie referenþialã, Mesajul (M)
are o funcþie poeticã (numitã elegant ºi „supliment de sens”), Canalul (Cl.) are o
funcþie faticã, iar Codul (Cd.) are o funcþie metalingvisticã. Autorul face precizarea cã
diverse tipuri de comunicare, respectiv de discurs, se deosebesc între ele prin „factorul”
asupra cãruia cade accentul întregului act de comunicare. Aceastã schemã ne oferã modelul
unei comunicãri perfecte. Criticile care i-au fost aduse acestui model vizau mai ales
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caracterul lui liniar ºi autoritar, întrucât comunicarea merge doar de la Emiþãtor (E) cãtre
Receptor (R), nu ºi invers, ceea ce ne-ar conduce la dialog, întrucât nimeni nu vorbeºte
cu pereþii sau cu stelele, decât în vis sau în poezie. Doar spunea ºi Platon cã „Arta este un
vis în stare de veghe”. Dar Jakobson mai precizeazã (fãrã a exemplifica) faptul cã o
comunicare redusã la un singur factor este greu de identificat în vorbirea realã. Cu ipoteza
noastrã putem intra chiar pe aceastã fisurã deschisã de cãtre autor. Ce se întâmplã dacã
izolãm unul sau mai mulþi factori din întregul modelului? În acest caz, dãm peste declinaþiile
modelului
modelului, care sunt declinaþii sau abateri de la comunicarea perfectã, adicã una perfect
transparentã, deci clarã ºi totodatã perfect elocventã, deci convingãtoare.

§ Mãsura ºi mãsurarea
O Teorie generalã sau o Filosofie a Comunicãrii ar putea gãsi un cadru teoretic – nu
singurul, desigur – în concepþia lui Aristotel despre Mãsurã. Dezvoltatã pe diverse planuri
(Eticã, Esteticã, Politicã... Metafizicã), mãsura este definitã ca mijloc între douã
extreme: absenþa ºi excesul, respectiv prea puþinul ºi prea multul
multul. Cu exemplul cel mai
simplu dat de cãtre Aristotel, curajul este o virtute (o calitate moralã) ºi el stã la mijloc
între douã vicii: laºitatea
laºitatea, care este o absenþã, ºi temeritatea
temeritatea, care este un exces, în
limba românã vorbindu-se chiar despre „curajul nebunului”. Tot în limba românã, termenul
„mijloc” are douã înþelesuri: unul spaþial (loc) ºi altul pragmatic (instrument). Rezultã de
aici cã numai curajul este un „instrument” al acþiunii pozitive. Dacã luãm generozitatea ca
pe o virtute, atunci, în stânga ei se aflã zgârcenia (lipsã), iar în dreapta ei se
aflã risipa (exces). Acum, dacã este sã încadrãm teoria comunicãrii în aceastã matrice,
vom avea urmãtoarea distribuþie de alternative:
fectã
Pe o linie orizontalã ºi la mijloc vom pune comunicarea per
perfectã
fectã, aºa cum este descrisã
ea în modelul lingvistic. Desigur cã aici apar o serie de probleme, reductibile în esenþã la
douã. Mai întâi, dupã cum am vãzut deja, modelul lingvistic a fost criticat, cu diverse
argumente, între care cel mai tare pare sã fie absenþa conexiunii inverse, de la receptor (R)
la emiþãtor (E). Critica vizeazã ºi caracterul linear al relaþiei de comunicare, fenomen care
este, totuºi, nu numai dialogal, ci ºi multiliniar, deci este colectiv. Apoi, Retorica modernã–
începând cu Neoretorica lui Chaïm Perelman – face distincþia dintre douã proceduri
gumentaþia. Demonstraþia este univocã ºi transparentã,
comunicative, Demonstraþia º i Ar
Argumentaþia.
Argumentaþia este plurivocã ºi interpretabilã. Aceasta înseamnã cã numai discursul ºtiinþific
se apropie de idealul comunicãrii perfecte.
Pe aceeaºi linie orizontalã ºi la stânga ei vom aºeza absenþa. Echivalentul
comunicaþional al absenþei este tãcerea. Ea poate fi asociatã cu referentul (R) care este
rupt sau izolat de restul factorilor din modelul lingvistic. În viziunea lui Kant acest referent (R),
despre care nu putem gândi nimic ºi nu putem spune ceva determinat, se numeºte „Lucru
în sine”. Or, acest „Lucru în sine” este echivalentul conceptual al tãcerii din sfera
comunicãrii. Tãcerea are ºi alte semnificaþii, chiar unele pozitive, asupra cãrora am insistat
în cartea Configuraþii „fizice”ºi exerciþii metafizice, ºi nu este cazul sã mai insistãm aici.
Tot pe aceeaºi linie orizontalã, dar la dreapta ei, vine acum excesul, respectiv prea
multul, iar numele lui, în limbajul Teoriei comunicãrii, este zgomotul. În termenii modelului
lingvistic, zgomotul poate fi definit ca o dezagregare (sau ca o crizã) a codului (C). Informaþia
pusãîn joc între emiþãtor (E) ºi receptor (R) poate fi oricât de bogatã ºi de variatã, dar în
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acest caz ea nu este codificatã. Echivalentul infor maþional al zgomotului
este entropia, despre care se afirmã cã ar fi una dintre tendinþele materiei din întregul
Univers.
Am afirmat cã mãsura se aflã în locul de mijloc, dar ºi cã este un mijloc
mijloc. Gânditorul
Nicolai Hartmann, în Etica sa, precizeazã însã cã fiind la mijloc pe orizontalã, mãsura
reprezintã o curbã, distribuitã însã pe verticalã, dupã modelul curbei lui Gauss. Încât,
celelalte forme ale comunicãrii trebuie distribuite între vârful curbei care este Perfecþiunea
ºi cele douã extreme sau limite, tãcerea º i zgomotul. Pânã acum au intrat în joc doar
trei semne axiologice: vârful curbei (comunicarea perfectã), marcat cu plus (+), tãcerea,
marcatã cu zero (0), ºi zgomotul, marcat cu minus (–). Înseamnã cã celelalte forme ale
comunicãrii se înscriu între zero (0) ºi plus (+), respectiv între minus (–) ºi plus (+). ªi în
prima ºi în a doua secvenþã, adicã în cele douã jumãtãþi ale curbei lui Gauss, identificãm
(deocamdatã) câte trei declinaþii. Substituim acum termenii emiþãtor (E) ºi receptor (R) cu
personajele abstracte Petru ºi Pavel, simbolizate prin P1 ºi P2.

§ Declinaþiile comunicãrii
Pe prima secvenþã (de la 0 la +), putem identifica, pe rând:
Non-comunicarea
Non-comunicarea. În aceastã situaþie, P1 ºi P2 sunt într-o relaþie adversativã. Ei au
douã mesaje (M) opuse ºi fiecare dintre ei se centreazã pe propriul mesaj. Conflictul
mesajelor ascunde un conflict de interese. Problema codului (Cd) încã nu se pune, întrucât
ei stau într-o tensiune marcatã de aºteptare ºi amânare. Este starea de dinaintea rãzboiului,
în care niciuna dintre pãrþi nu face nicio „declaraþie de rãzboi”, dar nici o „declaraþie de
pace”. Altfel, oricare dintre ele ar activa codul (C), pentru a transmite mesajul (M), indiferent
care ar fi acesta. Non-comunicarea este totuºi diferitã faþã de tãcere, încât pentru ea ar
trebui gãsit un alt semn axiologic decât genericul pseudo. Ne putem aminti ºi aici de
Aristotel, care a observat cã existã mult mai multe realitãþi decât cuvinte în Dicþionar, care
sã le numeascã, sã le defineascã.
Comunicarea paralelã
paralelã. În aceastã situaþie, mesajele (M) celor doi (P1 ºi P2) rãmân
tot adversative (sau eterogene), dar ei pun în joc un cod (C) unitar, coerent ºi transparent
reciproc. Numai cã orice informaþie din mesajul lui P1 nu este decât un pretext luat de
P2 pentru a-ºi întãri mesajul propriuºi invers. În aceeaºi comunicare se instituie douã
discursuri paralele, în care fiecare îl ascultã pe celãlalt doar pentru a se defini pe sine,
pentru a se centra pe propriul mesaj (funcþia poeticã). În limbaj popular, aceastã situaþie
este descrisã ca fiind un „dialog al surzilor”.
Comunicarea parþialã
parþialã. În aceastã situaþie, mesajele (M) nu sunt opuse ºi nici chiar
eterogene; poate fi vorba de un mesaj comun, respectiv de un singur mesaj. Dar poate sã
aparã aici diferenþa dintre coduri (C). Un japonez cunoaºte puþinã englezã, iar un englez
cunoaºte puþinã japonezã. Chiar dacã au un interes comun ºi acelaºi mesaj – ºi chiar dacã
ei pun în joc ºi limbajul nonverbal - comunicarea lor rãmâne una parþialã.
De la zero (0) la plus (+), am identificat, aºadar, trei declinaþii: non-comunicarea
nicarea, comunicarea paralelã º i comunicarea parþialã
parþialã. Invers, pe a doua jumãtate a
curbei, adicã de la minus (–) la plus (+), putem identifica tot trei varietãþi, ca declinaþii:
Pseudo-comunicarea
Pseudo-comunicarea. În aceastã situaþie, atât P1, cât ºi P2 modificã perpetuu atât
mesajul (M), cât ºi codul (C). Încât comunicarea lor (sau dintre ei) devine o „bâlbâialã”,
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aflatã la limita zgomotului. Gândirea comunã ºi limbajul cotidian au gãsit mai multe expresii
pentru a defini aceastã situaþie: sfadã, gâlceavã, sporovãialã, ceartã, trãncãnealã, ciorovãialã
etc. În cazul comunicãrii colective, situaþia este descrisã prin enunþul simplu ºi clar: „Toþi
vorbesc ºi nimeni nu ascultã”. În aceastã ecuaþie cu X necunoscute intrã aºa-zisele „mese
rotunde”, din multe spaþii colocviale publice, ºi mai ales de la posturile TV din România
de azi. Anglia a gãsit un model terapeutic de instituþionalizare a acestei situaþii declinate
(maladive): Hyde-Park-ul.
Comunicarea virtualã. Este o situaþie ceva mai complexã, care are douã aspecte,
complementare. Toþi factorii constitutivi ai comunicãrii existã, iar P1 transmite un mesaj
(M) pe care P2 nu îl recepteazã (recepþioneazã) din diverse motive. Printr-un exemplu
simbolic, este vorba despre enunþul „Nimeni nu este profet în þara lui”. Invers, P2 aºteaptã
un mesaj care nu vine, nu mai vine. Aici ne putem referi simbolic la piesa Bekett, Aºteptându-l
pe Godot, sau în spaþiul culturii române la Psalmii lui Tudor Arghezi, în care Dumnezeu nu
ne mai dã niciun semn (mesaj). Ambele situaþii pot sta sub acelaºi termen, pentru care Axiologia
ar trebui sã propunã un alt semn, adicã valoarea virtualã, respectiv potenþialã, care poate
fi marcatã cu X.
Comunicarea creativã.
creativã Este o situaþie foarte complexã, poate cã cea mai complexã.
exactitatea, adicã precizia ºi claritatea
O condiþie esenþialã a comunicãrii este, totuºi,exactitatea
mesajului transmis (codat ºi decodat). Or, creativitatea aduce o informaþie nouã,
suplimentarã, un „supliment de sens”, cum îi spunea chiar Jakobson. Elementul de
creativitate poate sã aparã în comunicare mai ales dacã introducem în modelul lingvistic
ºi conexiunea inversã, adicã „feedbackul”, mai ales în relaþia E-R.

§ Corolar
Dar, problema rãmâne deschisã, întrucât creativitatea este ceva, iar comunicarea
(chiar a acesteia) este altceva. Oricum, pentru comunicarea creativã avem deja un concept
ºi un semn axiologic, venit însã dintr-un domeniu îndepãrtat, ºi acesta se numeºte
plusvaloare, în limbajul lui Marx,, dar ºi valoare adãugatã, în limbajul actual. Este vorba,
evident, despre o plusvaloare, sau valoare adãugatã semanticã, nu una economicã. Dacã
rãmânem la cuvântul „plusvaloare”, ceea ce Jakobson numeºte „Supliment de sens” este
echivalentul a ceea ce noi numim „Plusvaloare semanticã”. Dar, conceptul
d e plusvaloare ar putea fi generalizat în Axiologie ºi chiar dincolo de ea. Întreaga noastrã
analizã pune în joc o ipotezã de lucru (Axiologia Negativului) pe un model particular al
comunicãrii, modelul lingvistic al lui Jakobson. Este evident cã ipoteza ºi analiza concretã
sunt abia la începuturile lor.

CONTRIBUÞII LA TEMA IZVOARELOR DREPTULUI
Prof. univ. dr. Gheorghe MIHAI,
Timiºoara

~
Dupã anii 1990 zeci de autori juriºti, mai mult sau mai puþin doctrinari, s-au grãbit sã
publice lucrãri de Teoria Generalã a Dreptului. În anii 2000 rãmãseserã activi cinci, azi
mai suntem atestaþi în librãrii trei profesori universitari dr.: Gheorghe Dãniºor la Craiova,
Lucreþia Dogaru la Tg. Mureº ºi subsemnatul. Prietenia profesionalã care s-a înfiripat
între mine ºi prof. univ. dr. Gheorghe Dãniºor s-a datorat, în principal, întâlnirilor noastre
în spaþiul spiritual în care filosofia dreptului face casã bunã cu teoria generalã asupra
acestuia. Aºa cum e firesc, Teoria Generalã a Dreptului se clãdeºte pe Filosofia dreptului
care, la rându-i, îºi trage resursele conceptuale din Filosofie, argumentat consistent prin
lucrãrile dlui profesor Gheorghe Dãniºor. Datoritã acestor lucrãri, pe cât de profunde, pe
atâta de ample, Teoria Generalã a Dreptului a primit o nouã dimensiune calitativã în
sistemul ºtiinþelor juridice. Meritul doctrinar incontestabil al colegului ºi prietenului meu
este cã a eliberat TGD de tehnicismele pozitiviste ºi neopozitiviste, impunând un model
conceptual care, iatã, e creator de ºcoalã. Dedic modesta mea contribuþie de mai jos
mereu tânãrului cercetãtor, prof. univ. dr. Gheorghe Dãniºor.
Dacã acceptãm cã nu filosofia, ci problemele ei sunt dificile, atunci ºi problemele
filosofiei dreptului. Kelsen observa cã între filosofia dreptului ºi teoria dreptului deosebirea
ar consta în unghiul de vedere din care abordãm aceleaºi probleme. Poate pãrea ciudatã
întrebarea: care ar fi limitaþiile între filosofia ºi teoria Dreptului (sau dreptului?)? Discuþia
ar deveni aprigã din chiar anticamera ei: teorie ºi practicã, filozofie teoreticãºi filozofie
practicã; iar apoi, teoria dreptului (sau juridicã?) ºi practica dreptului (sau juridicã?) ºi, în
sfârºit, existã Teoria Generalã a Dreptului, adicã a Dreptului, omni et soli definito sau
Teorii Generale ale dreptului hic et nunc ori Teorii ale dreptului, în general, ºi teorii ale
fiecãrei ramuri ºi subramuri ale dreptului hic et nunc? Un autor scrie „Teoria Generalã a
Dreptului ºi a dreptului francez”, alþi autori „Teoria generalã a dreptului penal românesc”
sau „Teoria Generalã a obligaþiilor”, subînþelegând, fãrã vreo precizare, cã am avea ºi
teorii particulare ale dreptului francez, de pildã, ale dreptului penal românesc, ale
obligaþiilor. Teoria Generalã a Dreptului opereazã cu concepte, se spune, dar ºi filosofia
dreptului opereazã cu concepte; dacã aºa stau lucrurile, atunci libertatea, ordinea,
cauzalitatea, fapta – concepte filosofice – sunt tot atâta de concepte ca ºi libertatea,
ordinea, cauzalitatea, fapta juridice? Pe de altã parte, la teoreticienii juriºti (penaliºti,
civiliºti º.a.) întâlnim indicate concepte, categorii, noþiuni ºi termeni, de-a valma, cã nu
mai ºtim dacã, de pildã, infracþiunea e concept, categorie, noþiune sau termen sau nume
al unei instituþii.
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Discuþia deschisã nu e chiar speculativã, cãci toate acestea – concept, categorie,
noþiune – se aflã între ele într-o anume ordine raþionalã explicativã, astfel încât furtul se
explicã prin infracþiune, infracþiunea prin fapta ilicitã, fapta ilicitã prin faptã, fapta prin
acþiune, acþiunea prin miºcare, iar miºcarea se situeazã în orizontul filozofiei, capãtul
demersului, fãrã de care ne oprim fiindcã ni se taie respiraþia.
Teoria (Generalã) a dreptului (românesc) dedicã un capitol izvoarelor dreptului hic et
nunc, în care termenul de „izvor” este folosit în sensul de origine, obârºie, pe de o parte
(de unde, din ce, pe care temei, pe ce bazã se instituie dreptul ca dimensiune a societãþii?),
iar pe de alta în sensul de formã convenþionalã autoritarã (tradiþie, probã, consemnare)
care dã forþã prescriptivã vie unui sau altui drept. Când te întrebi: când, în ce context,
determinat de ce subtext implicator al pretextului a apãrut nu dreptul de acolo sau de
aici, ci dreptul însuºi, ca dimensiune a realitãþii societale, oare n-am gãsi constante care
nu doar sã-i fie obârºii, ci permanenþe nutritive?
Eu cred cã dreptul ca text (sau discursul prescriptiv al dreptului, inconfundabil cu
discursul doctrinar despre drept) este originar ininteligibil fãrã context, subtext ºi pretext,
iar acestea nu au niciun temei fãrã textul (discursul) juridic. Contextul, subtextul, pretextul
sunt ºi se imprimã definitoriu în textul (discursul) dreptului totdeodatã cu acesta.
Care ar fi contextul (aº prefera sã scriu „con-textul”) originar al dreptului? Am fãcut
o analogie la care þin foarte mult: Obârºia Lotrului n-ar putea fi obârºia râului Lotru fãrã
râul însuºi; totdeauna ºi pretutindeni un izvor e izvorul a ceva, fãrã de care nu e izvor
decât ca figurã de stil, cãci apa izvorâtoare din chiar acel loc originar devine ceva originat.
Or, originatul se origineazã ºi originarul origineazã; logic vorbind, originarul nu premerge
originatului. Obârºia (Lotrului) nu poate fi datul anterior Lotrului. Devine de neînþeles sã
spunem cã mediul natural e izvor real (material) al dreptului, acest mediu e sau mediu, sau
sursã (izvor, obârºie) a cuiva, în niciun caz al sieºi; abia odatã cu societatea vom considera
natura mediu al acesteia, ºi asta, adicã societatea ºi natura sunt con-textuale. Pãºim în
filozofie: este societatea izvorâtul naturii, de care s-a desprins ca un de sine sau nu s-a
desprins fiind un text contextualizat fãrã de care nu se poate? E o întrebare! La fel putem
întreba despre omul în individualitatea lui ºi ajungem la milenara interogaþie filosoficã
privitoare la raportul despre suflet ºi trup care, deºi distincte, con-vieþuiesc, adicã nu-s
laolaltã, ci dimpreunã formeazã viaþa sensului numit om. Zisul mediu natural nu are cum
sã fie izvor material al dreptului (al artei? al conºtiinþei? al moralei?) într-un sens trivial,
comun, tocmai pentru cã originatul ºi originarul sunt unite prin conþinut: micºunelele nu
se origineazã în sãmânþa de plop, oricât ar evolua specia plopului, apa din obârºia Lotrului
e aceeaºi cu a râului Lotru, de când lumea, creierul uman nu stã de obârºie a conºtiinþei,
cãci din substanþa lui nu izvorãºte opusul, spiritul etc. Tocmai prin denumirea de „mediu”
natura nu genereazã, ci poate fi condiþie necesarã, niciodatãºi suficientã pentru cristalizarea
valorilor, principiilor, normelor juridice. Enunþul „mediul natural e condiþie necesarã”
este unul general, într-atâta de general încât se cere nuanþat prin observarea
particularitãþilor sale concrete ca sã-l facem adevãrat. Nici sensul uman, nici societatea
nu apar, evolueazãºi dispar în exterioritatea mediului natural, aºa cum trupul uman, care
ar þine de mediul natural exterior conºtiinþei, totuºi ar genera-o ºi ar menþine-o. Putem
lesne sã ne întrebãm „Unde este natura?”ºi sã rãspundem confuz „În tot ce ne înconjoarã”,
cãci ce desemneazã acest „ne”?
Dacã societatea, atunci ea este „înconjuratã”, adicã delimitatã prin ceva de naturã – aici
începe societatea ºi acolo se terminã – gândind-o în chip fizicalist. Dacã„ne” relevã conºtiinþa,
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ar urma cã trupul, structurã substanþial-biologicã, o înconjoarã, adicã e în jurul ei ca
mediu-bun patrimonial, cum ºi declarãm „piciorul meu, ficatul meu”, dar ºi „ideile mele”,
„sentimentele mele”, „voinþa mea”, care nu aparþin mediului natural, ci sunt componente
ale Eului; eul, nonnatural îºi revendicã piciorul, ficatul, ideile, stãrile volitive în
egalã mãsurã, deºi piciorul, ficatul þin de mediul natural, spre deosebire de idei, care
þin de Eu.
Luând natura nu în context cu societatea, ci ca sistem, patru ar fi subsistemele lui
care îºi pun amprenta nemijlocit asupra instituirii ºi devenirii dreptului: atmosfera,
hidrosfera, litosfera ºi biosfera. Dreptul contemporan al mediului le studiazã îndeajuns
pentru a le mai relua. Aceste patru subsisteme, în complexe relaþii între ele, sunt esenþiale
satisfacerii celor patru trebuinþe fundamentale atât ale insului uman, cât ºi ale societãþilor
concrete. Atmosfera, variabilã în funcþie de climate, care influenþeazã uneori dramatic
hidrosfera, biosfera, care suportã acþiunile atmosferei ºi hidrosferei, influenþându-le, se
modificã prin acþiunea spontanã distructivã a omului dinlãuntrul ei ºi, mai grav, prin
aceea conºtientã. Aceastã intervenþie negativã o numim degradare ºi o înregistrãm încã
din perioada imperceptibilã a vânãtorii pânã în ultimele douã secole, când agresiunile
economice în ritm accelerat au dus la dispariþia a mii de specii ale regnului animal, de la
nevertebrate pânã la antropoide. Odatã cu apariþia agriculturii a fost modificat solul,
defriºãrile au redus alarmant pãdurile, desecãrile au deºertificat arbitrar zone lacustre,
pierind astfel sute de mii de specii vegetale ºi, implicit, ale regnului animal, încât au fost
necesare reglementãri juridice, la început sfioase, ca în China ºi Mesopotamia mileniului III
î.e.n., mai eficiente la Atena ºi Roma, selective din Evul Mediu pânã azi, care au limitat cât
de cât violenþa umanã. Dar valoarea „mediului natural” nu a fost înþeleasã deplin pânã în
sec. XXI, câtã vreme omul a fost declarat trufaº stãpânul naturii, situat într-un castel
exterior acesteia, cãci interesele homooeconomicus au prevalat faþã cu propriile interese,
ca sã mã exprim nonideologic. Distrugerea dominã construcþia ºi dreptul pozitiv cu greu
face faþã acestei dominaþii, cu toate strãdaniile interne ºi internaþionale legislative ºi factuale.
Legislativele îºi contrazic propriile premise, factualitatea e în perpetuã frãmântare.
Cele patru subsisteme afecteazã exemplarul uman ºi societatea cu disfuncþionalitãþi
ºi destructurãri pe care le-aº numi patii: hidropatii, litopatii, biopatii, atmosferopatii, în
raporturi inevitabile ºi lesne constatabile cu sociopatiile ºi psihopatiile. Industrializarea a
schimbat reliefuri, a modificat cursurile fireºti ale apelor, a epuizat depozitele minerale
ale subsolului; pe scurt, progresul tehnic din ultimele cinci veacuri afecteazãdistructiv
atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera care, disfuncþionalizându-se ºi destructurându-se,
deformeazã omul-fiinþã bio-psiho-socialã ºi societatea. Asta deoarece legiferarea vine
prea târziu, nu este adoptatã uniform, nici aplicatã cu rigoare. Pe plan internaþional cel
mai bun exemplu e poluarea atmosferei, pe plan naþional e defriºarea cãreia dreptul
nostru nu-i face faþã. Reamintesc faptul cã autoreglarea este lege universalã a naturii, dar
nu ºi a societãþii, în pofida optimismului unor pseudosavanþi ºi tocmai de aceea dreptul
poate ºi trebuie sã opreascã procesul ei ireversibil de decãdere. Aº adãuga cã ºtiinþa
dreptului nu dispune de mijloace eficiente fãrã conºtiinþã juridicã, iar aceasta rãmâne
goalã de conþinut fãrã conºtiinþa moralã. Dreptul la viaþã al omului, fiinþã bio-psihosocialã, nu se rezumã la cele patru sfere menþionate mai sus, ci vizeazã ºi celelalte douã
dimensiuni ale lui: psihicul ºi socialul.
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Rãmâne sã discutãm despre subtextul ºi pretextul dreptului. Subtextul îl constituie
lumea valorilor ºi principiilor sau, cum scrie Petre Andrei, el e aºezat în orizontul acestora.
Fãrãîndoialã, cãci în acest orizont fãrã reperele morale, politice, religioase, Justiþia,
Dreptatea, Echitatea, Libertatea, Umanitatea ºi-ar pierde iremediabil orice urmã de
conþinut, s-ar mãrunþi în tot felul de reglementãri ocazionale hic et nunc, într-o luptã
oarbã de tip darwinist. Pretextul e o prezenþã condiþionalã conjuncturalã - exprimatã prin
factori de interese politice ºi economice de clasã, de grup, de partide - care decide un
fragment de istorie a dreptului, istoria dreptului însuºi. Într-adevãr, nici pretextul nazist,
nici cel fascist, nici cel comunist, de pildã, nu au decis istoria dreptului, ca ºi a moralei, ca
ºi a religiei. Orice epocã, orice putere ajunsã la imperialitate pretinde ºi aspirã la
universalitate ºi cere „Soare, stai!”, dar soarele nu ascultã de pretexte. Prin spiritul sãu
omul-sens ºi omul-societate „inspirã”ºi „transpirã” valorile economice, politice, culturale,
în general. Degeaba obstaculeazã dreptul poluarea apelor, dacã nu o face ºi în privinþa
poluãrii psihicului ºi socialului.
Mentalitatea desemneazã ansamblul reprezentãrilor pe care le vãdesc membrii unei
comunitãþi despre ea însãºi ca întreg ºi despre raporturile dintre ei. Deci nu se poate
vorbi de mentalitatea unui individ, ci doar de aceea a persoanelor ca membri ai
comunitãþilor; Ion Ionescu din Bolintinul din Vale, Sorin Sãgrãdean din Deta, Neculai
Vãleanu din Roºieºtii Vasluiului posedã ºi exprimã aceeaºi mentalitate românã, cu varii
coloraturi locale, potenþatã de constante religioase, de tradiþii. De aceea, mentalitãþile –
mai stabile, mai vagi ºi mai generalizate decât ideologiile – sunt inexportabile, cum nu
sunt exportabile nici prejudecãþile, nici obiceiurile. Fireºte, moravurile, prejudecãþile ºi
obiceiurile altor neamuri pot fi asimilate în mãsura în care acelea se integreazã spiritului
neamului în care s-au rostuit. Dar niciodatã mentalitãþile, care îºi au propria evoluþie,
propriile resurse de miºcare.
Mentalitatea româneascã nu e produsul câtorva secole, ci provine din milenii, ca
orice alta. Ei îi este improprie ideea de competiþie ca americanii, ca ºi pragmatismul
britanic, religia noastrã milenarã nu e vehiculul unor revendicãri politice, ca la islamici.
Dreptul anglo-saxon nu poate fi transplantat românilor din diferenþe de mentalitate
insurmontabile; empirismul românesc are cu totul alte coordonate decât acela englezesc.
Dar ºi dreptul francez adus tale quale în România e inadecvat ºi suportã disfuncþionalitãþi
de neînþeles pentru noi, cãci raþionalismul galic are ciudãþenii în spaþiul spiritului danubianocarpato-pontic, cum insista Lovinescu... Între societatea japonezã înalt codificatã ºi aceea
ruseascã puternic afectivizatã, aceea româneascã cautã cumpãnitul sub vraful vremuirilor
de vreun mileniu de ani. Apoi, între acestea, asupra mentalitãþii îºi pune amprenta datul
biologic. Românii sunt un melanj spiritual daco-romano-slavo-cumanic-peceneg, pe când
ruºii sunt slavo-varego-mongolici, francezii sunt galo-franci, norvegienii sunt vikingi, pe
când algerienii sunt arabo-franco-magrebieno-africano-kazari, iar israelienii sunt kazarohebrici etc.
Mentalitatea românilor este ierarhicã ºi difuzã, ceea ce se reflectã perfect în legislaþiile
noastre. Ierarhizarea handicapeazã organizaþiile, fiindcã deciziile noastre sunt luate de
Conducãtor, din secolul XIII pânã azi. Ideile de cooperare, de delegare, de lucru în
echipãsunt cu totul strãine românilor, ceea ce a fãcut posibil comunismul de paradã,
democraþia de paradã. În mentalitatea româneascã dezacordul în materie de opinie devine
automat dezacord cu o persoanã. La noi ºeful este totdeauna ºef, totalitar ºi definitiv,
spre deosebire de mentalitatea francezã sau germanã sau americanã. Românii nu judecã
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pe baza unor principii general acceptate, ci pe baza circumstanþelor date, individuale,
ceea ce se reflectã în adoptarea legilor. Ei se iartã individual sau într-un grup de consens
pentru încãlcarea legii generale. Sentimentele de respect/dispreþ le sunt strãine, ca ºi
ideea de onoare, specificã spaniolilor ºi japonezilor. Ele se reflectã în legile juridice adoptate
în succesiunea guvernelor ºi majoritãþilor parlamentare. Dintr-un eºantion de 52 de naþiuni,
românii ocupã locul doi, dupã israelieni, în materie de individualism. Cum scria Eminescu
„Mereu alþii sunt de vinã”, nu grupul, nu echipa, ci indivizii. Nu Guvernul, nu Partidul
cutare e vinovat, ci membrul cutare, pe care cade sau nu pãcatul. Românii nu þin seama
de reguli, ci de circumstanþe excepþionale ºi individuale, cum s-a vãzut în executarea lui
Antonescu, a lui Ceauºescu, în condamnarea lui Miron Cozma sau a lui Adrian Nãstase.
De aceea a fi corect juridic ºi moral cu necunoscuþii e irelevant, iar a-i trãda pe tovarãºii
de drum nu e condamnabil. În mentalul românesc disidenþa a fost o joacã de idei, de pe
vremea lui Mircea cel Bãtrân pânã în zilele noastre, cãci nu le-a permis-o viziunea ierarhicã
ºi individualismul. Acestui mental îi este complet strãin sentimentul de solidaritate, ca la
germani sau polonezi sau argentinieni, ºi de aceea sindicatele sunt ficþiuni juridice fãrã
valoare practicã. Iubirea creºtinã de care facem caz se cuprinde în proverbele noastre
pentru care trãirea e subordonatã cultului, „c-aºa am apucat-o din bãtrâni”, „cã n-o sã
stricãm noi ce ne-au lãsat cei din vechime” .
Apoi, solidaritatea e un concept mistificat nouã, confundându-l cu o iubire abstractã
pentru reprezentãri, nu pentru simboluri. Instituþiile juridice erau destinate vieþii urbane,
deci nu puteau fi conservate decât de medii urbane. Mentalul românesc este unul rural,
urbanitatea s-a înfiripat abia în ultimii 50 de ani, prin copierea mediatã sau imediatã a
legislaþiilor de naturã urbanã; pentru mentalul românesc a fost ºi rãmâne catastrofalã.
Basilicalele adoptate de Alexandru cel Bun, mulate pe mentalul balcanic, au fost
incomparabil mai lesne de înþeles decât codurile occidentale din veacul XIX.
Mentalitatea româneascã e scepticã. Fervorile religioase specifice italienilor,
spaniolilor, ruºilor, ideologiile specifice germanilor, usamericanilor ºi chinezilor nu ne
entuziasmeazã, nu ne subjugã. Naþionalismul specific românilor e unul de apãrare, pe
când acela agresiv a fost trecãtor. Mentalitatea românilor e personalistãºi de grup, în
sensul acestuia „de gaºcã”. Ea nu are încredere în instituþii, ci identificând instituþia cu
„persoana”: nu preºedinþia, ci Iliescu, Constantinescu, Bãsescu, nu guvernul, ci Petre
Roman, Stolojan, Emil Boc, V.Ponta etc. Românii nu au încredere în strãini, de unde ºi
rezerva lor faþã de alieni, instauratãîn spiritul lor prin experienþa istoricã a veacurilor
anterioare, faþã de care au reacþia comentatã de Eminescu într-un vers celebru. Or, legile
noastre exprimã tocmai aceste neîncrederi prin confuzii de formulare, care stârnesc
ilaritate în alte pãrþi.
Încât, toate acestea se reflectãîn legislaþii, în aplicarea dreptului pozitiv, pe care,
dacã le ignorãm, nu foloseºte nimãnui. Am constatat cã preluarea tale quale a legilor de
la Regulamentul Organic pânã azi, dinspre est sau vest fãrã sã se þinã seama de mentalitatea
românului bulverseazã societatea noastrãºi cel mai bun exemplu pe care îl am la îndemânã
sunt cele 16 reorganizãri ale învãþãmântului românesc între anii 1901 ºi 2006, adicã în
105 ani. Cu mentalitatea nu ai cum lupta, modificând o instituþie de 16 ori într-un secol,
adicã de patru ori pe generaþie, doar sã-i reaºezi neesenþial elementele. Sociologii
demonstreazã cã abia la a treia generaþie de þãran mutat în urban mentalitatea de rural îºi
pierde seva, abia la a treia generaþie românii instalaþi pe alte meleaguri nu mai simt
româneºte etc.
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Am folosit termenii „român” ºi „români”, indistinct, tocmai pentru cã particularul ºi
singularul nu le salveazã. Un ins care pretinde cã luptã împotriva sistemului ticãloºit este
el însuºi produsul acestui sistem, nu unul ex machina. El simte ºi gândeºte înlãuntrul
acestuia. Am putea generaliza cãºi un ins european gândeºte ºi simte înlãuntrul unui
mental colectiv european, din care nu poate ieºi decât depãºindu-ºi limitele; cum limitele
noastre naturale ºi fizice sunt date de gen, de specie, de individualitate, depãºirea lor e o
invitaþie-slogan ca ºi aceea „Gândeºte liber!”, ambele ridiculizate de o anecdotã filosoficã
din antichitatea greceascã.
Profesorul Gheorghe Dãniºor a evidenþiat cum omul generic distruge-construieºte,
iar distruge ºi reconstruieºte lumea valorilor (Binele, Frumosul, Adevãrul, Justul, Iubirea,
Utilul, Sacrul º.a.m.d.) cu vremurile ºi cu locurile, proces în care, se pare, construcþia e în
deficit tot mai pregnant faþã de construcþie; camãta a devenit bancã, justul a devenit
drept pozitiv, glomeraþiile politice devenirã partide, comunitãþile devenirã state, cultura
deveni culturi, disipate în temeiuri ale dreptului etatic, nesalvat de principiile lui universale.
ªi asta, rostogolindu-se, de doar cinci sute de ani, perioadã în care numai rãzboaiele
ajunserã o plagã mai mare decât epidemiile. ªi dreptul pozitiv a trebuit sã reacþioneze în
felul sãu: furã incriminate fapte despre care nu s-a vorbit mai înainte – crime de rãzboi,
crime împotriva umanitãþii, genocidul, holocaustul, etnocidul –, ceea ce probeazã cã
societatea este temei al dreptului. Dar conºtiinþa legislativã internãºi internaþionalã suferã
de o boalã funciarã ignoratã mai mult decât ne-am fi aºteptat – îndepãrtarea de conºtiinþa
moralã autenticã.
Scriu „autenticã” deoarece doctrinele ºi legile o evocã din respect formal pentru
marile filosofii morale, iar cutumele, în care imperativele juridice ºi cele etice se constituiau
într-un singur discurs prescriptiv, sunt tratate cu o superficialitate nemeritatã practic.
Spre deosebire de cutumele fireºti, ale neamurilor, secolul XX a inventat cutume de
cancelarii, cum bine ºtiþi. Voiesc sã amintesc observaþia specialiºtilor – trecutã nonºalant
cu vederea - cã aceastã conºtiinþã moralã pãstreazã aceleaºi vicii ºi aceleaºi virtuþi de
douãzeci de mii de ani, pe când aceea juridicã a pierdut din virtuþile conºtiinþei juridice
romane, amplificându-i viciile, de pildã; pot fi combãtut, fireºte, dar maniera sãlbaticãîn
care s-au purtat cele douã rãzboaie mondiale din numitul secol XX a dus la asasinarea a
multor sute de milioane de oameni, la distrugeri materiale irecuperabile.
ªi încã nu e îndeajuns. Care ar fi elementele sistemului social care ar bizui (ºi configura)
dreptul contemporan? Se spune cã populaþiile, profesiunile ºi starea lor de sãnãtate
psihofizicã. În realitate, socotesc, populaþia mi se pare a cere un tratament mai atent cã,
mai întâi nu þine eminamente de mediul social, ci e conjunct cu biologicul, cu rasa, cu
etnia, implicit cu mentalul colectiv. Distribuþia ºi dinamica populaþiei pe un areal are
atingere nemijlocitã cu situaþia ei economicã, cu mentalitãþile, prejudecãþile, obiceiurile ºi
credinþele ei religioase, lucru întrutotul identificabil în dreptul pozitiv din cele 204 state
ale lumii, deoarece reglementãrile ºi aplicaþiunile lui sunt condiþionate necesar de acestea.
Dar, vã rog sã reþineþi cã în acest an 2015 în 204 state convieþuiesc sau nu tocmai
peste 250 naþiuni, peste 400 etnii, câteva mii de comunitãþi tribale, nu ºtiu câte-s. Cum
mentalitãþile comunitãþilor se sedimenteazãîn milenii, sunt subtextul lor fiinþial, ele vor fi
fiind tratate diferenþiat, dupã vremuri ºi locuri. DUDO a fost adoptatã, dupã propria
expresie, pentru „popoarele civilizate”, ca ºi cum ar exista popoare necivilizate.
Aceastãîmpãrþire imoralã ºi neºtiinþificã a justificat mãsuri punitive îngrozitoare din partea
statelor civilizate civilizatoare – peste 50 de rãzboaie locale ºi regionale în ultima jumãtate
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de secol –, care au intervenit direct ºi indirect.Vânzãrile de armament pãrþilor beligerante
nu au fost interzise, ci reglementate sau comercializate la negru! Efectul acestor
reglementãri se constatã în faptul cã triburile afro-asiatice luptã cu arme produse de cãtre
firmele internaþionale specializate euroatlantice ºi nipono-chineze. Aceleaºi arme ucid ºi
talibani, ºi adversarii lor. Nu pacea prevaleazã ca o condiþie a dreptului pozitiv, ci rãzboiul
militar, deºi teoretic ar trebui sã fie. Împãrþirea ideologicã a popoarelor în „civilizatenecivilizate” face de neînþeles importanþa practicã a mentalitãþilor colective în elaborarea
ºi aplicarea dreptului pozitiv care, astfel, pierzându-ºi rãdãcinile fireºti, devine artificial;
democraþia politico-juridicã euroatlanticã îºi vãdeºte neputinþele în lumea mentalitãþilor
milenare ale somalezilor sau birmanezilor. Cum sã uneascã dreptul, omni et soli, pe când
popoarele au propriile-ºi culturi ºi civilizaþii? Mentalitatea e componentã a tradiþiei, cu
toatã bogãþia de valori materiale ºi spirituale, e susþinutã de limbã, de religie. A descãrna
mentalitatea colectivã ºi religia de comportamentele lingvistice, de rituri, de o întreagã
simbolisticã tradiþionalã este a distruge populaþii, a le fura istoria ºi viitorul. Or, dreptul
valorizeazã firesc tocmai câtã vreme îºi pãstreazã obârºia servind societatea concretã.
Celebra declaraþie trufaºã „Ce e bine (just, frumos, adevãrat, util –n.n.) pentru noi (statul
atenian, roman, chinez, rus, usamerican º.a.- n.n.) e bine pentru întreaga omenire”
submineazã orice nãzuinþã de instaurare fireascã a dreptãþii, conduce la disoluþia justiþiei.
Pacea este unul din temeiurile sociale ale dreptului, poate cel mai important, care îl
conjugã definitiv cu morala, politicul ºi religia. Pacea priveºte mai multe aspecte ale
societãþii, cu impact nemijlocit asupra destinului individual: echilibrul vieþii tridimensionate,
parcursul teleologic, valorile perpetuu evocate – fericirea ºi iubirea – de toate codurile
morale ºi religioase.
Ea determinã regulile juridico-morale ale convieþuirii, colaborãrii ºi cooperãrii care
structureazã modul de viaþã uman, îl deosebeºte fundamental de modul de viaþã pre-ºi
protouman. Datoritã convieþuirii, colaborãrii ºi cooperãrii societatea nu e turmã, nu e
muºuroi, stup, haitã. Or, prin aceastã tridimensionalitate a sa societatea exprimã (ºi este
exprimatã de) trebuie-le juridico-moral. Or, exprimarea nu prin luptã, ci prin pace face cu
putinþã dreptul de care tot vorbim.
Aº adãuga cã pacea contribuie la diminuarea, dacã nu la înlãturarea „îmbolnãvirii”
atmosferei, litosferei, hidrosferei, biosferei. E adevãrat, nicio lege juridicã nu traseazãper
se o cale prescriptivã nici pentru fericire, nici pentru iubire, dar fãrã a le implica pe
acestea ce sens uman ar avea orice drept pozitiv? Or, fãrã pacea, garantatã prin legea
juridicã, precis cã omul ºi societatea orbecãie în cãutarea fericirii ºi iubirii. A contrario,
chiar reglementat, rãzboiul nu poate fi temei al dreptului, cãci tot s-ar solda cu morþi, cu
rãniþi, cu distrugeri materiale, poate în beneficiul unora, dar nu al omenirii. Însãºi de pace
– ne spune Grotius – trebuie sã putem a ne folosi toþi, în egalã mãsurã; fãrã pacea
tuturora nu poate fiinþa nici libertatea, nici justiþia. Rãzboiul, oricare ar fi el, orice dimensiuni
ar avea, nu distruge subsistemele naturii, ci le reaºazã, conform legii amintite ale
autoreglãrii, pe când societatea piere. „Piarã cetatea, numai legea sã învingã” este o
mare prostie perpetuatã indistinct de ideologia, nu de ºtiinþa dreptului.
*
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THE IMPACT OF THE CONSTITUTION ON SOCIAL
PROCESSES
Abstract:
The requirement to analyze in details in the modern constitutional practice in Romania
and in the Republic of Moldova, as in other countries is directly connected to the trend of
legal regulation optimization of social relations in the context of multidimensional renewal
of the economic, social, political and spiritual life, increasing efficiency of Constitution
impact on social processes.
A big importance it is assigned to the implementation process analyses of Constitution.
It is underlined the fact that the activity of current law making process imply the problem
of knowledge and the impact of the Constitution on the law making politics, but also on
the enforcement practice.
From this perspective, it is important to determine the place and the role of the
Constitution in the national legal system, its importance in the amendment of the
constitutional law, identification of some constitutional norms peculiarities and the specifics
of their application for fundamental social relations.
In this meaning, it is proposed to define the category of “Constitutional functions”
description of the forms of their appreciation of their significance for the selection of
methods of statutory regulation of fundamental social relations.
Keywords
Keywords: Constitutional law, Constitution, Constitution enforcement, law making,
Constitution functions.
Doctrina juridicã a statelor lumii acordã atenþie sporitã problemelor teoretice ce þin
de Constituþie în calitatea acesteia de Lege fundamentalã. Nevoia unei analize aprofundate
a practicii constituþionale moderne din România, Republica Moldova, dar ºi din alte state
este legatã direct de tendinþa de optimizare a procesului reglementãrii juridice a relaþiilor
sociale în contextul renovãrii multidimensionale a vieþii economice, sociale, politice ºi
spirituale, de sporirea eficienþei impactului Constituþiei asupra proceselor sociale.
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În acest context, pe lângã rãdãcinile istorice ºi politice ale Constituþiei, sunt cercetate
cerinþele ºi aºteptãrile societãþii de la aceasta, funcþionalitatea ei în cadrul sistemului
juridic etc. O importanþã majorã este atribuitã analizei procesului punerii în aplicare a
Constituþiei – fundament juridic al vieþii publice din þarã, inclusiv al legislaþiei în vigoare.
Activitatea de creaþie legislativã curentã implicã cunoaºterea problemei privind impactul
constituþiei asupra politicii de legiferare, dar ºi a practicii de aplicare a legislaþiei. Din
aceastã perspectivã este important sã precizãm locul ºi rolul Constituþiei în sistemul de
drept naþional, importanþa acesteia în perfecþionarea dreptului constituþional, identificarea
unor particularitãþi ale normelor de drept constituþional ºi specificul aplicãrii lor în cadrul
unor relaþii sociale fundamentale. De aici ºi discuþiile care au început a fi promovate
recent în literatura de specialitate ºi care privesc problema longevitãþii Constituþiei. În
calitate de argumente în sprijinul longevitãþii unor constituþii sunt invocate mai multe
argumente, printre care ºi stabilitatea direcþiilor esenþialeale sistemelor social-economice
ºi politice, care asigurã identificarea ºi respectarea unor constante – fundamentele
ideologice ºi politice, respectul pentru drepturile omului, aplicarea consecventã a clasicului
principiu al separaþiei ºi echilibrului puterilor, exerciþiul democratic al puterii, autoritãþile
supreme în stat legitimându-se prin votul popular, liber exprimat1.
Analiza unor constituþii aparþinând statelor democratice, studierea unor probleme privind
punerea în aplicare a dispoziþiilor constituþionale, scopurilor ºi principiilor din legile
fundamentale respective aratã cã acestea sunt orientate spre edificarea unui stat de drept,
chemat sã promoveze o politicã socialã activã. Dupã profesorul I. Muraru, o constituþie
„este viabilã ºi eficientã dacã cetãþenii ºi autoritãþile cred în ea, o interpreteazã ºi o aplicã”2.
În acest sens, este extrem de importantã înþelegerea ºi definirea conþinutului categoriei
„funcþiile constituþiei”, instituirea unui sistem de funcþii ale constituþiei, descrierea formelor
de manifestare a lor, aprecierea semnificaþiei acestora pentru activitatea practicã în procesul
de selectare a metodelor optime de reglementare juridicã a relaþiilor sociale fundamentale.
Cu toate cã doctrina juridicã studiazã de mai mult timp constituþia ca izvor fundamental
al dreptului, funcþiile acesteia ca o categorie de drept constituþional în literatura modernã
au început sã fie menþionate relativ recent. Pânã în prezent, în percepþia constituþionaliºtilor
nu existã unanimitate faþã de funcþiile constituþiei. Studiile în acest domeniu rãmân a fi
fragmentate, mai multe aspecte rãmânând neclare. Credem cã aceasta se datoreazã în
mare parte ºi problemelor de ordin terminologic cu care se confruntã doctrinarii la
interpretarea noþiunii de „funcþii ale constituþiei”, ori suprapunerea mecanicã a funcþiilor
dreptului cu funcþiile constituþiei3.
În viziunea noastrã, prin funcþii ale constituþiei trebuie sãînþelegem, întâi de toate,
principalele direcþii de influenþã a constituþiei asupra relaþiilor sociale, comportamentului
ºi conºtiinþei membrilor societãþii, moralei ºi culturii, care reflectã esenþa ºi destinaþia
socialã a acesteia, care asigurã coerenþa ºi eficienþa acþiunilor tuturor elementelor
constitutive ale mecanismului de reglementare constituþionalã a relaþiilor sociale. Funcþiile
constituþiei sunt determinate de rolul sãu în societate, de scopurile ºi obiectivele care stau
în faþa societãþii ºi statului, legitãþile obiective de dezvoltare socialã.
I. Muraru, Pragmatism constituþional, în Perspectivele constituþionalismului în România, Ed.
Monitorul Oficial R.A., Bucureºti, 2010, p. 92.
2
I. Muraru, Pragmatism constituþional, op. cit., p. 93.
3
I. Guceac, Constituþia la rãscruce de milenii, Tipografia Centralã, Chiºinãu, 2013, p. 164-171.
1
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Constituþionaliºtii americani V.C. Jeckson ºi M. Tushnet atribuie constituþiei
urmãtoarele funcþii: cartã pentru exercitarea puterii (ea oferã guvernului dreptul de a
acþiona în anumite limite ºi permite alegerea metodelor de guvernare); protector al
drepturilor fundamentale ale omului; „acord, simbol ºi inspiraþie”, acordul naþiunii de a
convieþui în scopul prosperãrii în timp de pace ºi de rãzboi4.
În doctrina rusã este rãspânditã opinia conform cãreia constituþia are trei funcþii:
juridicã, politicãºi ideologicã5. Unii autori din aceastã þarã examineazã funcþiile constituþiei
într-un cadru mai larg. Astfel, profesorul V. Lucin opteazã pentru urmãtoarele funcþii ale
constituþiei: constituantã, de acordare a drepturilor, de program ºi de generare a sistemelor6.
Alþii evidenþiazãîn calitate de funcþii ale constituþiei: constituantã, organizatoricã, de politicã
externã, ideologicã ºi politicã7. În literatura de specialitate se menþioneazã funcþiile generale
ale constituþiei, în cadrul cãrora sunt incluse: constituantã, de legalizare, de creare a bazei
juridice pentru dezvoltarea legislaþiei, practicii de aplicare a dreptului ºi conºtiinþei juridice,
de organizare, de stabilizare ºi de program8.
Într-o abordare mai simplã, criteriul elementar de clasificare a funcþiilor constituþiei
poate servi tripla naturã a puterii de stat, pornind de la care constituþia exercitã trei
funcþii: legislativã,executivã ºi judecãtoreascã. Fãrã a nega evidenþierea acestor funcþii ale
constituþiei, mai putem delimita un alt criteriu – cum acþioneazã constituþia reglementând
relaþiile de putere ºi cele sociale. Natura constituþiei, ca act de voinþã adoptat pentru
reglementarea bazelor puterii de stat, este mai amplãîn comparaþie cu oricare altã lege,
de aceea e de presupus cã acesteia îi sunt proprii nu doar funcþii juridice nemijlocite, dar
ºi funcþii mult mai largi.
La aceste funcþii mult mai largi poate fi atribuitã ºi funcþia constituantã, care, în
viziunea noastrã, decurge din prima sarcinã de bazã a statului de a crea constituþia.
Funcþia constituantã este în esenþã a statului care se manifestã în activitatea sa de dobândire
a formei juridice, adicã de adoptare a legilor fundamentale cu privire la statul însuºi.
Aceste direcþii de activitate pot avea loc atât în cadrul unui regim democratic, pe cât e
posibil punând de acord interesele ºi doleanþele diferitelor straturi sociale ºi organizaþii,
cât ºi în cadrul unui regim militar sau vreunui alt regim dictatorial, când regulile de bazã
respectã doar voinþa unei categorii sociale sau a unui dictator.
Cu toate cã funcþiile constituþiei pot fi comune pentru orice constituþie în calitatea
acesteia de act legislativ fundamental necesar oricãrei societãþi organizate în stat, trebuie
sã luãm în considerare ºi faptul cã funcþiile constituþiei sunt în dependenþã directã de mai
mulþi factori: etapa istoricã de dezvoltare a þãrii; natura civilizaþiei societãþii; caracterul
statului; stratul social dominant în societate etc.
Întrucât sfera de influenþã a constituþiei este vastã, ºi funcþiile constituþiei sunt largi.
În viziunea noastrã, printre cele mai importante funcþii generalizate ale acesteia s-ar
4
Comparative constitutional Law. 2nd ed./ ed. By V.C. Jeckson ºi M. Tushnet. New York, 2006,
p. 219.
5
Êîíñòèòóöèîííîå ( ãîñóäàðñòâåííîå) ïðàâîçàðóáåæíûõñòðàí / Îòâ. ðåä. Á. À. Ñòðàøóí. Ò. 1.
Ìîñêâà, 1999, p, 51-52; Êîíñòèòóöèîííîåïðàâî/ Îòâ. ðåä. Â. Â. Ëàçàðåâ. Ìîñêâà, 1999, p. 62.
6
B. O. Ëó÷èí. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ïðîáëåìûðåàëèçàöèè. Ìîñêâà, 2002, p. 35.
7
Ñ. À. Àâàêüÿí. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèè: ïðèðîäà, ýâîëþöèÿ, ñîâðåìåííîñòü. Ìîñêâà, 2000, p. 11;
À. À. Áåçóãëîâ, Ñ. À. Ñîëäàòîâ. Êîíñòèòóöèîííîåïðàâî Ðîññèè: â 3 ò. Ò. 1, p. 163-166.
8
ÊîíñòèòóöèÿâÕÕI âåêå: Ñðàâíèòåëüíî ïðàâîâîåèñcëåäîâàíèå,op. cit., p. 53.
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regãsi ºi urmãtoarele: funcþia de constituire a statului; funcþia asigurãrii libertãþilor,
drepturilor omului ºi cetãþeanului; funcþia politicã; funcþia juridicã; funcþia educativã.
Aceste funcþii caracterizeazã acþiunea ºi influenþa constituþiei atât la scarã globalã,
cât ºi în graniþele unui stat, atât asupra comportamentului subiectului, cât ºi asupra
conºtiinþei lui juridice. Funcþiile constituþiei, reprezentând direcþiile principale de manifestare
a însuºirilor ei, nu sunt o viziune oarecare specificã asupra dreptului, împuternicirilor sau
obligaþiilor, ci indicatori ai acþiunii constituþiei asupra societãþii ºi statului în ansamblu ºi în
parte asupra fiecãrui membru al ei. Funcþiile constituþiei demonstreazã efectul însumat
pe care îl dau constituþionalismul ºi constituþia unui stat aparte.

Funcþia de constituire a statului presupune lichidarea juridicã a organizãrii de

stat ºi obºteºti precedente ºi instituirea fundamentelor unei noi organizãri, noului statut al
individului, iar uneori – schimbarea calitativã a ordinii sociale cu pãstrarea bazelor structurii
de stat precedente. Primul caz este consecinþa unor schimbãri revoluþionare. De exemplu,
Declaraþia francezã a drepturilor omului ºi ale cetãþeanului din 17899 – primul document
constituþional al Revoluþiei Franceze - substituie din punct de vedere juridic orânduirea
feudalã ºi instituie bazele noii organizãri de stat.
Realizarea acestei funcþii în formã purã are loc atunci când adoptarea constituþiei
coincide cu întemeierea ºi proclamarea statului. Dacã aceste acþiuni sunt sincronice,
atunci se poate vorbi despre o constituþie provizorie, mai rar – una permanentã.
În cazul adoptãrii Constituþiei provizorii a Republicii Letonia, în noiembrie 1918, s-a
manifestat funcþia de întemeiere a statului. Din cele 13 state americane independente,
care iniþial constituiau Confederaþia SUA, opt ºi-au adoptat constituþiile lor în 1776,
cãrora le este proprie în deplinã mãsurã funcþia de constituire a statului.
Este de remarcat însã cã funcþia de constituire nu presupune întotdeauna schimbãri
radicale. Dacã statul, la o anumitã etapã a dezvoltãrii sale istorice, adoptã o nouã constituþie,
aceasta nu înseamnã cã funcþia respectivã ºi-a pierdut total importanþa. Odatã cu adoptarea
unei noi legi fundamentale nu apare un stat nou, ea dobândeºte doar o nouã calitate,
pãstrând continuitatea statului. Chiar dacã statul francez, începând din 1791, a adoptat
16 constituþii, ele toate au asigurat continuitatea statului creat de naþiunea francezã. În
preambulul la Constituþia Federaþiei Ruse din 1993, funcþia de întemeiere a statului este
marcatã mai clar, deoarece se declarãînnoirea statalitãþii suverane ruse, care anterior
fusese de fapt pierdutã.
În Raportul Curþii Constituþionale din Republica Moldova privind exercitarea jurisdicþiei
constituþionale în anul 201310, Curtea a reþinut cã, în baza Declaraþiei de Independenþã,
Republica Moldova s-a constituit ca stat suveran ºi independent, acest document, în
opinia Curþii, constituind „temelia politico-juridicã a Republicii Moldova ca stat suveran,
independent ºi democratic”. Curtea Constituþionalã a calificat Declaraþia de Independenþã
drept „actul de naºtere al Republicii Moldova”. În opinia Curþii, Declaraþia este un
„document politico-juridic ce a consacrat crearea noului stat independent Republica
Moldova, reprezentând «certificatul de naºtere» al noului stat, ºi stabileºte temeliile,
9
Declaraþia Drepturilor Omului ºi ale Cetãþeanului (Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen), http://www.dadalos.org/rom/menschenrechte/grundkurs_2/Materialien/dokument_4.htm,

vizitat la 10.04.15.
10
Hotãrâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea Jurisdicþiei constituþionale în
anul 2013 nr. 1 din 28 ianuarie 2014, Monitorul Oficial nr. 261-267/36 din 5 septembrie 2014.
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principiile ºi valorile fundamentale ale organizãrii statale a Republicii Moldova”(HCC
nr. 36 din 5 decembrie 2013, § 49). Aceastã constatare a suscitat varii interpretãri. În ce

ne priveºte, ne vom exprima mai detaliat asupra acestei probleme într-o altã lucrare.

Asigurarea libertãþii drepturilor omului ºi ale cetãþeanului este funcþia de bazã a

Constituþiei, deoarece în sec. XVIII „pãrinþii constituþiei” vedeau în ea un document pentru
îngrãdirea arbitrarului din partea statului. Pe timpurile când în lume ultima formã de stat
a devenit autocraþia, puterea absolutã a monarhului, constituþia proclama libertatea ca
stare naturalã a omului.
Desigur cã pe parcursul anilor aceastã funcþie a constituþiei a suportat anumite
modificãri. Spre exemplu, în ultimul timp este promovatã ideea cã statul, în calitatea sa
de „protector al drepturilor constituþionale”, „trebuie sã joace un rol activ de apãrare nu
numai faþã de anumite grupuri (defavorizate sau vulnerabile), ci faþã de toþi actorii implicaþi
în viaþa economicã…”11. În jurisprudenþa din SUA s-a acumulat deja o experienþã de
lungã duratã privitor la protecþia libertãþii micilor întreprinzãtori ºi a celor mijlocii faþã de
marile companii, a actorilor „independenþi” faþã de cei cartelizaþi, faþã de monopolizare
ºi, ce este foarte important, a protecþiei cetãþeanului autonom faþã de puterea economicã
ºi politicã acumulatã”12. În literatura de specialitate se menþioneazã despre „introducerea
în legea fundamentalã a unor noi drepturi, strâns legate de evoluþia noilor tehnologii ºi a
societãþii umane: de ex. dreptul la intimitate sau cele care vizeazã chestiuni sensibile,
consemnate de bioeticã”13. Anterior am propus ºi noi recunoaºterea oficialã a dreptului
la apã prin consacrarea acestuia în Constituþia Republicii Moldova14.
Constituþionalismul contemporan presupune instituirea unui sistem deasigurare a
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului, una din cele mai importante mãsuri
fiind controlul constituþionalitãþii.
Legea cu privire la Curtea Constituþionalã15 dispune cã, pe lângã alte atribuþii, aceastã
autoritate garanteazã supremaþia Constituþiei, responsabilitatea statului faþã de cetãþean
ºi a cetãþeanului faþã de stat.
Din momentul instituirii sale ºi pânãîn prezent, Curtea Constituþionalã a Republicii
Moldova a contribuit substanþial la garantarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
consacrate în Constituþie, exprimându-se ºi asupra constituþionalitãþii ori neconsituþionalitãþii unor legi cu referire la drepturile omului.
În Raportul Curþii Constituþionale din Republica Moldova privind exercitarea
jurisdicþiei constituþionale în anul 2013, se menþioneazã faptul cã „rolul Curþii
Constituþionale este esenþial ºi definitoriu, reprezentând un adevãrat pilon de susþinere
11
A.-P. Iliescu, Rolul economic al Constituþiei, în Revizuirea Constituþiei economice. Perspectiva
societãþii civile, IPP, Bucureºti, 2011, p. 41.
12
A.-P. Iliescu, Rolul economic al Constituþiei, op. cit., p. 47.
13
Reforma constituþionalã: analizã ºi proiecþii: raportul comisiei pentru o nouã Constituþie, coord.:
E.S. Tãnãsescu, B. Dima, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2012, p. 57.
14
I. Guceac, Constituþionalizarea dreptului la apã, o condiþie indispensabilã pentru accesul la apã
ca sursã a vieþii ºi demnitãþii, în Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul european
în domeniul valorificãrii durabile ºi managementului resurselor de apã, CEP USM, Chiºinãu, 2010,
p. 65-79; I. Guceac, Dreptul la apã – un nou drept fundamental al omului. În: Akademos nr. 3 (18),
2010, p. 39-45.
15
Legea cu privire la Curtea Constituþionalã nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 8/86 din 7 februarie 1995.
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a statului ºi democraþiei, de garantare a egalitãþii în faþa legii, a drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului”.
Fiind sesizatã în vederea controlului constituþionalitãþii unor prevederi ale Legii nr. 121
din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalitãþii, Curtea Constituþionalã a relevatcã
„respectarea ºi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordialã a statului [art. 16
alin. (1) din Constituþie]. Potrivit alineatului (2) al aceluiaºi articol, toþi cetãþenii Republicii
Moldova sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã deosebire de rasã, naþionalitate,
origine etnicã, limbã, religie, sex, opinie, apartenenþã politicã, avere sau de origine socialã”.
Curtea a constatat cã majoritatea criteriilor enunþate în art. 16 alin. (2) din Constituþie se
regãsesc în Legea cu privire la asigurarea egalitãþii. În acelaºi timp, Curtea a accentuat cã
ºirul criteriilor menþionate în art. 1 alin. (1) din legea menþionatã nu este exhaustiv,
discriminarea fiind interzisã ºi în bazã de orice alt criteriu similar celor enumerate16.
Într-o hotãrâre17 adoptatã de Curtea Constituþionalã în urma examinãrii unei sesizãri
care viza instituirea ºi aplicarea, în scopul înlãturãrii unui pericol ºi preîntâmpinãrii faptelor
prevãzute de legea penalã, a mãsurii de siguranþã castrarea chimicã a infractorilor ce
atenteazã la inviolabilitatea sexualã a altor persoane, inclusiv a minorilor, se constatã cã
respectarea ºi apãrarea demnitãþii umane este o obligaþie a puterii publice. În acest context,
excluderea pedepselor sau tratamentelor crude, inumane ori degradante este o condiþie
a respectãrii demnitãþii umane. Prin urmare, indiferent de natura infracþiunii comise,
pedeapsa aplicatã trebuie sã respecte atributele inerente fiinþei umane (integritatea fizicã
ºi psihicã, demnitatea umanã etc.). Curtea Constituþionalã a invocat regula „fãrã derogare”,
potrivit cãreia acordarea consimþãmântului necesar efectuãrii unei intervenþii în domeniul
sãnãtãþii este strâns legatã de principiul întâietãþii fiinþei umane, consacrat în art. 2 din
Convenþia pentru protecþia drepturilor omului ºi a demnitãþii fiinþei umane în ceea ce
priveºte aplicaþiile biologiei ºi ale medicinei. În acelaºi context, potrivit art. 5 din aceastã
Convenþie, o intervenþie în domeniul sãnãtãþii nu se poate efectua decât dupã ce persoana
vizatã ºi-a dat consimþãmântul liber ºi în cunoºtinþã de cauzã; aceastã persoanã primeºte
în prealabil informaþii adecvate în privinþa scopului ºi naturii intervenþiei, precum ºi în
privinþa consecinþelor ºi riscurilor; persoana vizatã poate în orice moment sã îºi retragã
în mod liber consimþãmântul. Urmând raþionamentele Curþii Europene privind respectarea
demnitãþii umane în cadrul aplicãrii tratamentelor medicale, Curtea a reþinut cã, fiind o
intervenþie în domeniul sãnãtãþii, care urmeazã a fi aplicatã unei persoane adulte ºi
sãnãtoase mental, castrarea chimicã nu ar trebui sã fie efectuatã decât cu consimþãmântul
liber ºi în cunoºtinþã de cauzã al persoanei vizate. Curtea a considerat cã, prin instituirea
obligativitãþii aplicãrii mãsurii de siguranþã castrarea chimicã, fãrã consimþãmântul deplin
ºi informat al persoanei, fãrã o evaluare medicalã individualã a necesitãþii aplicãrii ei, fãrã
o monitorizare ulterioarã ºi neînsoþitã de psihoterapie, nu s-a þinut cont de garanþiile
Decizia nr. 14 din 8 octombrie 2013 de respingere a sesizãrii nr. 27a/2013 pentru controlul
constituþionalitãþii unor prevederi ale Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalitãþii,
Monitorul Oficial nr. 258-261 din 15 noiembrie 2013.
17
Hotãrârea Curþii Constituþionale nr. 18 din 4 iulie 2013 privind controlul constituþionalitãþii
unor prevederi din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 ºi Codul de executare nr. 443-XV din
24 decembrie 2004, în redacþia Legii nr. 34 din 24 mai 2012 pentru completarea unor acte legislative.
Monitorul Oficial nr. 182-185 din 23 august 2013.
16
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respectãrii demnitãþii umane, se încalcã dreptul fundamental al persoanei la integritate
fizicãºi psihicã, garantat de articolul 24 alin.(1) ºi (2) din Constituþie, ºi se aduce atingere
articolului 3 din Convenþia europeanã pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, precum ºi articolelor 2 ºi 5 din Convenþia pentru protecþia drepturilor
omului ºi a demnitãþii fiinþei umane faþã de aplicaþiile biologiei ºi ale medicinei.
În perioada vizatã, Curtea Constituþionalã a examinat ºi o sesizarea depusã de cãtre
un grup de deputaþi din Parlamentul Republicii Moldova, care invocau faptul cã
articolul 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în redacþia
Legii nr. 153/2012, restrânge dreptul magistraþilor de acces la justiþie prin instituirea
unui drept de atac doar în partea ce se referã la procedura de emitere/adoptare a hotãrârii
Consiliului Superior al Magistraturii. Din aceste considerente, autorii sesizãrii considerau
cã prevederile menþionate contravin articolelor 20 ºi 54 din Constituþia Republicii Moldova,
precum ºi principiilor stabilite în jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului18. În
urma examinãrii acestei sesizãri, Curtea a invocat cã, în sensul lipsei caracterului absolut
al „accesului liber la justiþie”, acest principiu vizeazã dreptul persoanei de a sesiza instanþele
judecãtoreºti în cazul în care considerã cã-i sunt încãlcate drepturile, iar nu faptul cã acest
drept nu poate fi supus unor condiþionãri. Competenþa de a stabili regulile de desfãºurare
a procedurii în faþa instanþelor judecãtoreºti, potrivit art. 115 alin. (4) din Constituþie, îi
revine legiuitorului.
Exercitând controlul constituþionalitãþii Legii nr. 192 din 12 iulie 2012 pentru
completarea unor acte legislative, prin care a fost interzisã utilizarea în scopuri politice a
simbolurilor comuniste (secera ºi ciocanul) ºi promovarea ideologiilor totalitare19, Curtea
a amintit cã libertatea exprimãrii, statuatã de art. 32 din Constituþie, prevaleazã asupra
dreptului la asociere în partide politice, garantat de art. 41 din Constituþie. Or, persoanele
se asociazã în partide politice pentru exercitarea liberã a dreptului la exprimarea opiniilor
ºi a opþiunilor politice. În acest sens, restrângerea libertãþii de exprimare a membrilor
unei formaþiuni politice are drept consecinþã colateralã restrângerea dreptului lor la
asociere. Curtea a constatat cã libertatea exprimãrii nu este un drept absolut, fiind
susceptibil de restrângeri generale ce sunt admise pentru majoritatea drepturilor prin
prisma restrângerilor comune reglementate de art. 54 din Constituþie. Astfel, restricþiile
ce pot fi impuse de stat urmeazã a fi prevãzute de lege sã urmãreascã un scop legitim ºi
sã nu aducã atingere existenþei libertãþii exprimãrii. De asemenea, aceste ingerinþe pot fi
aplicate de stat numai dacã sunt necesare într-o societate democraticã ºi dacã sunt
proporþionale cu situaþia care le-a determinat
Exercitând controlul constituþionalitãþii pct. 16 din Regulamentul privind organizarea
ºi desfãºurarea doctoratului ºi postdoctoratului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
18
Hotãrârea Curþii Constituþionale nr. 17 din 2 iulie 2013 privind controlul constituþionalitãþii
unor prevederi ale art. 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al
Magistraturii, în redacþia Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea ºi completarea unor acte
legislative, ºi art. VIII alin. (6) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea ºi completarea
unor acte legislative, http://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=hotariri&docid=457, vizitat
la 10.04.15.
19
Hotãrârea Curþii Constituþionale nr. 12 din 4 iunie 2013 pentru controlul constituþionalitãþii
unor prevederi referitoare la interzicerea simbolurilor comuniste ºi a promovãrii ideologiilor totalitare.
Monitorul Oficial nr. 167-172 din 2 august 2013.
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nr. 173 din 18 februarie 2008, ºi a unor prevederi din pct. 4 al Hotãrârii Guvernului
nr. 962 din 5 august 2003 privind asigurarea funcþionãrii Academiei de Administrare
Publicã de pe lângã Preºedintele Republicii Moldova20, Curtea a reþinut cã, prin conþinutul
sãu ºi prin numãrul mare de subiecte implicate în realizarea lui, dreptul la învãþãturã este
un drept complex. Una din multitudinea de componente ale conþinutului acestui drept
este dreptul de acces la instituþiile de învãþãmânt. Statelor le revine obligaþia negativã de
a nu împiedica o persoanã sã beneficieze de sistemul de învãþãmânt ºi obligaþia pozitivã
de a asigura accesul egal la formele de învãþãmânt existente la un moment dat, în condiþiile
pe care le reglementeazã în funcþie de necesitãþile social-economice ºi de perspectivele
de dezvoltare ale statului. În sensul dispoziþiilor constituþionale, Curtea a reamintit cã
principiul egalitãþii presupune drepturi ºi libertãþi egale pentru toþi cetãþenii, indiferent de
actele în care sunt prevãzute aceste drepturi ºi libertãþi: în Constituþie, în legi organice,
ordinare sau în alte acte normative.
În Raportul Curþii Constituþionale din Republica Moldova privind exercitarea jurisdicþiei
constituþionale în anul 2013, aceastã autoritate a exprimat opinii ºi asupra altor drepturi
fundamentale: dreptul la muncã ºi la protecþia muncii (limita de vârstã pentru cadrele
didactice); dreptul la proprietate privatã ºi protecþia acesteia (suspendarea ºi retragerea
licenþei de notar); dreptul de petiþionare (examinarea petiþiilor anonime).

Funcþia politicã constã în consolidarea bazelor statului ca principiu al
constituþionalismului. În mod obiºnuit, constituþia include ºi forma statului, drepturile
omului, separarea puterilor, însã constituþia poate fi consideratã o manifestare a actului
politic care într-un anumit moment istoric exprimã voinþa politicã de a crea constituþia ºi
care de fapt ºi-a gãsit locul în realitatea politicã.
Indicatorul principal al funcþiei politice a Constituþiei este cã, în democraþie, Constituþia
trebuie sã asigure participarea liberã a tuturor forþelor politice la alegeri, viaþa socialã. În
cadrul funcþiei politice se realizeazã cãutarea consensului dintre diferitele grupuri ºi straturi
ale societãþii, precum ºi dintre cetãþeni, se confruntã diferite forþe – partide, organizaþii
de stat ºi nonguvernamentale, sindicate, asociaþii ale întreprinzãtorilor, cluburi, lobby-ºti,
mijloace de comunicare în masã – pentru a-ºi satisface interesele. Funcþia politicã a
Constituþiei este slãbitã de corupþie, folosirea situaþiei de serviciu, escrocherii ºi luare de
mitã.
Constituþiile în vigoare conþin dispoziþii privind: caracterul puterii publice (în primul
rând, al celei de stat); sistemul partinic ºi rolul partidelor politice; uniunile obºteºti, situaþia
lor în societate ºi relaþiile lor cu statul ºi partidele politice; caracterul ºi rolul normelor
politice (inclusiv rolul politic al dreptului); regimul politic; ideologia politicã. În diverse þãri
aceste prescripþii comportã specificul lor, uneori fiind diametral opuse.
În condiþiile sistemului politic democratic, constituþiile fixeazã principiile puterii de
stat (publice) a poporului. Adjectivele „public”ºi „de stat” se folosesc rar în constituþii, de
obicei vorbindu-se în genere despre putere: toatã puterea aparþine poporului, izvorul
puterii este poporul, puterea emanã de la popor etc. Constituþiile includ ºi norme privind
partidele politice ºi sistemele de partid, fixeazã chiar în textul lor principiul pluripartitismului.
Existenþa pluripartitismului este determinatã de anumite împrejurãri: stratificarea socialã;
20
Hotãrârea Curþii Constituþionale nr. 26 din 19 septembrie 2013 privind controlul
constituþionalitãþii unor prevederi referitoare la limita de vârstã pentru admiterea la studiile de masterat
ºi doctorat. Monitorul Oficial nr. 297-303 din 20 decembrie 2013.
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tradiþii, ideologii ºi miºcãri sociale; acutizarea unor conflicte sociale; accentuarea ºi
dezvoltarea conºtiinþei politice; apariþia unor noi idei sau chiar doctrine21. De exemplu, în
acest sens, Constituþia Armeniei (art. 7) 22 declarã cã în republicã este recunoscut
pluripartitismul. Kazahstanul [art. 5 alin. (1) din Constituþie]23 recunoaºte diversitatea
ideologicã ºi politicã. În Federaþia Rusã, Constituþia (art. 13)24 recunoaºte nu numai
diversitatea politicã, dar ºi pluripartitismul. ªi în Republica Moldova (art. 5 din Constituþie)25,
democraþia se exercitã în condiþiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura
ºi cu totalitarismul. Conform Constituþiei (art. 8 din Constituþia României)26, pluralismul
în societatea româneascã este o condiþie ºi o garanþie a democraþiei constituþionale.
Conform Constituþiei Cehiei (art. 5)27, sistemul politic din aceastã þarã este fundamentat
pe caracterul liber ºi benevol de creare a partidelor politice ºi concurenþa liberã între
acestea. În Yemen (art. 6 din Constituþie)28, sistemul politic este bazat pe pluralismul
politic ºi partinic în scopul asigurãrii unui transfer paºnic al puterii.
Dacã majoritatea constituþiilor statelor democratice conþin doar câteva articole
referitoare la partide (Germania, Franþa, Republica Moldova, România etc.), în unele
state, cum ar fi Brazilia, Turcia, Bhutan, Constituþia conþine compartimente separate
dedicate acestor forme de asociere a cetãþenilor.
Astfel, în zilele noastre, constituþia se transformã într-un mijloc politic suprem de
reunire a societãþii. Expresia practicã a funcþiei politice deseori se materializeazã în
documente politice de mare importanþã, al cãror scop este realizarea unitãþii societãþii.

Funcþia juridicã constã, de fapt, în manifestarea constituþiei ca act cu putere
juridicã supremã. Constituþia reglementeazã cele mai importante ºi fundamentale relaþii
de drept statal. Ea este sursa principalã a sistemului juridic naþional, normele constituþionale
ocupã locul cel mai înalt ºi ele au mai multã putere decât alte norme juridice. Legea
fundamentalã serveºte drept punct de reper pentru practica de aplicare a dreptului, iar în
cazul apariþiei unor lacune sau contradicþii în legislaþie poate fi aplicatã nemijlocit de
cãtre instanþele judecãtoreºti ºi de alte organe ale statului.
21
I. Guceac, Curs elementar de drept constituþional. vol. II, Chiºinãu, Tipografia Centralã, 2004,
p. 152-154.
22
Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ. Ïðèíÿòàíà ðåôåðåíäóìå 5 èþëÿ 1995 ã. Èçìåíåíèÿ â
Êîíñòèòóöèþâíå ñåíû âðåçóëüòàòå ðåôåðåíäóìà 27 íîÿáðÿ 2005 ãîäà, www.president. am/ru/
constitution/, vizitat la 14.0515.
23
Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí,www.akorda.kz/ru/category/konstituciya, vizitat la
14.0515.
24
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ( ïðèíÿòàíàâ ñåíàðîäíîìãîëîñîâàíèè 12 äåêàáðÿ 1993
ã.) (ñïîïðàâêàìè), base.garant.ru/10103000/, vizitat la 14.0515.
25
Constituþia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1
din 12 august 1994.
26
Constituþia României, Bucureºti, Ed. Moroºan, 2010.
27
Êîíñòèòóöèÿ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè ñïîïðàâêàìè, âíåñåííûìè çàêîíîì № 347/1997 Ñá.
Êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì¹ 300/2000 Ñá. Êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì ¹ 395/2001 Ñá.
Êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì¹ 448/2001 Coll., Êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì ¹ 515/2002 Coll.,
Êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì¹ 319/2009 Coll., Êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì ¹ 71/2012 Coll. è
Êîíñòèòóöèîííûé çàêîííîìåð 98/2013 Coll., www.czechlegislation.com/ru/1-1993-sb, vizitat la
13.03.15.
28
Êîíñòèòóöèÿ Éåìåíñêîé Àðàáñêîé Ðåñïóáëèêè1991 ãîäà ñêîíñòèòóöèîííû ìèïîïðàâêàìè
1994 è 1999 ãîäîâ, worldconstitutions.ru/?p=81, vizitat la 13.03.15.
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Aceastã condiþie ce stabileºte Constituþia drept „lege a legilor” este determinatã de
faptul cã prin constituþie se statornicesc modul de organizare a societãþii ºi bazele juridice
ale statului, se consacrã drepturile, libertãþile fundamentale ale omului ºi ale cetãþeanului
ºi se stabilesc garanþiile juridice de asigurare a lor. Dacã admitem o ierarhie a autoritãþilor
publice, în funcþie de modul de instituire a lor, ierarhie în fruntea cãreia se plaseazã
organul direct reprezentativ ºi unica autoritate legislativã (în unele sisteme constituþionale
– adunarea constituantã), trebuie sã recunoaºtem ºi faptul cã actul juridic adoptat de
acest organ ºi destinat reglementãrii relaþiilor sociale fundamentale se bucurã de prioritate
faþã de toate celelalte izvoare de drept.
Pornind de la o asemenea realitate, Constituþia Republicii Moldova insereazã
principiul statului de drept, ridicând-o la rangul de lege supremã a statului. Nicio lege,
niciun alt act juridic, ce contravine prevederilor Constituþiei, nu are putere juridicã, se
consacrãîn art. 7 din Legea fundamentalã.
Arbitru al faptului dacã într-adevãr constituþia îºi îndeplineºte real funcþia sa juridicã
sunt organele de supraveghere constituþionalã. Dacã funcþia juridicã nu se realizeazã în
modul cuvenit, sistemul juridic în genere nu este eficient: în locul dreptului în societate
acþioneazã alþi factori regulatorii – puterea politicã, forþele militare, interesele unor grupuri
corupte etc. Realizarea funcþiei politice a constituþiei într-un stat de drept este primul pas
al reglementãrii juridice în general.
Funcþia educativã. Funcþia dreptului în democraþie, de regulã, nu se subliniazã,
deoarece sarcina dreptului, ca instituþie socialã specificã, este de a regula ºi reglementa
comportamentul omului în societate, ºi nu de a-l educa. Dacã normele juridice sunt
încãlcate, se aplicã nu mãsuri educative, ci anumite sancþiuni juridice.
Problema dacã dreptul are acþiune educativã (ºi dacã da, cum se manifestã ea) credem
cã nu are o soluþie univocã, deoarece existã argumente atât în folosul efectului educativ,
cât ºi împotriva lui. Esenþiale sunt beneficiile sau prejudiciile aduse societãþii. Pe de o
parte, societatea, dupã toate probabilitãþile, câºtigã dacã dreptul va forma la mase tendinþe
de loialitate (mãcar ºi în privinþa plãþii impozitelor); pe de altã parte, societatea pierde
dacã dreptul va fi „educat” de funcþionari, judecãtori ºi procurori care au sãvârºit acþiuni
infracþionale premeditate (de ex. acte de corupþie).
În orice stat, constituþiei naþionale îi sunt proprii o anumitã acþiune ºi influenþã asupra
societãþii ºi structurilor ei, asupra persoanelor cu funcþii de rãspundere, funcþionarilor,
cetãþenilor, însã necunoaºterea constituþiei statului nu este o dovadã a gradului redus de
educaþie ºi culturã a omului.
Una dintre abordãrile posibile în soluþionarea acestei chestiuni ar putea fi aprecierea
funcþiei educative a constituþiei în context social ºi valoric larg. Cu alte cuvinte, constituþia
are forþã de influenþã socialã (ca ºi educativã) numai atunci când ea acordã libertate,
egalitate ºi dreptul la educaþie, la muncã tuturor membrilor ºi straturilor societãþii.
În unele constituþii, chiar în conþinutul preambulului, sunt incluse dispoziþii privitoare la
libertatea creaþiei ºtiinþifice ºi artistice. De exemplu, acest compartiment al Constituþiei
Egiptului menþioneazã rolul inovaþional, ºtiinþific ºi cultural al statului egiptean, deoarece
aceasta se întruchipeazã în forþa gândirii egiptene, creaþiei ºi artei, inclusiv în universitãþi,
centre ºtiinþifice, centre lingvistice ºi de cercetare, presã, artã, literaturã ºi mijloace de
informare în masã, în biserica naþionalã ºi Universitatea al-Azhar cu istoria ca pilon de bazã
a identitãþii naþionale, limba arabã ºi shariatul islamic ca gândire moderatã – parte a gândirii
iluminate.
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O condiþie indispensabilã pentru libertatea creaþiei ºtiinþifice ºi artistice reprezintã
neamestecul statului în procesele de creaþie, din care motiv constituþiile declarã libertatea
acestor activitãþi. De exemplu, Constituþia Turciei (art. 27)29 oferã fiecãruia dreptul de a
studia liber ºi de a preda ºtiinþa ºi artele, de a explica, inclusiv a realiza cercetãri în aceste
domenii. În Constituþia Bulgariei (art. 54)30 este consacrat cã libertatea creaþiei artistice,
ºtiinþifice ºi tehnice sunt recunoscute ºi garantate de stat. Constituþia Letoniei (art. 113)
consacrã libertatea creaþiei ºtiinþifice, a artelor ºi de alt gen. În conformitate cu Constituþia
(art. IX), Republica Ungarã respectã ºi susþine libertatea vieþii ºtiinþifice ºi artelor. Mai
mult decât atât, conform Constituþiei, numai reprezentanþii comunitãþii ºtiinþifice vor
avea dreptul de a determina valoarea ºtiinþificã a cercetãrilor31. Constituþia Germaniei
[art. 5 alin. (3)]32ºi a Greciei (art. 16)33 consacrã libertatea creaþiei ºi ºtiinþei, iar Constituþia
Portugaliei (art. 42)34 consacrã libertatea creaþiei intelectuale, artistice ºi ºtiinþifice.
Arabia Sauditã (art. 29 din Constituþie)35 manifestã grijã de ºtiinþã, literaturã ºi culturã
ºi încurajeazã efectuarea cercetãrilor ºtiinþifice. În conformitate cu Constituþia Armeniei
(art. 36), fiecare se bucurã de libertatea creaþiei literare, artistice, ºtiinþifice ºi tehnice, are
dreptul sã beneficieze de realizãrile ºtiinþifice ºi sã participe la viaþa culturalã a societãþii.
În Peru [art. 2 alin. (8) din Constituþie]36, fiecare se bucurã de libertatea creaþiei intelectuale,
artistice, tehnice ºi a creaþiei ºtiinþifice, inclusiv de dreptul la proprietate asupra acestor
invenþii ºi la orice avantaje legate de ele. În Polonia (art. 73 din Constituþie)37, fiecãruia i
se asigurã libertatea creaþiei ºtiinþifice, cercetãrilor ºtiinþifice, inclusiv la publicarea
rezultatelor lor. Fiecare are dreptul la libera participare la viaþa culturalã a societãþii,
creaþia artisticã, ºtiinþificã ºi tehnicã ºi sã beneficieze de rezultatele ei, declarã Constituþia
Tadjikistanului (art. 40)38, iar cetãþenii Turkmenistanului (art. 36 din Constituþie)39 se
bucurã de libertatea creaþiei artistice, ºtiinþifice ºi tehnice.
Finlanda (art. 16 din Constituþie)40 proclamã libertatea activitãþii ºtiinþifice ºi artistice.
Statul recunoaºte libertatea creaþiei ºtiinþifice, artistice ºi de alt gen în Letonia (art. 113
din Constituþie)41. Libertatea ºtiinþei, artei ºi a altor genuri de creaþie, inclusiv drepturile
29

Конституция Турецкой Республики. Принятанав сенародном голосовании 7 ноября 1982 г.
www.krugosvet.ru/node/42730, vizitat la 14.04.15.
30
Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèè, www.uznal.org/constitution.php, vizitat la 13.03.15.
31
ÊîíñòèòóöèÿÂåíãðèè(25 aïðåëÿ 2011ãîäà), www. ru. wikipedia.org/, vizitat la 05.03.13.
32
Legea Fundamentalã pentru Republica Federalã Germanã, Bucureºti, Ed. ALL Educaþional,
1998.
33
Êîíñòèòóöèÿ Ãðåöèè, worldconstitutions.ru/?p=153, vizitat la 14.04.15.
34
Êîíñòèòóöèÿ Ïîðòóãàëüñêîé Ðåñïóáëèêè, www.concourt.am/armenian/.../portug-r.htm, vizitat
la 14.04.15.
35
ÎñíîâíîéÍèçàì (Ïîëîæåíèå) Êîðîëåâñòâà Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ.https://ru.wikipedia.org/.../
Îñíîâíîé_íèçàì_ï..., vizitat la 14.04.15.
36
Ïîëèòè÷åñêàÿ ÊîíñòèòóöèÿÏåðó, worldconstitutions.ru/?p=534, vizitat la 14.04.15.
37
Êîíñòèòóöèÿ ÐåñïóáëèêèÏîëüøà, www.poland.su/poland/konst.html, vizitat la 14.04.15.
38
Êîíñòèòóöèÿ ÐåñïóáëèêèÒàäæèêèñòàí, www.prezident.tj/ru/taxonomy/term/5/112, vizitat
la 14.04.15.
39
Êîíñòèòóöèÿ Òóðêìåíèñòàíà, turkmenistanembassy.am/index.php?..., vizitat la 14.04.15.
40
Êîíñòèòóöèÿ Ôèíëÿíäèè, https://www.finlex.fi/fi/laki/.../ru19990731.pdf, vizitat la 14.04.15.
41
Êîíñòèòóöèÿ Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêè( ñèçìåíåíèÿìè, ïðîâîçãëàøåííûìèäî 29 àïðåëÿ 2009
ã.), www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=3&mid=8, vizitat la 14.04.15.
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care provin din activitatea ºtiinþificã, de creaþie sau alt gen de activitate intelectualã este
garantatã ºi în Macedonia (art. 47 din Constituþie)42. Constituþia Lituaniei (art. 42) declarã
cã ºtiinþa, cultura ºi cercetarea sunt libere43. În Brazilia (art. IX din Constituþie)44 activitatea
intelectualã, artisticã, ºtiinþificã ºi comunicaþionalã este liberã, nu poate fi cenzuratã ºi nu
are nevoie de permisiune.
Unele constituþii nu menþioneazã libertatea creaþiei ºtiinþifice ºi artistice, ci doar
garantarea acestor activitãþi. Astfel, Constituþia Republicii Moldova (art. 33) garanteazã
libertatea creaþiei artistice ºi ºtiinþifice. Dreptul cetãþenilor la proprietatea intelectualã,
interesele lor materiale ºi morale ce apar în legãturã cu diversele genuri de creaþie
intelectualã sunt apãrate de lege. Constituþia Croaþiei (art. 68)45 garanteazã libertatea
creaþiei ºtiinþifice, culturale ºi artistice. În Elveþia, libertatea învãþãmântului ºi cercetãrii
ºtiinþifice este garantatã (art. 20 din Constituþie)46, în Slovacia (art. 43 din Constituþie)47,
Slovenia (art. 59 din Constituþie)48 este garantatã libertatea cercetãrilor ºtiinþifice ºi a
creaþiei. Conform Constituþiei Yemenului (art. 27), statul garanteazã libertatea cercetãrilor
ºtiinþifice ºi realizãrilor în literaturã, artã ºi culturã. Aceste realizãri însã trebuie sã corespundã
spiritului ºi scopului Constituþiei. Articolul 44 alin. (1) din Constituþia Federaþiei Ruse
stipuleazã cã fiecãruia i se garanteazã libertatea creaþiei literare, artistice, ºtiinþifice, tehnice
ºi de alt gen. Constituþia Albaniei (art. 58)49 garanteazã tuturor libertatea creaþiei artistice
ºi a cercetãrilor ºtiinþifice, inclusiv venitul obþinut în urma acestor activitãþi. Libertatea
cercetãrilor ºtiinþifice este garantatã ºi de Constituþia Cehiei (art. 15). În Polonia, fiecãruia
i se garanteazã libertatea creaþiei artistice, cercetãrilor ºtiinþifice, publicarea rezultatelor
acestora (art. 73 din Constituþie).
În scopul creãrii unor condiþii efective pentru realizarea libertãþii creaþiei ºtiinþifice
ºi artistice, constituþiile obligã statul sã întreprindã acþiuni concrete în acest scop. Astfel,
Constituþia Coreei de Sud (art. 127)50 obligã statul sã întreprindã toate mãsurile pentru
ameliorarea economiei naþionale prin intermediul dezvoltãrii ºtiinþei ºi tehnologiilor,
resurselor informaþionale ºi a forþei de muncã, inclusiv contribuind la implementarea
inovaþiilor tehnice.
Guvernul Iranului trebuie sã întreprindã toate acþiunile pentru promovarea iniþiativei
ºi spiritului cercetãtor în toate sferele ºtiinþei, tehnicii, culturii ºi islamului prin crearea
42
Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Ìàêåäîíèÿîò 17 íîÿáðÿ 1991 ãîäà,www.concourt.am/.../legal.../
macedon-r.htm, vizitat la 14.04.15.
43
Êîíñòèòóöèÿ Ëèòîâñêîé Ðåñïóáëèêè, www3.lrs.lt/home/.../Konstitucija_RU.htm, vizitat la
14.04.15.
44
Êîíñòèòóöèÿ Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Áðàçèëèè, www.krugosvet.ru/node/41662, vizitat la
13.03.15.
45
ÊîíñòèòóöèÿÐåñïóáëèêèÕîðâàòèÿ,https://ru.wikipedia.org/.../Êîíñòèòóöèÿ_Õîðâà..., vizitat
la 14.04.15.
46
Ñîþçíàÿ êîíñòèòóöèÿ Øâåéöàðñêîé Êîíôåäåðàöèèîò 18 àïðåëÿ 1999 ãîäà, www.concourt.am/
armenian/.../swiss—r.htm, vizitat la 14.04.15.
47
Êîíñòèòóöèÿ Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè.îò 1 ñåíòÿáðÿ 1992 ãîäà, worldconstitutions.ru/?p=110,
vizitat la 14.04.15.
48
Êîíñòèòóöèÿ Ñëîâåíèè, hirakcentre.org/hy/.../286-shirak-centre, vizitat la 14.04.15.
49
Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Àëáàíèÿîò 21 îêòÿáðÿ 1998 ãîäà, www.concourt.am/.../albania/
albani-r.htm, vizitat la 14.04.15.
50
Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ( Þæíàÿ Êîðåÿ). Ïðèíÿòà: 17 èþëÿ 1948 ãîäà. Ñòàòóñ: 29
îêòÿáðÿ 1987 ãîäà, legalportal.am/download/constitutions/119_ru.pdf, vizitat la 14.03.15.
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centrelor de cercetare ºi stimularea cercetãtorilor [art. 3 alin. (1) din Constituþie]51. În
Qatar (art. 24 din Constituþie)52, stimularea ºtiinþei, artelor, protecþia patrimoniului cultural
ºi naþional, contribuirea la efectuarea cercetãrilor ºtiinþifice constituie una dintre sarcinile
statului.
Statul portughez (art. 73 din Constituþie)53 este obligat sã contribuie la democratizarea
instituþiilor culturale, stimulând ºi asigurând accesul tuturor cetãþenilor la realizãrile culturii
ºi la creaþie. Cât priveºte creaþia ºtiinþificãºi descoperirile, inclusiv inovaþiile tehnologice,
acestea sunt stimulate ºi susþinute de stat în aºa fel încât sã asigure libertatea ºi autonomia
respectivã, creºterea concurenþei ºi interacþiunea dintre instituþiile ºtiinþifice ºi întreprinderi.
Totuºi, una dintre sarcinile primordiale ale statului [art. 81 lit. j) din Constituþie] constã în
asigurarea unei politici ºtiinþifice ºi tehnologice pentru dezvoltarea favorabilã a þãrii.
Constituþia Kuweitului (art. 14)54 obligã statul sã contribuie la dezvoltarea ºtiinþei,
literaturii ºi artei, inclusiv sã susþinã cercetãrile ºtiinþifice. Statul, conform Constituþiei
Lituaniei (art. 42), acordã sprijin culturii ºi ºtiinþei. Republica Macedonia (art. 47 din
Constituþie) contribuie, ajutã ºi protejeazã dezvoltarea ºtiinþei, artei ºi culturii, contribuie
ºi ajutã dezvoltarea ºtiinþificã ºi tehnologicã. Constituþia Maltei (art. 8 din Constituþie)55
impune statului sã contribuie la dezvoltarea culturii, cercetãrilor ºtiinþifice ºi tehnice. În
Spania (art. 44 din Constituþie), statul va încuraja ºi proteja accesul la culturã, la care toþi
cetãþenii au dreptul ºi va încuraja ºtiinþa, cercetarea ºtiinþificã ºi tehnicã în beneficiul
interesului general. Constituþia Yemenului (art. 27) obligã statul sã asigure mijloacele
necesare, susþinerea ºi stimularea invenþiilor tehnico-ºtiinþifice, operelor artistice ºi sã
protejeze realizãrile din acest domeniu.
Libertatea creaþiei, în calitatea sa de drept fundamental, se aflã într-o relaþie
interdependentã cu alte drepturi fundamentale, cum ar fi inviolabilitatea vieþii private,
dreptul la muncã, libertatea mijloacelor de informare în masã, dreptul la învãþãturã, dreptul
la asociere etc.56.
Unul dintre drepturile fundamentale care se aflã în cea mai strânsã legãturã cu libertatea
creaþiei ºtiinþifice ºi artistice este libertatea opiniei ºi a exprimãrii ºi care implicã dreptul
oricãrei persoane de a cãuta, de a obþine ºi de a rãspândi, fãrã consideraþii de frontierã,
informaþii ºi idei prin orice mijloc de exprimare57.
În constituþii, normele despre libertatea exprimãrii, de obicei, sunt completate cu
norme privind interzicerea cenzurii (art. 22, Albania; art. 20, Kazahstan; art. 17, Cehia;
art. 21, Coreea de Sud; art. 38, Croaþia; art. 77, Danemarca; art. 100, Letonia; art. 29,
Federaþia Rusã; art. 26, Slovacia; art. 20, Spania etc.).
51
Êîíñòèòóöèÿ Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêè Èðàí, www.cis-emo.net/sites/.../constitution_of_iran.p...,
vizitat la 14.03.15.
52
Êîíñòèòóöèÿ Êàòàðà, worldconstitutions.ru/?p=92, vizitat la 14.03.15.
53
Êîíñòèòóöèÿ Ïîðòóãàëüñêîé Ðåñïóáëèêè, www.concourt.am/armenian/.../portug-r.htm, vizitat
la 14.04.15.
54
Êîíñòèòóöèÿ Ãîñóäàðñòâà Êóâåéò,www.worldislamlaw.ru/?p=294, vizitat la 14.04.15.
55
Êîíñòèòóöèÿ Ìàëüòèéñêîé Ðåñïóáëèêè,www.concourt.am/armenian/.../malta-r.htm, vizitat la
14.04.15.
56
Ãó÷àêÈ. Êîíñòèòóöèîííûå îñíîâûíà ó ÷íîãîòâîð÷åñòâà â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà. În:
Ïðaâîèïîëèòîëîãèÿ nr. 17, Chiºinãu, 2011, p. 6-10.
57
I. Guceac, Dicþionar juridic: Drepturile omului pe înþelesul tuturor, Chiºinãu, Ed. ªtiinþa, 2010,
p. 86.
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Limitarea abuzului de putere. Este cunoscutã tendinþa de secole de a identifica
unele frâne ºi contragreutãþi care ar asigura ca niciunul dintre organele statale
sãnuacumuleze prea multã putere ºi sã se transforme, în ultimã instanþã, într-o forþã
tiranicã.
Soluþia general acceptatã în calitate de remediu al acestui fenomen a fost recunoscutã
ca fiind consacrarea în Constituþie a principiilor fundamentale de creare, organizare ºi
funcþionare a tuturor instituþiilor cu atribuþii de exercitare a puterii. Mai mult decât atât,
Constituþia trebuie sã conþinã ºi norme care distribuie împuternicirile cu care sunt înzestrate
aceste autoritãþi, precum ºi limitele de exercitare a atribuþiilor de putere ºi mãsurile de
combatere a tentativelor de abuz. Aceastã ipotezã, argumentatã de mai mulþi doctrinari58,
apreciazã Constituþia ca „cel mai eficient obstacol în faþa tendinþelor pe care… le au
forþele politice ajunse la putere de a-ºi depãºi limitele de autoritate sau de a adopta o
atitudine discreþionarã în actul de guvernare”59.
Astfel, constituþia trebuie privitã nu numai ca o lege fundamentalã menitã, în primul
rând, sã asigure protecþia drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului ºi cetãþeanului,
dar ºi sã limiteze arbitrarul de putere din partea celor cãrora le-a fost încredinþatã puterea.
Pentru aceasta, dispoziþiile cuprinse în Constituþie trebuie sã fie formulate cu claritate
ºi precizie, fãrã a lãsa loc pentru interpretare lato senso de cãtre autoritatea învestitã cu
atribuþii de putere, aceasta transformându-se într-un executant ordonat, netentat sã
acþioneze abuziv sau discreþionar. Din aceste considerente, Constituþiei i se atribuie
semnificaþia unei „autoconstrângeri pe care guvernanþii trebuie sãºi-o impunã”, iar
recunoaºterea faptului cã existã constrângeri cãrora guvernanþii urmeazã sã se supunã
trebuie privitã ca o „condiþie indispensabilã pentru ca misiunea lor sã producã cât mai
multã satisfacþie socialã”60.
Din aceastã perspectivã, Constituþia Franþei (art. 3 alin. 1) stabileºte: „Suveranitatea
naþionalã aparþine poporului, care o exercitã prin reprezentanþii sãi ºi pe cale de
referendum”61.
Constituþia Republicii Moldova (art. 2) prescrie cã nicio persoanã particularã, nicio
parte din popor, niciun grup social, niciun partid politic sau o altã formaþiune obºteascã
nu poate exercita puterea de stat în nume propriu, uzurparea puterii de stat constituind
cea mai gravã crimã împotriva poporului.
În articolul 1 din Constituþia Italiei se menþioneazã: „Suveranitatea aparþine poporului,
care o exercitã sub formele ºi în limitele prevãzute de Constituþie”62.
În Republica Federalã Germania [art. 20 alin. (2) din Legea fundamentalã]: „Întreaga
putere de stat emanã de la popor”.
Constituþia Spaniei, prin art. 1 alin. (2), statueazã: „Suveranitatea naþionalã constãîn
poporul spaniol, cel de la care emanã puterile statului”63.
T. Drãganu, Introducere în teoria ºi practica statului de drept, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1992,
p. 43; P. Miculescu, Statul de drept, Bucureºti, Ed. Lumina Lex, 1998, p. 54.
59
A. Amititeloaie, Drept constituþional ºi instituþii politice, Iaºi, Ed. Junimea, 2009, p. 177.
60
Ibidem, p. 180.
61
Constituþia Franþei. Bucureºti, Ed. All Educaþional, 1998.
62
Constituþia Republicii Italiene, Bucureºti, Ed. All Beck, 1998.
63
Constituþia Spaniei, Bucureºti, Ed. All Educaþional, 1998.
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În Constituþia Federaþiei Ruse (art. 3 alin. 1), „poporul multinaþional” este recunoscut
ca fiind „purtãtorul suveranitãþii ºi unicul izvor al puterii”.
La fel, Constituþia României [art. 2 alin. (1)] consacrã: „Suveranitatea naþionalã
aparþine poporului român, care o exercitã prin organele sale reprezentative...”.
În procesul examinãrii funcþiilor Constituþiei nu trebuie sã uitãm ºi de funcþia ei
ideologicã. Experienþa constituþionalismului la acest capitol atestã trei abordãri diferite:
principiul obligativitãþii unei anumite ideologii; ideologia unicã susþinutã de stat; diversitatea
liberã a ideologiei politice64. De exemplu, Constituþia Vietnamului (art. 30)65 declarã cã
statul ºi societatea pãstreazã ºi dezvoltã cultura vietnamezã – caracterul popular al acesteia,
contemporaneitatea, umanitatea; moºtenesc ºi multiplicã valorile culturale ale
naþionalitãþilor Vietnamului, ideile, morala ºi stilul lui HÓ Chí Minh. Constituþia interzice
cu stricteþe propagarea ideologiei reacþionare ºi amorale. Conform Constituþiei Coreei
de Nord (art. 10)66, statul, fortificând revoluþia ideologicã, sporeºte conºtiinþa ideologicã
a tuturor membrilor societãþii, educându-i în spiritul tradiþiilor clasei muncitoare ºi
transformã întreaga societate într-un colectiv tovãrãºesc închegat. Statul (art. 13 din
Constituþie), prin întreaga sa activitate, „traduce în viaþã spiritul ºi metoda Chonsanri, a
cãrei esenþã constã în faptul cã suspuºii ajutã pe cei «de jos», identificã în grosul maselor
soluþia corectã a problemelor, înainteazã pe prim-plan munca politicã, lucrul cu oamenii
ºi identificã entuziasmul conºtient al acestora”. Constituþia Republicii Moldova dispune
(art. 5) cã nicio ideologie nu poate fi instituitã ca ideologie oficialã a statului. Orice
metodã de control ideologic din partea statului interzice ºi Constituþia Andorrei (art. 12).
Art. 4 din Constituþia Republicii Belarus menþioneazã imposibilitatea creãrii unei ideologii
obligatorii pentru cetãþeni67. În Bulgaria (art. 11 din Constituþie), Uzbekistan (art. 12 din
Constituþie), nicio ideologie nu poate fi declaratã sau adoptatã în calitate de ideologie de
stat. Constituþia Federaþiei Ruse (art.13) recunoaºte diversitatea ideologicã. În conformitate
cu dispoziþiile constituþionale, nicio ideologie nu poate fi propusã în calitate de ideologie
oficialã sau obligatorie. Constituþia Republicii Slovacia (art. 1) dispune cã statul este liber
de orice ideologie. În Spania (art. 16 din Constituþie) este garantatã libertatea ideologicã
a indivizilor ºi a comunitãþilor, fãrã nicio limitare privind formele de manifestare, în afara
celor necesare pentru pãstrarea ordinii publice protejate de lege.

I. Guceac, Constituþia la rãscruce de milenii, op. cit., p. 353-354.
ÍîâøåñòâàâèñïðàâëåííîéÊîíñòèòóöèèñòðàíû, vovworld.vn/ru...Êîíñòèòóöèè.../199868.vov,
vizitat la 14.03.15.
66
C îöèàëèñòè÷åñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ Êîðåéñêîé Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêèïðèíÿòàíà
I ñåññè è ÂÍÑ ïÿòîãîñîçûâà 27 äåêàáðÿ 61 ãîäà÷ó÷õå (1972),èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â íåñåíûâíååíà
III ñåññè èÂÍÑ äåâÿòîãîñîçûâà 9 àïðåëÿ 81 ãîäà÷ó÷õå (1992), èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â íåñåíûâíååíà
I ñåññè èÂÍÑ äåñÿòîãîñîçûâà 5 ñåíòÿáðÿ 87 ãîäà÷ó÷õå (1998), èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â íåñåíûâíååíà
I ñåññè è ÂÍÑ äâåíàäöàòîãîñîçûâà 9 àïðåëÿ 98 ãîäà÷ó÷õå (2009), èçìåíåíèÿ â íåñåíûâíå å íà II ñåññè
è ÂÍÑ äâåíàäöàòîãîñîçûâà 9 àïðåëÿ 99 ãîäà÷ó÷õå (2010), èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿâíåñåíûâíååíà V
ñåññè è ÂÍÑ äâåíàäöàòîãîñîçûâà 13 àïðåëÿ 101 ãîäà÷ó÷õå (2012), èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â
íåñåíûâíååíà VII ñåññèè ÂÍÑ äâåíàäöàòîãî ñîçûâà 1 àïðåëÿ 102 ãîäà÷ó÷õå (2013), https://vk.com/
doc-34486042_284175464?dl=8bb7b7c2ef33dc4339, vizitat la 14.03.15.
67
Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 1994 ãîäà (ñèçìåíåíèÿìè èäîïîëíåíèÿìè, ïðèíÿòûìè
íà ðåñïóáëèêà í ñêèõðåôåðåíäóìàõ 24 íîÿáðÿ 1996 ã. è17 îêòÿáðÿ 2004 ã.), https://ru.wikipedia.org/
wiki/Êîíñòèòóöèÿ_Áåëaðóññèè, vizitat la 12.03.15.
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Funcþiile Constituþiei oferã posibilitatea dezvãluirii mai cuprinzãtoare a scopului social,
a naturii ºi esenþei acesteia; identificãrii specificului impactului reglementãrilor
constituþionale asupra relaþiilor sociale; direcþiile, natura acestui impact; înþelegerea mai
profundã a rolului ei în formarea ºi dezvoltarea sistemului de drept, particularitãþile
interacþiunii elementelor constitutive ale sistemului de drept; practica aplicãrii Constituþiei,
specificul realizãrii instituþiilor, principiilor ºi normelor de drept constituþional, precum ºi
particularitãþile evoluþiei Constituþiei însãºi.
Funcþiile acestea exprimã rolul activ al Constituþiei în viaþa societãþii. Metoda
funcþionalã are un rol important în evaluarea Constituþiei din punct de vedere al eficienþei
juridice ºi sociale. Nu în zadar, profesorul I. Muraru menþioneazã rolul civilizator al
Constituþiei. Conform acestei opinii, în cazul în care constituþia „este receptatã în conºtiinþa
oamenilor ºi este respectatã, scopurile civilizatoare sunt realizate”68.
Constituþia evolueazã în calitate de factor de formare ºi dezvoltare a relaþiilor sociale,
iar funcþiile sale reprezintã întotdeauna proprietãþi realizatoare. Prin intermediul lor poate
fi urmãritã evoluþia realizãrii normelor constituþionale, capacitatea de a influenþa direcþionat
relaþiile sociale, eficienþa Legii fundamentale. Funcþiile, evoluând ca un fel de manifestare
a proprietãþilor inerente Constituþiei, caracterizeazã, pe lângã rezultat, procesul propriu-zis
de intervenþie a Constituþiei asupra relaþiilor sociale, modul în care aceasta acþioneazã.
Intervenþia Constituþiei reprezintã o implementare nu numai a proprietãþilor juridice,
dar, de asemenea, ºi a altor proprietãþi. Constituþia este capabilã de a influenþa
comportamentul oamenilor, conºtiinþa lor juridicã, moralitatea ºi cultura. Prin urmare,
funcþiile Constituþiei nu pot fi reduse doar la aspectele juridice de influenþã asupra relaþiilor
sociale.
Pe lângã funcþiile care mediazã procesul de intervenþie a Constituþiei asupra relaþiilor
sociale ºi care exprimã natura, direcþiile de bazã ale acestui impact, trebuie sã evidenþiem
funcþiile „de serviciu”, care nu depãºesc sistemul juridic. Perceperea destinaþiei funcþionale
a Constituþiei în cadrul sistemului de drept ne permite sã apreciem pe deplin importanþa
acesteia în mecanismul de reglementare normativã, sã evidenþiem rolul Constituþiei în
instituirea, organizarea ºi dezvoltarea sistemului de drept naþional, asigurarea ierarhiei
interne a acestuia.
Astfel, prin funcþii ale Constituþiei trebuie sã înþelegem întâi de toate principalele
direcþii de impact al Constituþiei asupra relaþiilor sociale, comportamentului ºi conºtiinþei
juridice a oamenilor, moralei ºi culturii, care dezvãluie esenþa ºi destinaþia socialã a acesteia,
care asigurã coerenþa ºi eficienþa tuturor elementelor din cadrul mecanismului de
reglementare constituþional-juridicã. Funcþiile Constituþiei sunt condiþionate de rolul sãu
în societate, de scopurile ºi obiectivele care stau în faþa societãþii ºi statului, de legitãþile
obiective ale dezvoltãrii sociale.
Funcþiile Constituþiei oricãrui stat se aflã într-o legãturã strânsã, ele se întrepãtrund ºi
interacþioneazã între ele; în acelaºi timp, fiecare dintre funcþiile Constituþiei dispune de
trãsãturi specifice, care permit delimitarea lor.
Utilizarea în calitate de criteriu a particularitãþilor relaþiilor sociale, în cadrul cãrora
se manifestã destinaþia Constituþiei ºi sunt puse în aplicare prevederile acesteia, inclusiv
þinând cont de caracterul ºi scopul impactului reglementãrii constituþionale, de formele ºi
68
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mijloacele de realizare a acestora, pot fi evidenþiate, dupã cum ne-am convins, diferite
categorii de funcþii ale Constituþiei.
Destinaþia deosebitã ºi posibilitãþile Constituþiei în calitate de instrument social de
reglementare a relaþiilor sociale este de a influenþa asupra relaþiilor sociale, a asigura
caracterul ordonat al acestora, ordinea, stabilitatea ºi dezvoltarea pentru a atinge interesele
individuale, ale societãþii ºi statului, precum ºi acþiunea sa directã în aspectul juridic este
vãditã în funcþiile de reglementare.
În mare parte, gradul de intervenþie ºi impactul Constituþiei asupra relaþiilor sociale
depinde ºi de gradul de constituþionalizare a dreptului, prin care ar trebui sã înþelegem
transpunerea unor principii specifice unei ramuri de drept la rangul de principii
constituþionale fundamentale consacrate în textul Constituþiei, ori ca fenomen juridic
complex, „ce afecteazã în ansamblul sãu un sistem juridic, prin interacþiunea care se
stabileºte între normele juridice ale legii fundamentale ºi celelalte norme juridice, de rang
inferior Constituþiei”69.
Reglementarea constituþionalã reprezintã cel mai înalt nivel de reglementare juridicã
a relaþiilor sociale. Constituþia contribuie la stabilitatea ºi înalta organizare a vieþii publice,
în primul rând prin sistemul funcþiilor sale, acþionând astfel ca un instrument esenþial
pentru gestionarea proceselor sociale.
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DESPRE INTERPRETAREA TRATATELOR
Lucreþia DOGARU

~
§ Aspecte generale ºi practice
Interpretarea juridicã – ca operã a teoriei ºi jurisprudenþei – vizeazã sã evidenþieze,
sensul autentic al textelor normative, interne ºi internaþionale, sã gãseascã spiritul lui ºi
spiritul legiuitorului autor, sensul autentic juridic al faptelor petrecute, cel al conduitei
fãptuitorului, precum ºi conexiunea semnificativã juridicã a acestor sensuri.
Interpretarea juridicã antreneazã un ansamblu de operaþiuni raþionale de analizã,
abstragere, lãmurire ºi argumentare a sensului ºi semnificaþiilor normelor de drept ºi a
principii formulate în textele legale în vigoare, mijloacelor de probã, cu scopul justei
încadrãri a diferitelor situaþii din practicã1.
În dreptul internaþional, interpretarea juridicã constituie un proces complex, datoritã
participãrii la relaþiile convenþionale a mai multor state, fiecare dintre acestea având
interese proprii – ceea ce determinã ca acordul de voinþã al acestora, care este tratatul,
sã fie privit diferit în diferite momente de cãtre statele-pãrþi, putând sã aparã astfel o serie
de diferende în legãturã cu interpretarea unui termen ori a unei clauze, în procesul aplicãrii
tratatului.
Necesitatea interpretãrii tratatului poate fi determinatã ºi de unele formulãri imprecise,
lacune sau inconsecvenþe în textul tratatului. De asemenea, interpretarea tratatelor are ºi
un fundament obiectiv determinat tocmai de faptul cã norma de drept – rezultat al voinþei
pãrþilor-state – are un caracter general, adresându-se unor situaþii ipotetice, abstracte,
fiind însã transpusã în practicã, prin situaþii concrete, astfel cãîn procesul aplicãrii acesteia
pot apãrea divergenþe care reclamã intervenþia interpretului2.
1
Cu referire la complexitatea ºi importanþa acestei instituþii juridice, vezi I. Craiovan, Metodologie
juridicã, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2005, p. 180 ºi urm.; V. Cristea, Interpretarea ºi aplicarea
normelor juridice, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2014; L. Barac, Repere de interpretare în drept. Ghid de
interpretare în materie civilã, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2014; L. Dogaru, Gh. Mihai, Teoria
normei juridice ºi interpretarea ei, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2015.
2
I. M. Anghel, Dreptul tratatelor, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureºti, 2000, p. 45-48; V. Duculescu,
N. Ploeºteanu ºi colectiv de autori, Dreptul tratatelor. Noþiuni de teorie ºi practicã, Ed. Lumina Lex,
Bucureºti, 2005, p. 157 ºi urm.; D. McNair, The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, p. 3-6.
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Problema interpretãrii juridice a tratatelor nu este numai complexã, ci ºi deosebit de
importantã, aceasta fiind discutatã ºi analizatã din prisma jurisprudenþei Curþii Internaþionale
de Justiþie, a tribunalelor ºi curþilor, a principiilor de interpretare juridicã prevãzute de
Convenþia de la Viena privind dreptul tratatelor ºi, nu în ultimul rând, a lucrãrilor de
codificare a tratatelor aparþinând Comisiei de Drept Internaþional.
Interpretarea juridicã în acest domeniu are ca scop lãmurirea sensului ºi înþelesului
textului tratatului, astfel cum au înþeles pãrþile sã îl dea, în funcþie de circumstanþele sau
împrejurãrile în raport cu care a apãrut problema interpretãrii.
Convenþia privind dreptul tratatelor a codificat principalele reguli de interpretare a
tratatelor internaþionale, stabilind atât o regulã generalã de interpretare, cât ºi mijloacele
complementare de interpretare ºi regulile aplicabile acelor tratate autentificate în mai
multe limbi.
Astfel, Convenþia de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor, consacrã în
art. 31, regula generalã recunoscutã în interpretarea tratatelor, potrivit cãreia, interpretul
unui tratat trebuie sã þinã seama inter alia de orice reguli relevante ale dreptului internaþional
aplicabile în relaþiile dintre pãrþi la momentul când se face interpretarea.
La nivel de practicã internaþionalã, dar ºi de teorie juridicã3, s-au formulat o serie de
principii de interpretare a tratatelor internaþionale:
- principiul realitãþii textului, funcþie de care, tratatele internaþionale se interpreteazã
în baza textelor lor reale, adicã în starea în care se aflã;
- principiul înþelesului natural ºi comun, dupã care, cuvintelor particulare ºi frazelor
trebuie sã li se dea sensul lor normal, natural, în raport cu contextul în care s-au formulat;
- principiul integrãrii tratatelor, în sensul interpretãrii lor ca un întreg, în ansamblul
sau în întregul lor context; pãrþile individuale, capitolele sau secþiunile tratatului, vor fi
interpretate în întregul lor context;
- principiul practicii subsecvente, ce presupune ca interpretarea sã se facã luând în
considerare practica subsecventã a statelor-pãrþi în legãturã cu tratatul;
- principiul efectivitãþii, dupã care, orice tratat se va interpreta în strânsã corelaþie cu
obiectul acestuia ºi cu scopul declarat;
- principiul contemporaneitãþii, potrivit cãruia termenii tratatului vor fi interpretaþi în
funcþie de uzajul lingvistic curent la momentul încheierii acestuia. Acest principiu, îºi are
originea în declaraþia fãcutã de judecãtorul Huber în cazul Insulei Palmas, fiind reluat în
dreptul jurisprudenþial care a urmat.
Convenþia de la Viena, consacrã trei moduri principale de interpretare juridicã a
tratatelor, preluate ºi la nivel doctrinar (M. Fitzmaurice), ºi anume: interpretarea subiectivã
(intenþia pãrþilor); interpretarea obiectivã (interpretarea textualã); interpretarea teleologicã
(interpretarea obiectului ºi scopului tratatului).
De asemenea, la nivelul practicii internaþionale, s-au elaborat ºi o serie de reguli sau
principii de interpretare, ce se cer a cãlãuzi organele competente sã interpreteze tratatele
internaþionale, dintre care expunem: interpretarea în strictã conformitate cu principiile

M. Fitzmaurice, The practical working of thelaw of the treaties. International law, Oxford
University Press, 2003, p. 185 ºi urm.; D. McNair, TheLaw of Treaties, Carderon Press, Oxford,
1961; A. D. Crãciunescu, Drept Internaþional contemporan, Ed. Concordia, Arad, 2004.
3
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fundamentale ale dreptului internaþional; respectarea principiului bunei-credinþe ce face
corp comun cu principiul pacta sunt servanda; principiul unitãþii de interpretare, indiferent
de caracterul tratatului; interpretarea sã nu afecteze drepturile statelor ºi, în primul rând,
suveranitatea ºi egalitatea lor; interpretarea sã asigure eficacitatea tratatului (principiul
efectului util al tratatului); acordarea prioritãþii dispoziþiilor prohibitive în raport de cele
imperative ºi a acestora din urmã faþã de cele supletive; interpretarea clauzelor cu un
sens ambiguu împotriva statelor care le-a redactat (interpretare contra-proferentem);
interpretarea clauzelor ambigue prin care se stabilesc obligaþii ale statelor, în favoarea
acelor state (in dubio mitius).
Regulile de interpretare a tratatelor internaþionale sunt proceduri de interpretare
juridicã ce trebuie sã þinã cont de textul tratatului, contextul încheierii ºi interpretãrii sale,
de obiectul ºi scopul acestuia, dar ºi de practica subsecventã urmatã în aplicarea tratatului.
Cât priveºte metodele de interpretare a normelor juridice cuprinse în tratatele
internaþionale, acestea prezintã o serie de trãsãturi specifice, în raport cu metodele de
interpretare a normelor juridice interne; ele decurg, spre exemplu, din faptul cã tratatele
internaþionale sunt redactate în mai multe limbi, astfel cã nu se poate vorbi decât în mod
limitat de o interpretare sistematicã în sensul celei din dreptul intern, întrucât în dreptul
internaþional nu existã o codificare generalã a normelor de drept.
Vom expune sumar principalele metode sau tehnici de interpretare juridicã, astfel
cum sunt consacrate ele ºi utilizate în interpretarea tratatelor internaþionale, astfel:
- metoda gramaticalã, ce ia în consideraþie interpretarea cuvintelor din textul tratatului
aflat în litigiu în accepþiunea pe care acestea o au în limbajul obiºnuit, dacã nu au un
înþeles tehnic aparte sau diferit de cel comun;
- metoda logicã, ce constã în folosirea contextului unei dispoziþii din tratat prin analiza
unui text dintr-un articol sau a mai multor articole, precum ºi a tratatului în ansamblul
sãu, cu scopul lãmuririi înþelesului potrivit intereselor statelor-pãrþi;
- metoda teleologicã, presupune luarea în considerare a scopului pe care statelepãrþi l-au avut în momentul încheierii tratatului, a raþiunii acestuia, pornindu-se de la
ideea cã acestea urmãresc întotdeauna un scop rezonabil ºi licit;
- metoda sistematicã sau comparativã, ce constã în compararea unui tratat cu alte
tratate încheiate anterior de aceleaºi state-pãrþi, sau doar de cãtre una dintre pãrþi cu
state terþe;
- metoda istoricã, presupune cã la stabilirea sensului dispoziþiilor unui tratat
internaþional trebuie sã se þinã seama de contextul sau de condiþiile istorice concrete în
care acesta a fost încheiat;
- metoda restrictivã ºi metoda extensivã. Prin interpretarea restrictivã, nu se poate
atribui unei clauze din tratat un conþinut mai larg decât cel ce rezultã din textul legal al
tratatului; pe de altã parte, interpretarea extensivã a tratatelor, are ca rezultat extinderea
sferei situaþiilor juridice cãrora li se aplicã norma de drept internaþional faþã de cele ce
rezultã din termenii tratatului; aceastã metodã nu poate fi admisã decât cu titlu de excepþie
ºi cu mare prudenþã, doar în cazuri speciale, întrucât tinde sã lãrgeascã sfera de obligaþii
de drept internaþional opozabile unui stat suveran ºi astfel poate determina elaborarea de
norme pentru care lipseºte expresia clarã a acordului de voinþã a unor state ce urmeazã
a se supune acestora;
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- metoda practicã, ce constã în a deduce sensul unei clauze din tratat funcþie de
modul în care pãrþile au aplicat-o, pe baza prezumþiei acþionãrii acestora cu bunã-credinþã;
- metoda sau tehnica interpretãrii tratatelor în lumina mijloacelor suplimentare ºi a
lucrãrilor pregãtitoare (procese-verbale ale negocierilor, discuþii în conferinþe, schimburi
de note, versiuni ale proiectului de tratat etc.), este o metodã frecvent utilizatã în practica
internaþionalã pentru a lãmuri înþelesul unui text din tratat ºi a-i stabili conþinutul lui nu
însãºi pentru completarea eventualelor lacune; de menþionat cã aceastã interpretare nu
poate fi opozabilã decât statelor participante la încheierea tratatului, iar nu ºi celor care
au aderat dupã încheierea lui.
Tratatele internaþionale se pot interpreta într-un cadru internaþional (interpretare
internaþionalã), ori unul intern (interpretare internã), funcþie de particularitãþile ºi nevoile
interpretãrii, de cãtre organe competente în acest sens, interpretarea putând avea efecte
diferite, în raport cu organele de la care emanã4.
Cu referire la interpretarea internaþionalã, se cuvine sã facem unele precizãri privind
organele competente (statele-pãrþi, instanþele jurisdicþionale sau arbitrale ºi organizaþiile
internaþionale), precum ºi caracterul interpretãrii fãcute într-un astfel de cadru. Astfel,
singura interpretare a tratatelor cu caracter general-obligatoriu este aceea fãcutã de cãtre
statele-pãrþi prin acordul lor de voinþã, fapt pentru care ea este denumitã interpretare
autenticã sau interpretare expres ºi liber exprimatã. Pe de altã parte, interpretarea tratatelor
realizatã de cãtre un organism jurisdicþional internaþional se numeºte interpretare
jurisdicþionalã, iar aceasta are o obligativitate concretã, doar cu referire la speþa pentru
care a fost datãºi numai faþã de pãrþile aflate în litigiu; în acest sens dispune art. 59 din
Statutul Curþii Internaþionale de Justiþie, ºi anumecã, hotãrârea Curþii nu este obligatorie
decât între statele-pãrþi ºi numai cu privire la cauza care a fost rezolvatã; cu toate acestea,
art. 63 din Statut prevede cã în situaþia interpretãrii unei convenþii la care, în afara
statelor-pãrþi aflate în litigiu mai participã ºi alte state, grefierul Curþii este obligat sã
înºtiinþeze urgent toate aceste state, care dacã intervin în cauzã, interpretarea datã tratatului
prin hotãrâre le va fi deopotrivã obligatorie.
Interpretarea tratatelor, ce are ca autor O.N.U., (realizatã prin organele sale, a actelor
lor constitutive ori a altor convenþii elaborate sub egida sa), aceasta nu se poate face
decât exclusiv prin acordul statelor membre, în conformitate deplinã cu procedura stabilitã.
În ceea ce priveºte interpretarea internã a tratatelor, aceasta are ca ºi subiecte, de
regulã, organele executivului, organele Ministerului de Externe ºi instanþele judecãtoreºti.
Interpretarea tratatelor în plan intern, are un caracter limitat, întrucât aceasta este opozabilã
doar organelor statului parte în litigiu, nu ºi altor state. Ea poate îmbrãca forma unei
interpretãri guvernamentale interne, fiind realizatã de organele oficiale ale statului,
competente în acest sens, sau a unei interpretãri jurisdicþionale interne, atunci când are
ca autor organele judecãtoreºti cu prilejul soluþionãrii unor cauze în care se face aplicaþia
unor tratate internaþionale.
În concluzie amintim cã, problema interpretãrii juridice fiind de regulã, o problemã
de tehnicã jurisdicþionalã nesusceptibilã de soluþii rigide, imperative ºi uniforme, aceasta
nu presupune reguli de interpretare a tratatelor a cãror respectare sã fie obligatorie.

4

Ibidem.
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Statele-pãrþi ale unui tratat sunt pe deplin suverane în a-l interpreta sau modifica, ba
chiar în a-l desfiinþa conform voinþei lor, însã, într-o deplinã respectare a dreptului
internaþional imperativ. Regula generalã de interpretare a unui tratat internaþional constã
în obligativitatea interpretãrii sale cu bunã-credinþã (potrivit art. 31 din Convenþia privind
dreptul tratatelor care prevede cã: „Un tratat va fi interpretat cu bunã-credinþã în
conformitate cu sensul obiºnuit atribuit termenilor tratatului în contextul lor ºi în lumina
obiectului ºi scopului sãu”), ceea ce presupune o interpretare raþionalã a termenilor
tratatului, cu respectarea normelor de drept aplicabile în materie ºi deopotrivã a voinþei
statelor-pãrþi existentã la momentul încheierii tratatului respectiv5.

5
Pentru o analizã amplã a aspectelor practice, a obiectului ºi scopului tratatului, vezi N. Ploeºteanu,
Încetarea tratatelor internaþionale, Ed. Veritas, Târgu-Mureº, 2009, p. 6-18.

PLEDOARIE PENTRU FILOSOFIA DREPTULUI
Prof. univ. dr. Mihai BÃDESCU

Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureºti

~
1. Filosofia* nu are aceeaºi vârstã cu cea a culturii scrise; ea nu a apãrut, precum
ºtiinþa ori morala, încã din zorii civilizaþiei umane. Ea este produsul unei trepte mai înalte
în dezvoltarea spiritualã a umanitãþii1. Primele monumente de culturã scrisã** nu conþin
nicio referire la filosofie. Aceasta apare – ca termen – în opera istoricilor antichitãþii
greceºti, la Herodot (sec. V î.Hr.)***ºi la Tucidide (sec. V ºi sec. VI î.Hr.).****
Termenul filosofie este astfel constituit din douã accepþiuni diferite, însã compatibile
cu ideea de înþelepciune („sophia”): pe de o parte, filosofia înseamnã o cunoaºtere întinsã,
vastãºi profundã, iar, pe de altã parte, ea înseamnã o ºtiinþã a organizãrii vieþii. De aici
rezultã cele douã interpretãri ale noþiunii de înþelepciune ce strãbat întreaga istorie a
filosofiei: interpretarea cognitivistã
cognitivistã, respectiv interpretarea emotivistã2.
2. Dacã, la modul general, ºtiinþa dã naºtere filosofiei ºtiinþei, în particular, ºtiinþa
dreptului a generat filosofia dreptului.
Filosofia dreptului reprezintã reflecþia filosoficã privitoare la drept
drept, care are ca obiect
dreptul privit într-un sens dual: ca drept (în sens) obiectiv
obiectiv, respectiv ca ansamblu de reguli
(norme) care reglementeazã ºi organizeazã viaþa socialã (drept obiectiv, drept pozitiv),
norme care, la nevoie, sunt aduse la îndeplinire prin forþa coercitivã statalã, ºi, în al
Cuvântul filosofie este compus din „fillio” (prefix derivat), care înseamnã dragoste, iubire, ºi din
rãdãcina „sophia”, echivalentul grecesc al ideii de înþelepciune. Aºadar, filosofia a însemnat, dintotdeauna,
dragoste de înþelepciune. Naºterea/inventarea termenului filosofie – dupã cum ne asigurã prof. ªt.
Georgescu (în lucrarea Filosofia dreptului. O istorie a ideilor din ultimii 2 500 de ani, Ed. All Beck,
Bucureºti, 2001, p. 1) – este atribuitã lui Pitagora (580-500 î.Hr.) care, din modestie, a refuzat sã se
considere „sophos” (înþelept), preferând sã se dea drept „philosophos” (filosof), adicã iubitor, prieten,
cãutãtor al înþelepciunii. În sensul celor de mai înainte, Pitagora ar fi avut urmãtorul argument: „Calitatea
de înþelept nu convine niciunui om, ci numai lui Zeus. Este destul pentru gloria unui om sã iubeascã, sã
caute înþelepciunea.”
1
ªt. Georgescu, op. cit., p. 1.
**
Epopeile lui Homer (sec. IX î.Hr.) ºi cânturile lui Hesiod (sec. VIII î.Hr.).
***
În opera lui Herodot este prezentã ideea potrivit cãreia filosoful este animat de curiozitate
intelectualã, de cunoaºtere a tot ºi a toate. Cum am înþelege altfel când Cresus, regele Lidiei, îi spune
lui Solon, înþeleptul legislator atenian: „Am auzit cã ai strãbãtut multe þãri, ca filosof (subl. n.s.) pentru
a le observa.” (ªt. Georgescu, op. cit., p. 1).
****
„Îmbin frumosul cu mãsura, filosofãm (subl. n.s.) fãrã moleºalã”, este celebra oraþie funebrã
dedicatã – în opera lui Tucidide – lui Pericle. De aici rezultã cã filosofarea era un exerciþiu spiritual ºi o
cãutare a mãsurii (ªt. Georgescu, op. cit., p. 1).
2
Ibidem.
*
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doilea înþeles, ca drept (în sens) subiectiv
subiectiv, respectiv ca facultate, posibilitate, îndrituire,
prerogativã a unui subiect (de drept) de a avea, de a-ºi valorifica ºi de a-ºi apãra împotriva
altuia un anumit interes, interes legalmente protejat3.
Aºadar, scopul filosofiei dreptului este sã expliciteze, sã punã în luminã ºi sã evalueze
principiile pe care este constituit dreptul.
În mãsura în care filosofia reprezintã studiul universalului*, când aceasta are ca obiect
universalã Pe cale de
dreptul, aceasta înseamnã cã dreptul este studiat în esenþa sa universalã.
consecinþã, dacã studiul dreptului, în ceea ce are el universal, constituie obiectul filosofiei
dreptului
dreptului, din perspectiva în care dreptul este studiat în caracterele sale particulare, atunci
el alcãtuieºte/formeazã obiectul ºtiinþei juridice
juridice. Prin urmare, diferenþa dintre ºtiinþa
dreptului ºi filosofia dreptului rezidã în modul în care atât una, cât ºi cealaltã considerã
dreptul: prima, în natura lui particularã
particularã, a doua, în esenþa lui universalã
universalã.
3. Trei sunt direcþiile principale în care studiazã dreptul:
ontologia juridicã
- în direcþia principiilor privitoare la definiþia dreptului (ontologia
juridicã);
metodologia sau fenomenologia
- în direcþia principiilor ce privesc sursele dreptului (metodologia
dreptului
dreptului);
axiologia juridicã
- în direcþia principiilor ce privesc rolul dreptului în viaþa umanã (axiologia
juridicã).
Ontologia juridicã este o primã componentã a filosofiei dreptului. Aceasta este legatã
de faptul cã orice sistem de drept are la bazã o concepþie mai mult sau mai puþin elaboratã
privitoare la esenþa sau la natura dreptului4.
A defini dreptul în general este un obiectiv de prim ordin al filosofiei dreptului, este
o cercetare care, de multe ori, depãºeºte competenþa oricãrei ºtiinþe juridice în parte. De
aceea, este necesar – în încercarea de definire a conceptului universal al dreptului – sã
trecem peste particularitãþile, peste elementele specifice sistemelor de drept, cu scopul
manifest de a cunoaºte dreptul în totalitatea sa logicã, de a cunoaºte elementele esenþiale
comune tuturor sistemelor juridice5.
Definirea conceptului universal al dreptului presupune cercetarea distincþiei dintre
momentele constitutive ale dreptului (subiectiv, obiectiv), implicã cercetarea aprofundatã
a raporturilor dintre drept ºi moralã6.
Fenomenologia juridicã reprezintã cea de-a doua componentã a filosofiei dreptului.
Dreptul – departe de a fi produsul unor cauze speciale ºi excepþionale, este un produs
necesar al naturii umane, este un fenomen comun, în toate timpurile, tuturor popoarelor
ºi indivizilor umani.
În afara cauzelor particulare ºi imediate care determinã apariþia fiecãrei reguli de
drept în parte, existã cauze generale, cauze comune tuturor normelor de drept7.
Prezentarea, explicitarea împrejurãrilor care au dat naºtere unei legi nu este suficientã
pentru a demonstra fundamentul existenþei dreptului în general8.
M. Bãdescu, Teoria generalã a dreptului, Ed. Sitech, Craiova, 2013, p. 28.
În mod tradiþional filosofia se împarte în filosofie teoreticã – care studiazã principiile prime ale
existenþei ºi ale cunoaºterii (ontologia, metafizica, gnoseologia ºi logica) ºi filosofie practicã – care
studiazã principiile prime ale acþiunii (filosofia moralã ºi filosofia dreptului).
4
G. del Vecchio, Lecþii de filosofie juridicã, Ed. Europa Nova, f.a., p. 28.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem, p. 29.
8
Ibidem.
3
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În demersul susþinut de cunoaºtere a întregului fenomen juridic în ansamblul sãu,
atât în momentul static, cât ºi în cel dinamic, este necesarã studierea istoriei juridice a
întregii umanitãþi, o „istorie idealã, eternã, deasupra cãreia se desfãºoarã în timp istoriile
tuturor naþiunilor.”9
Dimensiunea axiologicã a dreptului formeazã, de asemenea, obiectul filosofiei
dreptului.
În societate, dreptul are rolul de a promova ºi de a apãra principalele valori sociale
sociale,
ceea ce constituie o relevantã problematicã axiologicã avutã în vedere de filosofia dreptului.
Prin natura lor, ºtiinþele juridice (de ramurã) încearcã sã explice un sistem existent,
fãrã sã aducã în discuþie ºi fãrã sã invoce temeiurile existenþei sale. Juristul se mãrgineºte
sã cunoascã dreptul aºa cum este acesta, ceea ce este, sã priveascã normele juridice ºi sã
le interpreteze fãrã a cerceta dacã acestea sunt cele mai potrivite, cele mai bune,
negândindu-se cã ar putea sã existe altele superioare lor.
Pe cale de consecinþã, rãmâne necesitatea umanã de a cerceta ºi de a judeca valoarea
justiþiei, de a gãsi ºi de a stabili dreptul care ar trebui sã fie, cercetare care cuprinde
speculaþia idealului, critica raþionalitãþii ºi legitimitãþii dreptului existent10.
Tocmai de aceea, putem afirma, fãrã teama de a greºi, cã filosofia dreptului vine sã
cerceteze ceea ce trebuie sau ceea ce ar trebui sã fie în drept, „opunând un adevãrat
ideal unei realitãþi empirice.”11 În acest sens, componenta deontologicã* a filosofiei dreptului
vizeazã cercetarea fundamentului dreptului (intrinsec sau raþional), cercetarea problematicii
deosebit de complexe a justiþiei.
4.. În doctrinã existã numeroase teorii ºi concepþii care încearcã sã defineascã filosofia
dreptului.
• Încã din Antichitate, gânditorii au încercat sã studieze modul în care deciziile
autoritãþilor sunt juste, dacã acestea comandã în baza ºi în conservarea unui drept. Astfel,
putem afirma cã filosofia dreptului începe cu cercetarea – în aceste antiteze – între justul
natural ºi justul legal12.
Privitã din aceastã perspectivã, filosofia dreptului este, aºadar, mai veche decât însãºi
ºtiinþa dreptului.**
• Filosofia dreptului este ºtiinþa care expune primele principii ale dreptului
dreptului, principii
întemeiate pe natura omului ºi concepute de raþiune13.
• Filosofia dreptului – departe de a fi o simplã aplicaþie deductivã pe teren juridic sau
o înãlþare speculativã a dreptului la orizontul filosofiei –„implicã relaþii complexe între
filosofie ºi drept, directe ºi imediate, zone de confluenþã, interferenþã, dar ºi de conflict,
elemente generale ºi fizionomii specifice, întrebãri filosofice imperative adresate dreptului,
G.B. Vico, De universi Juris uno principio et fine uno, 1720, p. 67.
G. del Vecchio, op. cit., p. 30.
11
Ibidem.
*
Deontologia = ºtiinþa a ceea ce trebuie sã fie.
12
G. del Vecchio, op. cit., p. 31.
**
Cu toate acestea, numele de filosofie a dreptului este relativ recent. Numele clasic al acestei
discipline – în Antichitate – a fost jus naturale (juris naturalis scientia), dreptul natural. Numele de
philosophia juris – folosit în mod incidental ºi de scriitorii antici – este folosit doar de douã sute de ani
încoace (Ibidem).
13
A. Enirco, Corso Di Diritto Naturale O Di Filosofia del Diritto (trad. Marghieri, Napoli, 1873).
9

10
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dar ºi rãspunsuri provocatoare pentru filosofii de pe teren juridic, genezã, reuºite, eºecuri
ºi orizonturi proprii.”14
• Departe de a fi un exerciþiu steril ºi arbitrar, mai degrabã rãspunzând unei exigenþe
naturale ºi constante a spiritului uman, a unei vocaþii intrinseci lui, filosofia dreptului –
descriind originea ºi evoluþia dreptului – constatã cã acest proces duce negreºit la verificarea
treptatã a idealului de justiþie, care se deduce în mod speculativ a priori din raþiunea purã15.
• Dreptul pozitiv, precum ºi ºtiinþele juridice sunt condiþionate ºi datoreazã consistenþa
ºi coerenþa principiilor ºi categoriilor filosofice16. Astfel:
- ºtiinþa romanã a dreptului se fundamenteazã pe filosofia jusnaturalistã aristotelicã;
- ºtiinþa scolasticã a dreptului se fundamenteazã pe filosofia finalist-creºtinã a lui
Toma d’Aquino;
- teoria ºi practica contractelor se fundamenteazã pe filosofiile sociale ale lui J. Locke
ºi J.J. Rousseau;
- teoria ºi practica dreptului public modern se fundamenteazã pe filosofia empiristã a
lui Th. Hobbes;
- teoriile ºi practica dreptului subiectiv au ca fundament filosofia nominalistã medievalã
(D. Scot, W. Ockham);
- teoriile juridice administrativiste se întemeiazã pe filosofiile utilitariste;
- teoriile juridice constituþionaliste actuale au la bazã filosofia lui Cicero ºi Kant17;
- ºtiinþa contemporanã a dreptului – cu referire la voinþã– are originea în concepþia
kantianã care priveºte dreptul ca modalitate de coexistenþã a voinþelor libere.*
Cu siguranþã, dreptul este dependent de justiþie. Astfel, de la ideea de proprietate la
ideea de contract, de la ideea de infracþiune la ideea de regulã proceduralã, totul nu este
decât proiecþie filosoficã asupra omului ºi acþiunilor sale18.
În acest mod, corect se apreciazã cã: „între ºtiinþa dreptului ºi filosofie relaþia este
directã pentru cã, în fond, este în joc libertatea omului, pe care gândirea practicã juridicã
nu are cum sã o eludeze fãrã sã-ºi nege propria specificitate.”19
• Dintr-un început – primii cosmologi greci ori primele reflecþii filosofice chineze sau
indiene – filosofia dreptului a încercat sã gãseascã un rãspuns clar la întrebarea esenþialã:
oare realitatea juridicã, socialã, se întemeiazã ºi îºi are mãsura ºi criteriul în viaþa socialã
însãºi sau într-un principiu universal? Raportat la varietatea de sisteme, instituþii ºi raporturi
juridice – care sunt schimbãtoare spaþial ºi temporal –„care este esenþa dreptului pe care
gândirea reflexivã sã o poatã cuprinde într-un concept în raport de care sã judecãm
fiecare componentã a varietãþii?”20 Rãspunsul nu poate fi decât acesta: „orice esenþã este
temeiul, mãsura ºi criteriul manifestãrilor ei, le determinã ºi le imprimã unicitatea sensului.”21.
P.M. Cosmovici, în „Cuvânt-înainte” la lucrarea prof. I. Craiovan, Introducere în filosofia dreptului,
Ed. All Beck, Bucureºti, 1998.
15
G. del Vecchio, op. cit., p. 31.
16
Gh. Mihai, Prelegeri de filosofia dreptului. O perspectivã renautianã, ed. a II-a, Ed. Mirton,
Timiºoara, 2003, p. 6.
17
Ibidem, p. 7.
*
„Totalitatea condiþiilor conform cãrora liberul-arbitru al unui om se poate uni cu liberul-arbitru al
altui om, conform unei legi universale a libertãþii.”
18
Ibidem.
19
Ibidem, p. 8.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
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• Filosofia dreptului:22
- nu poate avea pretenþia de a clarifica dreptul, pentru cã acesta se poate clarifica el
însuºi, prin propriile sale puteri;
- nu deþine nicio reþetã specialãºi niciun rãspuns final, ci doar participã – fãrã sã
acapareze – la reflecþia privind complexitatea juridicã a lumii contemporane; ea însoþeºte
dezvoltarea argumentelor ºi raþiunilor de ordin juridic, ajutã la deschiderea ºi universalizarea
convingerilor, valorilor ºi prejudecãþilor;
- trebuie sã serveascã la recunoaºterea ºi la identificarea diverºilor parametri culturali
ori filosofici, trebuie sã ne însoþeascã pe durata procesului gãsirii ºi dezvoltãrii unor raþiuni
valabile ºi pertinente;
- „trebuie sã ne permitã sã ne familiarizãm cu diferitele concepþii ale relaþiei dintre
drept ºi moralã, dintre societate ºi individ sau dintre alte teme de acelaºi gen.”23 Din
aceastã perspectivã, filosofia dreptului nu mai lucreazã asupra calitãþilor formale ale
dreptului; pe acestea le lasã în responsabilitatea ºtiinþei dreptului, ea doar însoþind „reflecþiile
care alimenteazã perspectivele demersului juridic modern”24;
- trebuie sã ajute la distanþarea de pozitivismul juridic al cãrui reducþionism „uitã cã
problemele de drept se referã, în practicã, la problema drepturilor pe care trebuie sã ni le
acordãm reciproc ºi intersubiectiv.”25
• Sub aspect argumentativ, filosofia dreptului participã la discursurile ce vizeazã
demersul juridic modern; ea îºi supune spaþiului public argumentele ºi raþiunile sale. „Doar
în spaþiul public se poate dovedi «greutatea» sau «valoarea» fiecãrui argument, care trebuie
dezbãtut ºi modificat la vederea tuturor.”26
În considerarea spaþiului public se poate reflecta asupra unei raþionalitãþi
„comunicaþionale”, asupra ideii primatului unei asemenea raþionalitãþi27. Pe cale de
consecinþã, filosofia dreptului – considerând producerea de argumente ºi raþiuni ca pe un
scop major al demersului juridic – însoþeºte practic acest demers, „demonstrând cã
raþionalitatea practicã la care se referã dreptul se întruchipeazã prin demersul public.”28
• Ca sursã de argument ºi raþiuni valide, filosofia dreptului se dovedeºte a fi, în sine,
filosoficã În fond, dacã filosofia dreptului reprezintã – potrivit lui Kant – ieºirea
o poziþie filosoficã.
omului din regnul heteronomiei*, aceastã autonomie trebuie sã fie contra pericolului
uniformizãrii, pericol reprezentat de sistemele filosofice29.
• Filosofia dreptului, ca ºi filosofia în general, nu mai poate oferi „rãspunsuri”; ea nu
este „ºtiinþa mamã” a dreptului. Mai mult decât atât, sistemele filosofice nu contribuie cu
nimic concret la aceastã disciplinã, drept pentru care se naºte o nouãîntrebare: Ce trebuie
B. Melkevik, Reflecþii asupra filosofiei dreptului (trad. C. Drãcºineanu), Ed. Cugetarea, Iaºi,
2003, p. 12.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Ibidem, p. 13.
27
Idem, Horizons de la philosophie du droit, L’Harmattan et Sainte-Foy, Les Presses de l’Université
Laval, Paris, 1998, p. 91.
28
Ibidem.
*
Argumentele raþionalului aºa cum sunt vãzute de individ.
29
Ibidem.
22
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sã fie filosofia ºi filosofia dreptului astãzi?30 Rãspunsul nu se lasã mult aºteptat: „filosofia
dreptului nu poate fi decât o activitate argumentativãºi nu poate, prin urmare, decât sã
acompanieze procesul elaborãrii unor argumente ºi raþionamente valabile.”31.
• Filosofia dreptului trebuie sã ne ajute, sã ne deschidã convingerile, concepþia asupra
societãþii, politicii sau dreptului, a valorilor cãtre o dezbatere criticã32. „Nu trebuie sã
cãutãm rãspunsuri deja formulate în lucrãrile cu referire la filosofia dreptului, ci, mai
curând, instrumentele necesare procesului de cunoaºtere a propriilor persoane ºi a societãþii
în care trãim.”33
• Prin argumentarea diferitelor abordãri pe care le întâlnim, filosofia dreptului ne
permite sã obþinem o clarificare a realitãþii sociale; însã, lucrul cel mai important – dupã
cum afirmã Melkevik – filosofia dreptului „trebuie sã ne facã sã devenim conºtienþi de
prejudecãþile noastre.”*
Vãzutã strict din punct de vedere argumentativ, filosofia dreptului ne ajutã sã supunem
propriile noastre argumente, unui examen critic ºi raþional, în scopul optimizãrii raþionalitãþii
ºi umanismului care trebuie sã constituie orizontul argumentaþiilor noastre34. Numai în
acest fel, filosofia dreptului ne poate îndruma spre o mai bunã înþelegere a propriilor
noastre persoane, ne permite sã ne familiarizãm cu diversele moduri de gândire, ne
permite „sã constatãm maniera în care persoane diferite percep relaþia dintre individ ºi
societate, dintre drept ºi moralã, dintre polis ºi logos … mai mult, sã înþelegem de ce
unele considerã anumite argumente mai convenabile decât altele.”35
• Filosofia dreptului „trebuie consideratã mai degrabã ca un melanj de dezbateri,
schimburi, comunicãri, enunþuri … trebuie sã-ºi punã argumentele la încercare în spaþiul
public, fãrã a beneficia de privilegii.”36. Rolul sãu modern nu poate fi decât argumentativ.
5. Care este relaþia dintre Enciclopedia dreptului, Filosofia dreptului ºi Teoria generalã
a dreptului?**
Ibidem.
Ibidem, p. 11.
32
Ibidem.
33
Ibidem. „Aristotel sau Platon, dar ºi Kant, Fichte ºi Hegel într-o epocã total diferitã, sau Dworkin,
Rawes ºi Habermas mai recent, nu pot, în opinia noastrã, sã facã obiectul unei cercetãri asupra
Adevãrului, dar ei sunt niºte interlocutori cu care ne confruntãm în ideile în materie de drept, societate
sau eticã” – afirmã în continuare Melkevik.
*
„Cum se formeazã argumentele noastre? Care sunt parametrii pe care îi utilizãm? Judecata noastrã
este condiþionatã de prejudecãþi sau influenþatã de convingerile noastre exclusive?” – sunt noi ºi pertinente
întrebãri pe care ºi le pune Melkevik, pentru care „reflecþia filosoficã – din punct de vedere argumentativ
– trebuie sã ne conducã spre o analizã mai profundã a propriilor noastre argumente” (op. cit., p. 13).
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
**
În doctrinã – potrivit lui Vãllimãrescu, care face o incursiune ºtiinþificã în rândul teoriilor care
concep într-un fel sau altul Enciclopedia dreptului – existã cinci importante concepþii:
1. Enciclopedia dreptului – studiu reprezentativ al diferitelor ramuri de drept (Lagus, Hunius,
Vorburg, Holt Zendorff, Namur, Orban); 2. Enciclopedia dreptului – studiu introductiv la ºtiinþa dreptului
(Oudot, Capitant, G. Maz, Bonnecase, Levy, Ulmann); 3. Enciclopedia dreptului se confundã cu filosofia
dreptului
dreptului; 4. Enciclopedia dreptului – conceputã ca un studiu de ansamblu al tuturor ramurilor dreptului
– ºi filosofia dreptului – conceputã ca ºtiinþã care cautã bazele dreptului în noþiuni a priori – se vor
confunda într-o a treia, teoria generalã a dreptului (Müller); 5. Enciclopedia – o ºtiinþã specialã, o
ºtiinþã autonomã (Hegel, Shelling, Ahrens).
30
31
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dreptului ea „se
• Enciclopedia dreptului are un obiect mai puþin vast decât filosofia dreptului;
mãrgineºte sã caute ºi sã explice ce este dreptul… filosofia dreptului, din contrã, porneºte
de la filosofie, de la concepþiile mari despre viaþã ºi confruntându-le cu rezultatele ºtiinþei
M. Djuvara
cautã sã ajungã la rezultatele sale” (M.
Djuvara);
• Enciclopedia dreptului reprezintã un studiu introductiv, pregãtitor la ºtiinþa dreptului
dreptului;
rolul acesteia este numai de a da primele noþiuni, de a netezi calea, pe când filosofia
dreptului are drept scop de a ne da o sintezã, de a evidenþia rezultatele generale care se
desprind din ºtiinþa dreptului (G.Mironescu);
• Enciclopedia juridicã este „o încoronare a studiilor de drept, ceea ce este egal cu
filosofia dreptului… Studiile de drept trebuie sfârºite cu filosofia dreptului, care este forma
T. Ionaºcu
cea mai superioarã de investigaþie” (T
Ionaºcu);
• Enciclopedia dreptului studiazã„articulaþiunea însãºi a gândirii juridice, cãutând sã
determine în felul acesta ce este esenþial dreptului ºi se regãseºte în toate ramurile ºi
M. Djuvara);
manifestaþiunile lui, ea distinge astfel dreptul de celelalte discipline ºtiinþifice” (M.
• „Enciclopedia dreptului este înainte de toate un studiu preliminar, de orientare,
înfãþiºând o sintezã cât mai strânsã ºi pe cât posibil mai ordonatã a întregii ºtiinþe a
M. Djuvara);
dreptului” (M.
• Enciclopedia juridicã este puntea de legãturã necesarã introducerii în cercetarea
filosoficã a dreptului. Obiectul Enciclopediei – definiþia dreptului ca realitate socialã,
clasificãrile dreptului, originea ºi evoluþia sa istoricã, principiile ideologice care justificã
autoritatea sau obligativitatea interioarã a dreptului, istoria doctrinelor generale ºi filosofice
E. Speranþia);
în drept (E.
• filosofia dreptului considerã dreptul ca un tot unitar în tot ceea ce are el intenþie cu
sine însuºi întotdeauna ºi pretutindeni; ea este subversivã pentru cã încearcã sã aducã
E. Speranþia);
ceea ce este trecãtor (socialul ºi politicul) spre o idee perenã (E.
• filosofia dreptului reprezintã cercetarea originii dreptului, a fundamentului sãu ºi a
principiilor generale dupã care se stabilesc ºi evolueazã normele de drept (A.
A. Vãllimãrescu);
• filosofia dreptuluieste singura care poate aduce o întemeiere corespunzãtoare
dreptului
dreptului; ea are ca scop fundamentarea spiritualã a dreptului care, înglobând ºtiinþa, îi
oferã posibilitatea sã urce spre principii sau primele cauze (E. Speranþia);
• între enciclopedia ºi filosofia dreptului nu pot exista raporturi ca între douã discipline
diferite
diferite, ci simple raporturi de la parte la tot, enciclopedia înglobând filosofia dreptului
A. Vãllimãrescu).
(A.
Faþã de toate aceste teorii ºi concepþii, ne prezentãm propriul nostru punct de
vedere
vedere:
• Enciclopedia – în sens etimologic – reprezintã studierea unui ciclu de cunoºtinþe;
ea presupune existenþa mai multor situaþii, studierea acestora într-o manierã sistematicã;
• dacã putem considera cã în afara unui studiu general al unor ºtiinþe – ceea ce poate
face obiectul unei enciclopedii generale – poate exista ºi o abordare (cercetare)
enciclopedicã sumarã, a tuturor ramurilor unei ºtiinþe, atunci credem cã din aceastã
perspectivã putem vorbi de o enciclopedie specialã, iar aplicat la drept, despre o
enciclopedie a dreptului;
• altfel spus, vom considera cã Enciclopedia dreptului studiazã/cerceteazã dreptul în
ansamblul ºi generalitatea sa, achiesând, astfel, la concepþia lui E. Picard (care admite cã
Enciclopedia priveºte dreptul sub toate aspectele sale, urmãreºte ce este permanent în
drept ºi cum acest element permanent se manifestãîn formele trecãtoare ale dreptului);

Numãr special dedicat dlui Gheorghe Dãniºor

102

RSJ nr. 1/20
15
/201

• Filosofia dreptului
dreptului, ca disciplinã de studiu, are drept obiect principiile generale ale
dreptului, originea sa, modul de formare, regulile dupã care evolueazã categoriile ºi
instituþiile juridice;
• filosofia dreptului poate fi conceputã ca o metafizicã juridicã***, în sensul cã, într-o
asemenea dimensiune, ea cerceteazã realitatea, absolutul, ideea ce se ascunde în spatele
fenomenelor;
• spre deosebire atât de Enciclopedia juridicã – care poate fi consideratã predecesoarea
Teoriei generale a dreptului –, dar ºi de Filosofia dreptului, Teoria generalã a dreptului
studiazã fenomenul juridic în complexitatea sa, rezultatele acestui studiu exprimã o serie
de experienþe ce apar ca adevãrate complexe de valori, în care viaþa juridicã a pus ceva
general valabil ºi stabil37;
eoriei generale a dreptului îl reprezintã „ceea ce este comun în toate
• obiectul T
Teoriei
ramurile dreptului, în orice timp ºi în orice loc… adevãratul ºi adâncul înþeles al acestei
discipline îl reprezintã sinteza tuturor principiilor care dominã dreptul”38.
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Abstract:
This paper proposes an analysis of extraordinary wills applicable during lately Roman
law, to those persons who were in special circumstances. There will be treated the
peculiarities of the following types of wills – the blind’s will, deaf and dumb’s will, illiterate’s
will, tempore pestis conditum will, ruri conditum will,parentum inter liberos will, will for
church and charity institutions and military will.
Keywords: extraordinary will, the blind’s will, deaf and dumb’s will, illiterate’s will,
tempore pestis conditum will, ruri conditum will, parentum inter liberos will.

§T
estamentele extraordinare
Testamentele
În ultima perioadã a dreptului roman, pe lângã formele obiºnuite de testamente, au
fost recunoscute anumite forme speciale, aplicabile celor care se aflãîn anumite situaþii sau
care dispun de patrimoniul lor, mortis causa, într-un anumit mod. Numeroase constituþiuni
ale împãraþilor s-au ocupat de testament, forma pe care o îmbracã testamentele fiind un
mijloc de probã ºi o garanþie a bunei lor redactãri – constituþiunile care modereazã formalitãþile
cerute de lege, pentru a asigura testatorului posibilitatea de a recurge la acest act, când, din
contrã, impun formalitãþi mai riguroase, pentru a se asigura probarea ºi claritatea voinþei
autorului, persoanã infirmã, în ceea ce priveºte testamentul.

§T
estamentul orbului
Testamentul
În epoca clasicã nu prezenta nicio particularitate, evident, orbul putea recurge doar
la testamentul oral1, asemenea celui care ºi-a pierdut mâinile2. Orbul trebuia sã aibã un
1
2

Paul, Sententiae, 3.4a 4.
Paul, Sententiae, 3.4a 4a.
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testament atestat de opt martori, al optulea martor fiind tabularius-ul oraºului, în faþa
cãruia autorul îºi manifestã voinþa, care, redatã în scris de cãtre tabularius, era cititã în
prezenþa martorilor ºi confirmatã de cãtre testator. Intervenþia tabularius-ului era necesarã
sub sancþiunea nulitãþii - acesta fiind învestit cu o autoritate cvasipublicã3, pentru o mai
bunã garantare. Împãratul Justin I (518-527) declarã într-o constituþiune4 confirmatã5 de
Justinian cã aceasta era singura formã de testament la care orbul are acces.

§T
estamentul surdomutului
Testamentul
Testamentul trebuia sã fie scris în întregime de mâna surdomutului, înainte de a fi
semnat de martori. Aceastã formã de testament a fost reglementatã printr-o constituþiune6
datã de Justinian, primul care a admis accesul surdomuþilor la acest act.
§T
estamentul analfabetului
Testamentul
În epoca clasicã, cel care nu ºtia sau nu putea sã scrie putea recurge doar la testamentul
oral, fiind probabil exclus de la testamentul scris; documentul putea fi redactat de cãtre un
terþ, dar practic testatorul nu putea ºti dacã voinþa sa a fost fidel redatã. Theodosiu al II-lea
ºi Valentinian, într-o constituþiune7 preluatã de la Justinian, cer ca testamentul analfabetului
sã fie redactat în prezenþa unui al optulea martor, care subscria în locul testatorului,
absenþa acestuia atrãgând dupã sine nulitatea testamentului.

§T
estamentul tempore pestis conditum
Testamentul
Dacã testatorul este bolnav de ciumã sau o altã maladie contagioasã, în scopul evitãrii
rãspândirii maladiei, pentru întocmirea unui testament valabil se renunþa la principiul
unitasactus printr-o constituþiune8 datã de Diocleþian (284-305), pãstrându-se toate celelalte
formalitãþi ºi numãrul martorilor. Martorii nu sunt obligaþi sã se afle toþi în prezenþa
bolnavului, îngãduindu-se ca aceºtia sã meargã pe rând pentru a subscrie, fiind suficient
chiar ºi sã comunice cu testatorul printr-un mijloc oarecare9.

§T
estamentul ruri conditum
Testamentul
Pentru testamentele fãcute la þarã, unde este uneori dificilã reunirea numãrului de
martori liberi ceruþi de lege, o constituþiune10 a lui Justinian menþioneazã cã testamentul
va fi valabil ºi când este semnat de numai cinci martori, chiar dacã aceºtia sunt analfabeþi.
Pentru cei care nu pot sau nu ºtiu sã scrie ceilalþi martori vor subscrie în locul lor, dar
B. Biondi, Corsa de diritto romano, Milano, 1942, p. 67.
C.6.22.8.2 (Justinus, a. 521).
5
Inst. 2.12.4.
6
C.6.22.10 (Justinianus, a. 531):Inst. 2.12.3.
7
Nov. Th. 16.3; C.6.23.21.2 (Theodos et Valentin, a. 439); P.F. Girard, op. cit., p. 865.
8
C. 6.23.8.1 (Diocl. Maxim., a. 290).
9
P. Noailles, Droit romain, p. 102.
10
C.6.23.31.3 (Justinianus, a. 534).
3
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aceºtia au obligaþia de a declara sub jurãmânt, dupã moartea testatorului, dacã a fost
exact reprodusã voinþa sa11.

Voluntas intestati
Dacã testatorul, revocând testamentul precedent, instituie moºtenitori pe cei care ar
fi chemaþi prin lege, este suficientã simpla voinþã confirmatã cu jurãmânt de cãtre cei
cinci martori, cum reiese dintr-o constituþiune datã de Theodosiu al II-lea ºi preluatã de
Justinian12. Aceastã voluntas in testati nu era un adevãrat testament, deoarece determinã
deschiderea succesiunii ab intestat, dar este eficace în ceea ce priveºte revocarea
testamentului precedent13.

§T
estamentul parentum inter liberos
Testamentul
O constituþiune14 a împãratului Constantin (306-337) - lege ce are probabil un
precedent clasic, respectiv o lege datã de Diocleþian privind divisio parentis inter liberos15
– stabilea cã, dacã tatãl, fãrã respectarea formei testamentare, ºi-a manifestat voinþa de
a institui descendenþii chemaþi prin lege, trebuie respectatã dorinþa autorului în ceea ce
priveºte desemnarea cotelor, orice altã dispoziþie în favoarea strãinilor fiind nulã. Theodosiu
al II-lea va decide16 cã un testament astfel redactat, chiar fãrã numãrul de martori ceruþi
de lege, este valabil în acest caz, chiar când beneficiarii nu sunt sub puterea paternã a
testatorului17, iar Justinian stabileºte18 anumite formalitãþi de îndeplinit, respectiv datarea
documentului19, indicarea cotelor sã fie fãcutã în litere, nu în cifre, iar actul sã fie în
întregime scris ºi semnat de mâna testatorului. Acest act nu era propriu-zis un testament,
nici un codicil, ci o dispoziþie specialã20 mortis causa, asimilatã testamentului, fãcutã fãrã
solemnitatis adminicula ºi a cãrei eficacitate se sprijinã cu totul pe voinþa autorului
(C.Th.2.24 1. - solis nixae radicibus voluntatis).
§ Divisio parentis inter liberos
În timp ce, în cadrul dispoziþiei inter liberos ascendentul stabileºte cotele ce revin
descendenþilor, iar în acest mod actul are aproape caracterul unui testament, în divisio
pater familias, în cadrul cotelor legale, fãrã intenþia de a modifica devoluþia legalã,
V. Arangio-Ruiz, Derecho romano, p. 480
Nov.Th.16.7.; C.6.23.21.5 (Theodos et Valentin, a. 439).
13
P. Collinet, Les succesiones, Paris, 1930/31, p. 156.
14
C.Th.2.24.1 (Constantinus, a.321 sau 324), prin C.3.36.26 (Constantinus, a. 318 sau 321)
doar confirmã divisio parentis inter liberos din timpul lui Diocleþian.
15
C.3.36.l6 (DiocI. et Maxim., a. 293); S. Solazzi, L’origine del testamentum inter liberos, Studia
et documenta historiae et iuris, Roma, 10 (1944), p. 356.
16
Nov.th.16.5; C.6.23.21.3 (Theodos et Valentin, a. 439).
17
N. Corodeanu, Curs elementar de drept roman, p. 86
18
Nov.107.1 ºi 2 (Justinianus, a 541).
19
I.C. Cãtuneanu, Drept privat roman, p. 505.
20
B. Biondi, op. cit., p. 68; M. Amelotti, op. cit., p. 245
11
12
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repartizeazã bunuri individuale descendenþilor sãi - realizând astfel dinainte un partaj al
acestora, obligând astfel magistratul ce prezideazãîmpãrþirea succesiunii. Divisio inter
liberos nu este un testament, ci o dispoziþie mortis causa privind repartizarea de bunuri
individuale ce fac parte din masa succesoralã. În epoca clasicã nu era necesar actul
scris21, dar Justinian va impune ca actul, scris în întregime de mâna tatãlui, sã fie subscris
de cãtre descendent sau de majoritatea fiilor22.

§T
estamentul în favoarea bisericii ºi al instituþiilor de binefacere
Testamentul
Împãratul Constantin va admite pentru prima datã cã se poate testa, fãrã restricþii
privind forma actului, în favoarea bisericilor23, ulterior dispoziþia fiind extinsã de cãtre
Marcian ºi în ceea ce priveºte instituþiile de binefacere24, fie cã voinþa este exprimatã oral
sau în scris pentru Leon 1, respectiv pentru Justinian va avea valoare doar voinþa exprimatã
în scris25.

§T
estamentul militar
Testamentul
Testamentul pentru care dispensa privind formele ordinare a fost cea mai radicalã
este testamentum militis. Acesta era scutit de toate regulile ce priveau forma testamentelor
ºi de majoritatea celor ce priveau fondul testamentului ordinar.
Testamentum militis nu reprezintã atât o formã extraordinarã de testament,
comparabilã cu testamentul militarilor din legislaþiile moderne, cât un regim particular,
privind forma ºi fondul, aplicabil soldaþilor, un regim ce constituie un privilegiu personal
fondat pe statutul de milites26. Acesta a apãrut ca urmare a provincializãrii armatei27,
apãrutã la sfârºitul Republicii ºi devenitã cvasicompletã în timpul lui Vespasian (69-79).
Fenomenul a dus la o infuzie de principii greceºti, ca urmare a imposibilitãþii de a sustrage
marea masã a militarilor de origine elenã de sub persistenta influenþã a concesiilor juridice
provinciale.
S-a afirmat cã virtutea instrucþiunii adresate guvernatorilor – mandata28 – soldaþii ar
fi avut posibilitatea de a alege între formele romane ºi formele locale, dar, odatã alegerea
fãcutã, aceºtia trebuiau sã respecte exigenþele sistemului juridic adoptat. Astfel, soldatul
cetãþean putea sã testeze în mod valabil folosindu-se de formele greceºti, iar soldatul
peregrin de formele romane, chiar per aes libram, dacã ar fi dorit-o29.
Într-o altã opinie s-a susþinut cã testamentul militar era o tentativã de adaptare a
provincialilor la caracterul latin al armatei30, afirmaþie contestatã de Amelotti care vede
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

D.1O.2.20.3 (Ulpianus 19 ad ed.).
Nov.l8.7; Nov.l07 (Justinianus, a. 541).
C.Th.16.2.4; C.1.2.1 (Constantinus, a. 321); B. Biondi, op. cit., p. 69.
Nov.Marc.5.2; C.1.2.13 (Valentin. et Marcian., a. 455).
C.1.2.14.1 (Leo. et Anthem., a. 470), respectiv C.1.2.25(26).2 (Justinianus, a. 530).
B. Biondi, op. cit., p. 71.
N. Hannestad, op. cit., p. 228. 9
P.F. Girard, op. cit., p. 866.
J. Macqueron, Revue historique de droit français et étranger, 24,1945, p. 144, 146
von Bolla, Zum romischen Militartestament, Studi, Arangio-Ruiz, 1, p. 273.
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în acest testament mai degrabã o cedare a statului în faþa exigenþelor de naturã juridicã
ale provincialilor, cedare motivatã de interesele expansive ale Imperiului31, respectiv pentru
a favoriza recrutarea soldaþilor32. Privilegiile acordate militarilor sunt atât de diverse încât
este imposibil de a le coordona într-o concepþie unicã. În orice caz, testamentul militar nu
poate fi privit ca un exclusiv produs al influenþei greceºti ºi nici ca o transformare a
testamentului in procinctu, care era în desuetudine încã în vremea lui Caesar33. Testamentul
intrã în uzul militarilor încã din timpul lui Caesar, care acordã o temporalis concessio,
datã la care testamentul in procinctu era de mult cãzut în desuetudine. Numeroase
costituþiuni imperiale s-au ocupat de acesta, compoziþia sa fiind definitiv reglementatã în
timpul Imperiului. În timpul lui Titus (79-81), Domiþian (81-96) ºi Nerva (96-98),
testamentul a avut o dezvoltare autonomã: militibus liberam testamenti factionem primus
quidem divus Julius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat postea vero primus
divus Titus dedit: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in
milites contulit: mandatis: Cum in notitiam meam prolatum sit subinde testamenta a
commilitonibus relicta proferri, quae possint in controversiam deduci, si ad diligentiam
legum revocentur et cummilitones simplicitati eorum consulendum existimavi, ut
quoquomodo testati fuissent, poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem
faciendam nuda voluntas testatoris34 – divinul Julius Caesar cel dintâi a acordat militarilor
libera confecþionare a testamentului. Dar aceastã concesiune a fost temporarã. Dupã
aceea a dat-o primul divinul Titus, apoi Domitianus. Pe urmã divinul Nerva a adus pentru
militari cea mai plinã de îngãduinþã pe care a urmat-o ºi Traian ºi de atunci a început a se
insera în mandate un fel de capitol (mandat în sens de ordin imperial): fiindcã mi s-a fãcut
cunoscut cã deseori se aduc testamente rãmase de la ostaºi, care pot fi supuse discuþiei,
dacã dupã diligenþa ºi observaþiunea legilor trebuiau sã fie revocate. Urmãritor dezinteresului
sufletului meu pentru cei mai buni ºi fideli ostaºi am socotit cã trebuie ajutatã simplitatea
lor aºa cã oricum vor testa sã fie valabilã voinþa lor. Sã facã aºadar testamentul cum vor
voi; sã-l facã cum vor putea, sã fie de ajuns pentru împãrþirea bunurilor lor nuda voinþã a
testatorului35. Sub Traian (98-117), testamentul militarului de carierã primeºte o sancþiune
stabilã36 ºi nu mai este supus, din punct de vedere al formei, reglementãrilor dreptului
civil iar, în ceea ce priveºte fondul, acesta era dispensat de o importantã cantitate a
regulilor de drept civil privind facerea testamentului.
Forma testamentului nu mai necesitã realizarea unei prealabile mancipaþiuni, nici
mãcar a unei declaraþii, unui act scris sau semnãturile martorilor37. O formã oarecare
scrisã sau oralã, dar prin care sã fie exprimatã clar voinþa testatorului, este suficientã
M. Amelotti, op. cit., p. 91.
P. Collinet, A. Giffard, op. cit., p. 389
33
C.St. Tomulescu, op. cit., p. 205.
34
D.29. 1. 1.pr.(Ulpi anus 45 ad ed.).
35
N. Corodeanu, op. cit., p. 87, 88
36
P.F. Girard, op. cit., p. 866.
37
Gaius, Institutiones, 2.109, dar aceastã strictã respectare a formelor de la întocmirea
testamentelor a primit unele îngãduinþe, prin constituþiuni imperiale, cât priveºte pe militari, din cauza
prea marii lor neîndemânãri; astfel, aceºtia fac testamente în regulã, chiar ºi fãrã a fi întrunit numãrul
legal de martori, fãrã a se fi folosit procedeul vânzãrii averii ºi fãrã a-ºi fi declarat public testamentul
(trad. de A.N. Popescu, op. cit., p. 151).
31
32
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pentru ca testamentul sã fie valabil, aceeaºi libertate de formã fiind acordatã ºi pentru
revocarea testamentului. Gaius spune cã rigorile dreptului în confecþionarea testamentului
militarilor au fost îndepãrtate pentru imperita, respectiv marea lor ignoranþã; cu atât mai
mult cu cât se aflau într-un mediu în care consultaþiile juridice ºi posibilitãþile de ajutor nu
existau38. De asemenea, o anumitã contribuþie a avut ºi influenþa dreptului grecesc lipsit
de forme în materia de acte patrimoniale, care a dat pentru militari un testament fãrã
forme, un testament care trãieºte prin exprimarea voinþei testatorului – fãrã necesitatea
sigiliilor, a subscriptio ºi superscriptio sau a unui numãr determinat de martori etc. Singura
problemã ce apare este probarea sa ulterioarã, care, de altfel, se poate realiza în orice
condiþii39. Constantin I, printr-o constituþiune, defineºte modul de realizare a testamentului:
quo modo possint aut velint40 - cum pot sau cum vor; în plus constituþiunea cere sã aparã
numai voinþa muribundului. Astfel, testamentul, lãsând la o parte problema probãrii
acestuia, va fi valabil chiar dacã este scris de militar cu sânge pe pavãza sa sau cu vârful
sabiei pe nisip, înainte de a intra în luptã; evident, în practicã voinþa va fi manifestatã
într-o formã care sã nu facã imposibilã probarea ulterioarã a testamentului. Acest privilegiu
este acordat, la început, doar soldaþilor aflaþi în campanie, ca mai apoi sã fie extins
pentru toþi soldaþii de pe uscat ºi de pe mare41. Prevederi aproape identice acordã
testamentum militis chiar ºi civililor ce însoþesc armata ºi mor în teritoriul inamic42, chiar
ºi soldaþii muþi sau surzi având acces la acest testament43. De asemenea, puteau testa
chiar ºi soldaþii condamnaþi ex militari delicto, dar numai în urma unei concesii speciale44.
Împãratul Marcus Aurelius (161-180) va permite chiar ºi soldaþilor filius familiae sã testeze,
dar numai asupra bunurilor achiziþionate in castris45, acesta fiind punctul de plecare al
instituþiei peculium castrense, a cãrei elaborare a urmat o cale autonomã faþã de testamentul
militar.
Testamentul fãcut în perioada dintre înrolare ºi lãsarea la vatrã îºi conservã valabilitatea
încã un an, dacã soldatul a obþinut o honesta sau o causaria missio, iar dacã acesta a fost
lãsat la vatrãignominiae causa, testamentul îºi pierde automat validitatea46. În orice caz,
dupã lãsarea la vatrã, nu mai poate face un testament militar, la redactarea unui nou
testament trebuie sã utilizeze formele ordinare47. Pentru veteranii din Egipt s-a admis
posibilitatea de a face un testament militar chiar ºi dupã lãsarea la vatrã48. De asemenea,
testamentul militar este declarat a fi independent de variaþiile pe care le-ar putea avea

Noailles, op. cit., p. 103.
Biondi, op. cit., p. 72.
40
C.6.21.l5.pr. (Constantinus, a. 334).
41
D.37.13.1.l (Ulpianus 45 ad.ed).
42
D.29.1.44 (Ulpianus 45 ad.ed) ºi D.37.13.l.pr (Ulpianus 45 ad.ed); V. Arangio-Ruiz, op. cit.,
p. 480.
43
D.29.1.4 (Ulpianus I ad.ed).
44
D.29.1.l1.pr (Ulpianus 45 ad.ed); D.28.3.6.6 (Ulpianus 10 ad.sab.); D.24.1.32.8
(Ulpianus 33 ad.sab.); D.32.22.1 (Hermogenianus 4 iuris epit.); D.38.12.1 (Macer 2 de re milit.);
C.6.21.l3 (Valerianus et gallienus, a. 254).
45
Ulpian, Regulae, 20.10; Inst.2.I 2.pr.
46
M. Amelotti, op. cit., p. 84; B. Biondi, op. cit., p. 75.
47
D.29.1.17.4 (Gaius 15 ad.ed.provinc.).
48
Gnomon, § 34.
38
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status familiae49, respectiv emanciparea sau adopþiunea. Legat de conþinutul testamentului
militar, sursele juridice clasice subliniazã independenþa acestuia faþã de principalele norme
ale sistemului testamentar roman. Astfel, acest testament admite heredis institutio ex re
certa50, în ciuda celebrei reguli nemo partim intestatus, partim testatus descendere potest51;
poate institui moºtenitori sub un termen suspensiv cert, sub un termen extinctiv ori o
condiþie rezolutorie52 – contrar principiului semel heres, semper heres53. În testamentul
militar se pot, în mod vãdit, institui erezi sau onora cu legate chiar ºi persoane ce, în mod
normal, nu au capacitate de a culege o moºtenire. Sunt admiºi sã primeascã peregrinii ºi
latinii iuniani, ce erau excluºi de la ius civile ºi, respectiv, de lex Iunia Norbana, celibatarii
excluºi de lex Julia de maritandis ordinibus din anul 17 î.Hr.., orbi, cei cãsãtoriþi fãrã
copii, care nu puteau dobândi decât jumãtate din ceea ce li s-a lãsat prin testament ca
urmare a lex Papia et Poppaea din anul 9 d.Hr. ºi deportaþii54.
Totuºi, rãmân excluºi sclavii proprii nedezrobiþi, servus ponae, femeile imorale, iar
Justinian îi va include ºi pe eretici55. Soldaþii din Egipt nu pot sã lase decât persoanelor
capabile sã primeascã prin testamentul ordinar ºi peregrinilor ce aparþin aceleaºi naþiuni
cu cea cãreia i-a aparþinut testatorul înainte de a primi cetãþenia romanã56. Soldatul
putea face mai multe testamente, iar noul testament nu atrãgea, ca în dreptul civil57,
completa nulitate a celui anterior fãcut. Aceste douã testamente pot ºi trebuie sã fie
aplicate. Testamentul mai vechi58 va fi aplicat în mãsura în care noile dispoziþii testamentare
nu-l fac imposibil de aplicat. Dacã dispoziþiile noului testament fac imposibilã aplicarea
celui anterior fãcut, acesta ar fi o formã indirectã, dar sigurã, de a revoca testamentul mai
vechi.
Printre altele, testatorul nu este obligat sã-ºi dezmoºteneascã expres sui heredes,
dacã vrea sã gratifice o altã persoanã, iar în cazul în care a epuizat patrimoniul prin
legate moºtenitorii nu pot invoca lex Falcidia59, de asemenea, moºtenitorii legali excluºi
în mod injust de la succesiune nu pot apela la querela inofficiosi testamenti, testamentul
militarilor fiind sustras acestei acþiuni60. Totuºi, anumite principii sunt explicit menþinute
ºi pentru testamentum militis, respectiv normele senatusconsultului Lebonian privind
dispoziþiile în favoarea celui care scrie testamentul, normele legale relative la condiþiile
D. 29.1.22 (Marcianus 4 inst.).
D.29.1.12 (Papinianus 6 respag.).
51
Inst.2.l4.5; C.St. Tomulescu, op. cit., p. 208, n. 74, aceastã maximã pare a avea totuºi o
origine postclasicã.
52
D.29.1.15.4 (Ulpianus 45 ad ed.); P.F. Girard, op. cit., p. 866, n. 3 ºi 874, n. 3; I.C. Cãtuneanu,
op. cit., p. 506.
53
D.28.5.89(88) in fine (Gaius I.S. de cas.), regulã consideratã neromanã, dar bazatã pe un text
din Gaius; C.St. Tomulescu, op. cit., p. 208, n. 73.
54
D.32.7.1 (Ulpianus 1 fideic.); 0.29.1.13.2 (Ulpianus 45 ad ed.).
55
Sclavul propriu nedezrobit; 0.29.1.13.3 (Ulpianus 45 ad ed.), servus poenae ºi deportaþii:
0.29.1.13.2 (Ulpianus 45 ad ed.), femeile imorale; 0.29.1.41.1 (Tryphonus 18 dispag. ) ºi 0.34.9.14
(Papinianus 33 quaest), ereticii: C.1.5.22 (Justinianus, a. 531).
56
Gnomon, § 34, 35; M. Amelotti, op. cit., p. 90, 93.
57
Gaius, Institutiones, 2.144.
58
P. Noailles, op. cit., p. 104.
59
Lex Falcidia din 714 R.F./40 î.Hr. este un plebiscit care interzice testatorilor de a face legate
mai mari din averea pe care o lasã, toate legatele care vor depãºi aceastã proporþie urmând a fi reduse.
60
D.5.2.27.2 (Ulpianus 6 opin.).
49
50
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ilicite ºi imorale, nulitatea dispoziþiilor captatorii, limitele legale în materia dezrobirilor
testamentare ºi interdicþiile privind fondul dotal61.La baza cãderii în desuetudine a
testamentului militar stã în primul rând atenuarea regulilor ce contraveneau testamentului
ordinar, iar avantajul testamentului de a putea institui moºtenitori peregrinii, categorie în
care erau incluse adesea ºi rudele cele mai apropiate ale testatorului, dispar ca urmare a
Constitutio Antoniniana din anul 212, ce acordã cetãþenia romanã aproape tuturor
peregrinilor din imperiu62. Justinian va reduce testamentul militar la forma specialã de
testament permis soldaþilor numai în situaþii excepþionale, respectiv cum in expeditionibus
occupati sunt63.

61
62
63

B. Biondi, op. cit., p. 75; Ch. Maynz, op. cit., p. 310.
Amelotti, op. cit., p. 97, 98.
C.6.21.17 (Justinianus, a. 529); P.F. Girard, op. cit., p. 866.
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GARANTAREA DISPONIBILITÃÞII
INTERESULUI GENERAL – LIMITÃ A RESTRÂNGERII
EXERCIÞIULUI LIBERTÃÞILOR
Prof. univ. dr. Dan Claudiu DÃNIªOR
Universitatea din Craiova,
Centrul de Cercetãri Juridice Fundamentale

~

Dedic acest studiu tatãlui meu.
„Conceptele filozofice hrãnite în liniºtea vreunui cabinet
profesoral ar putea distruge o civilizaþie. (...) În mod ciudat, filozofii
noºtri par sã nu-ºi dea seama de efectele devastatoare ale activitãþilor
lor” (Isaiah Berlin, Lecþie inauguralã þinutã la Universitatea din
Oxford – 31 octombrie 1958)

Abstract
The State may restrict the exercise of individual liberties only when the conditions
demanded by art. 53 from the Constitution are accomplished. There are only some
motives that can justify the restriction. The limits of the possibility to invoke the motives
concerning the defense of the general interest can be subordinated to the idea of necessity
of the restriction in a liberal society. This paper aims to configure in a more thorough
analysis one of the limits, which implies that the State is obliged to guarantee the availability
of the general interest when the restriction is ordered. The interest is “general”in opposition
to “private” interests do to the fact that is available to all, and not because is superior to
the interests of all others. “We say that something is available when anyone can dispose
of that something whenever, when that something is not anything in particular, it is nonsomething in itself”1. This approach of the general interest in the procedure of restriction
of the exercise of rights and liberties implies that the national security, the public order or
morality can be invoked only if they are considered as values in themselves and accordingly,
only if by the restriction operated in their name the availability of the general interest is
better assured. The procedural consequence is the priority of the procedure used to
choose the method to defend the general interest upon the substance of one or another
of those ways to satisfy the public good.
Keywords:
Keywords:availability of the general interest, restriction of the exercise of rights,
particular interests, instrumental nature, procedure.
1

Gh. Dãniºor, Metafizica libertãþii, Ed. Paralela 45, 2006, p. 109.
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§ Noþiunea juridicã de interes general
Secolul trecut a fost marcat de înfruntarea, violentã din nefericire, a douã moduri de
înþelegere a raporturilor dintre individ ºi stat: totalitarismul ºi liberalismul. Prima filosofie
a îmbrãcat forme aparent diverse, dar reductibile la faptul cã statul primeazã asupra
individului, cã interesul general are întâietate valoricã asupra intereselor individuale, cã,
aºa cum afirma Hegel, „suprema datorie (a indivizilor, n.n.) este ca ei sã fie membri ai
statului. Când statul este confundat cu societatea civilã ºi se reduce destinaþia lui la apãrarea
proprietãþii ºi a libertãþii personale, atunci interesul indivizilor, ca atare, este scopul suprem
în vederea cãruia ei sunt reuniþi (...). Statul stã însã în cu totul alt raport cu individul; în
timp ce el este spirit obiectiv, individul însuºi nu are obiectivitate, adevãr ºi caracter etic
decât întrucât el este un membru al statului. Reunirea ca atare este ea însãºi adevãratul
conþinut ºi scop...”2. ªi apãrarea acestei „reuniri ca atare”, a ordinii pentru ordine, poate
justifica restrângerea libertãþilor ºi drepturilor oamenilor.
Cea de-a doua filosofie considerã, dimpotrivã, cã în relaþia individ – societate individul
este primordial din punct de vedere valoric, cã el are o valoare în sine, iar societatea ºi
statul nu sunt decât instrumente pentru realizarea libertãþii lui, care devine astfel scopul
oricãrei structuri colective, inclusiv al statului.
Liberalismul este adesea pervertit în epoca actualã prin confundarea sa cu democraþia
ºi afirmarea procedurilor acesteia din urmã ca valori în sine. Democraþia este însã doar
un mijloc, printre altele posibile, de realizare a comunitãþii liberale. Ea se bazeazã pe un
pactum societatis, adicã o formã de coexistenþãîntre cetãþeni egali, generând o ordine de
coordonare, opusã fiind autocraþiei, care se bazeazã pe un pactum subjectionis ,
transformând cetãþenii în supuºi, fiind astfel o ordine de supunere. Preocuparea democraþiei
este astfel orizontalã, cãci ea se orienteazã spre coeziunea socialãºi spre distribuirea
egalitãþii, o egalitate care doreºte sã integreze ºi sã ajusteze, în timp ce liberalismul se
preocupã de spontaneitate ºi de superioritate. Structurarea datoratã lui este verticalã.
Democraþia este un mod de legitimare ºi de exercitare a puterii politice, în timp ce
liberalismul este un mod da a concepe ºi realiza un scop social, libertatea individualã.
Dacã scopul este pervertit ºi apãrarea mecanismelor democratice devine mai importantã
decât libertatea individualã, democraþia însãºi devine totalitarã. Trebuie, deci, pentru ca
libertatea noastrã sã fie garantatã, ca statul democratic sã nu punã interesele democraþiei
înaintea libertãþii persoanelor, ca interesul general, chiar democratic urmãrit, sã nu primeze
asupra intereselor noastre din punct de vedere valoric, ca el sã rãmânã un mijloc, o
procedurã, nu un scop, o valoare. Reunirea oamenilor într-o societate liberalã este fãcutã
cu scopul ca fiecare „sã rãmânã tot atât de liber ca ºi mai înainte”3.
În totalitarism, interesul general justificã restrângerea libertãþii, în timp ce în societatea
liberalã generalizarea unui interes nu este suficientã pentru a limita libertatea, chiar dacã
aceastã generalizare este obþinutã prin mijloace democratice. Aceste mijloace sunt axate
în mod natural pe calculul intereselor sociale prin mijlocirea votului ºi pe negocierea
politicã. Interesul „general” rezultat nemijlocit din utilizarea acestor tehnici nu este suficient
2
G.W.F. Hegel, Principiile filosofiei dreptului sau elemente de drept natural ºi ºtiinþã a statului,
Ed. Academiei, Bucureºti, 1969, p. 278.
3
J.-J. Rousseau, Contractul social, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1957, p. 99.
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pentru justificarea restrângerii libertãþilor ori drepturilor, pentru cã, „într-o societate justã,
(...) drepturile garantate prin intermediul justiþiei nu pot face obiectul negocierii politice,
nici al calculului intereselor sociale”4.
Întrebarea fundamentalã este ce sens trebuie sã aibã interesul general într-o societate
liberalã pentru ca restrângerea exerciþiului drepturilor sau libertãþilor în numele lui sã nu
transforme mecanismele sociale în scopuri în sine, pentru ca oamenii sã rãmânã la fel de
liberi chiar dacã sunt supuºi unor constrângeri.
Prima idee este deja cuprinsã în afirmaþiile de mai sus: interesul general în numele
cãruia statul poate dispune restrângerea exerciþiului libertãþilornu este o generalizare
politicã. El trebuie sã fie just determinat, adicã determinat prin înseºi mijloacele justiþiei,
trebuie sã fie juridic. Iar metoda juridicã de conceptualizare este particularã. Finalitatea
juridicã a demersului cognitiv nu este determinarea rezultatului însuºi, ci a metodelor de
acþiune pentru atingerea scopului meta-juridic. ªi aceasta într-un mod specific: nu acþiunea
în sine este juridicã, ci metodele de a face subiectul sã aleagã un anumit tip de acþiune.
Alegerea formei acþiunii este obiectul cunoaºterii juridice. Determinarea scopului acþiunii
este apanajul altor tehnici de cunoaºtere: filosoficã, politicã, economicã, sociologicã etc.
Determinarea metodelor de acþiune pentru realizarea materialã a scopului social, de
asemenea. Dreptul se mulþumeºte cu determinarea alegerii formei de orientare a subiecþilor
în vederea unui tip de acþiune. Desigur, el va constrânge formele de alegere a scopului ºi
metodelor, dar aceastã constrângere nu se bazeazã pe eliminarea valoricã a unora dintre
ele, ci pe un echilibru formal între valori. Interesul general nu este deci, din punct de
vedere juridic, o valoare.
Din punct de vedere juridic, interesul general nu are vreun conþinut. El nu este ceva.
Este o realitate formalã, nu substanþialã. Interesul general este, juridic vorbind, doar o
procedurã prin care se alege o formã a libertãþii de a acþiona. El este astfel de aceeaºi
naturã, nu superior libertãþii. Diferenþa dintre interesul general ºi libertate este datoratã
doar perspectivei: pentru stat, libertatea este abstractã, iar interesul general concret,
pentru individ, interesul general este abstract, iar libertatea concretã. Obiectivul construirii
unei societãþi liberale, opusã uneia totalitare, lãmureºte perspectiva necesarã: libertatea
este scop, deci ea este concretã, în timp ce interesul general este un mijloc, deci este
abstract, lipsit de conþinut în el însuºi. El are un conþinut doar când este contingent,
conjunctural, finit, cãci „finitatea contingentului (...) constã (...) în faptul cã determinarea
formei este deosebitã de conþinut, ºi dacã ceva este contingent (...) depinde de conþinut”5.
Din punct de vedere juridic, interesul general are un conþinut doar dacã este conjunctural.
Conþinutul interesului general depinde de tipul ameninþãrii la adresa libertãþii pe care o
eliminã apãrarea lui. Nu apãrarea interesului general în sine este scopul, ci eliminarea
ameninþãrii la adresa libertãþii.
Raporturile dintre interesul general ºi libertatea individualã nu sunt ierarhice. Interesul
este „general” nu pentru cã este superior intereselor individuale, ci pentru cã este disponibil
oricui ºi oricând. Disponibilitatea, nu superioritatea, îl face general.

J. Rawls, Théorie de la justice, Paris, Ed. Seuil, 1987, p. 30.
G.W.F. Hegel, Enciclopedia ºtiinþelor filozofice, Partea întâi, Logica, §145, Ed. Academiei R.P.R.,
1962, p. 266.
4
5
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§ Înþelesul garantãrii disponibilitãþii interesului general
„Spunem cã ceva este disponibil atunci când de acel ceva se poate dispune de cãtre
oricine ºi oricând, atunci când acel ceva nu e ceva anume, este ne-ceva în el însuºi”6.
Disponibilitatea interesului general implicã deci trei aspecte: accesibilitatea generalã,
accesibilitatea temporalã ºi lipsa unui conþinut substanþial. Invocarea interesului general
pentru a restrânge exerciþiul unor drepturi ori libertãþi trebuie sã fie fãcutã în aºa fel încât
el sã rãmânã disponibil în toate cele trei sensuri.

1. Interesul general poate fi invocat ca motiv de limitare a libertãþii doar dacã el
rãmâne accesibil tuturor
Interesul general poate fi invocat ca motiv de limitare a libertãþii doar dacã el rãmâne
accesibil tuturor. Cei care suportã constrângerea trebuie sã aibã acces la beneficiile rezultate
pentru libertate din apãrarea interesului general. Art. 53 din Constituþia României are în
mod evident în vedere acest sens al generalitãþii interesului atunci când afirmã cã mãsura
de restrângere a exerciþiului dreptului sau libertãþii trebuie sã fie aplicatã nediscriminatoriu.
Astfel, Constituþia impune disponibilitatea interesului general: prin apãrarea sa, persoanele
suportã restrângerea ºi beneficiazã de ea în mod egal, adicã fãrã deosebire în raport de
criteriile de nediscriminare enumerate de art. 4 C sau de altele de natura acelora. Dealtfel,
criteriile enumerate au ca naturã comunã caracterul indisponibil al apartenenþei la anumite
grupuri (rasã, etnie, sex) sau caracterul procedural al participãrii la formarea spaþiului
public (apartenenþa ºi opinia politicã). Disponibilitatea interesului general este garantatã
deci de imposibilitatea de a invoca apartenenþe indisponibile pentru persoane pentru a
justifica accesul diferenþiat la spaþiul public, care trebuie determinat doar procedural, nu
substanþial.
Restrângerea libertãþii în numele interesului general trebuie sã fie deci fãcutã în aºa
fel încât beneficiile spaþiului public sã fie disponibile fãrã discriminare tuturor. A contrario,
orice restrângere care se bazeazã pe o indisponibilizare a interesului general pentru o
categorie de persoane constituitã pe criterii de natura celor de nediscriminare este
neconstituþionalã.
Ceea ce trebuie foarte clar precizat este cã interesul general nu poate fi invocat dacã
este încãlcatã disponibilitatea lui, deci cã aceastã condiþie este distinctã de cea prevãzutã
de art. 53 din Constituþia României în alineatul al doilea. Este vorba deci de modul
determinãrii interesului general, nu de modul determinãrii mãsurii de restrângere. De
exemplu, dacã interesul general este determinat ca interes al celor mai mulþi care au o
anumitã religie (cum s-a întâmplat în România prin art. 3 al Decretul-lege nr. 126 din 24
aprilie 1990, care dispunea cã „situaþia juridicã a lãcaºurilor de cult ºi a caselor parohiale
care au aparþinut Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-catolicã) ºi au fost preluate de
Biserica Ortodoxã Românã se va stabili de cãtre o comisie mixtã formatã din reprezentanþii
clericali ai celor douã culte religioase, (þinând seama de dorinþa credincioºilor din
comunitãþile care deþin aceste bunuri) (s.n.)”, atunci el nu poate fi invocat în mod
constituþional. Statul impune o restrângere a dreptului de proprietate în numele interesului
general determinat în funcþie de ponderea credincioºilor unui anumit cult. Interesul general
6

Gh. Dãniºor, op. cit., p. 109.
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devine astfel indisponibil pentru credincioºii celuilalt cult, inferiori ca numãr, statul utilizând
pentru determinarea caracterului general al interesului un criteriu discriminatoriu, religia,
ºi încãlcându-ºi necesara neutralitate7. Un alt exemplu este condiþia de dispersie teritorialã
a cetãþenilor care se pot asocia în partide politice, declaratã dealtfel, dupã mai multe
ezitãri, neconstituþionalã de cãtre Curtea Constituþionalã8, cãci aceasta era fãcutã în aºa
fel încât o minoritate etnicã concentratã într-o parte a teritoriului sã nu poatã înregistra
un partid politic, chiar dacã la nivelul populaþiei României avea o pondere semnificativã.
Statul opera ºi în acest caz, chiar dacã mai mascat, o restrângere a exerciþiului libertãþii
de asociere în numele interesului general, determinat în funcþie de etnie, interesul general
devenind indisponibil populaþiei minoritare, în speþã maghiarii. Oricum, libertatea de
asociere a cetãþenilor era limitatã pe criteriul situãrii teritoriale a acestora, interzisãîntr-un
stat unitar, în care libertãþile sunt nu doar aceleaºi pentru toþi, ci aceleaºi peste tot. Este
vorba tot de o determinare a interesului general pornind de la un criteriu de natura celor
enumerate de art. 4C.

2. Interesul general poate fi invocat pentru a justifica restrângerea exerciþiului libertãþii
doar dacã rãmâne accesibil oricând
Interesul general poate fi invocat pentru a justifica restrângerea exerciþiului libertãþii
doar dacã rãmâne accesibil oricând. Aceastã generalizare a interesului în raport cu timpul
îl face nu independent faþã de conjuncturã, cãci el este dimpotrivã, cum vom vedea,
necesarmente conjunctural, ci accesibil în orice moment tuturor. A contrario, orice
determinare a interesului general care îl face indisponibil în anumite momente este
neconstituþionalã. Nu este vorba de condiþia ca restrângerea sã fie temporarã, ci de o
condiþie distinctã, care implicã modul determinãrii interesului general, nu modul
determinãrii mãsurii de restrângere a exerciþiului drepturilor ori libertãþilor.
De exemplu, instituirea unor sisteme speciale, derogatorii de la procedura comunã,
în numele apãrãrii securitãþii naþionale contra unor ameninþãri generice ºi perpetue, cum
ar fi terorismul, face ca interesul general sã nu mai fie temporar disponibil pentru cei care
sunt suspectaþi de fapte calificate a priori drept terorism. Interesul general fiind definit
prin opoziþie faþã de o ameninþare difuzãºi perpetuã, creeazã premisa unei eliminãri
temporare arbitrare a unor persoane de la egalitatea protecþiei publice. Este vorba nu de
aplicarea discriminatorie a unui tratament diferit unor categorii de persoane, ci de definirea
interesului general care stã la baza acestui tratament, definire care are ca fundament
posibilitatea de a suspenda temporar beneficiile spaþiului public pentru anumite persoane
doar în baza calificãrii a prioria faptelor lor ca fiind încadrate într-un gen de ameninþare
neidentificabilã, pornind de la criteriile utilizate în mod obiºnuit, la adresa securitãþii
naþionale. Cum securitatea naþionalã este un concept opoziþional, instituirea unei opoziþii
faþã de o realitate nedefinibilã face ca ea însãºi sã fie contaminatã de aceeaºi imposibilitate
de încadrare precisã. Acest tip de încãlcare a disponibilitãþii temporale a interesului general
este practicatã în România în ceea ce priveºte corupþia. Fenomenul fiind difuz ºi generalizat,
a determinat o definire a interesului general care trebuie apãrat prin eradicarea lui ca
þinând de securitatea naþionalã, concept care îºi extinde astfel sfera, justificând intervenþia
7
Pentru detalii a se vedea, Libertatea în capcanã. Aporii ale justitiei constituionale, Ed. Universul
Juridic, Bucureºti, 2014, p. 82-86.
8
Decizia C.C.R. nr. 75 din 26 februarie 2015, www.ccr.ro.
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unor proceduri speciale, implicând organe speciale, inclusiv serviciile secrete care
garanteazã securitatea naþionalã, în sfere ale relaþiilor sociale care nu au în mod natural
nicio legãturã cu securitatea naþionalã. Protecþia publicã a persoanelor care sunt doar
suspectate de corupþie este temporar indisponibilã. Ele nu mai pot invoca interesul general
pentru a se proteja. Un exemplu relevant este diabolizarea procedurii care protejeazã
Parlamentul de eventualele excese ale Ministerului Public faþã de parlamentari. Orice
refuz de a „ridica” imunitatea este taxat ca fiind o protecþie contrarã interesului general
acordatã persoanei parlamentarului suspectat de corupþie. Deºi interesul general presupune
ca funcþionarea Parlamentului sã nu fie periclitatã prin luarea unor mãsuri preventive sau
urmãrirea penalã abuzivã a aleºilor poporului, modul definirii interesului general prin
opoziþie cu fenomenul difuz al corupþiei face ca parlamentarii sã nu mai poatã beneficia
pe durata mandatului de protecþia constituþional cuvenitã.

3. Interesul general poate fi invocat pentru a justifica restrângerea exerciþiului libertãþii
doar dacã rãmâne instrumental
Interesul general nu are un conþinut în sine. Acesta este cel de al treilea sens al
disponibilitãþii sale. El este ne-ceva în el însuºi. Problema este cum anume trebuie atunci
determinat. O primã variantã, din nefericire cel mai ades utilizatã, este sã îl determinãm
prin opoziþie faþã de interesul particular. Aceastã opoziþie poate fi înþeleasã la rândul ei
îndouã moduri: interesul general este o generalizare a intereselor private, o rezultantã a
lor, sau interesul general este calitativ diferit de interesele particulare, fiind interesul unei
realitãþi colective, unui spirit obiectiv, cum ar fi statul sau naþiunea. Cea de-a doua metodã
de a determina aceastã realitate, în sine fãrã conþinut determinat, porneºte de la tipul de
ameninþare la adresa libertãþii individuale pe care apãrarea interesului general o eliminã.
Este o metodã mai dificilã, indirectã fiind, dar care rãspunde unei cerinþe fundamentale a
societãþii liberale: prioritatea libertãþii.
Prima variantã de generalizare a interesului poate fi compatibilã cu o societate liberalã
doar dacã generalizarea ia în calcul interesele particulare ale tuturor. Dificultatea constã
în faptul cã este practic imposibil sã cunoaºtem interesele tuturor, ceea ce implicã în mod
automat utilizarea unui set mai restrâns de interese cognoscibile ºi intervenþia nediscriminãrii
ca principiu de generalizare. De fapt, metoda este indirectã, cãci ea depinde de modul
înþelegerii egalitãþii, ºi riscantã, pentru cã gliseazãîntotdeauna analiza de la determinarea
interesului general la aplicarea nediscriminatorie a mãsurii de restrângerea exerciþiului
libertãþii, cum am vãzut mai sus. Riscul este ca pornind de la egalitate sã nu mai putem sã
ajungem la libertate9. Facilitatea metodei este deci doar aparentã, cãci sensurile egalitãþii
sunt prea multe ºi prea vagi, egalitatea întreþinând, pe de altã parte, relaþii adesea
opoziþionale cu libertatea individualã. Cea de a doua metodã de generalizare, care face
din interesul general interesul unei realitãþi colective, este ºi mai riscantã. Ea este tipicã
totalitarismelor. Dacã interesul general este determinat ca fiind al naþiunii sau statului ca
realitãþi distincte ºi superioare individului, atunci libertatea poate fi oricând restrânsã,
pentru cã interesul general nu mai este prin naturã disponibil persoanelor.
Pentru a fi fundament al unei societãþi liberale, interesul general trebuie sã fie deci
determinat pornind de la libertate. El rãmâne disponibil doar cu condiþia ca prin modul
9

A se vedea G. Sartori, Teoria democraþiei reinterpretatã, Ed. Polirom, Iaºi, 1999, p. 344.
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determinãrii lui sã fie protejatã libertatea individualã. Existã, pornind de la acest tip de
determinare a interesului general, anumite limite procedurale derivate din prioritatea
valoricã a libertãþii: interesul general este un instrument, nu un scop, deci trebuie determinat
instrumental, nu valoric; cel care invocã motivele de restrângere trebuie sã probeze cã
prin apãrarea lor apãrã drepturile ori libertãþile persoanelor, probând în acelaºi timp
derivabilitatea protecþiei persoanelor din protecþia interesului general; protecþia acordatã
persoanelor prin apãrarea interesului general trebuie sã fie concretã; protecþia rezultatã
pentru unele persoane din restrângerea drepturilor altora în numele cauzelor prevãzute
de art. 53C trebuie sã fie nemijlocitã ºi statul trebuie sã probeze cã modul apãrãrii interesului
general este a priori apt sã conducã la realizarea apãrãrii drepturilor ori libertãþilor
persoanelor10.
Securitatea naþionalã, ordinea, sãnãtatea ºi morala publicã nu au un conþinut
determinat în abstract. Conþinutul lor depinde de tipul ameninþãrii la adresa libertãþii pe
care o eliminã apãrarea lor.
Noþiunile de securitate naþionalã, ordine, moralã, ori sãnãtate publicã sunt noþiuni
extrajuridice. Pentru a primi un conþinut juridic, ele trebuie formalizate, ceea ce presupune
cã trebuie considerate ca neavând un conþinut valoric în sine. Ele primesc un astfel de
conþinut doar pentru cei care opereazã în sferele nejuridice de acþiune în baza alegerii
formale fãcute în sfera dreptului. Din punct de vedere juridic, securitatea naþionalã, ordinea,
sãnãtatea ºi morala publicã nu sunt deci valori.
Curtea Constituþionalã le considerã valori. Astfel, pentru ea, „valoarea socialã, care
constituie obiectul infracþiunii ºi, totodatã, obiectul ocrotirii juridice pe care legiuitorul
urmãreºte sã o realizeze prin incriminarea ºi sancþionarea penalã a rãspândirii de materiale
obscene, este morala publicã”11(s.n.). Curtea face deci din valoarea perfecþionistã în sine
obiectul ocrotirii juridice, fãrã sã determine care sunt persoanele ºi drepturile astfel ocrotite.
Valoarea perfecþionistã sau interesul general nu mai sunt astfel disponibile. Ele nu
mai asigurã libertatea. Indisponibilizarea interesului general sau valorilor perfecþioniste,
prin transformarea lor în scopuri în sine, cu un conþinut valoric, distruge derivabilitatea
protecþiei libertãþii din protecþia lor.
Viziunea juridicã asupra conceptelor politice sau sociologice utilizate de art. 53 C
presupune transfigurarea lor din concepte care descriu o realitate materialã în concepte
care descriu o formã de protecþie a libertãþii. Astfel, morala publicã are pentru un om
politic o anumitã consistenþã: ea înseamnã ceva. Pentru jurist însã ea rãmâne disponibilã,
adicã ea poate fi utilizatã de cãtre oricine ºi oricând pentru a se proteja, doar dacã nu are
un conþinut, dacã este ne-ceva, adicã doar o formã, pe care, protejând-o, protejãm
libertatea cuiva. Conþinutul ei este determinat doar prin prisma prioritãþii procedurii de
protecþie a persoanei faþã de o moralã concretã sau alta.
Dacã aplicãm acest tip de formalizare problemei raporturilor dintre morala publicã ºi
restrângerea libertãþii de exprimare, atunci restrângerea libertãþii este necesarã într-o
societate liberalã doar dacã protecþia unor persoane este prioritarã faþã de apãrarea
moralitãþii în sine, deci dacã morala rãmâne disponibilã persoanei, nefiind impus un
conþinut al acesteia de cãtre stat. Protecþia persoanelor vulnerabile din punct de vedere
10
A se vedea articolul Justificarea necesitãþii restrângerii exerciþiului drepturilor ori libertãþilor
într-o societate liberalã, Revista românã de drept privat nr. 1/2014, p. 48–59.
11
Decizia nr. 19/2005, www.legalis.ro.
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moral, a minorilor, de exemplu, nu trebuie fãcutã prin impunerea unei opþiuni morale, ci
prin proceduri de evitare a contactului prematur cu anumite manifestãri ale libertãþii de
exprimare care ar putea fi moralmente periculoase pentru minor. Reacþia proceduralã
precede astfel reacþia substanþialã, justul precede binele. În loc sã impunem celui care se
exprimã o opþiune moralã, restrângându-i libertatea, impunem o procedurã de încadrare
a contactului minorilor cu posibilele materiale obscene rezultate din exercitarea libertãþii
de exprimare.
Acþiunea statului pentru protecþia interesului general sau valorilor perfecþioniste trebuie
sã fie privitã din punct de vedere juridic, adicã nu prin raportare la scopurile sociale, ci la
alegerea formalã a metodei de acþiune. Din punct de vedere juridic, nu este relevant care
acþiuni sunt valoric mai bune, ci cum putem sã alegem una dintre multiplele posibilitãþi
fãrã sã încãlcãm un echilibru formal just între ele. Dupã ce determinãm acest just echilibru,
putem analiza substanþa valoricã a mãsurilor care pot restrânge exerciþiul drepturilor ori
libertãþilor.

§ Primatul procedurii asupra substanþei
Consecinþa determinãrii juridice a interesului general în materia justificãrii necesitãþii
restrângerii exerciþiului unor drepturi ori libertãþi într-o societate liberalã este primatul
procedurii de alegere a modului de apãrare a interesului general asupra determinãrii
substanþei uneia sau alteia dintre aceste modalitãþi de satisfacere a binelui public.
Statul trebuie sã arate clar justeþea procedurii de arbitraj între multiplele posibilitãþi,
în sine bune, de protecþie a securitãþii naþionale, a ordinii, sãnãtãþii ori moralei publice.
Omiterea acestei justificãri sau inconsistenþa ei face ca mãsura sã nu fie necesarã într-o
societate liberalã.
Disponibilitatea interesului general este garantatã doar dacã persoanei îi este
întotdeauna deschisã o cale proceduralã de a face prioritarã analiza echilibrului dintre
interesul sãu ºi interesul general faþã de conþinutul politic al acestuia din urmã. Accesul la
justiþie are astfel un sens diferit de accesul la judecãtor. El este accesul la prioritatea
justului asupra binelui.

VERGINIA VEDINAº
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STABILITATE LEGISLATIVÃ ªI CODIFICARE
ÎN ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ
Prof. univ. dr. Verginia VEDINAª1
Abstract
The article aims to analyze the legal stability as an essential component of the rule
of law. The analysis relates to both constitutional and legal framework and to practice of
competent public authorities for regulation. Equally, it is envisaged also the normative
work of public administration authorities in a critical view, which reveals the “deviations”
from requirements imposed by law and the principles of law equally. One of the reasons
that governs them is the essence of an administrative code which, although is a project
undertaken by all governments, is not yet translated into practice, which affects the legality
of public administration activity.
Keywords: legislative stability, instability, legality, rule of law, public administration,
administrative code, codification.

§ Consideraþii generale
„Importanþa respectãrii principiului securitãþii juridice pentru existenþa statului de
drept impune o mai mare atenþie acordatã calitãþii legii”2. Calitatea legii ºi, mai departe,
calitatea procesului de legiferare, în general, sunt elemente definitorii pentru o societate
care aspirã la normalizare. Statul de drept a fost definit, în mod tradiþional, ca acel tip de
stat în care legea este respectatã.
Sau, cum spunea Hegel, statul, în care domnia oamenilor este înlocuitã cu domnia
legii. Evoluþia legislaþiei contemporane impune regândiri ºi redefiniri în ceea ce priveºte
inclusiv conceptele fundamentale ale dreptului.
Din ce în ce mai mult, respectul legii trebuie înþeles atât din punct de vedere al
subiectelor de drept care cad sub incidenþa legii, cât ºi din cel al subiectelor de drept
public care sunt învestite, prin Constituþie, sã legifereze.

Profesor la Facultatea de Drept a Universitãþii din Bucureºti, membru asociat al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã; e-mail: verginia.vedinas@rcc.ro.
2
I. Predescu, M. Safta, Principiul securitãþii juridice, fundament al statului de drept. Repere
jurisprudenþiale, publicat pe http:II/193.226.121/publications/buletin/8/predescu.pdf, p. 18, consultat
la 23.01.2015.
1
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g, ea evocând toate actele
A legifera este o sintagmã pe care o înþelegem în sens lar
larg
primar
,
secundar
sau terþiar
normative care conþin reglementãri cu caracter primar,
terþiar,, care sunt
obligatorii pentru particularidar ºi pentru autoritãþi, în egalã mãsurã.
Autoritãþile contemporane sunt caracterizate, în general, printr-o accelerare în materie
de legiferare, am putea spune chiar o frenezie, care creeazã probleme din punct de vedere
al fondului reglementãrii, dar ºi al procedurii prin care se legifereazã.
Este evident cãîn prezent se legifereazã mult, dar, oare, se legifereazã bine?3
În opinia noastrã, este o întrebare retoricã. Se manifestã carenþe la toate nivelele de
reglementare sau de legiferare, în sensul larg al termenului, pe care le vom analiza în secþiunile
ulterioare ale prezentului material. Credem cã deficienþele care se manifestã vizeazã, în
egalã mãsurã, fondul reglementãrii, conþinutul actului normativ propriu-zis, cât ºi procedura
în care se legifereazã, precum ºi atitudinea faþã de procesul în care se realizeazã actul de
reglementare, care relevã o lipsã de responsabilitate ºi de respect, în egalã mãsurã.
O altã cauzã care genereazã toate carenþele pe care le-am evocat anterior vizeazã
faptul cã se legifereazã pro causa, în consideraþiunea unor situaþii concrete, a unor persoane
determinate, care chiar nu au nicio legãturã cu existenþa unei relaþii sociale obiective care
sã se impunã a fi reglementatã. Norma juridicã reprezintã, conform unei definiþii primare,
o regulã de conduitã generalã, abstractã, cu caracter obligatoriu, a cãrei executare sau
respectare, dupã caz, se asigurã de bunãvoie sau în caz de nevoie, prin intervenþia forþei
de constrângere a statului. Elaborarea unei norme juridice se supune unor rigori, care au
fost consacrate printr-o reglementare-cadru, al cãrei obiect îl reprezintã, cum rezultã din
mele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor nor
mative4.
chiar titlul ei, nor
normele
normative
mativitate juridicã
Exigenþe în activitatea de nor
normativitate
Nu ne propunem sã analizãm toate prescripþiile pe care le instituie actul normativ. Ne
propunem sã ne concentrãm atenþia asupra celor pe care le considerãm relevante pentru
administraþia publicã, prin efectele negative, nocive chiar, pe care le produc asupra acesteia.
Primul principiu la care ne raportãm este acela cã prin actul normativ, încã din faza de
proiect „trebuie sã se instituie reguli necesare, suficiente ºi posibile, care sã conducã la cât
mai mare stabilitate ºi eficienþã legislativã” 5. În continuare, textul impune ca „soluþiile pe care
le cuprinde trebuie sã fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social,
politica legislativã a statului român ºi cerinþele corelãrii cu ansamblul reglementãrilor interne ºi
ale armonizãrii legislaþiei naþionale cu legislaþia comunitarãºi cu tratatele internaþionale”.
Deºi textul a fost redactat în anul 2011, prin modificãrile aduse alin. (1) al articolului 6
al Legii nr. 24/2000 prin Legea nr. 29/2011, el este criticabil sub aspectul faptului
cãface referire la „legislaþia comunitarã”, în contextul în care, dupã intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona6, nu se mai utilizeazã conceptul de comunitar, comunitãþi europene,
I. Predescu, M. Safta,art. cit., p. 2, consultat la data de 10 martie 2015.
Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea
actelor normative, republicatã în M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010.
5
Norma se regãseºte în art. 6 alin. (1) astfel cum a fost modificat prin pct. 1 al art. I din Legea nr. 29
din 11 martie 2011 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã
legislativã pentru elaborarea actelor normative, publicatã în M. Of. nr. 182 din 15 martie 2011.
6
Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 ºi a fost ratificat prin Legea nr. 13
din 7 februarie 2008, pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind
Uniunea Europeanã ºi a Tratatului de instituire a Comunitãþii Europene, semnat la Lisabona la 13
decembrie 2007, publicatã în M. Of. nr. 107 din 12 februarie 2008.
3
4

RSJ nr. 1/20
15
/201

VERGINIA VEDINAº

121

ceea ce a atras înlocuirea lor, la nivelul limbajului juridic ºi instituþional, cu sintagma „legislaþia
Uniunii Europene”.
Dincolo de aceste aspecte, din analiza textului de lege anterior citat rezultã anumite
exigenþe impuse procesului de legiferare, în sens de reglementare. Cum am mai arãtat,
utilizãm termenul „legiferare” în accepþiunea lato sensu, care include orice formã de
normativitate juridicã, indiferent de categoria de organ care o exercitã. În acest context,
activitate normativã regãsim la nivelul Parlamentului, care este singura autoritate legiuitoare
nului, care este învestit, în baza delegãrii legislative, cu atribuþia de a
a þãrii, al Guver
Guvernului,
adopta acte juridice cu forþa legii, numite ordonanþe, cât ºi acte juridice subsecvente legii,
nului ºiadministraþiei
prin care legea este pusãîn executare, numite hotãrâri ale Guver
Guvernului
centrale de specialitate, atât cea subordonatã7, cât ºi cea autonomã8. De la nivelul acesteia
emanã ordine, instrucþiuni, norme metodologice, precizãri ºi alte categorii de acte juridice
care pot avea, în egalã mãsurã, caracter individual, dar ºi normativ. Adãugãm administraþia
publicã de la nivelul unitãþilor administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale, respectiv consiliile locale
locale, judeþene
judeþene,
primarii ºi preºedinþii consiliilor judeþene
judeþene, precum ºi prefectul
prefectul, care adoptã sau, dupã caz,
emite hotãrâri9,dispoziþii10 sau ordine11. Trebuie avute în vedere ºi autoritãþile publice
autonome, aflate sub control parlamentar, al cãror statut le plaseazã în afara clasicei
trinitãþi a puterilor statului. Exempli gratia, Curtea de Conturi, are misiunea potrivit
Constituþiei12 ºi legii sale organice, sã exercite controlul asupra modului de formare, de
administrare ºi de întrebuinþare a resurselor financiare ale statului ºi ale sectorului public.
În exercitarea atribuþiilor sale, ea adoptã regulamente, cel mai important dintre ele este
regulamentul de organizare ºi desfãºurare a activitãþilor specifice (RODAS), care se publicã
în Monitorul Oficial al României, Partea I13.
O altã autoritate publicã autonomã este Autoritatea de Supraveghere Financiarã14, în
a cãrei competenþã intrã ºi emiterea de acte administrative cu caracter normativ, denumite
reglementãri.
Toate aceste categorii de autoritãþi publice dispun, aºa cum am menþionat deja, de
anumite competenþe normative, în exercitarea cãrora se supun aceloraºi exigenþe care
sunt prevãzute de Legea nr. 24/2000.
Nu ne propunem, prin prezentul material, sã ne raportãm la toate prescripþiile de
tehnicã legislativã consacrate de Legea nr. 24/2000. Interes pentru studiul de faþã prezintã
7
Conform art. 116–117 din Constituþie, administraþia centralã de specialitate este formatã din
ministere, care se organizeazãºi funcþioneazã numai în subordinea Guvernului, ºi alte autoritãþi centrale
care se pot organiza ºi funcþioneazã în subordinea Guvernului, în subordinea unui minister sau ca
autoritãþi centrale autonome.
8
Autoritãþi centrale autonome, potrivit art. 117 alin. (3) din Constituþie, se pot înfiinþa prin lege
organicã.
9
Consiliile locale ºi judeþene adoptã, conform art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraþiei publice locale, hotãrâri.
10
Primarul ºi preºedinþii consiliilor judeþene emit, conform art. 61 din Legea nr. 215/2001 a
administraþiei publice locale, dispoziþii.
11
Prefectul emite, conform art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, ordine.
12
Avem în vedere art. 140 din Constituþie.
13
Potrivit art. 11 din Legea nr. 94/1992, republicatã. Forma actualã a RODAS a fost aprobatã
prin Hotãrârea Plenului Curþii de Conturi nr. 155/2010, publicatã în M. Of. nr. 547 din 24 iulie 2014.
14
Organizarea ºi funcþionarea acesteia sunt reglementate prin O.U.G. nr. 93/2012, publicatã în
M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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regulile consacrate prin articolul 6 alin. (1) al Legii nr. 24/2000, din conþinutul cãruia
rezultã urmãtoarele exigenþe impuse proiectelor de acte normative ºi, implicit, actelor
normative înseºi:
a) regulile instituite sã fie necesare, în sensul cã sã rãspundã unor nevoi sociale care
sã se impunã a fi reglementate prin norme juridice;
b) sã se consacre soluþii normative suficiente, care sã acopere nevoile sociale care le-au
generat; cerinþa suficienþei nu trebuie sã genereze o apetenþã în a reglementa, care sã
determine inflaþie de reglementãri
reglementãri. Trebuie sã existe un echilibru între trebuinþe ºi soluþii;
c) normele juridice trebuie sã promoveze soluþii posibile, care sã se poatã pune în
executare sau, dupã caz, sã poatã fi respectate. Acest lucru vine din claritatea normei,
care trebuie sã fie uºor de interpretat ºi aplicat ºi care sã realizeze o armonie între litera ºi
spiritual ei;
d) eficienþa legislativã reprezintã o consecinþã a respectãrii cerinþelor anterior
menþionate care trebuie sã reprezinte finalitatea normei, aptitudinea ei de a oferi o
reglementare oportunã, coerentãºi corespunzãtoare situaþiei care a determinat-o, pe care
subiectele destinatare ale normei sã o poatã aplica ºi executa fãrã dificultãþi în a-i înþelege
conþinutul ºi procedura de urmat;
e) fundamentarea temeinicã a soluþiilor pe care le consacrã norma care se regãseºte
în expunerea de motive15 sau, dupã caz, în nota de fundamentare16.
Fundamentarea temeinicã, la rândul ei, trebuie sã se facã þinându-se seama de anumite
criterii. Mai întâi, este necesar sã se urmãreascã interesul social, pe care norma trebuie nu
efectiv În al doilea rând, autorul actului
doar sã îºi propunã sã-l satisfacã
satisfacã, ci sã-l satisfacã efectiv.
normativ trebuie sã se raporteze la politica legislativã a statului român. În funcþie de modul
în care autoritãþile publice înþeleg sã-ºi exercite atribuþiile în sfera de reglementare, poate
fi influenþatã pozitiv sau negativ politica legislativã dintr-un stat. Este suficient sã ne raportãm
exemplificativ la materia delegãrii legislative, pornind de la modul în care guvernele care
s-au succedat dupã 8 decembrie 199117 au înþeles sã apeleze la acest procedeu legislativ.
Trãsãtura dominantã a fost aceea a unui exces de ordonanþe ale Guvernului, mai ales cele
de urgenþã, ceea ce a determinat, evident, modul de derulare a politicii legislative în
România, aspect asupra cãruia vom reveni în secþiunea urmãtoare.
Tipuri de nereguli întâlnite în procedura de adoptare a actelor nor
mative
normative
Vom analiza aceastã problemã raportându-ne la cele douã nivele unde se regãseºte
aceastã activitate, respectiv nivelul central ºi nivelul local.
La nivel central, primul aspect pe care-l semnalãm este instabilitatea legislativã. Ea
se manifestã sub douã aspecte:
a) pe de o parte, înlocuirea periodicã a unor acte normative cu alte acte normative,
care reglementeazã aceeaºi materie ºi care, analizate comparativ, se poate constata cã nu
cuprind norme fundamental diferite faþã de cele care le-au înlocuit. Sã exemplificãm cu
reglementarea în materia descentralizãrii
descentralizãrii. Aceasta reprezintã unul din principiile care
Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 24/2000, expunerea de motive se întocmeºte în
cazul proiectelor de lege ºi al iniþiativelor legislative.
16
Potrivit art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2000, notele de fundamentare se redacteazã în
cazul ordonanþelor ºi hotãrârilor Guvernului.
17
Avem în vedere data aprobãrii prin referendum a Constituþiei României, care a consacrat
delegarea legislativãîn fostul articol 114, devenit 115 dupã revizuirea ºi republicarea Constituþiei.
15
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guverneazã organizarea ºi funcþionarea administraþiei publice locale, consacrat atât de
Constituþie18, cât ºi de Legea administraþiei publice locale nr. 215/200119.
Datoritã interesului pe care-l prezintã, el excedeazã calitãþii de principiu aplicabil
administraþiei publice, devenind un principiu de organizare ºi funcþionare a statului însuºi,
o coordonatã a politicii statale în plan intern, ceea ce face ca el sã beneficieze de o lege
separatã. Acest lucru este comun tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, care îl
reglementeazã la nivel constituþional, unele dintre ele în mod dezvoltat, consacrându-i
condiþii ºi proceduri20. Dupã ce a fost consacratã de Constituþie, în forma iniþialã, într-un
mod în care a stârnit unele dezbateri21, acest principiu a beneficiat de o primã reglementare,
reprezentatã de Legea nr. 213/199822, care ulterior a fost abrogatã prin Legea nr. 339/200423,
iar în anul 2013 Guvernul ºi-a angajat rãspunderea pe un nou proiect de lege privind
descentralizarea, care a fost însã declarat neconstituþional de cãtre Curtea Constituþionalã24.
Dacã nu s-ar fi întâmplat acest lucru, am fi fost în situaþia în care sã avem trei reglementãricadru, într-un interval de aproximativ 15 ani.
Acelaºi parcurs l-a avut ºi reglementarea administraþiei publice locale, consacratã
iniþial prin Legea nr. 69/1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare25, înlocuitã de
Legea actualã, nr. 215/2001. Aici situaþia este relativ mai de înþeles, în condiþiile în care
prima reglementare era preconstituþionalã;
b) pe de altã parte, instabilitatea legislativã se manifestã prin modificãrile repetate
care intervin asupra unui act normativ, realizate atât prin procedura obiºnuitã, cât ºi prin
procedurile atipice, respectiv delegarea legislativãºi angajarea rãspunderii Guvernului.
În opinia noastrã, stabilitatea legislativã nu doar cã are rolul de a contribui la
consolidarea statului de drept, ci ºi la înnobilarea unei naþiuni. Modificarea frecventã este
generatã fie de caracterul precar al legii, mai ales cele adoptate pe calea angajãrii rãspunderii
Guvernului26, fie de interese care nu întotdeauna au legitimitate obiectivã.
O altã modalitate prin care se afecteazã calitatea actului de legiferare vizeazã tendinþa
ma pe acestea, din cazuri de
de a apela la proceduri atipice de legiferare ºi de a le transfor
transforma
excepþie, în regulã. Exemplul tipic este recurgerea abuzivã la procedura fie a ordonanþei
de ur
genþã, fie la cea a angajãrii rãspunderii Guver
nului asupra unui proiect de lege
Guvernului
lege,
urgenþã,
calificate în mod constant în doctrinã ca fiind o excepþie în materie de legiferare. Abuzul,
în ambele cazuri, a fost reprezentat nu doar de faptul cã s-a apelat în mod excesiv la
18
În articolul 120 alin. (1), care consacrã cele trei principii, autonomia localã, descentralizarea ºi
deconcentrarea serviciilor publice.
19
Republicatã în M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007.
20
A se vedea L. Ionescu (Bezeriþã),Tutelã administrativã, Ed. Bren, Bucureºti 2014.
21
Avem în vedere faptul cã, iniþial, articolul 119 din Constituþie fãcea referire doar la
„descentralizarea serviciilor publice”, nu ºi la „deconcentrarea” acestora, iar fostul articol 122 prevedea
cã prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor, în condiþiile în care în mod
corect este vorba despre„serviciile publice deconcentrate”.
22
Publicatã în M. Of. nr. 448 din 24 noiembrie 1998.
23
Publicatã în M. Of. nr. 668 din 26 iulie 2004.
24
Prin Decizia nr. 1/2014, publicatã în M. Of. nr. 123 din 19 februarie 2014.
25
Republicatã în M. Of. nr. 79 din 18 aprilie 1996.
26
Relevant este cazul Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din
fonduri publice, care a fost modificatã chiar înainte de a intra în vigoare, prin O.U.G. nr. 1/2010,
publicatã în M. Of. nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
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ambele proceduri, dar ºi la fondul reglementãrii, care a atras infirmarea actelor respective
de cãtre Curtea Constituþionalã, prin declararea lor ca neconstituþionale. Relevante sunt
câteva exemple:
- Ordonanþa de urgenþã nr. 37 din 22 aprilie 2009 privind unele mãsuri de îmbunãtãþire
a activitãþii administraþiei publice27, a cãrei lege de aprobare a fost declaratã neconstituþionalã
prin Decizia nr. 1257 din 7 octombrie 200928;
- Ordonanþa de urgenþã nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele mãsuri în domeniul
funcþiei publice, precum ºi pentru întãrirea capacitãþii manageriale la nivelul serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor ºi ale celorlalte organe ale administraþiei publice
centrale din unitãþile administrativ-teritoriale ºi ale altor servicii publice, precum ºi pentru
reglementarea unor mãsuri privind cabinetul demnitarului din administraþia publicã centralã
ºi localã, cancelaria prefectului ºi cabinetul alesului local29. Aceastã ordonanþã de urgenþã,
cu un titlu atât de dezvoltat, care încalcã în mod grav exigenþele de tehnicã legislativã, a
fost declaratã neconstituþionalã prin Decizia nr. 1629 din 3 decembrie 200930, prin care
au fost puse în discuþie ºi aspectele de neconstituþionalitate ale O.U.G. nr. 37/2009, dat
fiind faptul cã, prin articolul XIV, ea abroga prevederile acesteia.
Aceasta deoarece motivaþia principalã a adoptãrii O.U.G. nr. 305/2009 viza faptul
cã O.U.G. nr. 37/2009 pe care a abrogat-o, dar al cãrei conþinut, în cea mai mare parte,
îl prelua, fãcea obiectul unui control de neconstituþionalitate din partea Curþii, iar noua
ordonanþã urmãrea sã goleascã de conþinut decizia pe care Curtea Constituþionalã urma
sã o ia ºi care se prefigura în sensul admiterii excepþiei. Acest lucru rezultã ºi din Decizia
nr. 1629/2009, unde Curtea reþine cã O.U.G. nr. 105/2009 „reglementeazã, în prezent,
aceleaºi soluþii juridice, cuprinse în O.U.G. nr. 37/2009, iniþial criticatã”.
O atare situaþie ne permite sã identificãm o altã carenþã în actul de legiferare, ºi
anume imoralitatea, concretizatã prin mijloace prin care autoritãþi publice, în speþã
Guvernul, din consideraþiuni care excedeazã unor situaþii obiective, afecteazã statutul altor
autoritãþi ºi principii ale statului de drept, între care reþinem supremaþia Constituþiei ºi
rolul de garant al acesteia
acesteia, principiu pe care îl are Curtea Constituþionalã. Spunem aceasta
deoarece scopul nedeclarat al O.U.G. nr. 37/2009, care a fost mistificat prin titlul acesteia,
care fãcea referire la „îmbunãtãþirea activitãþii administraþiei publice”, ca ºi al O.U.G. nr.
105/2009, rãtãcit în titlul foarte extins al ei, a fost acela de a suprima statutul de funcþionari
publici al ºefilor de servicii deconcentrate ºi de a-i transforma în niºte „manageri”, pentru
a crea posibilitatea de a-i schimba din funcþie ºi de a instala în locul lor persoane care erau
agreate la nivelul conducerii executive centrale31.
Un alt act normativ care, în opinia noastrã, împãrtãºitã inclusiv la nivelul opiniei
publice, se încadreazã în aceeaºi tendinþã este O.U.G. nr. 55/2014, pentru reglementarea
unor mãsuri privind administraþia publicã localã32.

Publicatã în M. Of. nr. 264 din 22 aprilie 2009.
Publicatã în M. Of. nr. 758 din 6 noiembrie 2009.
29
Publicatã în M. Of. nr. 668 din 6 octombrie 2009.
30
Publicatã în M. Of. nr. 28 din 14 ianuarie 2010.
31
Pentru o viziune criticã a acestei reglementãri, a se vedea V. Vedinaº,Neconstituþionalitatea
proiectului de lege privind amnistia fiscalã, în Revista de drept public nr. 1-2/2012, p. 110-115.
32
Publicatã în M. Of. nr. 464 din 2 septembrie 2014.
27
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Prin intermediul articolului unic al acestei ordonanþe de urgenþã se consacrã o normã
derogatorie de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. lit. h1) ºi art. 15 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleºilor locali33, permiþând ca, în termen de 45 de zile de la intrarea în
vigoare, aleºii locali (primari, preºedinþi de consilii judeþene, consilieri locali ºi judeþeni)
sãîºi exprime o singurã datã opþiunea cu privire la formaþiunea politicã din care doresc sã
facã parte sau sã devinã independenþi, fãrã a-ºi pierde calitatea dobânditãîn urma alegerilor.
Precizãm cã textele respective fuseserã introduse prin Legea nr. 249/2006 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleºilor locali34 cu scopul
declarat de a diminua fenomenul migraþiei politice, care este frecvent la nivelul administraþiei
locale35.
Legea de aprobare a O.U.G. nr. 55/2014 a fãcut obiectul unei obiecþii de
neconstituþionalitate, soluþionatã de cãtre Curtea Constituþionalã prin Decizia nr. 761 din
17 decembrie 201436, care a fost admisã, iar Legea de aprobare a ordonanþei a fost
declaratã neconstituþionalã37.Între numeroasele motivaþii care au stat la baza pronunþãrii
deciziei se regãseºte ºi „încãlcarea art. 1 alin. (3) ºi art. 5 din Constituþie, componentã
referitoare la statul de drept ºi la obligativitatea respectãrii Constituþiei, a supremaþiei sale
ºi a legilor”.
La nivelul administraþiei publice locale
locale, deficienþele care se înregistreazã sunt, în
opinia noastrã, urmãtoarele:
a) încãlcarea caracterului lor de acte subordonate legii, hotãrârilor ºi ordonanþelor
Guvernului ºi a altor acte juridice care au o forþã superioarã lor.
Exemplul cel mai elocvent, pe care l-am identificat în activitatea desfãºuratã la Curtea
de Conturi, constã în acordarea de drepturi salariale suplimentare, în afara cadrului legal,
prin hotãrâri ale consiliilor judeþene ºi locale pentru personalul din administraþia publicã
localãºi judeþeanã, atât funcþionarilor publici, cât ºi salariaþilor. Sumele acordate în baza
acestor hotãrâri au fost considerate nelegale de cãtre Curtea de Conturi pe considerentul,
legitim, de altfel, conform cãruia salariile personalului bugetar, atât în ceea ce priveºte
categoria, cât ºi cuantumul, se stabilesc de cãtre legiuitor, însãºi sintagma „personal bugetar”
obligând la o asemenea interpretare38. Atât vechea reglementare39, cât ºi cea actualã40
conþin dispoziþii prin care se interzice stabilirea prin contracte colective de clauze care
intrã în competenþa legiuitorului.
Republicatã în M. Of. nr. 227 din 7 aprilie 2009.
Publicatã în M. Of. nr. 227 din 7 aprilie 2009.
35
Migraþia politicã se regãseºte ºi la nivelul Parlamentului, în forme mult mai mari, am putea
spune chiar paroxistice, la unii parlamentari, dar ea nu poate fi stopatã printr-o soluþie similarã, deoarece
art 69 din Constituþie prevede cã mandatul parlamentarului este reprezentativ, nu imperativ.
36
Publicatã în M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2015.
37
A existat ºi o opinie separatã aparþinând judecãtorilor Valer Dormeanu ºi Tudorel Toader ºi o
opinie concurentã a doamnei Mona Maria Pivniceru.
38
Pentru o viziune criticã asupra acestei practici, a se vedea V. Vedinaº, M. Duþã, I.L. Vedinaº,
Sporul de salariu pentru titlul ºtiinþific de doctor. Aspecte controversate. Propuneri de lege ferenda, în
Dreptul nr. 1/2015, p. 51.
39
Este vorba despre Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, publicatã în M. Of.
nr. 259 din 24 octombrie 1996. Aceastã lege a fost republicatã în M. Of. nr. 184 din 19 mai 1998.
40
Este vorba despre Legea nr. 62/2011 a dialogului social, publicatã în M. Of. nr. 322 din 10 mai 2011.
33
34
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Astfel de acte administrative au generat o practicã neunitarã din partea instanþelor
judecãtoreºti de contencios administrativ în faþa cãrora au fost atacate, existând numeroase
soluþii prin care beneficiarii sumelor acordate prin hotãrâri constatate nelegale au fost
obligaþi sã le restituie. Într-o atare situaþie, Guvernul a fost obligat sã intervinã legislativ ºi
sã acorde aºa-zise „amnistii fiscale”, în realitate scutirea celor care trebuiau sã le restituie
de la a face acest lucru41.
O altã carenþã care se regãseºte în activitatea prin care autoritãþile autonome locale
adoptã acte normative o reprezintã defectuoasa lor motivare. Raþiunea motivãrii are la
bazã nevoia de a le consolida caracterul legal, în contextul în care autoritatea precizeazã
argumentele de fapt ºi de drept care o determinã sã adopte actul respectiv. Se regãseºte,
ca ºi la nivelul central, de altfel, o motivare deficitarã, formalã, incompletã. Exemplu: se
menþioneazã în motivare actul normativ în integralitatea lui, ºi nu articolele care sunt
mativ nu poate reprezenta temei de drept în integralitatea lui.
aplicabile. Un act nor
normativ
Un ultim aspect la care ne oprim vizeazã deficienþe în ceea ce priveºte contrasemnarea
actelor autoritãþilor locale deliberative ºi executive de cãtre secretarul unitãþii
administrativ-teritoriale. Acesta garanteazã pentru legalitate actul, legea dându-i posibilitatea
sã refuze, motivat, contrasemnarea, în anumite cazuri. În practicã se identificã un formalism
determinat nu doar de cauze subiective, ci ºi de faptul cã secretarul unitãþii
administrativ-teritoriale a fost plasat în subordinea primarului42, care îl numeºte, sancþioneazã,
elibereazã sau destituie din funcþie. Un asemenea statut este de naturã sã-i afecteze activitatea,
sã-l facã dependent de primar, cu toate consecinþele care rezultã de aici.

§ Concluzii
Am urmãrit prin prezentul material, sã atragem atenþia asupra unei probleme grave,
serioase, cu care ne confruntãm, ºi anume calitatea actului de legiferare, în sensul larg al
termenului. Am relevat cã se manifestã carenþe atât la nivel central, cât ºi local, cu consecinþe
grave atât asupra destinatarilor normei, cât ºi asupra statului, în ansamblul sãu, inclusiv la
nivel economico-financiar. Este suficient sã menþionãm deficienþele în legiferare sancþionate
cu declararea neconstituþionalitãþii unor acte normative, cu toate efectele negative ºi
perturbatoare care se produc.
La data la care redactãm prezentul material sunt în dezbatere efectele produse de
O.U.G. nr. 55/2014, declaratã neconstituþionalã, asupra statutului aleºilor locali care,
sub imperiul ordonanþei respective ºi-au schimbat formaþiunea politicã. Se pune problema
destinului mandatului lor ºi argumente sunt ºi în sensul de a ºi-l pierde, ºi de a ºi-l pãstra.
Mai mult chiar, problema priveºte însãºi formaþiunea politicã din care fac parte, datã fiind
situaþia creatã. La fel de grave sunt ºi consecinþele produse de hotãrârile autoritãþilor
autonome care au determinat ºi intervenþia legislativã a Guvernului.
41
Legea nr. 84/2000 privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/1999
pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al
altor impozite indirecte, publicatã în M. Of. nr. 215 din 16 mai 2000, Legea nr. 124/2014 privind
unele mãsuri referitoare la veniturile de naturã salarialã ale personalului plãtit din fonduri publice,
publicatã în M. Of. nr. 700 din 24 septembrie 2014.
42
Anterior, secretarul se afla sub autoritatea prefectului, ceea ce îi conferea mai multã stabilitate
ºi obiectivitate.
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Nu în ultimul rând, este afectat principiul securitãþii juridice, care, alãturi de cel al
legalitãþii, constituie un principiu fundamental al statului de drept, stat care este apreciat
în bunã mãsurã în funcþie de calitatea legilor sale43.
De aceea, subscriem propunerii formulate în doctrinã44, cã este necesar sã urmãm
recomandarea Consiliului de Stat francez, în sensul cã trebuie „sã legiferãm mai puþin, dar
sã legiferãm mai bine45". În felul acesta, ajutãm autoritãþile publice sã-ºi exercite corect
atribuþiile, subiectele de drept sã aibã o conduitã corespunzãtoare legii, iar statul sã
funcþioneze într-un mod armonios ºi benefic.

43
S. Popescu, C. Ciara, V. Teodoreanu, Aspecte practice de tehnicã ºi evidenþã legislativã,
Ed. Monitorul Oficial, 2008, p. 7.
44
I. Predescu, M. Safta, Principiul securitãþii juridice, art. cit., p. 19, consultat la data de 10 martie
2015.
45
În original, „legiferons moins, legiferons mieux”.
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Abstract:
Cu toate cã menþine sistemul contopirii juridice pentru sancþionarea concursului de
infracþiuni, Noul Cod penal prevede obligativitatea aplicãrii la pedeapsa cea mai grea a
unui spor fix de pedeapsã reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite
pentru infracþiunile concurente.
Prevederea în cuprinsul legii a cuantumului sporului de pedeapsã nu mai permite
instanþei de judecatã sã aprecieze, de la caz la caz, în funcþie de numãrul ºi gravitatea
infracþiunilor concurente ºi de datele care îl caracterizeazã pe inculpat asupra necesitãþii
ºi, mai ales, cuantumului sporului de pedeapsã.
Pentru evitarea unor exagerãri judiciare ce ar putea sã aparã ca urmare a stabilirii ºi
aplicãrii sporului de pedeapsã, conform noilor reglementãri, pentru respectarea principiului
legalitãþii sancþiunilor de drept penal ºi pentru a nu fi datã posibilitatea instanþei de judecatã
sã aplice pedeapsa detenþiunii pe viaþã atunci când nu este prevãzutã pentru niciuna
dintre infracþiunile concurente, se impune modificarea pe cale legislativã a prevederilor
art. 39 din noul Cod penal.
Keywords: infracþiune, concurs, pedeapsa, spor, contopire, cumul juridic, cumul
aritmetic.

§ Consideraþii generale referitoare la concursul de infracþiuni
ºi la sistemele de pedepsire a acestuia
Cu excepþia unor nuanþãri, art. 38 din noul Cod penal pãstreazã definiþiile date celor
douã forme ale concursului de infracþiuni în art. 33 din Codul penal de la 1 ianuarie
1969.
Prima nuanþare constã în faptul cã în textul art. 38 alin. (1) este introdusã sintagma
„concurs real”ºi cã acesta se realizeazã prin „acþiuni sau inacþiuni distincte”, însã aceste
precizãri, în opinia noastrã, sunt lipsite de semnificaþie juridicã, ºtiut fiind faptul cã în
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literatura de specialitate ºi în practica judiciarã în mod constant s-a argumentat cã atunci
când fãptuitorul comite acþiuni sau inacþiuni distincte concursul de infracþiuni este denumit
real.
Cealaltã nuanþare o reprezintã faptul cã a doua formã a concursului de infracþiuni
este denumitã în mod expres în art. 38 alin. (2) din noul Cod penal „concurs formal”,
denumire care nu se regãseºte în precedenta reglementare, în doctrina ºi în practica
judiciarã aceastã formã fiind denumitã în principal „concurs ideal”ºi în subsidiar „concurs
formal”.
Considerãm cã introducerea în textul de lege a sintagmei „concurs formal”, deºi nu
este producãtoare de consecinþe juridice, este justificatã ºi are menirea de a elimina cealaltã
denumire impropriu uzitatã în literatura de specialitate ºi în practica judiciarã (concurs
ideal), pentru cã „ideal” din perspectivã semanticã presupune desãvârºirea, atingerea
perfecþiunii etc., obiectiv despre care nu poate fi vorba în domeniul infracþionalitãþii.
În ceea ce priveºte sancþionarea concursului de infracþiuni, în legislaþiile penale ºi în
ºtiinþa dreptului penal sunt cunoscute trei modalitãþi de aplicare a pedepselor principale,
ºi anume:
a) Sistemul cumulului aritmetic sau al adiþionãrii pedepselor
pedepselor,, care constã în stabilirea
pedepsei pentru fiecare infracþiune concurentã comisãºi executarea pedepsei care rezultã
din însumarea matematicã a pedepselor respective.
Codul penal român nu conþine acest sistem de sancþionare, deoarece prin însumarea
pedepselor s-ar putea depãºi limita maximului general al pedepsei închisorii sau amenzii,
ceea ce legislaþia noastrã nu permite în nicio situaþie1.
Mai mult decât atât, acest sistem de sancþionare a concursului de infracþiuni nu este
acceptat, deoarece prin însumarea aritmeticã a pedepselor se poate ajunge la o pedeapsã
rezultantã care depãºeºte durata vieþii infractorului ºi îi creeazã un plus de suferinþã care
exista în mãsurã mai micã atunci când pedepsele sunt executate cu intermitenþe. Pe de
altã parte, adiþionarea pedepselor nu corespunde raþiunii de a fi a represiunii, întrucât
aceastã mãsurã nu trebuie sã reprezinte o purã retribuire (suportarea unui rãu de cãtre
infractor pentru rãul produs prin încãlcarea normei penale), ci trebuie sã asigure o anumitã
finalitate, respectiv constrângerea ºi reeducarea infractorului, care se poate realiza prin
aplicarea ºi executarea unei pedepse just determinate ca specie ºi ca duratã.
b) Sistemul absorbþiei potrivit cãruia se stabileºte pedeapsa pentru fiecare infracþiune
ºi se aplicã cea mai grea care se considerã cã absoarbe celelalte pedepse pentru infracþiunile
concurente.
Nici acest mod de sancþionare nu este prevãzut de legislaþia noastrã penalã, întrucât
ar putea lãsa infractorului impresia cã, dupã comiterea unei infracþiuni grave, celelalte
infracþiuni de aceeaºi gravitate sau mai uºoare rãmân, în concret, nesancþionate, din
moment ce el va executa pedeapsa cea mai severã. Acest sistem de sancþionare ar crea
dificultãþi în aplicarea actelor de clemenþã care s-ar referi la pedeapsa pentru infracþiunea
cea mai grea.
c) Sistemul contopirii juridice este adoptat de legislaþia noastrã penalã ºi constã în
stabilirea de cãtre instanþã a pedepsei pentru fiecare infracþiune din concurs, fãcând
1

M. Zolyneak, Drept penal. Partea generalã, Iaºi, 1976, p. 270.
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abstracþie de celelalte infracþiuni ºi, în final, aplicarea celei mai grele, la care se adaugã un
spor de pedeapsã în limita prevãzutã de lege.
Stabilirea pedepsei reprezintã operaþiunea de individualizare a rãspunderii penale
pentru fiecare infracþiune din cadrul concursului, fãcând abstracþie de celelalte. Pedeapsa
stabilitã pentru fiecare infracþiune concurentã poate atinge maximul special prevãzut de
lege, în funcþie de pericolul social concret al faptei.
Dupã stabilirea pedepsei pentru fiecare infracþiune concurentã, urmeazã aplicarea
pedepsei rezultante care presupune determinarea celei mai grele ºi adãugarea la aceasta
a unui spor de pedeapsã.

2. Aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de infracþiuni
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) lit. a) C. pen., atunci când pentru o
infracþiune concurentã instanþa de judecatã stabileºte pedeapsa detenþiunii pe viaþã, iar
pentru altã sau alte infracþiuni concurente stabileºte una sau mai multe pedepse cu
închisoare sau cu amendã, se aplicã pedeapsa detenþiunii pe viaþã.
În astfel de situaþii, legea exclude adiþionarea celorlalte pedepse stabilite în afara
pedepsei detenþiunii pe viaþã ºi aplicarea unui spor de pedeapsã, deoarece detenþiunea
pe viaþã este cea mai grea pedeapsã din legislaþia noastrã penalã ºi, pentru cã are duratã
nedeterminatã, nu este posibilãºi nici necesarã aplicarea vreunui spor.
În situaþia când instanþa de judecatã stabileºte pentru infracþiunile concurente numai
pedepse cu închisoare, se aplicã pedeapsa cea mai grea la care se adaugã un spor de o
treime din totalul celorlalte pedepse stabilite [art. 39alin. (1) lit. b) C. pen.].
Elementul de noutate, cu efecte practice deosebit de grave pentru infractor, constã
în aceea cã aplicarea sporului de pedeapsã nu mai este facultativã, iar durata acestuia nu
mai este lãsatã la aprecierea instanþei, aºa cum prevedea art. 34 alin. (1) lit. b) din Codul
penal de la 1 ianuarie 1969, ci se aplicãîn mod obligatoriu ºi are duratã fixã, respectiv o
treime din totalul celorlalte pedepse cumulate aritmetic.
Analiza ºi interpretarea prevederilor art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. duce la concluzia
cã în calculul sporului de pedeapsã nu se include pedeapsa cea mai grea stabilitã pentru
una dintre infracþiunile concurente ºi cã sporul reprezintã o treime din totalul celorlalte
pedepse mai uºoare decât pedeapsa cea mai grea.
Textul de lege sus-menþionat nu reglementeazã modalitatea de aplicare a pedepsei
principale constând în închisoare când concursul de infracþiuni este alcãtuit doar din
douã infracþiuni.
În privinþa acestei probleme de drept s-ar putea argumenta cã nu se aplicã spor
pentru infracþiunile concurente, deoarece legea nu reglementeazã obligativitatea aplicãrii
ºi cuantumul sporului de pedeapsã atunci când concursul este alcãtuit din douã infracþiuni.
În ceea ce ne priveºte, considerãm cã ºi în aceastã situaþie aplicarea sporului de
pedeapsã este obligatorie, iar cuantumul acestuia este de o treime din cealaltã pedeapsã
mai uºoarã.
La formularea acestui punct de vedere pornim de la concepþia legiuitorului de a
sancþiona concursul de infracþiuni prin aplicarea în mod obligatoriu a unui spor de
pedeapsã.
Cum în art. 39 alin. (1) lit. a) C. pen. este prevãzutã în mod expres singura situaþie
de neaplicare a unui spor de pedeapsã, respectiv cazul când una dintre pedepsele stabilite
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este detenþiunea pe viaþã, concluzia care se desprinde este aceea cã în toate celelalte
cazuri de pedepse stabilite pentru infracþiuni concurente, indiferent de numãrul acestora,
aplicarea sporului de pedeapsã este obligatorie.
Deoarece în cazul comiterii a douã infracþiuni concurente pedeapsa mai uºoarã nu
poate fi cumulatã aritmetic cu o altã pedeapsã, de asemenea mai uºoarã, sporul de pedeapsã
care trebuie aplicat în mod obligatoriu este de o treime din singura pedeapsã mai uºoarã.
În ceea ce ne priveºte, susþinem fãrã rezerve cã modalitatea de sancþionare a
concursului de infracþiuni prezentatã mai înainte, prevãzutã de noul Cod penal, excedeazã
regulilor principiale ale contopirii juridice ºi creeazã serioase dificultãþi instanþelor de
judecatã la aplicarea pedepsei rezultante pentru infracþiunile concurente.
Este cunoscut faptul cã, în cazul concursului de infracþiuni, operaþiunea complexã de
individualizare judiciarã presupune stabilirea pedepsei pentru fiecare infracþiune concurentã,
aplicarea pedepsei rezultante ºi alegerea modalitãþii de executare a acesteia, determinãri
pe care instanþa de judecatã le realizeazã, conform art. 74 din noul Cod penal, prin
luarea în considerare a naturii, numãrului ºi gravitãþii infracþiunilor aflate în concurs ºi a
datelor care îl caracterizeazã pe infractor.
Prevederile imperative din noul Cod penal, conform cãrora în toate situaþiile sporul
de pedeapsã se aplicãîn mod obligatoriu ºi are duratã precis determinatã prin lege, duc la
soluþii practice greu de acceptat.
În argumentarea punctului de vedere pe care îl exprimãm pornim de la un exemplu
ipotetic, considerând cã un inculpat comite în aceleaºi împrejurãri cinci infracþiuni de
lipsire de libertate în mod ilegal pentru care instanþa stabileºte pedeapsa de câte 7 ani
închisoare ºi o infracþiune de omor pentru care stabileºte pedeapsa de 10 ani închisoare.
Conform art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. la pedeapsa cea mai grea de 10 ani stabilitã
pentru infracþiunea de omor, care prezintã pericolul social generic ºi concret cel mai
ridicat, instanþa de judecatã este obligatã sã adauge un spor de 11 ani ºi 8 luni închisoare,
reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse de câte 7 ani închisoare, urmând ca
pedeapsa rezultantã sã fie de 21 de ani ºi 8 luni închisoare.
Prima constatare care se impune a fi fãcutã este aceea cã, în exemplul dat, prin
aplicarea în mod obligatoriu a sporului de pedeapsã se ajunge la o pedeapsã rezultantã
exagerat de mare, cu atât mai mult cu cât sporul de pedeapsã astfel calculat este mai
mare decât pedeapsa cea mai grea stabilitã pentru infracþiunea care prezintã gradul de
pericol social concret cel mai ridicat.
Acceptând, totuºi, cã intenþia legiuitorului a fost aceea de a da eficienþã juridicã
cazurilor când infractorul comite mai multe infracþiuni concurente prin aplicarea în mod
obligatoriu a unui spor de pedeapsã, pentru evitarea unor exagerãri juridice la aplicarea
pedepselor rezultante, considerãm cã se impune modificarea prevederilor art. 39 alin. (1)
lit. b) din noul Cod penal, pentru ca sporul de pedeapsã sã nu aibã o duratã fixã de o
treime din totalul celorlalte pedepse cumulate, ci, dimpotrivã, cuantumul acestuia sã fie
lãsat la aprecierea instanþei de judecatã.
Pe de altã parte, în scopul evitãrii unor excese pe care le pot manifesta instanþele de
judecatã prin aplicarea unor sporuri de pedeapsã disproporþionate în raport cu numãrul
ºi gravitatea infracþiunilor concurente ºi cu datele care îl caracterizeazã pe infractor, susþinem
cã prin aplicarea sporului de pedeapsã nu trebuie sã se depãºeascã totalul celorlalte
pedepse decât cea mai grea, stabilite pentru infracþiunile concurente.
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Având în vedere aceste argumente, susþinem ca se impune modificarea prevederilor
art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. conform propunerii de lege ferenda pe care o vom formula
la finalul prezentei lucrãri.
Argumentele ºi propunerile anterioare sunt valabile ºi în situaþia prevederilor art. 39
alin. (1) lit. c) C. pen. care reglementeazã aplicarea pedepsei rezultante când pentru
toate infracþiunile concurente instanþa de judecatã stabileºte numai pedepse constând în
amendã.
Serioase probleme de acurateþe juridicã pun reglementãrile art. 39 alin. (2) din noul
Cod penal conform cãrora „atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare,
dacã prin adãugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul celorlalte
pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depãºi cu 10 ani sau mai mult maximul general al
pedepsei închisorii, iar pentru cel puþin una dintre infracþiunile concurente pedeapsa
prevãzutã de lege este închisoare de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa
detenþiunii pe viaþã”.
În ceea ce ne priveºte, considerãm cã aceastã prevedere contravine prevederilor art. 23
alin. (12) din Constituþia României, conform cãrora „nicio pedeapsã nu poate fi stabilitã
sau aplicatã decât în condiþiile ºi în temeiul legii”.
Totodatã, reglementarea supusã discuþiei încalcã principiul legalitãþii sancþiunilor de
drept penal înscris în art. 2 alin. (1) din noul Cod penal care stipuleazã cã „legea penalã
prevede pedepsele aplicabile ºi mãsurile educative ce se pot lua faþã de persoanele care
au sãvârºit infracþiuni”, cât ºi în art. 2 alin. (3) din acelaºi cod care prevede cã „nicio
pedeapsã nu poate fi stabilitã ºi aplicatã în afara limitelor generale ale acesteia”.
Sintagma „pedeapsã stabilitã sau aplicatã în afara limitelor generale ale acesteia”, în
opinia noastrã, nu poate avea alt înþeles decât pedeapsa prevãzutã de lege pentru infracþiunea
sãvârºitã, ºi nicidecum pedeapsa, în general, prevãzutã de legea penalã românã.
Articolul 53 din noul Cod penal prevede cã pedepsele principale sunt detenþiunea
pe viaþã, închisoarea ºi amenda, fiecare dintre acestea având regim juridic distinct, iar
art. 60 din acelaºi cod stipuleazã cã închisoarea constã în privarea de libertate pe duratã
determinatã cuprinsã între 15 zile ºi 30 de ani.
Aºa fiind, odatã cu intrarea în vigoare a prevederilor art. 39 alin. (2), care încalcã
principiul legalitãþii sancþiunilor de drept penal înscris în Constituþie ºi în art. 2 alin. (1) ºi (3)
din noul Cod penal, instanþa de judecatã are posibilitatea sã aplice în mod arbitrar sau
chiar cu rea-credinþã pedeapsa detenþiunii pe viaþã, chiar dacã aceasta nu este prevãzutã
de lege pentru niciuna dintre infracþiunile concurente deduse judecãþii.
De exemplu, un inculpat comite în concurs real infracþiunea de acþiune împotriva
ordinii constituþionale pedepsitã cu închisoare de la 15 la 25 de ani pentru care instanþa
stabileºte pedeapsa de 20 de ani închisoare ºi 25 de infracþiuni de furt pentru care
instanþa stabileºte pedepse de câte 3 ani închisoare. Deoarece pedeapsa rezultantã
depãºeºte cu 10 ani maximul general al pedepsei închisorii ºi pentru cãîn cazul infracþiunii
de acþiune împotriva ordinii constituþionale pedeapsa prevãzutã de lege este mai mare de
20 de ani închisoare, instanþa de judecatã are dreptul sã aplice pedeapsa detenþiunii pe
viaþã, cu toate cã aceasta nu este prevãzutã pentru niciuna dintre infracþiunile concurente
comise, iar pe de altã parte pericolul social concret redus al infracþiunilor de furt ºi datele
pozitive care îl caracterizeazã pe infractor nu ar justifica aplicarea pedepsei celei mai
grele din legislaþia noastrã penalã.
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3. Concluzii ºi propuneri de lege ferenda
Aplicarea pedepsei rezultante constând în închisoare pentru infracþiuni concurente,
în condiþiile art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. excedeazã principiului contopirii juridice a
pedepselor ºi nu permite instanþei de judecatã sã aprecieze asupra necesitãþii aplicãrii
sporului de pedeapsã ºi a cuantumului acestuia, în funcþie de numãrul ºi gravitatea
infracþiunilor concurente ºi de datele care îl caracterizeazã pe infractor.
Pentru înlãturarea unor asemenea inconveniente, propunem de lege ferenda ca
art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. sã aibã urmãtorul conþinut:
„Când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare se aplicã pedeapsa cea mai grea, la
care se poate adãuga un spor de pânã la o treime din totalul celorlalte pedepse cumulate”.
Pe de altã parte, în scopul evitãrii unor excese pe care le pot manifesta instanþele de
judecatã prin aplicarea unor sporuri de pedeapsã disproporþionate în raport cu numãrul
ºi gravitatea infracþiunilor concurente ºi cu datele care îl caracterizeazã pe infractor,
propunem ca articolul 39 din noul Cod penal sã aibã urmãtorul conþinut:
„Prin aplicarea dispoziþiilor din alineatul precedent nu se poate depãºi totalul
pedepselor stabilite de instanþã pentru celelalte infracþiuni concurente”.
Considerãm cã pedeapsa cea mai grea nu trebuie luatã în calcul în nicio situaþie la
stabilirea sporului de pedeapsã pentru aplicarea pedepsei principale în cazul concursului
de infracþiuni, deoarece aceasta este cea care se executã, ºi în cazul în care ar fi cumulatã
cu celelalte pedepse condamnatul ar trebui sã execute de douã ori o parte din aceasta în
urma cumulãrii tuturor pedepselor stabilite de instanþã, ceea ce legea penalã nu permite.
Pentru identitate de argumentare, susþinem cã modificãrile la care am fãcut referire
trebuie efectuate de forul legislativ ºi în privinþa art. 39 alin. (2) lit. c) C. pen. care
reglementeazã dupã aceleaºi reguli aplicarea pedepsei rezultante când instanþa de judecatã
aplicã pentru toate infracþiunile concurente numai pedeapsa amenzii.
În ceea ce priveºte reglementãrile art. 39 alin. (2) C. pen., în scopul evitãrii
admisibilitãþii unor excepþii de neconstituþionalitate, respectãrii principiului legalitãþii
sancþiunilor de drept penal înscris în art. 2 din noul Cod penal, cât ºi pentru a nu da
posibilitatea instanþelor de judecatã sã aplice pedeapsa detenþiunii pe viaþã în situaþiile
când nu este prevãzutã de lege pentru vreuna dintre infracþiunile concurente, propunem
abrogarea acestui text de lege.
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Abstract
Although it should be monoreferential and univocal, legal language is characterized
by the frequency of polysemy which represents a factor of ambiguity and which, from a
terminological perspective, operates as a restrictive conditioning. In this framework, the
paper aims to analyze the polysemy of the Civil Code as a source of ambiguity, as well as
a quality ensuring the longevity of a code. The study of various terminologies has
demonstrated that there is both an internal polysemy, referring to the fact that within a
certain legal system, the same term can have two or several distinct meanings, and an
external polysemy, which means that most legal terms have at least a legal meaning and
an extra-legal one.
Keywords: language, internal polysemy, external polysemy, ambiguity, Civil Code.

§ Introducere
Deºi ar trebui sã fie monoreferenþial ºi univoc, limbajul juridic are drept caracteristicã
frecvenþa polisemiei, care reprezintã un factor de ambiguitate ºi care, din punct de vedere
terminologic, opereazã ca o condiþionare restrictivã. „În ansamblul vocabularului juridic,
termenii se opun dupã cum sunt înzestraþi cu unul sau mai multe sensuri ºi în funcþie de
natura ºi gradul lor de polisemie”1.
În Dicþionarul de neologisme, polisemia este definitã astfel: „1. Calitate a unui cuvânt
de a avea mai multe sensuri; polisemantism. 2. (Estet.) Proprietate a operei de artã de a
avea pentru contemplator mai multe sensuri, care se dezvãluie succesiv în funcþie de
contextul social-cultural, de momentul istoric în care este receptatã opera etc.”2.
Conceptul de polisemie se înscrie într-un dublu sistem de opoziþie: opoziþia dintre
polisemie ºi omonimie, pe de o parte, ºi cea dintre polisemie ºi monosemie, pe de altã
parte. Printre cauzele polisemiei se numãrã: tendinþa de economie lingvisticã (utilizarea
1
2

G. Cornu, Linguistique juridique, Montchrestien, Paris, 2000, p. 94.
DN 1986.
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unui numãr mai mic de corpuri sonore), când se opune sinonimiei; evoluþia semanticã a
unor cuvinte dupã legi ºi tipuri; necesitatea de a delimita denotaþia de conotaþie,
dezambiguizarea sensurilor cuvintelor polisemantice fãcându-se la nivelul componentelor
de sens ºi la cel al unor contexte specifice3.
Cu toate cã termenii monosemantici sunt rar utilizaþi în Codul civil ºi polisemia
limbajului acestuia reprezintã o sursã de ambiguitate, acest fapt îi asigurã, în acelaºi timp,
longevitatea ºi lasã deschisã calea interpretãrii. „Fãrã polisemie, redactarea legilor ar
prezenta o provocare considerabilã. Dar dacã, în plus, ar trebui sã mai ºi inventarieze
toate sensurile potenþiale ale fiecãrui termen utilizat, scenariul legislativ ar cãpãta alura
unui roman al lui Kafka”4. Iatã de ce legiuitorul, conºtient de pericolele polisemiei, încearcã
sã o remedieze cu ajutorul introducerii definiþiilor în corpul codului.

§ Polisemia exter
nã
externã
Cei mai mulþi termeni juridici sunt termeni de dublã apartenenþã, care au cel puþin
un sens juridic, dar ºi unul extrajuridic. Este ceea ce Cornu numeºte polisemie externã5.
Se pune întrebarea dacã aceastã polisemie poate fi redusã prin specializarea vocabularului
juridic. S-a conturat în acest sens teoria respingerii termenilor care aparþin vocabularului
curent în desemnarea noþiunilor juridice, prin desemnarea acestora prin termeni speciali
de apartenenþã juridicã specificã, termeni proprii vocabularului juridic: „Ne luptãm pentru
specificitatea limbii juridice!”6. Chiar dacã intenþia este lãudabilã, acest vis de specializare
în exprimarea tehnicitãþii noþiunilor juridice nu poate elimina termenii curenþi în
desemnarea noþiunilor juridice, având în vedere cã nu am putea elimina din discursul
juridic termeni al cãror sens reprezintã aplicarea specificã a unui sens generic. Intrã în
aceastã categorie termeni precum cauzã, motiv, materie, substanþã, obiect, condiþie.
Este deci exclus sã putem exprima ansamblul noþiunilor juridice prin termeni de apartenenþã
juridicã exclusivã sau principalã, aceºtia fiind în numãr foarte limitat ºi definit.

§ Polisemia inter
nã, factor de ambiguitate
internã,
Studiul diferitelor terminologii a demonstrat cã existã o polisemie externã, dar ºi o
polisemie internã, care se referã la faptul cã într-un anumit sistem juridic acelaºi termen
poate avea douã sau mai multe sensuri distincte.
Ermetismul limbajului juridic este tributar polisemiei lexicului sãu a cãrui stãpânire
adecvatã necesitã un nivel ridicat de cunoºtinþe în drept. „Existã polisemie internã atunci
când, în viziunea dreptului, într-un sistem juridic dat, acelaºi termen poate îmbrãca, în
utilizarea actualã, douã sau mai multe sensuri distincte”7.
A. Bidu-Vrãnceanu et al., Dicþionar general de ºtiinþe. ªtiinþe ale limbii, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti,
1997, p. 368.
4
M. Sparer, W.Shwab, Rédaction des lois : rendez-vous du droit et de la culture, disponibil la
http://www.cslf.gouv.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/publication-html.
5
G. Cornu, op. cit., 2000, R. Martin, Pour une logique du sens, Linguistique nouvelle, Presses
Universitaires de France, 1983.
6
J. Becquart, Les mots a sens multiple en droit civil français; Contribution au perfectionnement
du vocabulaire juridique, Tezã, Lille, 1928, PUF, p. 156.
7
G. Cornu, op. cit., 2000, p. 95.
3
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§ Polisemia dublatã de sinonimie
Dacã polisemia este însuºirea unor cuvinte sau unitãþi frazeologice de a avea mai multe
sensuri8, sinonimia este fenomenul de echivalenþã semantico-funcþionalã a unor unitãþi de
limbã (cuvinte, expresii, afixe sau construcþii gramaticale) diferite ca aspect sonor9.
Dacã am admite existenþa sinonimiei complete în vocabularul dreptului, aceasta s-ar
limita întotdeauna la un context juridic (ºi lingvistic) anume. Numai în mod excepþional
existã sinonime care pot fi folosite unul în locul celuilalt în cele mai multe contexte de
naturã juridicã10.
Polisemia este caracteristica esenþialã a limbajului legislativ, dar sinonimia nu ar trebui
acceptatã, deoarece conform art. 37 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã
legislativã pentru elaborarea actelor normative, „aceleaºi noþiuni se exprimã numai prin
aceiaºi termeni”, formulare ce interzice utilizarea sinonimelor pentru exprimarea aceloraºi
realitãþi juridice.

Privilegierea unui sens figurat
Vom analiza în continuare câteva inconsecvenþe ale noului Cod civil în utilizarea
termenilor, din perspectiva privilegierii unui sens figurat.
Atingere, vãtãmare, lezare sau încãlcare a dreptului
Dacã sintagma genericãºi tradiþionalã este aceea de încãlcarea dreptului, observãm
cã ea este înlocuitãîn N.C.C. cu termeni care uneori sunt sinonimi, alteori nu. În materia
dreptului la viaþã, la sãnãtate ºi la integritate ale persoanei fizice, se vorbeºte de a aduce
atingere. Credem cãîn dreptul civil, aceastã sintagmã are sensul figurat pe care Dicþionarul
explicativ al limbii române îl dã verbului a atinge: 1. „a aduce prejudicii, a provoca
pagube; a vãtãma, a leza” sau 2. „a jigni, a insulta, a ofensa”. Vedem cã termenul este
polisemantic, chiar ºi în sensul sãu figurat. Dacãîn art. 62 alin. (1) se dispune cã „Nimeni
nu poate aduce atingere speciei umane”, iar în art. 64 alin. (2) cã„... Nu se poate aduce
atingere integritãþii fiinþei umane...” sintagma poate îmbrãca toate sensurile figurate ale
verbului a atinge prezentate mai sus, în cazul art. 72 alin. (2) „Este interzisã orice atingere
adusã onoarei ºi reputaþiei unei persoane, fãrã consimþãmântul acesteia ori fãrã respectarea
limitelor prevãzute la art. 75": atingerile vizeazã doar jignirile, insultele, ofensele. Conform
profesorului Cornu, fapta trebuie sã fie sãvârºitã cu intenþia de a ofensa pentru a fi
consideratã ca aducând atingere onoarei ºi reputaþiei unei persoane11. Observãm din
analiza articolelor N.C.C. în care sintagma apare cã aceasta este utilizatã cu sensurile
împrumutate de la termenul francez atteinte, des folosit de doctrina de drept civil, pentru
a desemna „acþiunea dirijatã contra a ceva sau a cuiva prin mijloace directe”12. Conform
DEX online.
NODEX (2002).
10
M. Chromá, Synonymy and Polysemy in a Bilingual Law Dictionary, p. 737, disponibil la
http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2006/092_2006_V2_Marta%20 CHROMA
_Synonymy%20and%20Polysemy%20in%20a%20Bilingual%20Law%20Dictionary.pdf.
11
G. Cornu, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, 5e éd., Montchrestien, Paris,1991,
p. 251.
12
G. Cornu, Vocabulaire juridique, Presse Universitaires de France, Paris, 2007, p. 88-89.
8
9
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aceluiaºi dicþionar, aceastã acþiune poate fi „materialã (degradare), imaterialã (injurii),
corporalã (rãnire), juridicã (spoliere), cât ºi rezultatul prejudiciabil al acestor acþiuni, paguba,
prejudiciul”13. Fiind polisemantic, acest termen ar fi trebuit evitat, preferabile fiind
sinonimele sale: a încãlca, a vãtãma, a prejudicia, sau dacã s-ar fi apreciat cã este preferabilã
utilizarea lui a aduce atingere, acesta trebuia sã fie în prealabil definit, aºa cum o cere
tehnica legislativã: dacã o noþiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea
înþelesuri diferite, semnificaþia acestuia în context se stabileºte prin actul normativ ce-l
instituie, în cadrul dispoziþiilor generale sau într-o anexã destinatã lexicului respectiv, ºi
devine obligatoriu pentru actele normative din aceeaºi materie. Cum lucrurile nu stau
aºa, vom încerca sã sistematizãm utilizarea sintagmei.
Aceasta este folositã cu sensul de a încãlca atunci când se referã la drepturi, legi,
obligaþii. De exemplu, în art. 608 –„(1) Proprietarul poate acorda orice întrebuinþare
izvorului ce ar exista pe fondul sãu, sub rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dobândite
de proprietarul fondului inferior”; art. 738 –„(1) Uzufructuarul are dreptul sã încaseze
capitalul ºi sã perceapã dobânzile creanþei ºi sãîndeplineascã toate actele necesare pentru
conservarea ori încasarea dobânzilor. Titularul dreptului de creanþã poate face toate actele
de dispoziþie care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului”; art. 1 281 – „Contractul
este opozabil terþilor, care nu pot aduce atingere drepturilor ºi obligaþiilor nãscute din
contract. Terþii se pot prevala de efectele contractului, însã fãrã a avea dreptul de a cere
executarea lui, cu excepþia cazurilor prevãzute de lege”; art. 2 471 –„Preluarea bunului
în deplinã administrare nu poate aduce atingere drepturilor dobândite anterior de locatar”
etc.
Tot atunci când se referã la drepturi, legi, obligaþii, dispoziþii, legiuitorul utilizeazã
verbul a încãlca sau substantivul încãlcare, verbul a leza sau substantivul lezare, utilizãri
sinonimice care creeazã confuzie la nivelul interpretãrii. „O asemenea diversitate de formule
introduce în terminologia juridicã distincþii, fie artificiale, fie inexacte, afectând precizia
unora dintre enunþurile normative”14.
Exigenþele impuse de normele de tehnicã legislativã cer ca termenii juridici sã fie
folosiþi cu acelaºi înþeles. Omogenitatea limbajului juridic este pusã în cauzã ºi prin faptul
cã aceleaºi noþiuni nu sunt exprimate prin aceiaºi termeni. Codul civil se referã astfel, în
art. 253, la „persoana fizicã ale cãrei drepturi nepatrimoniale au fost lezate sau
ameninþate…”, ºi nu atinse sau cãrora le-a fost adusã atingere, tot aºa cum în art. 255
alin. (6) se are în vedere „… apãrarea dreptului nepatrimonial încãlcat”, ºi nu a dreptului
care a fost atins. Explicaþia ar fi cã textele au fost redactate de autori diferiþi ºi cã nu au
fost corelate, fapt inadmisibil din perspectiva normelor de tehnicã legislativã.
Atingerile pot fi, conform art. 1 359, vãtãmãtoare pentru interesele victimei, iar,
conform art. 74, independente de orice prejudiciu, ceea ce sporeºte ambiguitatea
termenului nou-introdus de N.C.C. ºi afecteazã precizia exprimãrii normative. „Pentru
cã norma instituie un principiu care priveºte nu doar drepturile integritãþii corpului uman,
ci ºi toate drepturile personal nepatrimoniale, ea ar fi trebuit inclusãîn „dispoziþiile comune”
privind drepturile personalitãþii. Aceeaºi consecvenþã ar fi trebuit sã determine ca ºi
Idem.
S. Neculaescu, Noul Cod civil, între tradiþie ºi modernitate în privinþa terminologiei juridice
normative, disponibil la https://sacheneculaescudotcom.wordpress.com/2011/01/11/noul-cod-civilintre-traditie-si-modernitate-in-privinta-terminologiei-juridice-normative/.
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denumirea de la art. 74 din noul Cod civil sã se refere la atingeri ilicite, ºi nu la orice
atingeri ale drepturilor, exprimare mult prea generalãºi echivocã.”15. Coerenþa ar putea
fi însã asiguratã prin folosirea generalizatã a primei sintagme.
Atingerea este uneori asimilatã vãtãmãrii, ca în cazul art. 1 359, ce are drept denumire
marginalã„repararea prejudiciului constând în vãtãmarea unui interes” ºi în termenii cãruia
„autorul faptei ilicite este obligat sã repare prejudiciul cauzat ºi când acesta este urmare
a atingerii aduse unui interes al altuia, dacã interesul este legitim, serios ºi, prin felul în
care se manifestã, creeazã aparenþa unui drept subiectiv”, fapt ce ne îndreptãþeºte la
interpretarea sintagmei cu sensul de a vãtãma, cãci folosirea ei nu conferã precizie
exprimãrii normative. În cazul interesului, a-i aduce atingere nu poate însemna decât a-l
vãtãma. Pentru coerenþa limbajului Codului s-ar impune folosirea aceloraºi termeni, chiar
dacã se repetã, atât în denumirea normei, cât ºi în ipoteza descrisã de aceasta.

A vãtãma, a pãgubi, a dãuna
Articolul 15 vorbeºte despre faptul cã „niciun drept nu poate fi exercitat cu scopul de
a vãtãma sau pãgubi pe altul, ori într-un mod excesiv ºi nerezonabil, contrar bunei-credinþe”.
Dar în limba românã a vãtãma înseamnã atât a dãuna sãnãtãþii ºi integritãþii corporale,
cât ºi a cauza pagube, a leza. Credem cã legiuitorul a dorit sã distingã de fapt între
prejudiciul moral ºi cel material, distincþie ce nu este susþinutã de termenii pe care-i
utilizeazã: a vãtãma înseamnã nu doar a leza moral, ci ºi a pãgubi. Noul Cod civil nu mai
foloseºte termenul pagubã, acesta fiind înlocuit de cel de prejudiciu, dar aceastã opþiune
terminologicã nu se regãseºte în textul art. 15.
Codul civil foloseºte ca sinonim al verbului a vãtãma verbul a leza. El apare cu acest
sens în art. 253 alin. (1) care prevede cã„persoana fizicã ale cãrei drepturi nepatrimoniale
au fost lezate ori ameninþate poate cere oricând instanþei (…)” pentru ca la alin. (2)
sãdispunã cã„în cazul lezãrii prin exercitarea dreptului la liberã exprimare, instanþa poate
dispune (...)”. Cu toate cã termenul pare mai adecvat materiei drepturilor nepatrimoniale
la care face referire acest articol, deoarece el sugereazã cãîncãlcarea acestor drepturi are
urmãri preponderent morale, definiþia lexicograficã ne face sãînþelegem cã lezarea rãmâne
subordonatã ideii generice de vãtãmare: a vãtãma înseamnã „a cauza pagube, stricãciuni,
prejudicii, neajunsuri; a atinge, a leza (moralmente)”.
Distincþii dintre atingere ºi încãlcare
Cei doi termeni sunt folosiþi cu acelaºi sens, de exemplu, în art. 253 alin. (3) din noul
Cod civil potrivit cãruia „…cel care a suferit o încãlcare a unor asemenea drepturi poate
cere instanþei sã-l oblige pe autorul faptei sã îndeplineascã orice mãsuri socotite necesare
de cãtre instanþã spre a ajunge la restabilirea dreptului atins…”. În acest caz este evident
cã atins este sinonim cu încãlcat, logica utilizãrii a doi termeni fiind aceea a evitãrii
repetãrii, deci o problemã de stil, pe care legiuitorul nu ºi-o pune în mod consecvent, deºi
în anumite situaþii repetiþia ar putea fi uºor evitatã.
Privilegierea unui sens concret
Distincþia terminologicã dintre bunuri, lucruri, obiecte nu este consecventã pe parcursul
noului Cod civil. Dacã exigenþele normelor de tehnicã legislativã cer ca aceleaºi noþiuni
15
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sã fie mereu exprimate prin aceiaºi termeni, se înþelege cã cei trei termeni supuºi analizei
ar trebui sã fie utilizaþi cu înþelesuri diferite pentru a explica opþiunea terminologicã diferitã
a legiuitorului. Dacã nu este recomandat sã se utilizeze acelaºi termen pentru a desemna
lucruri diferite, nici nu trebuie utilizaþi mai mulþi termeni pentru a desemna acelaºi lucru.
De obicei se explicã utilizarea sinonimelor prin evitarea excesului de repetiþii ale aceluiaºi
cuvânt sau ale aceleiaºi expresii, dar legiuitorul nu are drept obiectiv sã scrie o operã
literarã, ci sã redacteze o normã.
Bunurile sunt definite de Dicþionarul explicativ al limbii române ca fiind „1. Ceea ce
este util sau necesar societãþii sau individului pentru a-i asigura existenþa, bunãstarea,
bogãþia. • Obiect sau valoare care are importanþãîn circulaþia economicã. 2. (Mai ales
la pl.) Tot ce posedã cineva; avut, proprietate, avere; bogãþie, avuþie. • Bunuri de
consum = bunuri materiale destinate consumului personal sau social; obiecte de
consum. 3. Element al patrimoniului unei persoane, care poate consta dintr-un lucru
(bun corporal) sau dintr-un drept (bun necorporal)”. Noul Cod civil face ºi el distincþia
între bunuri ºi lucruri. Astfel, în art. 535 care dã definiþia bunurilor, acestea sunt „lucrurile,
corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial”. Conform
I. Tot ceea ce existã (în afarã de fiinþe) ºi care este conceput
aceluiaºi dicþionar, lucrul este „I.
ca o unitate de sine stãtãtoare; obiect”. Cu sens juridic, dicþionarul ne oferã sintagmele
„lucru imobil (sau nemiºcãtor) = lucru care, în mod natural sau prin voinþa omului, nu
poate fi strãmutat dintr-un loc într-altul. Lucru mobil (sau miºcãtor) = lucru care poate
fi strãmutat dintr-un loc într-altul”. Aceastã distincþie nu este preluatã de N.C.C. care
face aceastã distincþie relativ la termenul de bunuri atunci când distinge bunurile mobile
de bunurile imobile.
Chiar dacã intenþia legiuitorului a fost aceea de a delimita drepturile patrimoniale de
bunuri, prin abandonarea clasificãrii Codului civil de la 1864, unde drepturile patrimoniale
erau încadrate în categoria bunurilor mobile sau imobile în funcþie de natura dreptului16,
inconsecvenþa utilizãrii termenilor de cãtre noul Cod civil duce la confuzii ºi ambiguitãþi.
Articolul 529 defineºte bunurile mobile printr-o exprimare la forma negativã, nu
prea des întâlnitãîn definiþii, dupã criteriul excluderii: orice bun care nu este imobil este
mobil. Alineatul (2) al aceluiaºi articol, noutate în aceastã materie, include în categoria
bunurilor mobile „ºi undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum ºi energia
de orice fel produse, captate ºi transmise, în condiþiile legii, de orice persoanãºi puse în
serviciul sãu, indiferent de natura mobiliarã sau imobiliarã a sursei acestora”17.
Dacã în Secþiunea I Despre distincþia bunurilor a Capitolului I Despre bunuri în general
al Titlului I Bunurile ºi drepturile reale în general din Cartea III Despre bunuri termenii
sunt consecvent utilizaþi, în Secþiunea II Apãrarea dreptului de proprietate privatã a aceleiaºi
Cãrþi, lucrurile se complicã, legiuitorul nemaifiind la fel de consecvent în utilizarea
termenilor. În art. 563 se foloseºte în alin. (4), cu acelaºi sens, când termenul bun, când
termenul lucru, pentru a desemna aceeaºi realitate: „Hotãrârea judecãtoreascã prin care
Art. 471 ºi art. 474 din vechiul Cod civil.
A.I. Duºcã, Codul civil ºi materia mediului – parþiale împliniri ºi deziluzii, Pandectele Române
nr. 1/2012, Ed. Wolters Kluwer, Bucureºti, p. 90.
16
17
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s-a admis acþiunea în revendicare introdusãîmpotriva posesorului este opozabilã ºi celui
care deþine bunul pentru posesor, putând fi executatã direct împotriva acestuia. Hotãrârea
judecãtoreascã prin care s-a admis acþiunea în revendicare împotriva celui care deþine
lucrul pentru posesor nu este opozabilã posesorului, dacã acesta nu a fost introdus în
cauzã”. Aceeaºi inconsecvenþã terminologicã se observã tot relativ la cei doi termeni ºi în
cadrul art. 941 care utilizeazã sintagma lucru mobil, care nu este definitã nicãieri în cod
(acesta defineºte doar bunul mobil), vorbind când de lucruri mobile, când de bunuri mobile,
când de lucruri, când de bunuri, astfel încât confuzia terminologicã este extremã: „(1) Posesorul
unui lucru mobil care nu aparþine nimãnui devine proprietarul acestuia, prin ocupaþiune,
de la data intrãrii în posesie, însã numai dacã aceasta se face în condiþiile legii. (2) Sunt
lucruri fãrã stãpân bunurile mobile abandonate, precum ºi bunurile care, prin natura lor,
nu au un proprietar, cum sunt animalele sãlbatice, peºtele ºi resursele acvatice vii din
bazinele piscicole naturale, fructele de pãdure, ciupercile comestibile din flora spontanã,
plantele medicinale ºi aromatice ºi altele asemenea. (3) Lucrurile mobile de valoare
foarte micã sau foarte deteriorate care sunt lãsate într-un loc public, inclusiv pe un drum
public sau într-un mijloc de transport în comun, sunt considerate lucruri abandonate”.
Termenul obiecte este folosit ca sinonim al termenului lucruri în articole precum
art. 148 -„(3) Obiectele ce au valoare afectivã pentru familia minorului sau pentru minor
nu vor fi vândute decât în mod excepþional. (4) Dacã minorul este lipsit de bunuri ºi nu
are pãrinþi sau alte rude care sunt obligate prin lege sã îi acorde întreþinere ori aceasta nu
este suficientã, minorul are dreptul la asistenþã socialã, în condiþiile legii” etc.

§ Polisemia dublatã de paronimie
Din partea legii nu poate veni nicio acþiune de ansamblu contra polisemiei, în afarã
de tehnica definiþiei. Redactorii Codului dezambiguizeazã astfel înþelegerea termenilor,
prin definirea lor. Deºi noul Cod civil este în parte rezultatul dorinþei de modernizare a
societãþii româneºti ºi marcheazã o evoluþie în acest sens18, opþiunile terminologice sunt
uneori îndoielnice.
Ne vom ocupa în continuare de o definiþie care ne pare importantã din perspectiva
rezolvãrii paronimiei. Este vorba despre definiþia subiectelor de drept.
Din perspectiva legiuitorului, faptul de a defini anumite sintagme juridice le asigurã
dreptul de cetãþenie în cadrul terminologiei juridice. Dar problema este nu definiþia în
sine, ci opþiunea terminologicã eronatã. Este cazul sintagmei pe care ne propunem sã o
analizãm: eroarea provine, dupã pãrerea noastrã, din traducerea neadecvatã a
substantivului sujet din limba francezã.
Dacã dicþionarele generale româneºti ne oferã definiþia subiectului, aceasta pune o
problemã de interpretare nu atunci când substantivul este folosit la numãrul singular, ci în
folosirea sa la plural în textul Codului. Acest substantiv are douã genuri pe care legiuitorul
pare sã le încurce atunci când redacteazãºi face alegeri terminologice. Aceste alegeri nu
þin doar de limbaj, care vehiculeazã în cadrul sistemului de drept „vocabularul propriu
18
T. Danciu, The Evolution of Romanian Civil Law in the Modern Times, Revista de ºtiinþe
juridice nr. 43/2014, Ed. Universitaria, Craiova, p. 74.
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profesiunilor juridice”19, ci exprimã „în mod fidel, atât opþiunile politice ale legiuitorului
naþional, tradiþiile sale istorice, culturale, religioase, cât ºi influenþele altor reglementãri”20.
Opþiunea legiuitorului român pentru sintagma subiecte de drept ni se pare greºitã, în
primul rând plecând de la definiþiile lexicografice ale subiectului, pe care le vom analiza în
cele ce urmeazã. Substantivul subiect are în limba românã douã genuri: neutru ºi masculin.
La genul neutru, pluralul sãu este subiecte ce corespunde urmãtoarelor definiþii:
„1. S.n. Totalitatea acþiunilor, evenimentelor (prezentate într-o anumitã succesiune) care
alcãtuiesc conþinutul unei opere literare, cinematografice etc. • Chestiune, temã despre
care vorbeºte sau scrie cineva. • Cauzã, pricinã, motiv. 2. S.n. (Lingv.) Partea principalã
a propoziþiei care aratã cine sãvârºeºte acþiunea exprimatã de predicatul verbal la diateza
activã sau reflexivã, cine suferã acþiunea când predicatul verbal este la diateza pasivã sau cui
i se atribuie o însuºire ori o caracteristicã exprimatã de numele predicativ în cazul predicatului
nominal. 3. S.n. (Log.) Termen al unor judecãþi, reprezentând noþiunea ce desemneazã
obiectul gândirii despre care se afirmã sau se neagã însuºirea exprimatã de predicatul
logic”. Acestea ar trebui sã fie sensurile pe care legiuitorul le reþine atunci când reglementeazã
subiectele de drept în art. 25 ce are ca denumire marginalã Subiectele de drept civil despre
care alin. (1) ne spune cã sunt „persoanele fizice ºi persoanele juridice”. Aceastã sintagmã
mai apare ºi în alte articole, nici aici definiþia lexicograficã nefiindu-ne lãmuritoare pentru
opþiunea terminologicã a legiuitorului: art. 1 Obiectul Codului civil – „Dispoziþiile prezentului
cod reglementeazã raporturile patrimoniale ºi pe cele nepatrimoniale dintre persoane, ca
subiecte de drept civil”; art. 3 Aplicarea generala a Codului civil – „(1) Dispoziþiile prezentului
cod se aplicãºi raporturilor dintre profesioniºti, precum ºi raporturilor dintre aceºtia ºi orice
alte subiecte de drept civil”; art. 516 Subiectele obligaþiei de întreþinere – „(1) Obligaþia de
întreþinere existãîntre soþ ºi soþie, rudele în linie dreaptã, între fraþi ºi surori, precum ºi între
celelalte persoane anume prevãzute de lege. (2) Dispoziþiile alin. (1) privind obligaþia de
întreþinere între rudele în linie dreaptã, precum ºi între fraþi ºi surori sunt aplicabile ºi în
cazul adopþiei. (3) Obligaþia de întreþinere existã între foºtii soþi, în condiþiile prevãzute de
lege”; art. 1160 Subiectele partajului de ascendent – „Ascendenþii pot face partajul bunurilor
lor între descendenþi”; art. 1 472 Subiectele plãþii. Persoanele care pot face plata – „Plata
poate sã fie fãcutã de orice persoanã, chiar dacã este un terþ în raport cu acea obligaþie”.
Paronimia acestui cuvânt care are aceeaºi formã de singular pentru douã forme de
plural cu sensuri total diferite este de fapt sursa confuziei terminologice pe care legiuitorul
crede cã o rezolvã prin procedeul definirii.
Tehnica legislativã cere, conform Legii nr. 24/2000 ca aceleaºi noþiuni sã se exprime
prin aceiaºi termeni. Nu este respectatã aceastã cerinþã atunci când subiectul apare la
singular cu un alt sens decât la plural. Sensul privilegiat de Cod pentru singularul termenului
este acela al substantivului masculin (cu pluralul subiecþi) definit de dicþionare drept „4. S.m.
Fiinþã aflatã sub observaþie, supusã anchetei, experimentului etc.; individ care prezintã
anumite caracteristici. 5. S.m. (În sintagmele) Subiect de drepturi ºi obligaþii = persoanã
care, în cadrul raporturilor juridice, are drepturi ºi obligaþii. Subiect impozabil = persoanã
fizicã sau juridicã obligatã prin lege sã plãteascã un anumit impozit cãtre stat”21. Apare cu
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Librairie générale de droit et
de jurisprudence, Paris, 1988, p. 139.
20
S. Neculaescu, op. cit.
21
DEX 2009.
19
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acest sens în: art. 193 Efectele personalitãþii juridice –„(2) Nimeni nu poate invoca împotriva
unei persoane de bunã-credinþã calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice,
dacã prin aceasta se urmãreºte ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei
atingeri aduse ordinii publice”; art. 1 391 Repararea prejudiciului nepatrimonial – „(3)
Dreptul la despãgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalitãþii oricãrui
subiect de drept va putea fi cedat numai în cazul când a fost stabilit printr-o tranzacþie sau
printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã”; art. 1 938 –„În cazul în care contractul nu
prevede altfel, societatea înceteazã ºi prin: b) încetarea calitãþii de subiect de drept a
uneia dintre persoanele juridice asociate”.
Credem cã aceastã confuzie se datoreazã ºi traducerii neadecvate a substantivului
francez sujet care are doar genul masculin. Provenind din adjectiv prin substantivizare,
acesta are sensul de „cel care este supus unei autoritãþi suverane, absolute” - cu acest
sens el este sinonim cu supus; ºi de „resortisant al unui stat dat” - cu acest sens el este
sinonim cu cetãþean.
De aceea, alegerea terminologicã corectã ar fi cea de subiect/subiecþi care ar respecta
ºi alegerea terminologicã a lui Cornu ce oferã drept etimologie termenului juridic sujet
latinescul subjectus, de la subjicere, etimologie pe care o agreãm ºi noi. Primul sens oferit
de Cornu este acela de supus, ca fiind sinonim cu resortisant, cetãþean. Al doilea sens
apare în sintagmele subiect de drept - persoanã (fizicã sau moralã) consideratã drept
suport al unui drept subiectiv; titular al dreptului (subiect activ) sau debitor al obligaþiei
(subiect pasiv) - ºi subiect al acþiunii (sinonim cu titular al acþiunii) - persoanã învestitã cu
dreptul de a acþiona în instanþã, fie pentru a ridica o pretenþie, fie pentru a o combate22.
Propunem, de lege ferenda, din considerentele prezentate mai sus, ca legiuitorul sã-ºi
schimbe opþiunea terminologicã incorectã subiect/subiecte cu aceea de subiect/subiecþi.

§ Concluzii
Pentru a evita imprecizia juridicã, orice act normativ trebuie sã fie redactat „într-un
limbaj ºi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar ºi precis, care sã excludã orice
echivoc, cu respectarea strictã a regulilor gramaticale ºi de ortografie”23. Un obstacol în
calea respectãrii acestor cerinþe poate fi polisemia, însã, în vederea asigurãrii unei unitãþi
terminologice a stilului juridic, legislativul îºi poate impune anumite acþiuni de autolimitare
a folosirii polisemiei sau poate chiar sã ia iniþiative menite sã previnã formarea polisemiei
prin24: oferirea unor definiþii clare pentru diferite noþiuni sau termeni; evitarea utilizãrii cu
sensuri diferite a aceluiaºi cuvânt, ºi deci folosirea aceluiaºi termen pentru denumirea
aceleiaºi realitãþi, acþiune dictatã ºi disciplinatã de dezideratul monosemiei; numirea sau
redenumirea unei realitãþi juridice prin recurgerea la neologisme, adicã prin diferite
procedee ºi tehnici de introducere a cuvintelor noi în limbã, i.e. calcul, adaptarea etc.

G. Cornu, op. cit., 2007, p. 789.
Art. 34(1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea
actelor normative, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
24
S. Popescu; C. Ciora; V. Þãndãreanu, Probleme curente privind folosirea limbajului juridic,
Buletin de informare legislativã nr. 3/2007, p. 6, disponibil la http://www.clr.ro/eBuletin/3_2007/
Buletin_3_2007.pdf.
22
23
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PRINCIPIUL EFECTIVITÃÞII – UN NOU PRINCIPIU AL
DREPTULUI MEDIULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ
Conf. univ. dr. Anca Ileana DUªCÃ

~
Abstract
Emerged from the case law of the Luxembourg Court, the principle of effectiveness
has had the same evolution as manyother principles inferred from CJEU practice. The
Court first mentions it without insisting, just to later define it and develop its content and
application. After a while, the Court starts to evoke it as an entrenched principle
characterizing EU law.The paper aims to outline this process of birth and development
of the new principle of EU law effectiveness.
Keywords: principle of effectiveness, principle of equivalence, principle of direct
effect of EU law.

§ Clarificãri
Principiul efectivitãþii dreptului Uniunii Europene – inclusiv al dreptului mediului este o adaptare realizatã de Curtea de la Luxemburg, a principiul efectului direct, care
permite persoanelor fizice sã invoce în mod direct o normã europeanã, în faþa unei
instanþe europene sau naþionale, independent de existenþa unor acte corespunzãtoare în
dreptul naþional. Efectul direct al dreptului european este, alãturi de principiul supremaþiei,
un principiu fundamental al dreptului european. Principiul efectului direct garanteazã
astfel aplicabilitatea ºi eficacitatea dreptului european în statele membre.
Momentul naºterii principiului efectului direct al dreptului comunitar l-a constituit
hotãrârea Curþii, din 5 februarie 1963, în cauza 26/62, în procedura Societatea
N. V. Algemene Transport - en Expeditie Onderneming van Gend& Loos ,
contraNederlandse Administratie der belastingen 1, cu privire la întrebarea: dacã
articolul 122 din Tratatul C.E.E. are efect intern, cu alte cuvinte, dacã justiþiabilii pot
invoca, pe baza acestui articol, drepturi individuale pe care instanþele trebuie sã le protejeze.
Curtea a rãspuns: „Comunitatea constituie o nouã ordine juridicã de drept internaþional,
în favoarea cãreia statele ºi-au limitat drepturile suverane, chiar dacã într-un numãr limitat
1

Administraþia fiscalã olandezã.
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de domenii, ºi ale cãrei subiecte sunt nu numai statele membre, ci ºi resortisanþii acestora;
prin urmare, independent de legislaþia statelor membre, dreptul comunitar nu creeazã
numai obligaþii în sarcina particularilor, ci este destinat de asemenea sã confere drepturi
care intrã în patrimoniul lor juridic; aceste drepturi iau naºtere nu numai atunci când
acestea sunt acordate explicit prin tratat, ci ºi ca urmare a unor obligaþii pe care tratatul
le impune într-un mod bine definit atât particularilor, cât ºi statelor membre ºi instituþiilor
comunitare”. Concluzia Curþii a fost: „în conformitate cu spiritul, structura ºi textul
tratatului, articolul 12 trebuie sã fie interpretat în sensul cã acesta produce efecte directe
ºi conferã drepturi individuale pe care instanþele naþionale trebuie sã le protejeze”2.
Completãri ºi precizãri ale principiului, Curtea a adus prin celebrele hotãrâri Costa
contra E.N.E.L. ºi Amministrazione delle Finanze dello Stato contra Simmenthal Spa.
Astfel, în hotãrârea din 15 iulie 1964, datã în cauza 6/64, în procedura Flaminio Costa
contra E.N.E.L3. Curtea afirmã:„având în vedere cã, spre deosebire de tratatele
internaþionale obiºnuite, Tratatul C.E.E. a instituit o ordine juridicã proprie, integratã în
sistemul juridic al statelor membre, în momentul intrãrii în vigoare a tratatului ºi care este
obligatorie pentru instanþele acestora; cã, într-adevãr, prin instituirea unei Comunitãþi cu
o duratã nelimitatã, dotatã cu instituþii proprii, cu personalitate, cu capacitate juridicã, cu
capacitate de reprezentare internaþionalã ºi, în special, cu puteri reale derivate din limitarea
competenþei sau din transferul atribuþiilor statelor cãtre Comunitate, acestea din urmã au
limitat, chiar dacã în domenii restrânse, drepturile lor suverane ºi au creat astfel un corp
de drept aplicabil resortisanþilor lor ºi lor însele. Având în vedere cã supremaþia dreptului
comunitar este confirmatã prin articolul 189, conform cãruia regulamentele au caracter
„obligatoriu”ºi „se aplicã direct în fiecare stat membru” Curtea concluzioneazã cã aceastã
dispoziþie, care nu este însoþitã de nicio rezervã, ar fi lipsitã de valoare în cazul în care un
stat ar putea sã îi anuleze efectele unilateral, printr-un act legislativ opozabil textelor
comunitare.
Hotãrârea Curþii din 9 martie 1978, datãîn cauza C-106/77, în procedura
Amministrazione delle Finanze dello Stato contra Simmenthal Spa, a rãspuns la întrebarea
care sunt consecinþele aplicabilitãþii directe a unei dispoziþii de drept comunitar, în cazul
incompatibilitãþii cu o dispoziþie legislativã ulterioarã a unui stat membru. În rãspunsul
sãu, Curtea a avut ca punct de pornire faptul cã aplicabilitatea directã presupune cã
normele de drept comunitar trebuie sã îºi producã totalitatea efectelor în mod uniform,
în toate statele membre, de la intrarea lor în vigoare ºi în cursul întregii perioade de
validitate a acestora; prin urmare, aceste dispoziþii reprezintã o sursã imediatã de drepturi
ºi de obligaþii pentru toþi cei cãrora li se adreseazã, indiferent dacã este vorba de statele
membre sau de particulari care sunt pãrþi în raporturi juridice reglementate de dreptul
comunitar4. Acest efect priveºte, de asemenea, orice instanþã care, ca autoritate a unui
stat membru, fiind sesizatã în cadrul competenþei sale, are ca misiune sã protejeze drepturile
conferite particularilor de dreptul comunitar; de altfel, în temeiul principiului supremaþiei
dreptului comunitar, dispoziþiile tratatului ºi actele instituþiilor direct aplicabile au ca efect, în
Articolul 12 „În relaþiile comerciale reciproce, statele membre se abþin sã introducã între ele noi
taxe vamale la import ºi la export sau taxe cu efect echivalent, precum ºi sã le majoreze pe cele în
vigoare”.
3
Ente nazionale energia elettrica, impresa già della Edison Volta.
4
Pct. 15.
2

146

Numãr special dedicat dlui Gheorghe Dãniºor

RSJ nr. 1/20
15
/201

raporturile lor cu legislaþia naþionalã a statelor membre, prin simplul fapt al intrãrii lor în
vigoare, nu numai de a determina inaplicabilitatea de drept a oricãrei dispoziþii contrare
a legislaþiei naþionale existente, ci ºi – în mãsura în care aceste dispoziþii ºi acte fac parte
integrantã, cu rang superior normelor interne, din ordinea juridicã aplicabilã pe teritoriul
fiecãrui stat membru – de a împiedica adoptarea valabilã a unor noi acte normative
naþionale, în mãsura în care acestea ar fi incompatibile cu norme comunitare5. Rezultã
cã orice instanþã naþionalã care trebuie sã aplice, în cadrul competenþei sale, dispoziþiile
de drept comunitar are obligaþia de a asigura efectul deplin al acestor norme, înlãturând,
dacã este necesar, din oficiu aplicarea oricãrei dispoziþii contrare a legislaþiei naþionale,
chiar ulterioare, fãrã a fi necesar sã solicite sau sã aºtepte înlãturarea prealabilã a acesteia
pe cale legislativã sau prin orice alt procedeu constituþional6.

§ Jurisprudenþa C.J.U.E.
1. În hotãrârea Curþii (Marea Camerã) din 23 octombrie 2007, datã în cauza C 440/05,
având ca obiect o acþiune în anulare a Deciziei cadru 2005/667/JAI a Consiliului din 12
iulie 2005 de consolidare a cadrului penal pentru aplicarea legii împotriva poluãrii cauzate
de nave formulatã, în temeiul articolului 35 alineatul (6) T.U.E, de Comisia Comunitãþilor
Europene contra Consiliului Uniunii Europene7, se precizeazã „legiuitorul comunitar poate
impune statelor membre obligaþia de a institui astfel de sancþiuni pentru a asigura deplina
eficienþã a normelor pe care le stabileºte în acest domeniu”. În temeiul articolului 47 T.U.E.,
niciuneia dintre dispoziþiile Tratatului C.E. nu i se poate aduce atingere printr-o dispoziþie
din Tratatul U.E.; aceeaºi cerinþã figureazã la primul paragraf al articolului 29 T.U.E., care
introduce titlul VI din acest tratat, intitulat „Dispoziþii privind cooperarea poliþieneascã ºi
judiciarã în materie penalã”. Prin urmare, revine Curþii sarcina de a se asigura cã actele cu
privire la care Consiliul susþine cã se încadreazã în domeniul de aplicare al titlului VI nu
afecteazã competenþa pe care dispoziþiile Tratatului C.E. o conferã Comunitãþii8 - adicã,
mai clar, Curtea trebuie sã verifice dacã dispoziþiile Deciziei-cadru 2005/667 nu afecteazã
competenþa care revine Comunitãþii în temeiul articolului 80 alineatul (2) C.E., prin aceea
cã respectivele prevederi ar fi putut fi adoptate, în temeiul acestei din urmã dispoziþii9.
Pct. 16, 17.
Pct. 23, 24.
7
J.O.C.E. L 255, p. 164, Ediþie specialã, 15/vol. 15, p. 169. A se vedea M.O. Bertella-Geffroy,
Un an de jurisprudence en droit pénal de l‘environnement, Environnement-Revue Mensuelle Lexisnexis
Jurisclasseur- février 2009, p.26-29. Printre hotãrârile prezentate în articol, de menþionat este hotãrârea
curþii de apel din Lyon, din 29 octombrie 2008, care a condamnat, pentru delict de publicitate înºelãtoare,
relativ la pesticidul Round-up, incriminatã de art. L.121-1 ºi L.121-2 din Codul Consumului, pe fostul
preºedinte al societãþii Monsanto Agriculture France ºi pe fostul preºedinte al societãþii Scotts France.
În fapt, acest produs a fost prezentat, în spoturile publicitare televizate, ca fiind fãrã efecte nocive
asupra mediului, deºi conþinea un compus clasificat ca toxic pentru organismele acvatice, iar ambalajul
conþinea menþiuni de genul: respect pentru mediu, eficacitate ºi securitate pentru mediu. Curtea a
considerat cã aceastã prezentare eludeazã pericolul potenþial al produsului, prin folosirea unor cuvinte
liniºtitoare care induc consumatorul în eroare ºi diminueazã preocuparea pentru precauþie ºi prevenþie.
8
Hotãrârea din 12 mai 1998, Comisia/Consiliul, C 170/96, Rec., p. I 2763, pct. 16; Hotãrârea
din 13 septembrie 2005, Comisia/Consiliul, C 176/03 Rec., p. I 7879, îndreptatã împotriva Deciziei
cadru Protecþia mediului prin dreptul penal, pct. 39.
9
Pct. 52-54.
5
6
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Pentru aceasta, Curtea aminteºte, mai întâi, cã politica comunã în domeniul
transporturilor se numãrã printre elementele de bazã ale Comunitãþii, articolul 70 C.E.,
coroborat cu articolul 80 alineatul (1) C.E. prevãzând cã obiectivele tratatului sunt într-adevãr
urmãrite de statele membre în sectorul transporturilor feroviare, rutiere ºi pe cãi navigabile,
în cadrul unei astfel de politici10. Apoi precizeazã cã, potrivit articolului 80 alineatul (2)
C.E., Consiliul are posibilitatea de a decide în ce caz, în ce mãsurã ºi prin ce procedurã se
pot adopta dispoziþii corespunzãtoare în domeniul transporturilor maritime11 ºi cã dispoziþiile
procedurale prevãzute la articolul 71 C.E. sunt aplicabile. De fapt, aºa cum reiese din
jurisprudenþa sa mai veche, articolul 80 alineatul (2) C.E., departe de a înlãtura aplicarea
Tratatului C.E. la transporturile maritime, se mãrgineºte la a prevedea cã normele specifice
ale acestuia referitoare la politica comunã în domeniul transporturilor, care sunt incluse în
titlul V din acelaºi tratat, nu se vor aplica de plin drept acestui domeniu de activitate12. Prin
urmare, în mãsura în care articolul 80 alineatul (2) C.E. nu prevede nicio limitare explicitã
în ceea ce priveºte natura normelor comune specifice pe care, în conformitate cu dispoziþiile
procedurale din articolul 71 C.E., le poate adopta Consiliul în acest temei, legiuitorul
comunitar dispune, în virtutea acestei dispoziþii, de importante atribuþii normative ºi este
competent astfel, prin analogie cu celelalte dispoziþii ale Tratatului C.E. referitoare la politica
comunã în domeniul transporturilor, în special articolul 71 alineatul (1) C.E., sã stabileascã,
printre altele, „mãsurile care permit îmbunãtãþirea siguranþei transporturilor”, precum ºi
„orice altã dispoziþie utilã” în domeniul transporturilor maritime13.
Pe de altã parte, Curtea adaugã cã, în mãsura în care cerinþele de protecþie a mediului,
care constituie unul dintre obiectivele esenþiale ale Comunitãþii14, trebuie, în temeiul
articolului 6 C.E., „integrate în definirea ºi punerea în aplicare a politicilor ºi acþiunilor
Comunitãþii”, o astfel de protecþie trebuie consideratã ca fiind un obiectiv care face parte
ºi din politica comunã în domeniul transporturilor; legiuitorul comunitar poate, aºadar, în
temeiul articolului 80 alineatul (2) C.E. ºi în exercitarea atribuþiilor pe care i le conferã
aceastã dispoziþie, sã hotãrascã sã promoveze protecþia mediului15.Tot din jurisprudenþa
constantã a Curþii rezultã cã alegerea temeiului juridic al unui act comunitar trebuie sã fie
fondatã pe elemente obiective, care pot fi supuse controlului jurisdicþional, printre care
figureazã în special scopul ºi conþinutul actului16. Decizia-cadru 2005/667, dupã cum
reiese din preambul, are ca obiectiv atât ameliorarea siguranþei maritime, cât ºi îmbunãtãþirea protecþiei mediului marin împotriva poluãrii cauzate de nave, iar din
considerentele (2) ºi (3) ale Deciziei analizate rezultã cã urmãreºte sã realizeze apropierea
legislaþiilor statelor membre pentru a împiedica producerea unor prejudicii precum cele
care au fost cauzate de naufragiul petrolierului Prestige17. Aceastã decizie-cadru
Hotãrârea din 28 noiembrie 1978, Schumalla, 97/78, Rec., p. 2311, pct. 4.
Hotãrârea din 17 mai 1994, Corsica Ferries, C 18/93, Rec., p. I 1783, pct. 25.
12
Pct. 55-57. Hotãrârea din 7 iunie 2007, Comisia/Grecia, C 178/05, Rep., p. I 4185, pct. 52.
13
Hotãrârea din 9 septembrie 2004, Spania ºi Finlanda/Parlamentul European ºi Consiliul,
C 184/02 ºi C 223/02, Rec., p. I 7789, pct. 28.
14
Hotãrârea din 13 septembrie 2005, Comisia/Consiliul, pct. 41.
15
Pct. 58- 60. Hotãrârea din 19 septembrie 2002, Huber, C 336/00, Rec., p. I 7699, pct. 36.
16
Hotãrârea din 11 iunie 1991, Comisia/Consiliul, Dioxid de titan, C 300/89, Rec., p. I 2867,
pct. 10; Hotãrârea Huber, pct. 30; Hotãrârea din 13 septembrie 2005, Comisia/Consiliul, pct. 45.
17
Pct. 61, 62. Nava s-a rupt în douãºi s-a scufundat, la 19 noiembrie 2002, în largul coastelor
Spaniei, dupã ce a plutit în derivã timp de ºase zile în Oceanul Atlantic, provocând scurgerea din cocã
a aproximativ 50.000 de tone de þiþei, care a poluat mii de kilometri de coastã.
10
11
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completeazã, astfel cum reiese din considerentul (4) al acesteia ºi din considerentul (6) al
Directivei 2005/35, aceastã din urmã directivã prin intermediul unor norme detaliate
din domeniul penal - rezultã din considerentele (1) ºi (15), precum ºi din articolul 1 din
aceastã directivã, cã are de asemenea, drept scop asigurarea unui nivel ridicat de siguranþã
ºi de protecþie a mediului în transportul maritim, iar din considerentul (15) ºi din articolul
1 rezultã cã are ca obiect introducerea în dreptul comunitar a standardelor internaþionale
referitoare la poluarea cauzatã de nave ºi stabilirea unor sancþiuni, penale ºi administrative,
în caz de încãlcãri ale acestor standarde, în scopul asigurãrii eficienþei acestora. În ceea ce
priveºte conþinutul Deciziei-cadru 2005/667, aceasta prevede, în temeiul articolelor 2, 3
ºi 5, obligaþia statelor membre de a institui sancþiuni penale aplicabile persoanelor fizice
sau juridice care au sãvârºit una dintre infracþiunile prevãzute la articolele 4 ºi 5 din
Directiva 2005/35 sau au instigat la sãvârºirea acesteia sau au acþionat în calitate de
complici. Aceastã decizie-cadru, potrivit cãreia sancþiunile penale trebuie sã fie eficiente,
proporþionate ºi cu efect de descurajare, stabileºte, de altfel, la articolele 4 ºi 6, tipul ºi
nivelul sancþiunilor aplicabile în funcþie de prejudiciile pe care respectivele infracþiuni le
au cauzat calitãþii apelor, speciilor de animale sau plante sau persoanelor. Prin urmare,
Curtea conchide: chiar dacã, în principiu, legislaþia penalã, la fel ca ºi normele ce
reglementeazã procedura penalã, nu se încadreazã în sfera competenþei comunitare18,
nu este mai puþin adevãrat cã, atunci când aplicarea unor sancþiuni penale eficiente,
proporþionate ºi cu efect de descurajare de cãtre autoritãþile naþionale competente
reprezintã o mãsurã indispensabilã pentru combaterea daunelor grave provocate mediului,
legiuitorul comunitar poate impune statelor membre obligaþia de a institui astfel de sancþiuni
pentru a asigura deplina eficienþã a normelor pe care le stabileºte în acest domeniu19.Ori,
trebuie sã se constate, pe de o parte, cã dispoziþiile Deciziei-cadru 2005/66720, au în
vedere acþiuni de naturã sã provoace daune deosebit de grave mediului, ce rezultã, în
cauzã, din nerespectarea normelor comunitare în materie de siguranþã maritimã; pe de altã
parte, astfel cum rezultã din interpretarea coroboratã a considerentelor (3), (4), (5), (7) ºi (8)
ale Directivei 2005/35, precum ºi din primele cinci considerente ale Deciziei-cadru
2005/667, Consiliul a considerat cã erau necesare sancþiuni penale pentru a asigura
respectarea normelor comunitare stabilite în materie de siguranþã maritimã. Prin urmare,
în mãsura în care articolele 2, 3 ºi 5 din Decizia-cadru 2005/667 urmãresc asigurarea
eficienþei normelor adoptate în domeniul siguranþei maritime, a cãror nerespectare poate
avea consecinþe grave asupra mediului, prin obligarea statelor membre sã sancþioneze
penal anumite comportamente, trebuie sã se considere cã aceste articole au drept scop,
în esenþã, ameliorarea siguranþei maritime, precum ºi protecþia mediului ºi ar fi putut fi în
mod valabil adoptate în temeiul articolului 80 alineatul (2) CE21.
2.. Hotãrârea Curþii (Marea Camerã) din 28 februarie 2012, datã în cauza C 41/11,
având ca obiect o cerere de pronunþare a unei hotãrâri preliminare – formulatã în temeiul
18
Hotãrârea din 11 noiembrie 1981, Casati, 203/80, Rec., p. 2595, pct. 27; Hotãrârea din 16
iunie 1998, Lemmens, C 226/97, Rec., p. I 3711, pct. 19; Hotãrârea din 13 septembrie 2005,
Comisia/Consiliul, pct. 47.
19
Hotãrârea din 13 septembrie 2005, Comisia/Consiliul, pct. 48.
20
Precum acelea ale Deciziei-cadru 2003/80 care au fãcut obiectul cauzei în care a fost pronunþatã
Hotãrârea din 13 septembrie 2005, Comisia/Consiliul.
21
Pct. 64, 68.
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articolului 267 TFUE de Conseil d’État (Belgia), în procedura Inter Environnement Wallonie
ASBL,Terre wallonne ASBL împotriva Région wallonne-priveºte condiþiile în care un
„plan” sau un „program”în sensul Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European ºi
a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri ºi programe
asupra mediului22, care nu a fãcut obiectul unei evaluãri ecologice, astfel cum prevede
aceastã directivã, poate rãmâne în vigoare cu titlu provizoriu. Cererea a fost formulatã în
cadrul unor litigii între Inter Environnement Wallonie ASBL ºi Terre wallonne ASBL, pe
de o parte, ºi Région wallonne, pe de altã parte, având ca obiect anularea Decretului
guvernului valon din 15 februarie 2007 privind modificarea cãrþii II din Codul mediului
care constituie Codul apelor în ceea ce priveºte gestionarea durabilã a azotului în
agriculturã23, iar prin intermediul întrebãrii adresate instanþa de trimitere a solicitat, sã se
stabileascã dacã, în împrejurãri precum cele în acþiunea principalã, în care este sesizatã
cu o acþiune prin care se urmãreºte anularea unui act naþional care constituie un „plan”
sau un „program” în sensul Directivei 2001/42 ºi în care constatã cã un astfel de plan
sau de program a fost adoptat cu încãlcarea obligaþiei prevãzute de aceastã directivã de a
efectua o evaluare ecologicã prealabilã, instanþa în cauzã, care constatã totuºi cã actul
contestat constituie o punere în aplicare corespunzãtoare a Directivei 91/676, poate
face uz de o dispoziþie din dreptul sãu naþional care i ar permite sã menþinã anumite
efecte anterioare ale actului menþionat, pânã la data intrãrii în vigoare a unor mãsuri
menite sã remedieze neregularitatea constatatã.
În rãspunsul sãu, Curtea face o interpretare teleologicã a dispoziþiei, amintind cã
obiectivul esenþial al Directivei 2001/42, astfel cum reiese din articolul 1 al acesteia,
constã în supunerea planurilor ºi a programelor care pot avea efecte semnificative asupra
mediului unei evaluãri ecologice cu ocazia elaborãrii acestora ºi înainte de adoptarea
lor24. Aceastã directivã stabileºte reguli minime privind elaborarea raportului referitor la
efectele asupra mediului, punerea în aplicare a procesului de consultare, luarea în
considerare a rezultatelor evaluãrii ecologice, precum ºi comunicarea de informaþii privind
decizia adoptatã la finalizarea evaluãrii25. În lipsa, din directivã a unor prevederi referitoare
la consecinþele care trebuie deduse dintr o încãlcare a dispoziþiilor procedurale pe care
aceasta le conþine, revine statelor membre obligaþia de a adopta, în cadrul competenþelor
lor, toate mãsurile necesare, generale sau speciale, pentru ca toate „planurile” sau
„programele” care pot avea „efecte semnificative asupra mediului” în sensul Directivei
2001/42 sã facã obiectul unei evaluãri ecologice, înainte de adoptarea lor, în conformitate
cu mijloacele procedurale ºi cu criteriile prevãzute de directiva menþionatã26. În completarea
acestui raþionament, Curtea aduce jurisprudenþa sa constantã din care rezultã cã, în
temeiul principiului cooperãrii loiale prevãzut la articolul 4 alineatul (3) T.U.E., statele
J.O.C.E. L 197, p. 30, Ediþie specialã, 15/vol. 7, p. 135.
Moniteur belge din 7 martie 2007, p. 11118.
24
Pct. 40. Hotãrârea din 11 martie 2009 Terre wallonne ºi Inter Environnement Wallonie, în
cauza C 110/09, pct. 32; Hotãrârea din 22 septembrie 2011, Valèiukienë ºi alþii, C 295/10, pct. 37.
25
Pct. 41. Hotãrârea Terre wallonne ºi Inter Environnement Wallonie, pct. 33.
26
Pct. 42. Hotãrârea din 24 octombrie 1996, Kraaijeveld ºi alþii, C 72/95, Rec., p. I 5403, pct. 61;
Hotãrârea din 16 septembrie 1999, WWF ºi alþii, C 435/97, Rec., p. I 5613, pct. 70; Hotãrârea din
7 ianuarie 2004, Wells, C 201/02, Rec., p. I 723, pct. 65.
22

23
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membre sunt þinute sã elimine consecinþele ilicite ale unei încãlcãri a dreptului Uniunii27.
Prin urmare, din moment ce un „plan” sau un „program” ar fi trebuit supus unei
evaluãri a efectelor sale asupra mediului înainte de a fi adoptat în conformitate cu
cerinþele Directivei 2001/42, autoritãþile competente sunt obligate sã adopte toate
mãsurile generale sau speciale pentru a remedia omiterea unei astfel de evaluãri28. O
astfel de obligaþie revine, de asemenea, instanþelor naþionale sesizate cu o acþiune împotriva
unui astfel de act naþional ºi, în aceastã privinþã, trebuie amintit cã normele de procedurã
aplicabile unor astfel de acþiuni care pot fi introduse împotriva unor asemenea „planuri”
sau „programe” rezultã din ordinea juridicã internã, a fiecãrui stat membru, în temeiul
principiului autonomiei procedurale a statelor membre, însã cu condiþia ca acestea sã nu
fie mai puþin favorabile decât cele care se aplicã unor situaþii similare de naturã internã
(principiul echivalenþei) ºi sã nu facã imposibilãîn practicã sau excesiv de dificilã exercitarea
drepturilor conferite de ordinea juridicã a Uniunii (principiul efectivitãþii)29.Curtea conchide
cã instanþele sesizate, în aceastã privinþã, trebuie sã adopte, în temeiul dreptului lor
naþional, mãsuri de suspendare sau de anulare a „planului” sau a „programului” adoptat
cu încãlcarea obligaþiei de a efectua o evaluare ecologicã30; altfel, obiectivul fundamental
al Directivei 2001/42 ar fi ignorat dacã, sesizate în aceastã privinþã, instanþele naþionale
nu ar adopta, în cadrul unor astfel de acþiuni ºi în limitele autonomiei procedurale, mãsurile
prevãzute de dreptul lor naþional, care sunt adecvate pentru a împiedica punerea în
aplicare, în lipsa unei evaluãri ecologice, a unui astfel de plan sau de program, inclusiv a
proiectelor care ar trebui realizate în cadrul acestuia.
3. Principiul efectivitãþii este definit, explicat ºi dezvoltat ºi în Hotãrârea Curþii (Marea
Camerã) 15 ianuarie 2013, datã în cauza C 416/10, având ca obiect o cerere de decizie
preliminarã formulatãîn temeiul articolului 267 T.F.U.E. de Najvyšší súd Slovenskej republiky
(Slovacia), în procedura Jozef Križ an s.a, împotriva Slovenská inšpekcia ž ivotného
prostredia31.
În lipsa unor norme stabilite în acest domeniu de dreptul Uniunii, ordinea juridicã a
fiecãrui stat membru este cea care trebuie sã defineascã modalitãþile procedurale care
Hotãrârea din 16 decembrie 1960, Humblet/Statul belgian, 6/60, Rec., p. 1125, 1146;
Hotãrârea din 19 noiembrie 1991, Francovich ºi alþii, C 6/90 ºi C 9/90, Rec., p. I 5357, pct. 36. O
astfel de obligaþie revine, în cadrul competenþelor sale, fiecãrui organ al statului membru în cauzã Hotãrârea din 12 iunie 1990, Germania/Comisia, C 8/88, Rec., p. I 2321, pct. 13, Hotãrârea
Wells, pct. 64.
28
Hotãrârea Wells, pct. 68.
29
Pct. 43-46. Hotãrârea Wells, pct. 67.
30
Hotãrârea Wells, pct. 65.
31
Cererea de decizie preliminarã priveºte interpretarea Convenþiei privind accesul la informaþii,
participarea publicului la luarea deciziilor ºi accesul la justiþie în probleme de mediu, semnatã la Aarhus
la 25 iunie 1998 ºi aprobatãîn numele Comunitãþii Europene prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului
din 17 februarie 2005 (JO L 124, p. 1, Ediþie specialã, 15/vol. 14, p. 201), a articolului 191 alineatele
(1) ºi (2) T.F.U.E. ºi a articolului 267 T.F.U.E., a Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie
1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ºi private asupra mediului (JO L 175,
p. 40, Ediþie specialã, 15/vol. 1, p. 174), astfel cum a fost modificatã prin Directiva 2003/35/CE a
Parlamentului European ºi a Consiliului din 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, Ediþie specialã, 15/vol. 10,
p. 8), precum ºi a Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea ºi
controlul integrat al poluãrii (JO L 257, p. 26, Ediþie specialã, 15/vol. 3, p. 183), astfel cum a fost
modificatã prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European ºi al Consiliului din 18
ianuarie 2006 (JO L 33, p. 1, Ediþie specialã, 15/vol. 15, p. 212).
27
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urmãresc sã asigure garantarea drepturilor conferite justiþiabililor de dreptul Uniunii, cu
condiþia însã ca acestea sã nu fie mai puþin favorabile decât cele care se aplicã procedurilor
similare de naturã internã (principiul echivalenþei) ºi sã nu facã imposibilã în practicã sau
excesiv de dificilã exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridicã a Uniunii (principiul
efectivitãþii)32. În ceea ce priveºte principiul efectivitãþii, deºi dreptul Uniunii nu se poate
opune posibilitãþii ca normele naþionale aplicabile sã permitã, în anumite cazuri,
regularizarea operaþiunilor sau a actelor nelegale în raport cu acesta, o astfel de posibilitate
este supusã condiþiei de a nu oferi persoanelor interesate ocazia sã eludeze sau sã nu
aplice normele de drept al Uniunii ºi de a rãmâne o excepþie33. În aceastã privinþã, este
important de subliniat cã articolul 15 din Directiva 96/61 impune statelor membre obligaþia
de a oferi publicului interesat ºanse efective de a participa încã de la început la procedura
de eliberare a unei autorizaþii. Aceastã dispoziþie trebuie sã fie interpretatã în lumina
considerentului (23) al respectivei directive, potrivit cãruia publicul trebuie sã aibã acces,
înainte de luarea oricãrei decizii, la informaþiile referitoare la cererile de autorizaþii pentru
noile instalaþii, ºi a articolului 6 din Convenþia de la Aarhus, care prevede, pe de o parte,
cã participarea publicului începe din etapa incipientã a procesului, în momentul în care
toate opþiunile ºi soluþiile sunt încã posibile, iar publicul poate avea o influenþã realã, ºi,
pe de altã parte, cã publicul trebuie sã aibã acces la informaþiile relevante de îndatã ce
sunt disponibile. Rezultã cã publicul interesat trebuie sã dispunã de toate informaþiile
relevante încã din etapa procedurii administrative desfãºurate în primã instanþã, înainte
de adoptarea unei prime decizii, în mãsura în care aceste informaþii sunt disponibile la
data la care se desfãºoarã aceastã fazã a procedurii34. În ceea ce priveºte aspectul dacã
principiul efectivitãþii se opune unei regularizãri a procedurii în a doua instanþã prin
punerea la dispoziþia publicului a documentelor relevante care nu au fost accesibile în
cursul procedurii administrative desfãºurate în primã instanþã, reiese din informaþiile
transmise de instanþa de trimitere cã, potrivit legislaþiei naþionale aplicabile, organul
administrativ care se pronunþã în a doua instanþã are posibilitatea sã modifice decizia
administrativã adoptatã în primã instanþã. Trebuie însã ca instanþa de trimitere sã verifice
dacã, pe de o parte, în cadrul procedurii administrative desfãºurate în a doua instanþã sunt încã
posibile toate opþiunile ºi soluþiile în sensul articolului 15 alineatul (1) din Directiva 96/61,
interpretat în lumina articolului 6 alineatul (4) din Convenþia de la Aarhus, ºi dacã, pe de altã
parte, regularizarea în aceastã etapã a procedurii prin punerea la dispoziþia publicului
interesat a documentelor relevante îi mai permite publicului respectiv sã aibã o influenþã
realã asupra rezultatului procesului decizional35.

32
Pct. 85. Hotãrârea din 14 decembrie 1995, Peterbroeck, C 312/93, Rec., p. I 4599, pct. 12;
Hotãrârea din 12 iulie 2012, VALE Építési, C 378/10.
33
Pct. 87. Hotãrârea din 3 iulie 2008, Comisia/Irlanda, C 215/06, Rep., p. I 4911, pct. 57.
34
Pct. 88.
35
Pct. 89.
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Abstract:
The public function can be defined - in the broadest sense of the concept - as
representing a legal normative situation consisting in rights and obligations, which are
accomplished by the specifically jurisdiction of a state body that exercise public power in
accordance with the prerogativesconferred by national or European authority.
Keywords: public function, state, public servant.
În literatura de specialitate1 se aratã în funcþie de þara de referinþã, termenul de
funcþie publicã are mai multe accepþiuni ºi mai multe arii de cuprindere, în majoritatea
cazurilor neexistand o definiþie legalã riguroasã a acestei noþiuni ºi, pentru a preciza
sensul sau, trebuie sa se recurgã la practica ºi doctrina administrativã, aceasta noþiune
putând îngloba totalitatea persoanelor supuse unui statut de drept public, dar ºi o parte
dintre cele supuse unui statut de drept privat.
În plan internaþional, raportat la þãrile Uniunii Europene, conform precizãrilor din
literatura de specialitate2, prima þarã care a adoptat un Statut general al funcþiei publice
este Spania, prin Legea din 1852, urmatã de Luxemburg (1872), Danemarca (1899),
Italia (1908 – prima lege privind funcþia publicã), Olanda ºi Belgia (1929 – prima lege
privind funcþionarii publici), Marea Britanie (1931 – Regulamentul general al funcþionarilor
din Regat).
1
Ioan Alexandru (coordonator), Alexandru Negoila, loan Santai, Dumitru Brezoianu, Ioan Vida,
Stelian Ivan, Ion Popescu Slãniceanu, Drept administrativ, Ed.Omnia, Braºov, 1999, p. 333
2
Antonie lorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed.Nemira, Bucureºti, 1996, vol. II, p, 608,
citând lucrarea profesorului Jaques Ziller, Egalite. L’accèss a la function publique dans les Étates de la
Communauté européene, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1998.
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De asemenea, în literatura de specialitate3 s-a dat noþiunii de funcþie publicã o
accepþiune largã, conform careia aceasta cuprinde totalitatea funcþiilor statului prin care
se realizeazã suveranitatea acestuia, farã a face deosebire dupã faptul cã aceste funcþii
îndeplinesc sarcinile puterii legislative, executive sau judecãtoreºti ºi o accepþiune stricto
sensu care se referã numai la funcþia publicã executivã.
În perioada interbelicã4 în literatura juridicã s-a exprimat opinia cã „orice serviciu
public, sub orice forma s-ar prezenta, dezvoltã o activitate proprie absolut necesarã
existenþei ºi progresului sau numitã funcþie administrativã, care este caracteristicã tuturor
activitãþilor sociale”, opinie conform cãreia noþiunea de serviciu public are acelaºi sens
cu funcþiunea publicã, iar funcþiunea publicã se exercitã numai pentru realizarea atribuþiilor
administraþiei publice.
Profesorul Paul Negulescu5 a exprimat opinia cã “funcþiunea publicã apare, deci, ca
o grupare de atribuþii, de puteri ºi de competenþe în scop de a da satisfacþiunea unor
anumite interese generale”.
Funcþia publicã a mai fost definitã ca fiind un complex de drepturi ºi de obligaþii cu
care a fost investitã o persoanã fizicã fãcând parte din cadrul unui organ al statului, care
are caracter de continuitate ºi care se executã în realizarea puterii de stat pentru îndeplinirea
sarcinilor acelui organ de stat. Aceastã definiþie nu surprinde însã toate elementele esenþiale
ale funcþiei publice, astfel cã a fost definitã, de o manierã care surprinde raportul juridic
complex în care intrã titularul funcþiei cu autoritatea, în formularea: funcþia publicã este
“situaþia juridicã a persoanei fizice învestite legal cu atribuþii în realizarea competenþei
unei autoritãþi publice, care constã în ansamblul drepturilor ºi obligaþiilor care formeazã
conþinutul juridic complex dintre persoana fizicã respectivã ºi organul care l-a învestit”6.
Acest mod de definire a noþiunii permite observarea caracterului legal ºi unilateral al
drepturilor ºi obligaþiilor care alcãtuiesc competenþa ocupantului funcþiei, cât ºi caracterul
de putere al raportului juridic stabilit între autoritate ºi titularul funcþiei.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici a acoperit un gol legislativ
tot mai greu de suportat de personalul din administraþia publicã. Primul merit al acestui
act normativ este vizibil încã de la citirea primului articol din care rezultã cã activitatea
funcþionarului în cadrul administraþiei publice centrale ºi locale sau în cadrul unor autoritãþi
administrative autonome7 este o activitate supusã unui regim juridic special – dreptul
administrativ – ºi nefiind aplicabile prevederile normelor de dreptul muncii raportului
juridic între angajat – în acest caz funcþionarul public – ºi angajator – autoritatea publicã
sau instituþia publicã – este definit ca fiind „raport de serviciu”. Este un real progres
precizarea faptului cã prevederile Legii privind Statutul funcþionarilor publici sunt aplicabile
ºi funcþionarilor din autoritãþile administrative autonome, reglementându-se astfel prin
norme de drept administrativ situaþia juridicã a celei mai numeroase categorii de personal
din respectivele autoritãþi.
Valentin Prisãcaru, Tratat de drept administrativ român, Ed.All, Bucureºti, 1996, p. 152.
M. Vãraru, Tratat de drept administrativ român, Bucureºti, 1928, p.129.
5
Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, Bucureºti, 1934, vol. I, p. 522.
6
Antonie Iorgovan, Drept administrativ ºi elemente de ºtiinþa administraþiei, Ed. Didacticã ºi
Pedagogicã, Bucureºti, 1986, p. 118.
7
Art. 1, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 republicatã, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365
din 29 mai 2007.
3
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Legiuitorul român a definit funcþionarul public ca fiind8 persoana numitã într-o funcþie
publicã în condiþiile legii. Funcþia publicã în accepþiunea legalã reprezintã9 ansamblul
atribuþiilor ºi responsabilitãþilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizãrii prerogativelor
de putere publicã de cãtre administraþia publicã centralã, administraþia publicã localã ºi
autoritãþile administrative autonome.
O altã definiþie legalã10, a carei existenþã prezintã importanþã pentru cã instituie un
corp profesional, este aceea a corpului funcþionarilor publici. Astfel, legiuitorul a
reglementat acest concept ca fiind “totalitatea funcþionarilor publici din cadrul autoritãþilor
administrative autonome ºi din cadrul autoritãþilor ºi instituþiilor publice din administraþia
publicã centralãºi localã”. Ideea de corp profesional corespunde specificului activitãþii
desfãºurate de un funcþionar public: exercitarea prerogativelor de putere publicã. Aceasta
menþiune are meritul de a motiva orice persoanã sã aspire la calitatea de funcþionar
public ºtiut fiind cã funcþionarii publici constituie o categorie socio-profesionalã prestigioasã,
fapt subliniat de realitatea cã el este instituit prin lege.
Astfel, legiuitorul român a apreciat cã funcþiile publice se clasificã:
a) dupã gradul de generalitate;
b) în raport de nivelul studiilor necesare ocupãrii funcþiei publice;
c) în raport de autoritatea care defineºte conþinutul funcþiei publice existã;
d) dupã nivelul atribuþiilor titularului funcþiei publice;
Existenþa statului, înþeles sintetic ca putere organizatã asupra unei populaþii, pe un
anumit teritoriu, a presupus, încã din momentele sale de început, o continuã adaptare la
dinamica vieþii economice, sociale ºi politice. Rãspunsurile pe care statul le-a oferit
cerinþelor venite în numãr tot mai mare din partea societãþii s-au concretizat în creºterea
volumului ºi a complexitãþii funcþiilor sale, în multiplicarea atribuþiilor autoritãþilor ºi
organelor sale. Pe bunã dreptate, Mircea Djuvara11 considera cã „realitatea cea mai
puternicã ºi cea mai interesantã în drept, cea mai pasionantã de studiat este statul”.
Potrivit teoriei separaþiei puterilor în stat, funcþiile pe care statul le dobândeºte în
asigurarea suveranitãþii sale, funcþia legislativã, funcþia executivãºi funcþia judecãtoreascã
nu pot fi realizate decât prin exercitarea lor de cãtre puteri independente, reprezentate la
nivel politico-juridic de organe corespunzãtoare.
În momentul în care este tot mai des evocatã12 noþiunea de „spaþiu administrativ
european”, nu se pune numai problema cerinþei crescânde a colaborãrii între funcþiile
publice din diferite state, ci ºi aceea a mobilitãþii sporite a activitãþii din sectorul public,
concomitent cu armonizarea condiþiilor în care se desfãºoarã asemenea activitãþi.
În opinia regretatului profesor Antonie Iorgovan, administraþia publicã reprezintã
ansamblul activitãþilor Preºedintelui, Guvernului, autoritãþilor administraþiei autonome
centrale, autoritãþilor administraþiei autonome locale ºi, dupã caz, structurilor subordonate
Art. 2 alin. (2), Legea nr. 188/1999, republicatã, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365
din 29 mai 2007.
9
Art. 2 alin. (1), Legea nr. 188/1999, republicatã, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365
din 29 mai 2007.
10
Art. 2 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, republicatã, Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 365 din 29 mai 2007.
11
Mircea Djuvara – „Teoria generalã a dreptului”, Bucureºti, vol. II, 1930, p. 16
12
Ioan Alexandru, – „Dreptul administrativ in Uniunea Europeanã - Drept administrativ comparat.
Drept administrativ al Uniunii Europene”, Ed. Lumina Lex, Bucureºti, 2007, p. 280 ºi urm.
8
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acestora, prin care, în regim de putere publicã, se aduc la îndeplinire publicã legile sau, în
limitele legii, se presteazã servicii publice13.
La nivelul legislaþiilor statelor membre ale Uniunii Europene, noþiunea de „serviciu
public” este utilizatã pentru a îngloba întreg domeniul public ºi, bineînþeles, întreprinderile
publice sau instituþiile de utilitate publicã. Termenul de „serviciu public” este folosit în trei
accepþiuni14:
1. în sens material (funcþional) se referã la o activitate de interes general, pe care
administraþia este obligatã sã o presteze;
2. în sens organic (structural) reprezintã un ansamblu de agenþi ºi de mijloace pe care
o persoanã publicã (persoanã juridicã de drept public) le efectueazã pentru îndeplinirea
unei sarcini determinate;
3. în sensul care asociazã o activitate ce reprezintã un serviciu public, unui anumit
regim juridic, derogatoriu de la dreptul comun.
În majoritatea þãrilor europene, dreptul funcþiei publice presupune un set de reguli
aplicabile unor agenþi, care corespunde definiþiei stricte a funcþionarului, nucleu în jurul
cãrora graviteazã dispoziþii mai restrânse sau mai numeroase aplicabile altor categorii de
angajaþi din sectorul public15. Altfel spus, Uniunea Europeanã nu are competenþele
necesare pentru a reglementa funcþia publicã ºi nici pentru a reforma administraþiile
publice sau pentru a reorganiza structurile administrative ºi organizaþionale din statele
membre. Ca atare, în toate statele membre ale Uniunii Europene, funcþia publicã constituie
sectorul sistemului politico-administrativ cel mai marcat de tradiþia ºi istoria naþionalã ºi
cel mai puþin afectat de integrarea europeanã.
Faptul cã Uniunea Europeanã nu are competenþe în ceea ce priveºte reglementarea
funcþiei publice nu semnificã deloc cã integrarea europeanã nu are efecte asupra serviciilor
publice naþionale, care sunt din ce în ce mai mult influenþate de procesul de unificare
europeanã16, fie ºi numai dacã ne gândim la adoptarea aceloraºi principii de reglementare
a funcþiei publice.
În mod tradiþional, în spaþiul european, noþiunea de „funcþie publicã”, s-a impus ca
o noþiune fundamentalã a dreptului public, în special a dreptului administrativ, ea fiind
strâns dimensionatã de noþiunea de activitate, autoritate, organ etc17.
În funcþie de þara de referinþã, conceptul de funcþie publicã are mai multe accepþiuni
ºi, în consecinþã, mai multe arii de cuprindere. În majoritatea cazurilor, nu existã o definiþie
legalã riguroasã a acestei noþiuni ºi, pentru a se preciza sensul acesteia, trebuie sã se
recurgã la practica ºi doctrina administrativã. În sensul larg al termenului, prin funcþie
publicã se poate înþelege ansamblul persoanelor aflate la dispoziþia guvernanþilor pentru
a face sã funcþioneze serviciile publice.

A. Iorgovan – „Tratat de drept administrativ”, vol. I, Ed. All Beck, Bucureºti, 2001, p. 85
G. T. Zaharia, º.a. –”Sisteme administrative în context european”, Ed. Tehnica-Info, Chiºinãu,
2005, p. 205
15
J. Ziller – „Administrations comparées: les systèmes politico-administratifs de l’Europe des
Douze, Montchrestien, Paris, 1993, p. 350.
16
D. Bossaert, C. Demmke – „Are Civil Servants Different Because They Are Civil Servants?”,
European Institute of Public Administration, Maastricht, NL, 2005, p. 2.
17
A. Iorgovan – „Tratat de drept administrativ”, vol. I, ed. a IV-a, Ed. All Beck, 2005, p. 547.
13
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Abstract:
Within the actual Romanian legal system, the proliferation of the legal norms, their
instability, the degradation of the conditions for drafting laws and the uncertainty of the
conditions for application creates a legal insecurity unbearable for the person confronted
with the application of the law. In many situations, the existence of the laws is seen by the
simple justice seeker as similar with that of an “enigmatic castle”. Starting from these findings,
the article pleads for the initiation of a process to revalue the law and reform the legislative
activity. During this process an objective must be aimed by all the participants in the legislative
activity, namely the compliance with the principle of legal security of the person.
Keywords: legal security, law, accessibility, predictability of the law, the principle of
non-retroactivity.

§ Principiul securitãþii juridice
Stricto sensu, prin siguranþa persoanei se înþelege dreptul acesteia de a nu fi supusã
controalelor, reþinutã, arestatã decât în situaþiile, condiþiile ºi potrivit procedurii consacrate de
lege, drept consacrat expres de art. 23 din Constituþia României revizuitã potrivit cãruia
„Libertatea individualã ºi siguranþa persoanei sunt inviolabile. Percheziþionarea, reþinerea sau
arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile ºi cu procedura prevãzute de lege”.
Lato sensu, prin siguranþa persoanei se înþelege siguranþa juridicã a acesteia, siguranþã garantatã
de cãtre drept, precizându-se în acest sens cã „siguranþa persoanei este un principiu care este
aproape raþiunea de a fi a dreptului însuºi”1 sau cã „securitatea juridicã este calitatea unei
*
Elaborarea acestei lucrãri a fost finanþatã din Contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect
strategic ID 141699, cofinanþat din Fondul Social European, prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurelor Umane 2007-2013.
1
M. Fromont, Le principe de sécurité juridique, în AJDA.. L’Actualité Juridique. Droit Administratif,
o
n spécial, Dalloz, Paris, 1996, p. 178.
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ordini de drept ce garanteazã individului lizibilitate ºi încredere în ceea ce constituie dreptul la
un moment dat ºi care, dupã toate probabilitãþile, va fi dreptul ºi în viitor”2.
În principal, securitatea juridicã se caracterizeazã prin faptul cã aceasta trebuie sã protejeze
persoana „de pericolul care vine chiar din partea dreptului, contra unei insecuritãþi pe care a
creat-o dreptul sau pe care acesta riscã s-o creeze”3 ºi are un conþinut complex, în sensul cã
ea comportã douã mari categorii de reguli, pe de-o parte, cele care vizeazã calitatea dreptului
ºi, pe de altã parte, cele care privesc asigurarea stabilitãþii situaþiilor juridice, respectiv
neretroactivitatea legii ºi previzibilitatea acesteia ºi a acþiunilor statului, numitã ºi principiul
încrederii legitime în continuitatea acþiunilor statale. În acest context, s-a susþinut4 cã o noþiune
mai potrivitã decât cea de „securitate juridicã” ar putea fi cea de „fiabilitate a dreptului”.
Principiul securitãþii juridice este, în fapt, „un produs de import” provenit în mare
parte din dreptul german ºi introdus pas cu pas în ordinea internã prin prisma dreptului
unional ºi a celui consacrat de Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului.
Astfel, deºi nu este consacrat în mod expres într-un text comunitar, Curtea de Justiþie
a Comunitãþilor Europene a stabilit cã principiul securitãþii juridice este parte integrantã
a ordinii juridice comunitare ºi trebuie respectat atât de instituþiile comunitare, cât ºi de
statele membre în exercitarea prerogativelor conferite de directivele comunitare5.
De asemenea, nici în dreptul european al drepturilor omului nu regãsim o reglementare
expresã, dar securitatea juridicã este analizatã la nivel jurisprudenþial, de regulã, în legãturã
cu principiul preeminenþei dreptului, prevãzut în Preambulul Convenþiei Europene a
Drepturilor Omului: „Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei […] hotãrâte,
în calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelaºi spirit ºi având un
patrimoniu comun de idealuri ºi de tradiþii politice, de respect al libertãþii ºi de preeminenþã
a dreptului, sã ia primele mãsuri menite sã asigure garantarea colectivã a anumitor drepturi
enunþate în Declaraþia Universalã”.
În jurisprudenþa sa, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a evidenþiat importanþa
principiului securitãþii juridice, de exemplu în cauza Marcks c. Belgiei, 1979, arãtând cã
principiul în discuþie este inerent atât dreptului Convenþiei, cât ºi dreptului comunitar6
sau, dacã ne raportãm la þara noastrã, amintim, cu titlu de exemplu, cauza Brumãrescu c.
României7 în care instanþa europeanã a concluzionat cã unul dintre elementele fundamentale
ale preeminenþei dreptului este principiul securitãþii juridice, care impune, printre altele, ca
soluþia datã în mod definitiv de cãtre tribunale unui litigiu sã nu fie repusã în discuþie, sau în
cauza ªtefãnicã º.a. c. României8, în care Curtea a statuat cã principiul securitãþii juridice este
S. Calmes, Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire
et français, Thèse, Dalloz, Paris, 2001, p. 162-163.
3
L. François, Le problème de la sécurité juridique, în La sécurité juridique, Jeune Barreau de
Liège, Liège, 1993, p. 10.
4
P. Lambert, Le principe général de la sécurité juridique et les validations législatives, în Sécurité
juridique et fiscalité, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 6.
5
De exemplu, Curtea de Justiþie Europeanã, Cauza C-74/74, CNTA c. Comisiei, Culegere 1975,
p. 533; Cauza C-381/97, Belgocodex, Culegere 1998, p. I-8153, par. 26 apud C. Flavius Costaº,
Principiul securitãþii juridice, în Revista românã de fiscalitate nr. 7/2008, p. 42-44.
6
C. Bârsan, Convenþia europeanã a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi ºi
libertãþi, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2005, p. 472.
7
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, Hotãrârea din 10 ianuarie 2001 în Cauza Brumãrescu
c. României, publicatã în M. Of. nr. 758 din 28 noiembrie 2001.
8
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, Hotãrârea din 2 noiembrie 2010 în Cauza ªtefãnicã
º.a. c. României, publicatã în M. Of. nr. 175 din 11 martie 2011.
2
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un element esenþial al statului de drept ºi nerespectarea lui echivaleazã cu încãlcarea prevederilor
art. 6 alin. (1) din Convenþie.
Deºi, plecându-se de la caracterul multiform al principiului, s-a arãtat9 cã nu este posibilã
o definire exactã a acestuia, totuºi, relativ recent, în doctrina româneascã, securitatea juridicã
a fost definitã ca fiind „acel principiu care tinde sãînlãture din ordinea juridicã riscul de
incertitudine generat de imprecizia sau instabilitatea dreptului”10.
La nivel legislativ intern, acest principiu nu este consacrat ca o regulã de drept de sine
stãtãtoare, ci rezultã implicit din art. 1 alin. (3) din Constituþie, putând fi privit ca un corolar
al statului de drept. Prin urmare, din perspectiva elaborãrii legii, în esenþã, principiul securitãþii
juridice, înglobeazã urmãtoarele aspecte: neretroactivitatea legii, accesibilitatea ºi previzibilitatea
legii, interpretarea unitarã a legii, coordonate asupra cãrora ne vom opri pe scurt în cele ce
urmeazãºi a cãror respectare constituie o condiþie sine qua non pentru o legislaþie de calitate11.

§ Neretroactivitatea legii – garant al securitãþii juridice
Este unanim admis cã principiul neretroactivitãþii legii este esenþial pentru asigurarea
protecþiei drepturilor omului în faþa legii. Astfel, s-a arãtat cã „dacã o persoanã care se
supune ordinului legii ar putea sã fie tulburatã sub motivul cã o lege posterioarã a modificat
termenii reglementãrii existente anterior, legea ºi-ar pierde orice putere, pentru cã nimeni nar mai cuteza nici mãcar sã execute ordinele legii de teama unor acte care, deºi fãcute legitim,
ar fi apoi criticate de o lege nouãºi necunoscutã”12. În acelaºi sens, în literatura de specialitate
româneascã s-a susþinut cã„s-ar ajunge la arbitrariu, dispãrând încrederea subiectelor de drept
în conceptul de ordine socialã”13 ºi cã „nu ar putea exista nicio siguranþã pentru destinatarii
normei juridice dacã, atâta vreme cât o lege este în vigoare, iar ei s-au conformat prevederilor
acesteia, s-ar putea repune în discuþie, dupã abrogarea ei, actele încheiate conform dispoziþiilor
legale. Sau, în alþi termeni, legea este un ordin al legiuitorului, iar un ordin nu poate fi valabil
decât pentru viitor; nu se poate pretinde cetãþenilor supunerea faþã de o lege pe care n-o
puteau cunoaºte, întrucât încã nu exista”14.
Acest principiu, consacrat în toate constituþiile moderne, democratice, are astfel o justificare
raþionalã, în sensul cã nu se poate cere unui subiect de drept sã rãspundã pentru o conduitã
ce a avut-o anterior intrãrii în vigoare a unei legi, iar comportamentul sãu este normal sau
firesc dacã se desfãºoarãîn cadrul ordinii de drept în vigoare. Principiul neretroactivitãþii
reprezintã o garanþie a stabilitãþii ordinii de drept, a constituþionalismului, o garanþie esenþialã
a drepturilor constituþionale ºi, în special, a libertãþii ºi siguranþei persoanei.
9
A se vedea: A. Cristau, L’exigence de sécurité juridique, în Recueil Dalloz-Sirey (D.) Chroniques,
2002, p. 2815; V. Caroline Naômé, La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de
Justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, în Rivista di Diritto Europeo
(RDE) nr. 2/1993, p. 223 º.a.
10
I. Brad, Revocarea actelor administrative, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2009, p. 158.
11
R. Duminicã, Criza legii contemporane, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2014, p. 107.
12
Fr. Terré, Introduction générale au droit, 8e éd., Dalloz, Paris, 2009, p. 469-470.
13
E. Chelaru, Drept civil. Partea generalã, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2007, p. 22.
14
L. Stângu, Neretroactivitatea legii în statul de drept , în Buletinul Curþii Constituþionale
nr. 1/2010, p. 7.
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Neretroactivitatea legii ºi excepþiile de la aceasta sunt consacrate expres prin art. 15
alin. (2) din Constituþia României revizuitã: „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepþia
legii penale sau contravenþionale mai favorabile”. Consecinþele ridicãrii la rang constituþional
a acestui principiu sunt dintre cele mai „severe”, aºa cum s-a exprimat de altfel Curtea
Constituþionalã care a statuat în mai multe rânduri caracterul universal al principiului: „principiul
neretroactivitãþii este valabil pentru orice lege, indiferent de domeniul de reglementare al
acesteia”15, noþiunea de lege fiind utilizatã cu sensul sãu larg, de orice act normativ.
În doctrinã16 s-a subliniat cã prima consecinþã17 constãîn faptul cã nicio lege nu poate
deroga de la acest principiu, singurele excepþii fiind cele prevãzute expres de Constituþie,
adicã legile penale sau contravenþionale mai favorabile, a cãror retroactivitate devine ea însãºi
principiu constituþional, legiuitorul neputând sã facã nicio derogare de la ea, fiind vorba de o
retroactivitate obligatorie.
Plecând de la faptul cã reglementarea constituþionalã a neretroactivitãþii vine în contradicþie
cu tradiþia constituþionalã româneascã, precum ºi cu cea europeanã, fãrã a se nega însã
beneficiile aduse statului de drept, s-a atras atenþia asupra riscurilor generate de
constituþionalizarea acestui principiu18, în sensul cã neretroactivitatea, dat fiind caracterul
stabilitãþii, posibil excesiv, pe care îl conferã regulii juridice, poate fi un obstacol în calea
evoluþiei dreptului.
Însã, în condiþiile în care în þara noastrã fenomenul inflaþiei legislative nu este deloc de
neglijat, iar statul de drept se dovedeºte incapabil sã asigure previzibilitatea ºi accesibilitatea
legii, considerãm cã aceastã consacrare constituþionalã a neretroactivitãþii legii este, fãrã
dubiu, soluþia menitã sã asigure eliminarea abuzurilor din opera de legiferare ºi în acelaºi timp
contribuie la consolidarea statului de drept. „A da legilor libertatea sã modifice situaþii definitiv
stabilite ºi acte definitiv terminate ar însemna a instaura arbitrariul ºi a nesocoti principiile de
echitate cele mai elementare”19. În acelaºi sens, Curtea Constituþionalãîn una dintre deciziile
sale a arãtat cã„efectele înscrierii principiului neretroactivitãþii în Constituþie sunt
foarte severe ºi probabil, tocmai de aceea, soluþia aceasta nu se întâlneºte în foarte
multe þãri, dar în acelaºi timp ridicarea la rangul de principiu constituþional se justificã prin
faptul cã asigurãîn condiþii mai bune securitatea juridicãºi încrederea cetãþenilor în sistemul
de drept, precum ºi datoritã faptului cã blocheazã nesocotirea separaþiei dintre puterea
legislativã, pe de o parte, ºi puterea judecãtoreascã sau cea executivã, pe de altã parte,
contribuind în acest fel la consolidarea statului de drept”20.

15
Curtea Constituþionalã, Decizia nr. 90 din 1 iunie 1999 publicatãîn M. Of. nr. 489 din 11
octombrie 1999.
16
D.C. Dãniºor, I. Dogaru, Gh. Dãniºor, Teoria generalã a dreptului, Ed. C.H. Beck, Bucureºti,
2008, p. 408-409.
17
Cu privire la alte consecinþe, a se vedea R. Duminicã, Criza legii contemporane, Ed. C.H. Beck,
Bucureºti, 2014, p. 109-110.
18
D.C. Dãniºor, Drept constituþional ºi instituþii politice, vol I, Teoria generalã, Ed. C.H. Beck,
Bucureºti, 2007, p. 564.
19
C. Hamangiu, I. Rosetti Bãlãnescu, Al. Bãicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Ed. All
Beck, Bucureºti, 2002, p. 66.
20
Curtea Constituþionalã, Decizia nr. 9/1994 publicatãîn M. Of. nr. 326 din 25 noiembrie 1994.
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§ Accesibilitatea, previzibilitatea ºi interpretarea unitarã a legii - coordonate
ale principiului securitãþii juridice
Securitatea juridicã reprezintã unul dintre fundamentele statului de drept ºi dincolo
de neretroactivitatea legii implicã ºi dreptul oamenilor de a fi în mãsurã, fãrã ca acest
aspect sã implice din partea lor eforturi deosebite, sã stabileascã ce este permis ºi ce
este interzis prin lege. Pentru atingerea acestui obiectiv, normele adoptate trebuie
mai întâi sã fie cunoscute, sã fie clare, inteligibile ºi previzibile. Din aceastã perspectivã,
s-a arãtat cã „axa formalã a securitãþii juridice o reprezintã calitatea legii, în timp ce
axa temporalã o reprezintã previzibilitatea legii”21.
Accesibilitatea ºi previzibilitatea presupun atât caracterul public al normei ca un
element intrinsec al juridicitãþii sale, claritatea conþinutului ei, care sã-i confere
inteligibilitate, nu doar pentru specialistul în drept, ci pentru orice persoanã cu
inteligenþã medie, dar ºi caracterul previzibil al revizuirilor normative. Aºadar, cele
douã concepte se aflã în strânsã legãturã ºi într-o relaþie de interdependenþã,
afirmându-se în acest sens cã „accesibilitatea este condiþia imanentã a previzibilitãþii:
pentru a prevedea trebuie însã sã ai acces la suficiente ºi comprehensibile informaþii
pertinente. Sintagma „accesibil ºi previzibil” evocã, astfel, un lanþ cauzal sui generis.
Accesibilitatea ºi previzibilitatea nu sunt doar o categorie-pereche formalã, ci o unitate
dialecticã”22.
Din pãcate, asigurarea accesibilitãþii ºi previzibilitãþii este destul de dificil de realizat.
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale române în materia previzibilitãþii ºi accesibilitãþii
este încã una imprecisã. Astfel, Curtea Constituþionalã a pronunþat neconstituþionalitatea Legii pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici pentru încãlcãrii principiului constituþional al bicameralismului
Parlamentului României, iar în finalul motivãrii a arãtat cã: „legea examinatã, prin
modul deficitar de redactare, nu corespunde exigenþelor de tehnicãlegislativã specifice
normelor juridice”23, fãcându-se trimitere expresã cãtre jurisprudenþa Curþii Europene
a Drepturilor Omului în materia previzibilitãþii ºi accesibilitãþii normei.
În cazul controlului de constituþionalitate a posteriori , Curtea a constatat
neconstituþionalitatea dispoziþiilor din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
conform cãrora termenul pentru declararea cãii de atac împotriva unei hotãrâri
judecãtoreºti curge „de la pronunþare ori de la comunicare” din cauza lipsei lor de
precizie, în motivarea Curþii, susþinându-se cã „principiul accesului liber la justiþie
consacrat prin art. 21 din Legea fundamentalã implicã, între altele, adoptarea de
cãtre legiuitor a unor reguli de procedurã clare, în care sã se prescrie cu precizie
condiþiile ºi termenele în care justiþiabilii îºi pot exercita drepturile lor procesuale,
inclusiv cele referitoare la cãile de atac împotriva hotãrârilor pronunþate”24.
21
S. Popescu, V. Þãndãreanu, Securitatea juridicã ºi complexitatea dreptului în atenþia Consiliului
de Stat francez, în Buletin de informare legislativã nr. 1/2007, p. 5.
22
I. Deleanu, Accesibilitatea ºi previzibilitatea legii în jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor
Omului ºi a Curþii Constituþionale române, în Dreptul nr. 8/2011, p. 53.
23
Curtea Constituþionalã, Decizia nr. 710/2009 referitoare la obiecþia de neconstituþionalitate a
Legii pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici,
publicatã în M. Of. nr. 358 din 28 mai 2009.
24
Curtea Constituþionalã, Decizia nr. 189/2006 publicatã în M. Of. 307 din 5 aprilie 2006.
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Totuºi, astfel de decizii de neconstituþionalitate sunt destul de puþine, de multe ori,
considerându-se cã diversele aspecte ale „previzibilitãþii ºi accesibilitãþii” sunt simple probleme
de tehnicã legislativã, ce excedeazã obiectului controlului de constituþionalitate, aºa cum a
arãtat, de exemplu Curtea Constituþionalãîn Decizia nr. 94/2000:„aspectele de tehnicã
legislativãþin de activitatea legiuitorului, care trebuie sã construiascã norma juridicã într-un
mod inteligibil, cu un înþeles neîndoielnic”25, lipsa de claritate, precizie a textului, neputând
reprezenta prin ea însãºi temei de neconstituþionalitate. În schimb, în doctrina recentã, se
susþine cã „accesibilitatea ºi previzibilitatea normei – ca repere ale controlului de
convenþionalitate ºi de constituþionalitate – trebuie valorizate nu prin referire la tehnica legislativã
de elaborare a actelor normative, ci prin referire la conotaþia lor convenþionalã, în considerarea
faptului cã sunt concepte autonome, cu determinãri ºi implicaþii specifice.
De altfel, în raport cu dispoziþiile art. 20 din Constituþie, indiscutabil prevaleazã normele
primare ºi derivate ale Convenþiei Europene, iar punerea în operã a acestora, ori de câte ori
va fi cazul, este, esenþialmente, o problemã de convenþionalitate ºi de constituþionalitate, nu
o simplã chestiune de tehnicã legislativã. În aceste condiþii, Curtea Constituþionalã nu se
poate mulþumi doar cu simpla constatare a unor insuficienþe de tehnicã legislativã ºi cu
recomandarea – expresã, uneori, implicitã, aproape totdeauna – fãcutã legiuitorului sã-ºi
îmbunãtãþeascã reglementarea; ea trebuie ca, pe temeiul art. 147 alin. (1) din Constituþie, sã
constrângã legiuitorul la adaptarea sau, dupã caz, abrogarea acelor dispoziþii, sub semnul
irepresibil al constituþionalitãþii”26.
O mãsurã absolut necesarã în societatea secolului în care trãim ºi care se regãseºte în
majoritatea statelor, menitã a îmbunãtãþi accesibilitatea sub aspectul disponibilitãþii legii,
ar fi asigurarea accesului online, gratuit, neîngrãdit ºi permanent la Monitorul Oficial al
României al oricãrei persoane. Însã, pentru a cunoaºte prevederile legii, nu este suficient
ca ea sã fie accesibilã doar din punct de vedere material, aspect într-adevãr esenþial ºi
care îi garanteazã opozabilitatea, ci ea trebuie sã fie ºi inteligibilã. „Inteligibilitatea implicã
lizibilitatea, atât claritatea ºi precizia enunþurilor, cât ºi coerenþa lor. Ea mai presupune ºi
ca regulile sã dobândeascã întreaga lor forþã în contextul corpusului juridic în care ele
sunt chemate sã se integreze, fãrã sã facã, în acest scop, apel la prea multe dispoziþii
exterioare textului”27.
În contextul deselor condamnãri primite de statul român pentru lipsa de accesibilitate
ºi previzibilitate ºi jurisprudenþa imprecisã a Curþii Constituþionale în aceastã materie,
considerãm cã ar fi oportunã consacrarea expresã la nivel constituþional a normelor de
tehnicã legislativã. Evident, într-o eventualã reglementare de acest gen se va þine cont ºi
de generalitatea legii, întrucât precizia cerutã de normele de tehnicã legislativã în redactarea
unei legi nu poate avea caracter absolut. Aºa cum rezultã din jurisprudenþa CEDO,
întinderea conceptelor de previzibilitate ºi accesibilitate depinde, într-o mare mãsurã, de
conþinutul textului în discuþie, de domeniul la care se referã, precum ºi de numãrul ºi calitatea
destinatarilor sãi. O previzibilitate absolutã, oricât de doritã ar fi, nu poate fi atinsã ºi, mai
mult, existã riscul apariþiei unei rigiditãþi excesive. Ca atare, aici intervine rolul interpretãrii
acestor texte.
Curtea Constituþionalã, Decizia nr. 94 din 11 mai 2000 referitoare la excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 34 alin. (1) teza finalã ºi ale art. 35 din Legea fondului cinegetic
ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, publicatã în M. Of. nr. 444 din 8 septembrie 2000.
26
I. Deleanu, op. cit., p. 68.
27
S. Popescu, V. Þãndãreanu, op. cit., p. 5.
25
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Interpretarea unitarã a legii constituie din aceastã perspectivã o altã exigenþã a
principiului securitãþii juridice ºi chiar dacã, în aparenþã, acest element al sãu aduce în
prim-plan rolul instanþelor judecãtoreºti, în realitate, exigenþa vizeazã tot activitatea
legislativã, deoarece de modul în care sunt elaborate, corelate, sistematizate actele
legislative, depinde caracterul unitar al interpretãrii lor28.
Deºi, în dreptul intern este reglementatã calea extraordinarã de atac a recursului în
interesul legii, totuºi existenþa unor neconcordanþe de interpretare în cadrul sistemului
român de drept a fost constatatã de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului în
numeroase cauze, cu consecinþa condamnãrii statului român. De pildã, în cauza
Pãduraru c. României, 200529, Curtea a statuat cã„în lipsa unui mecanism care sã
asigure coerenþa practicii instanþelor naþionale, asemenea divergenþe profunde de
jurisprudenþã, ce persistã în timp ºi þin de un domeniu ce prezintã un mare interes social,
sunt de naturã sã dea naºtere unei incertitudini permanente ºi sã diminueze încrederea
publicului în sistemul judiciar, care reprezintã una dintre componentele fundamentale ale
statului de drept. În concluzie, CEDO considerã cã lipsa de coerenþã pe plan legislativ ºi
divergenþele de jurisprudenþã din domeniul naþionalizãrii imobilelor erau susceptibile sã
creeze un climat general de incertitudine ºi nesiguranþã juridicã”. De asemenea, într-o
altã cauzã30, constatând existenþa a numeroase hotãrâri care au condus la stabilirea
încãlcãrii art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie, Curtea a calificat problema
care a generat insecuritatea juridicã ca având „caracter sistemic”, fiind cauzatã de o
„imperfecþiune” în sistemul de drept intern ºi de o „disfuncþionalitate a legislaþiei române”.
Categoric, alãturi de lipsa de previzibilitate ºi accesibilitate, interpretãrile diferite date
aceloraºi norme sunt de naturã a conduce la insecuritatea juridicã a persoanei.

§ Concluzii
În concluzie, în aceste condiþii, apreciem, alãturi de alþi doctrinari31, cã asigurarea
respectãrii principiului securitãþii juridice trebuie sã reprezinte o prioritate pentru existenþa
statului de drept ºi implicã acordarea unei importanþe cât mai mari calitãþii legii. Ca
atare, chiar dacã inflaþia legislativãºi complexitatea legilor pot fi justificate prin factori
istorici, sociologici, politici, economici, este necesar totuºi un efort susþinut de reducere
a excesului normativ ºi de supunere a normelor edictate exigenþelor securitãþii juridice.
Este vorba de un efort care priveºte în primul rând pe legiuitor, care trebuie sã porneascã
de la diagnosticarea problemelor ºi identificarea de remedii adecvate. Primul pas constã
în fundamentarea riguroasã a activitãþii de legiferare pe principiile tehnicii legislative ºi în
creºterea accesibilitãþii ºi previzibilitãþii normelor juridice.
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Abstract
The new objective declared and imposed by those conceiving the system of criminal
repression and also by its subjects seems to be the efficiency of the State’s activities.
Thus the efficiency is the central point of the analysis of the criminal responsibility system
and in the same time it’s most pronounced vulnerability. We can argue the fact that
societies are now centered on achieving the most elevated degree of efficiency possible
and this leads inevitable to an exacerbated substantialisation there where is an urgent
need for procedures, but also to the opposite situation, by an overrated formalism that
transforms values into procedures. Thus we have to find a neutral procedure of decision
between the methods to be used in order to obtain the equilibrium between the will of the
authority when interiorizing the individual behaviors into the criminal policy and the
actual content in value of the general and specific objectives of this particular field.
Western democracies and those similar to them are menaced by crimes of terrorism,
and the efficiency of the criminal response seems to take the shape of the new nature of
those acts and to take into account the national security rather than the individual freedoms.
The paper aims to verify if under the pressure of the preventive paradigm, the typical
democratic procedures are still adequate to protect the individuals or, on the contrary,
they became the very instruments the States use to justify the intrusions in the individual’s
rights under the pretext of defending them.
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§ Introducere
Cei trei piloni ai unui sistem al responsabilitãþii penale care sã fie eficient în mod
rezonabil sunt constituiþi din principiile dreptului penal, cel al legalitãþii infracþiunilor ºi
pedepselor, cel al necesitãþii ºi cel al proporþionalitãþii. Conform principiului de ultima
ratio al dreptului penal, prin intermediul sistemului responsabilitãþii penale nu trebuie
protejat ansamblul obiectelor juridice împotriva ansamblului atacurilor la adresa lor: dacã
toate obiectele juridice pot sã se bucure de o protecþie juridicã, nu toate meritã protecþia
juridico-penalã. Eficienþa sistemului responsabilitãþii penale se raporteazã astfel nu la o
aplicare cât mai comprehensivã a bunurilor juridice, ci la o înþelegere ºi o combinare
particulare ale sistemului principial de bazã.
Restrângerea libertãþii determinatã de crearea unei noi incriminãri penale nu poate
fi acceptatã într-un regim liberal decât dacã este indispensabilã protecþiei persoanelor
sau societãþii ºi dacã gravitatea sa este proporþionalã cu importanþa valorilor protejate ºi
cu gravitatea atingerii pe care o implicã. În acest context în care se pun în balanþã valorile
ce pot face obiectul protecþiei penale, putem distinge cu claritate între interesele generale
ale societãþii de interesul protejat, cãci dacã statul ca titular al interesului general poate
foarte bine sã aibã un interes pentru o protecþie penalã eficientã, nu toate interesele sunt
demne de protecþie, iar justificarea restrângerii libertãþii determinatã de edictarea unei
noi norme penale constrângãtoare nu rezidãîn natura interesului invocat.
Infracþiunile de terorism, adicã cele despre care se afirmã cã afecteazã securitatea
unui stat, nu sunt o noutate pentru societãþile democratice europene. Oriunde un regim
democratic este instaurat iau naºtere imediat ºi acþiuni care sã îl destabilizeze, acþiuni care
mizeazã pe caracterul procedural al democraþiei, pe lipsa unei ideologii inerente, pe
implicarea dialogului ºi a dezbaterii ºi pe neacceptarea violenþei ca modalitate de soluþionare
a conflictelor. Violenþa pe care o presupun infracþiunile îndreptate împotriva securitãþii
naþionale este una aparte, prin maniera de manifestare, prin sursele sale difuze, greu de
identificat, prin baza foarte vagã de selectare a participanþilor la astfel de infracþiuni ºi
prin gradul ºi modul de repercutare a efectelor. În faþa acestor manifestãri care nu mai
respectã regulile ºtiute ale jocului democratic, statele tind sã îºi adapteze comportamentul
normativ ºi aplicativ. Premisa de la care se pleacã este cã a apãrut o schimbare de naturã
a ameninþãrilor, care sunt acum calificate drept teroriste, ºi care ar justifica modificarea
naturii intervenþiilor statele pentru combaterea acestor fapte. Astfel, statele au dezvoltate
metode din ce în ce mai intruzive în viaþa intimã a persoanelor prin practici de colectare
de date pe care sã le foloseascã dacã se va ivi ocazia ºi printr-o generalizare accentuatã a
regimului de suspendare a garanþiilor procedurale ale libertãþii individuale.
În România lucrurile urmeazã exact acelaºi model. Organele statului considerã cã
pierd teren în faþa noilor ameninþãri ºi, sub presiunea exercitatã de societatea civilãºi de
mass-media pentru a obþine rezultate specifice unui sistem eficient de tragere la rãspundere
penalã, utilizeazã metode care nu respectã niciunul dintre pilonii unui sistem eficient al
responsabilitãþii penale. Astfel, încercarea legiuitorului român de a încadra normativ
problema apãrãrii securitãþii naþionale, concretizatã în Legea privind securitatea ciberneticã
a României, reprezintã un exemplu clar de nesocotire a principiului legalitãþii infracþiunilor
ºi pedepselor, a necesitãþii intervenþiei penale ºi a proporþionalitãþii mãsurii de restrângere
a libertãþii individuale cu situaþia care a determinat-o.
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Eficienþa responsabilitãþii penale din perspectiva paradigmei securitare
Democraþiile de tip occidental sunt din ce în ce mai sensibile la fenomenul criminal.
Aceastã sensibilizare s-a produs din interior ºi este oarecum paradoxalã. Nivelul din ce în
ce mai crescut de protecþie recunoscut libertãþii persoanelor faþã de puterea statalã a dus
la crearea unor standarde. Acestea sunt incompatibile cu anumite acte care aduc atingere
drepturilor ºi libertãþilor persoanelor. Standardele sunt atât normative, prin aderarea
statelor la convenþii de protecþie a drepturilor persoanelor, cât ºi jurisprudenþiale, prin
recunoaºterea competenþelor de impunere a acestor convenþii de cãtre organe învestite
în acest sens. Dar tocmai aceste standarde minimale de protecþie fac societãþile actuale
foarte vulnerabile la atacurile din exterior. Atunci când regulile se schimbã pe parcursul
jocului, adaptabilitatea este indispensabilã. Din pãcate, societãþile actuale sunt greu
adaptabile altor standarde. Acesta este motivul pentru care presiunea pentru obþinerea
unor rezultate eficiente este foarte crescutã. Dar eficienþa nu poate fi obþinutã prin mãsuri
normative experimentale menite sã apere securitatea naþionalã.
Fãrã îndoialã cã punerea în aplicare a represiunii penale îndeplineºte o funcþie de
netãgãduit de reafirmare a valorilor sistemului social ºi este un instrument de coeziune a
acestuia. Dar existenþa acestei funcþii a pedepsei odatã cu stabilirea responsabilitãþii penale
concrete, care îºi gãseºte fundamentul în violarea legii, nu trebuie sã ducã la ascunderea
finalitãþii sale, finalitate care trebuie sã se regãseascã în mod necesar în afara acestei
funcþii simbolice dacã nu vrem sã cãdem într-o concepþie autopoieticã a sistemului penal.
În plus, nu putem sã nu ne raportãm la fundamentul sancþiunii penale: responsabilitatea.
Este astfel, necesar sã nu pierdem din vedere cã pedepsirea nu se face pentru a atribui o
responsabilitate, ci, în mod contrar, atribuim o responsabilitate pentru a putea pedepsi,
proces fãrã de care represiunea penalã s-ar putea gãsi complet instrumentalizatã pentru
gãsirea prin orice mijloace a unui responsabil.
Þara noastrã s-a confruntat cu acelaºi tip de problemã ºi a avut o primã reacþie
normativã, dar care pare mai degrabã sã fie instinctivãºi sã se constituie într-o derivã
cãtre autoritarism. Aceastã reacþie nu este însã decât un reflex al legislaþiei europene.
Parlamentul European a emis Recomandarea sa din 7 iunie 2005 cãtre Consiliul European
ºi cãtre Comisie privind protecþia infrastructurilor critice în cadrul luptei împotriva
terorismului1. Aceasta a fost urmatã de adoptarea Directivei 2008/114/CE a Consiliului
din 8 decembrie 2008 privind identificarea ºi desemnarea infrastructurilor critice europene
ºi evaluarea necesitãþii de îmbunãtãþire a protecþiei acestora2.
Ulterior, Comisia Europeanã, sesizând nevoia unor acþiuni comune ºi coordonate la
nivelul statelor membre a iniþiat, în februarie 2013, Propunerea de Directivã privind
mãsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a reþelelor ºi a informaþiei
în Uniune — Directiva NIS (Network and Information Security)3, care a fost adoptatã cu
modificãri în Parlamentul European la 13 martie 2014; la 10 iunie 2014 Comisia
Europeanãºi-a exprimat acordul parþial cu privire la modificãrile adoptate de Parlament.
Aceastã directivã, încã nedefinitivã, reprezintã cadrul normativ de referinþã pentru legislaþia
naþionalã. Motivele care au determinat aceastã reglementare, precum ºi obiectivele pe
1
2
3

JO C 124 E, 25.5.2006, p. 250.
JO C 345 L, 23.12.2008.
COM (2013) 48 final.

RSJ nr. 1/20
15
/201

MÃDÃLINA-CRISTINA DÃNIºOR (PUTINEI)

167

care directiva ºi le propune sunt prezentate în Expunerea de motive. Astfel, actul normativ
este determinat de imperativul de asigurare a „rezilienþei ºi stabilitãþii reþelelor ºi a sistemelor
informatice, care sunt esenþiale pentru definitivarea pieþei digitale unice ºi pentru buna
funcþionare a pieþei interne”, a „unei capacitãþi ºi a unei pregãtiri similare la nivelul
statelor membre de naturã sã ofere o securitate globalã a reþelelor ºi a informaþiei în
cadrul sistemelor interconectate”4. În privinþa obiectivelor, directiva are în vedere sã obþinã
de la statele membre implicarea necesarã pentru asigurarea unui nivel minim de capacitãþi
naþionale prin înfiinþarea de autoritãþi competente în materie de reþele ºi sisteme
informatice, pentru crearea de echipe de intervenþie în caz de urgenþã informaticã
(Computer Emergency Response Teams – CERT) ºi sã adopte strategii naþionale privind
securitatea ciberneticã ºi planurile naþionale de cooperare în acest domeniu.
Legislaþia naþionalã privitoare la securitatea ciberneticã cuprinde acte normative
primare sau secundare, în general ca un reflex al legislaþiei europene. Astfel, Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea ºi protecþia
infrastructurilor critice5 transpune prevederile Directivei 2008/114/CE a Consiliului din
8 decembrie 2008. Aceastã ordonanþã stabileºte cadrul legal privind identificarea,
desemnarea infrastructurilor critice naþionale/europene ºi evaluarea necesitãþii de
a îmbunãtãþi protecþia acestora, în scopul creºterii capacitãþii de asigurare a stabilitãþii,
securitãþii ºi siguranþei sistemelor economico-sociale ºi protecþiei persoanelor. În aplicarea
ordonanþei de urgenþã, Guvernul a emis Hotãrârea nr. 718/20116, prin care aprobã Strategia
naþionalã privind protecþia infrastructurilor critice. Hotãrârea Guvernului nr. 494/20117
reglementeazã înfiinþarea ca instituþie publicã cu personalitate juridicã, în coordonarea
Ministerului Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale, a Centrului Naþional de Rãspuns
la Incidente de Securitate Ciberneticã – CERT-RO, structurã independentã de expertizã
ºi cercetare-dezvoltare în domeniul protecþiei infrastructurilor cibernetice. Un alt act
normativ este Hotãrârea Guvernului nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de
securitate ciberneticã a României ºi a Planului de acþiune la nivel naþional privind
implementarea Sistemului naþional de securitate ciberneticã8. La data de 14 decembrie
2014 a fost adoptatã Legea privind securitatea ciberneticã a României, care are ca scop
completarea legislaþiei în acest domeniu.
Unul dintre elementele de noutate adus de Legea privind securitatea ciberneticã a
României îl reprezintã desemnarea Serviciului Român de Informaþii ca autoritate naþionalãîn
domeniul securitãþii cibernetice, calitate în care asigurã organizarea ºi executarea activitãþilor
care privesc securitatea ciberneticã a României. Acesta este aspectul central al analizei
de constituþionalitate pe care Curtea Constituþionalã a fãcut-o acestei legi în decizia
nr. 17 din 21 ianuarie 20159. Curtea a trebuit sã verifice dacã legea se înscrie în
obligaþia statului de respect al vieþii intime, familiale ºi private, a inviolabilitãþii
corespondenþei, a dreptului la protecþia datelor cu caracter personal. De asemenea, Curtea
4
Propunerea de Directivã NIS, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-cybersecurityplan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security.
5
M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 18/2011, M. Of.
nr. 183 din 16 martie 2011.
6
M. Of. nr. 555 din 4 august 2011.
7
M. Of. nr. 388 din 2 iunie 2011.
8
M. Of. nr. 296 din 23 mai 2013.
9
M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2015.
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a verificat respectarea statului de drept, la care se raporteazã în jurisprudenþa sa în urmãtorii
termeni: „exigenþele acestuia privesc scopurile majore ale activitãþii statale, prefigurate în
ceea ce îndeobºte este numit ca fiind domnia legii, sintagmã ce implicã subordonarea
statului faþã de drept, asigurarea acelor mijloace care sã permitã dreptului sã cenzureze
opþiunile politice ºi, în acest cadru, sã pondereze eventualele tendinþe abuzive, discreþionare,
ale structurilor etatice. Statul de drept asigurã supremaþia Constituþiei, corelarea legilor ºi
tuturor actelor normative cu aceasta, existenþa regimului de separaþie a puterilor publice,
care trebuie sã acþioneze în limitele legii, ºi anume în limitele unei legi ce exprimã voinþa
generalã. Statul de drept consacrã o serie de garanþii, inclusiv jurisdicþionale, care sã
asigure respectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor prin autolimitarea statului, respectiv
încadrarea autoritãþilor publice în coordonatele dreptului”10.
Faptul cã un serviciu naþional de informaþii, militarizat, are rolul central în
organizarea ºi executarea activitãþilor ce privesc securitatea ciberneticã este de naturã
sãîncalce statul de drept. Riscul cel mai important este lipsa unor garanþii suficiente
pentru preîntâmpinarea unor eventuale abuzuri în activitatea de utilizare a datelor cu
caracter privat. Directiva NIS vorbeºte în considerentul 10 al preambulului sãu de acelaºi
risc: „autoritãþile competente ºi punctele unice de contact ar trebui sã fie organisme
civile, care sã funcþioneze integral pe baza controlului democratic ºi care nu ar trebui sã
desfãºoare activitãþi în domeniul informaþiilor, al aplicãrii legii sau al apãrãrii ºi nici sã fie
legate organizaþional în vreun fel de organismele active în aceste domenii”. De aceea,
Curtea Constituþionalã se pronunþã asupra constituþionalitãþii competenþei serviciului
naþional de informaþii de a colecta toate datele privind starea de securitate a infrastructurii
cibernetice, din mediul public ºi privat ºi decide cã „în condiþiile în care Centrul Naþional
de Securitate Ciberneticã constituie o structurã militarã, în cadrul unui serviciu de
informaþii, subordonatã ierarhic conducerii acestei instituþii, deci sub un control direct
militar-administrativ, apare cu evidenþã cã o atare entitate nu îndeplineºte condiþiile cu
privire la garanþiile necesare respectãrii drepturilor fundamentale referitoare la viaþã intimã,
familialã ºi privatã ºi la secretul corespondenþei”11. Din perspectiva statului de drept,
aceastã competenþã se sustrage oricãrui control democratic, fiind vãdit contrarã legii
fundamentale.
Obligaþiile ºi responsabilitãþile care le incumbã deþinãtorilor de infrastructuri cibernetice,
potrivit art. 16 ºi 17 din Legea privind securitatea ciberneticã a României, ridicã un mare
semn de întrebare, deoarece nu respectã cerinþele de precizie ºi claritate specifice statului
de drept. Aceste persoane au obligaþia sã acorde sprijinul necesar, la solicitarea motivatã
a Serviciului Român de Informaþii, Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului Afacerilor
Interne, Oficiului Registrului Naþional al Informaþiilor Secrete de Stat, Serviciului de
Informaþii Externe, Serviciului de Telecomunicaþii Speciale, Serviciului de Protecþie ºi
Pazã, CERT-RO ºi ANCOM, în îndeplinirea atribuþiilor ce le revin acestora, ºi„sã permitã
accesul reprezentanþilor desemnaþi în acest scop la datele deþinute, relevante în contextul
solicitãrii”. ªi de aceastã datã problema este accesul organelor statului la datele cu caracter
personal, care, din pãcate, nu se realizeazã în condiþii stricte, cu avizul unei instanþe
independente, care sã se pronunþe asupra necesitãþii ºi proporþionalitãþii mãsurii intruzive.
10
11

Decizia nr. 17 din 21 ianuarie 2015, § 49.
Idem, § 51.
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Din acest punct de vedere, Curtea Constituþionalã a decis cã accesul la un sistem informatic
pentru a obþine astfel de date trebuie sã se realizeze în condiþiile Codului de procedurã
penalã care impune ca mãsura de supraveghere specialã sã fie dispusã doar de judecãtor
sau de procuror pentru o duratã de maximum 48 de ore. Potrivit Curþii, „solicitãrile de
acces la datele reþinute în vederea utilizãrii lor în scopul prevãzut de lege, formulate de
cãtre organele de stat desemnate deautoritãþi în domeniul securitãþii cibernetice pentru
domeniile lor de activitate, nu sunt supuse autorizãrii sau aprobãrii instanþei judecãtoreºti,
lipsind astfel garanþia unei protecþii eficiente a datelor pãstrate împotriva riscurilor de
abuz, precum ºi împotriva oricãrui acces ºi a oricãrei utilizãri ilicite a acestor date. Aceastã
împrejurare este de naturã a constitui o ingerinþã în drepturile fundamentale la viaþã
intimã, familialã ºi privatã ºi a secretului corespondenþei ºi, prin urmare, contravine
dispoziþiilor constituþionale care consacrã ºi protejeazã aceste drepturi”12.
Lipsa garanþiilor necesare unei protecþii adecvate a drepturilor persoanelor este
subliniatãºi de generalitatea normelor cuprinse în Legea privind securitatea ciberneticã.
Utilizarea de termeni generali contravine cerinþelor de conciziune, certitudine ºi
previzibilitate a normelor legale. Aceste cerinþe specifice statului de drept sunt cu atât
mai necesare cu cât este vorba de o lege ce autorizeazã restrângerea exerciþiului dreptului
la viaþã privatã.

Completarea paradigmei securitare cu cea preventivã
Alãturi de paradigma cu care se confruntã statele actuale, de securizare excesivã a
valorilor pe care dreptul penal trebuie sã le apere ºi indiferent de consecinþele pe care le
antreneazã asupra drepturilor individuale, paradigma preventivã este cea care determinã
natura regimului de exerciþiu al drepturilor ºi libertãþilor. În materia apãrãrii securitãþii naþionale
de faptele de terorism, inclusiv cibernetic, practica este aceea de stocare de cât mai multe
date despre cât mai multe persoane, în eventualitatea în care va fi nevoie sã fie utilizate
pentru apãrarea unui interes general. În consecinþã, libertatea persoanelor la viaþã privatã
este mult restrânsã, nemaifiind disponibilã acestora ºi cãpãtând o substanþialitate a priori
stabilitã de organele statului cu competenþe în materia apãrãrii securitãþii naþionale. Aceastã
substanþializare face ca personalele sã nu se mai bucure liber de viaþa lor privatã, deoarece
„spunem cã ceva este disponibil atunci când de acel ceva se poate dispune de cãtre oricine
ºi oricând, atunci când acel ceva nu e ceva anume, este ne-ceva în el însuºi”13. Securitatea
juridicã a persoanelor, previzibilitatea pentru acestea a acþiunilor statale ºi gradul de cunoaºtere
a propriei libertãþi este pus sub semnul întrebãrii de practicile de stocare ºi utilizare de date
private. Curtea Constituþionalã a României se pronunþãîn urmãtorii termeni despre aceastã
situaþie: „ingerinþa în drepturile fundamentale privind viaþa intimã, familialãºi privatã, secretul
corespondenþei ºi libertatea de exprimare este de o mare amploare ºi trebuie consideratã
ca fiind deosebit de gravã, iar împrejurarea cã pãstrarea datelor ºi utilizarea lor ulterioarã
sunt efectuate fãrã ca abonatul sau utilizatorul înregistrat sã fie informat cu privire la aceasta
este susceptibilã sã imprime în conºtiinþa persoanelor vizate sentimentul cã viaþa lor privatã
face obiectul unei supravegheri constante”14.
Idem, § 64.
Gh. Dãniºor, Metafizica libertãþii, Ed. Paralela 45, 2006, p. 109.
14
Decizia CC nr. 440 din 8 iulie 2014, § 55.
12
13
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Creºterea ponderii dreptului la viaþã privatã a fost determinatã tocmai de emergenþa
sa din multitudinea de mãsuri statale restrictive menite sã protejeze siguranþa naþionalã
de actele de terorism ºi, în particular, de cele de terorism cibernetic. Natura sa specificã
delimiteazã dreptul la viaþã privatã de alte drepturi. Astfel, putem constata în urma analizei
acestei naturi cã „art. 8 din Convenþia Europeanã (…) diferã de toate celelalte articole
pentru cã nu garanteazã un drept la un rezultat anume (viaþã, liberate individualã, proces
echitabil º.a.m.d.), ci un drept la respect”15. De aici rezultã o obligaþie specificã a statului
atunci când restrânge dreptul la viaþã privatã, diferitã de cadrul obiºnuit al necesitãþii ºi
proporþionalitãþii mãsurii într-o societate democraticã. Statul este obligat sã îºi circumscrie
mãsurile cerinþelor de necesitate ºi de proporþionalitate a restrângerii exerciþiului dreptului
într-o societate liberalã, înainte de a se raporta la o societate democraticã16.
Dreptul la viaþã privatã, ce impune statului obligaþia genericã de respect, dã consistenþã
libertãþii individuale, mai exact acelei sfere intangibile a drepturilor persoanelor. Din acest
punct de vedere, dreptul la viaþã privatã constituie în termeni liberali o libertate faþã de
(liberty from), ºi nu o libertate de a (liberty to). Aceastã distincþie a fost fãcutã de Isaiah
Berlin în termenii de libertate negativãºi pozitivã17 ºi, în consecinþã, „viaþa privatã nu este
doar un interes privat, ci ºi un bun public”18. Din aceastã perspectivã liberalã, dreptul la
viaþã privatã este o libertate negativãºi este determinatã de faptul cã„trebuie sã existe o
arie minimã de libertate personalã care, sub niciun motiv, sã nu poatã fi violatã”19.
Interdicþia oricãrei intervenþii statele în acest spaþiu privat este cerutã de faptul cã, dacã
ar fi încãlcat, „individul s-ar vedea limitat la o arie prea strâmtã pentru minima dezvoltare
a facultãþilor sale naturale, singurele care îi permit sã urmãreascãºi chiar sã conceapã
scopuri variate pe care oamenii le considerã bune, drepte sau sacre”20. Consecinþa fireascã
a naturii specifice a dreptului la viaþã privatã este cã apãrarea sa în contextul european ºi
internaþional al ameninþãrilor la adresa siguranþei cibernetice are un scop negativ, acela
de a îndepãrta orice ingerinþã exterioarã. Aceastã înþelegere particularã a vieþii private nu
este incompatibilã, în principiu, cu practicile statale de colectare de date în scopul luptei
împotriva terorismului cibernetic. Dar statul nu trebuie sã ajungã la „suprimarea modelului
penal bazat pe justiþie ºi procesul echitabil printr-un model securitar bazat pe teamãºi
suspiciune”, care a fost descris ca „prima ºi cea mai ºi dezastruoasã moºtenire a rãzboiului
asupra terorismului din punctul de vedere al drepturilor omului”21.
Problema este deci de a gãsi echilibrul între interesul general ºi libertatea individualã
sub aspectul vieþii private a persoanei. ªi acesta este momentul în care statele încep
sãîncline balanþa în defavoarea vieþii private. Dacã este incontestabil cã echilibrul rãmâne
un ideal, procedura care permite statului sã se plaseze pe o poziþie de neutralitate între
interesul general ºi cel particular ar trebui sã fie inerentã practicilor statale. Astfel, este o
T. Bingham, The Rule of Law, London, Penguin Books (2010): 74.
Necesitatea analizei restrângerilor exerciþiului drepturilor ºi libertãþilor persoanelor prin raportare
la liberalism a fost propusã de D.C. Dãniºor în Justification of necessity to limit the exercise of rights
and liberties in a liberal society, Revista de ºtiinþe politice (2014) 41: 13-23.
17
«Negative and positive freedom», I. Berlin, Two Concepts of Liberty, Oxford: Clarendon Press
(1958): 29 ºi urm.
18
M. Hildebrandt, Profiling and the rule of law, IDIS (2008) 1:61.
19
I. Berlin, Patru eseuri despre libertate, Bucureºti, Ed. Humanitas, 1996, p. 206.
20
Ibidem.
21
C. Gearty, citat de T. Bingham, op. cit., p. 137.
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falsã problemã aceea de a stabili, în funcþie de circumstanþe, ce este mai important, ºi
deci ce trebuie protejat cu prioritate: securitatea sau viaþa privatã. Dacã ne plasãm în
aceastã logicã, interesul general va prima întotdeauna asupra celui individual, permiþând
statului sã sacrifice ºi sã restrângã libertãþile câtorva pentru protecþia celor mulþi. De
aceea, interesul general nu este prioritar în faþa libertãþii individuale pentru cã ar constitui
ansamblul intereselor particulare, cãci din acest punct de vedere întotdeauna libertatea
este cea sacrificatã. Interesul este general nu prin generalitatea sa, ci prin faptul cã este
disponibil tuturor, spre deosebire de interesul particular care nu este disponibil22. De aici
ºi înþelegerea vieþii private ca libertate negativã, ca libertate faþã de. Astfel, „dacã a proteja
sau nu viaþa privatã a unei persoane într-o situaþie particularã este aproape întotdeauna
o problemã de punere în balanþã”, „de îndatã ce cântãrim valoarea vieþii private în termeni
de libertate negativã, o singurã unitate de mãsurã este necesarã – libertatea”23.
Legea privind securitatea ciberneticã a României intrã chiar în logica acestei false
probleme, aceea de a pune în balanþã viaþa privatã a persoanei ºi securitatea ciberneticã
a statului. Legiuitorul a încercat sã restrângã viaþa privatã invocând interesul general,
dând posibilitatea serviciilor statale cu competenþe în domeniul informaþiilor de a dispune,
fãrã un control din partea societãþii civile, de informaþii ce þin de viaþa privatã a persoanei.
Respectul pe care statul îl datoreazã vieþii private, ca libertate negativã, interzice calificarea
securitãþii cibernetice ca motiv universal ce ar putea fi invocat pentru justificarea utilizãrii
datelor ce þin de viaþa privatã a persoanei în scopul instituirii unui regim care sã autorizeze
a priori exerciþiul acestei libertãþi. Raportarea la noile ameninþãri teroriste la securitatea
ciberneticãîn termeni de gravitate nu schimbã natura obligaþiei statului de a se menþine în
limitele impuse de statul de drept. Astfel, chiar dacã frontierele intervenþiei statale în
sfera dreptului la respectul vieþii private pot sã se modifice, permiþând mãsuri diferite ca
intensitate în funcþie de actele teroriste pe care statul trebuie sã le controleze, natura
limitelor acþiunilor statale rãmâne aceeaºi. În cazul concret al legislaþiei privind securitatea
ciberneticã a României, legiuitorul român a depãºit limitele impuse de statul de drept,
deoarece a autorizat un acces necontrolat ºi nelimitat la informaþii ce þin de viaþa privatã
a persoanei, în scopul prevenirii actelor de terorism cibernetic, fãrã respectarea necesitãþii
ºi proporþionalitãþii restrângerii vieþii private într-o societate democraticãºi liberalã. „Dar
oricare ar fi principiul care justificã existenþa acestui spaþiu de noningerinþã, fie cã este
vorba de legile naturii sau de drepturile naturale, de utilitate sau de imperative categorice,
de un contract social inviolabil sau de un alt concept prin care oamenii au cãutat sã-ºi
clarifice ºi sã-ºi justifice convingerile, libertate în acest sens înseamnã libertate faþã de
(liberty from), înseamnã absenþa ingerinþei dincolo de o frontierã miºcãtoare, dar
întotdeauna identificabilã”24.
În sistemul constituþional român, articolul 53 se constituie în aceastã frontierã a
sferei inviolabile a libertãþii persoanei, fiind cel mai eficient mecanism al statului de drept.
Articolul 53 este limitã a acþiunii statale, el nu autorizeazã statul sã restrângã exerciþiul
drepturilor sau libertãþilor, ci, dimpotrivã, este procedura pe care acesta din urmã este

22
D.C. Dãniºor, Garantarea disponibilitãþii interesului general – limitã a restrângerii exerciþiului
libertãþilor, Revista de ºtiinþe juridice (2015) 1, în curs de apariþie.
23
B. de Bruin, The Liberal Value of Privacy, Law and Philosophy (2010) 29: p. 505–534.
24
I. Berlin, op. cit., 1996, p. 209.
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þinut sã o respecte întocmai în situaþiile excepþionale care afecteazã exerciþiul unor drepturi
sau libertãþi25.
Obligaþia de colectare ºi stocare a datelor cu caracter privat, impusã de actele normative
care privesc securitatea naþionalã a României, a operatorilor de servicii de comunicaþii
reprezintã restrângeri ale exerciþiului dreptului persoanelor la viaþã intimã, familialã ºi
privatã. Securitatea naþionalã este, potrivit art. 53 din Constituþie, un motiv ce poate fi
invocat de stat când restrânge exerciþiul dreptului la viaþã privatã, dar acesta nu poate fi
invocat în abstract, ci doar pentru a da substanþã drepturilor ºi libertãþilor pe care statul
intenþioneazã sã le apere prin restrângerea vieþii private. În acest sens, Curtea
Constituþionalã a ales sã se exprime foarte concis ºi clar cu privire la interdicþia pentru
stat de a invoca motivele de restrângere în mod abstract, interdicþie de a le transforma în
cauze universal valabile pentru orice mãsurã statalã restrictivã26. Din acest punct de vedere,
statul nu este autorizat sã instituie sisteme preventive generale prin crearea unor baze de
date pe care ar putea sã le utilizeze împotriva persoanelor în eventualitatea unor ameninþãri
teroriste la adresa securitãþii sale cibernetice. Acest lucru nu înseamnã cã statul nu poate
sã ia mãsuri preventive pentru a apãra securitatea naþionalã, inclusiv prin restrângerea
exerciþiului dreptului la viaþã privatã, intimãºi familialã, adicã prin colectarea de date ºi
informaþii al cãror rol este pur preventiv, dar interdicþia pe care o impune art. 53 din
Constituþie priveºte imposibilitatea generalizãrii acestor tipuri de practici prin transformarea
regimului de exerciþiu al drepturilor ºi libertãþilor din represiv în preventiv.
Aceasta este capcana în care sunt predispuse sã cadã toate societãþile democratice.
Statul de drept democratic nu oferã practic, prin garanþiile standardului procesului echitabil,
nicio protecþie efectivã împotriva noii paradigme a prevenþiei. „Pentru a lupta împotriva
terorismului ºi a-l înfrânge a fost adãugatã o nouã paradigmã la cea a acuzãrii – o paradigmã
a prevenþiei”27. Acesta este motivul pentru care, rând pe rând, societãþile democratice de
tip occidental, confruntate cu ameninþãri teroriste, se lovesc de o nouã ecuaþie a puterii
care se rãsfrânge în primul rând asupra dreptului statului la anchetarea infracþiunilor.
Aceastã activitate, prin naturã represivã, sporeºte în intensitate atunci când lupta împotriva
criminalitãþii cibernetice se transformã într-o cruciadã împotriva terorismului cibernetic.
Astfel, statul calificã o activitate ca fiind «teroristã» sau «îndreptatã împotriva securitãþii
naþionale» ºi autorizeazã mãsuri ce par sã suspende garanþiile unui regim penal represiv,
care intervine ulterior sãvârºirii actelor concrete. Plecând de la aceastã ipotezã, în baza
legilor privind securitatea naþionalã a României, statul a iniþiat un proces de colectare de
date pe care sã le utilizeze când ºi dacã considerã necesar pentru apãrarea interesului
general. Persoanele sunt lipsite, în logica acestor acte normative, de posibilitatea de a
prevedeaîn mod rezonabil, aºa cum se pronunþã Curtea de la Strasbourg în privinþa
previzibilitãþii constrângerii, dacãºi în ce mod datele referitoare la viaþa lor privatã, colectate
ºi stocate anterior, vor fi utilizate într-un moment ulterior comiterii unor infracþiuni ce
atenteazã la securitatea ciberneticã a României. Din analiza acestei ipoteze detectãm o
multitudine de necunoscute, care sunt incompatibile cu respectul pe care statul îl datoreazã
vieþii private. Dacã societãþile democratice actuale nu pot fi sustenabile fãrã o protecþie
D.C. Dãniºor, Reglementarea constituþionalã a restrângerii exerciþiului unor drepturi sau a unor
libertãþi, Noua Revistã de Drepturile Omului (2008) 2:3-22.
26
Decizia nr. 139/1994, M. Of. nr. 353 din 21 decembrie 1994.
27
T. Bingham, op. cit., 2010, p. 134.
25
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adecvatã a securitãþii, viaþa privatã rãmâne o valoare liberalã ce se supraordoneazã altor
valori liberale. De aceea, „libertatea este valoroasã, dar cunoaºterea despre libertate
este, de asemenea, valoroasã. Eu numesc acest lucru «libertate cunoscutã», ºi ea include
nu numai cunoºtinþele despre propria libertate, dar ºi despre propria lipsã de libertate,
deoarece faptul de a ºti cã nu eºti liber sã faci o anumitã acþiune te scuteºte de frustrarea
de a «încerca imposibilul»”28.
O altã capcanã la adresa vieþii private, de data aceasta generatã ºi întreþinutã chiar
de stat, o reprezintã subestimarea pericolului pe care îl constituie intruziunile statale în
sfera libertãþii individuale. De cele mai multe ori, necesitatea practicilor preventive în
lupta împotriva terorismului este justificatã de beneficiul pe care îl aduce în contrapondere
o eventualã stare de securitatea generalã a populaþiei. În plus, acþiunile preventive de
colectare de date sunt prezentate ca fiind inofensive pentru cei care oricum respectã
voluntar comandamentul legii, cei ce utilizeazã acest argument mizând pe faptul cã este
vorba de majoritatea covârºitoare a populaþiei. Acestea au fost premisele dezvoltãrii unor
practici ce ignorãºi nu înþeleg dreptul la viaþã intimã, familialãºi privatã, ce consacrã
sintagme de genul «Nu am nimic de ascuns (I’ve Got Nothing to Hide)»29, pe care populaþia,
în înþelegerea sa ca masã în general obedientã, le foloseºte inconºtient pentru a permite
restrângerea sfere private a drepturilor ei.

§ Concluzii
Se poate observa cã în procesul de creare ºi dezvoltare a sistemului responsabilitãþii/
rãspunderii penale, o problemã esenþialã este cea a unei teorii a valorilor. Sub influenþa
puternicã a pozitivismului, juristul penal, confruntat cu aceastã problemã, adoptã una
dintre aceste douã atitudini generale: fie încearcã sã conturneze dificultatea închizând
valorile în cadrul sistemului normativ, ºi dând astfel naºtere la valori infrajuridice, fie
încearcã sã facã apel la moralã pentru a da un fundament extern mult mai stabil. Prin
negarea existenþei înseºi a valorilor din determinarea sistemului responsabilitãþii penale,
se ajunge la legitimarea normelor penale prin simpla lor efectivitate factualã. Iar din
aceastã efectivitate factualã urmeazã sã fie derivatã ºi o presupusã eficienþã intrinsecã a
normelor penale.
Chiar dacã existenþa acestei premise greºite a eficienþei inerente legii penale nu
poate fi negatã, prioritatea axiologicã a persoanei trebuie sã rãmânã o trãsãturã esenþialã
a dreptului penal pozitiv ºi a exigenþei conceperii unei rãspunderi penale bazate pe
principiile liberale care fundamenteazã dreptul penal.
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Abstract:
The presidential elections from November 2014 brought into the public opinion
some sharp problems of the Romanian democracy, some of them latent or even hidden,
both for representative and participatory democracy. The final result of the election, the
great mobilization of citizens and especially, the mechanisms of „collecting” the votes
aroused passions, ardor and desapointment on the public scene, and, what is the most
important, a will of change. Thechange, among other things, of the Romanian electoral
system.
Our study aims to analyze the impact and the mechanisms of changing the electoral
legislation from our country, through the introduction of correspondence vote or e-vote.
In order to have a wide image of this process, we will analyze the European legislation in
this field, which establishes certain principles and standards to be achieved. The experiences
of other European countries (and not only) which have already implemented this system,
could be extremely useful for overcoming the legislative or technical problems that could
appear over this reformative process, who’s aim is to increase the quality ofthe democratic
process through an efficient use of technology.
Keywords: correspondence vote, e-vote, electoral system, participatory democracy,
legislative reforms.

§ Introducere: despre democraþie ºi e-democraþie
Unul dintre cele mai interesante aspecte cu privire la democraþie este acela cã, deºi
este analizatã ºi implementatã în diverse formule încã din antichitatea greco-romanã, ea
nu poate fi epuizatã. Cu toate cã a fost intens disecatã (ºi uneori amputatã!), ea nu
*
Aceastã lucrare a fost finanþatã din contractul POSDRU/159/1.5/S/133255, proiect strategic
ID 133255 (2014), cofinanþat din Fondul Social European, prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
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conteneºte sã îºi pãstreze prospeþimea ºi actualitatea ºtiinþificã datoritã provocãrilor cu
care societãþile contemporane se confruntã, cãrora trebuie sã le aducã rãspunsuri adaptate
ºi adecvate,ceea ce o face sã îºi punã în permanenþã în discuþie principiile directoare.
Giovani Sartori spunea în fraza de deschidere a celebrei sale lucrãri, Teoria democraþiei
reinterpretate, cã „dintre condiþiile democraþiei, cea mai puþin amintitã este aceea cã
ideile greºite despre democraþie fac ca democraþia sã funcþioneze greºit”1. Epidemia de
democraþie care a cucerit lumea a fãcut ca aceasta sã devinã un obiectiv politic universal,
acceptat ºi implementat, de multe ori, fãrã simþ critic. „Aceasta înseamnã cã ºi nivelul de
imposturã în transmiterea mesajului democratic a explodat exponenþial. Nicicând, într-un
domeniu ce exceleazã în ambiguitate, un termen nu a fost supus atât de multor deturnãri
ºi maltratãri de sens”2. Ambiguitãþile ºi controversele funcþionale pe care le genereazã
democraþia determinã permanenta sa reinventare ºi reinventariere.
O astfel de reinventariere a democraþiei are loc în ultimii ani în state ale Uniunii
Europene (ºi nu numai) cu o tradiþie democraticã îndelungatã ºi chiar la nivelul instituþiilor
unionale, acest proces articulându-se în jurul unor concepte intens vehiculate, integrate
într-o legislaþie europeanã mai mult sau mai puþin coagulatã. Vorbim aici despre concepte
precum transparenþã, liber acces, democraþie participativã, e-democraþie, vot electronic,
ºi altele asemenea, care au devenit omniprezente pe scena publicã, în proiecte de
guvernare, strategii de dezvoltare ºi modernizare a aparatului statal, a infrastructurii
instituþionale a Uniunii Europene, în discursurile politicienilor ºi, nu în ultimul rând, în
revendicãrile cetãþenilor.
Drepturile electorale, ca piloni de susþinere ai oricãrei democraþii, deºi se bucurã de
o reglementare amãnunþitã ºi de o protecþie sporitã în majoritatea statelor, par a fi tot
mai puþin valorificate de cetãþenii acestora, pe fondul scãderii capitalului de încredere în
reprezentanþii politici. Alegerile reprezintã mult mai mult decât un proces tehnic de
colectare a voturilor. Prin valoarea lor constituþionalã, legalã, dar ºi simbolicã, ele sunt
momentul realizãrii acordului de transfer al exerciþiului puterii de la cetãþeni la reprezentanþi,
iar modul în care se desfãºoarã acest proces complex reflectã gradul de democratizare a
societãþii, precum ºi respectul pe care statul îl aratã propriilor cetãþeni, „având în vedere
faptul cã legitimitatea este produsul cel mai de valoare al alegerilor cu adevãrat libere ºi
echitabile, iar alegerile tulburate de încãlcãri grave la scarã largã pun sub semnul întrebãrii
legitimitatea candidaþilor astfel aleºi”3.
Trãind în epoca informaþiei, a internetului (cu ale sale reþele de socializare) ºi a
tehnologiei, se pune problema integrãrii tuturor acestor ingrediente, pentru ajustarea
reþetei democraþiei contemporane, care, din anumite puncte de vedere, pare depãºitã,
sau cel puþin, nu mai satisface gusturile ºi exigenþele cetãþenilor.
Este important sã observãm ºi sã analizãm modalitatea în care tehnologia poate
afecta ºi influenþa calitatea democraþiei atât la nivel local, cât ºi la nivel naþional sau
european. Este adevãrat cã procesul electoral trebuie sã fie unul cât mai simplificat, astfel
încât orice cetãþean cu drept de vot sã îºi poatã exercita acest drept fundamental.
G. Sartori, Teoria democraþiei reinterpretatã, Ed. Polirom, 1999, p. 31.
V. Pleºca, Liberalismul ºi democraþia, Institutul European, Iaºi, 2011, p. 11.
3
Punctul 51 al Codului de bune practici în materie electoralã, adoptat de Comisia de la Veneþia în
anul 2002.
1
2

RSJ nr. 1/20
15
/201

MARINA-IRINA LAZÃR

177

Simplificarea se poate obþine însãºi prin integrarea unor mecanisme tehnice complexe,
prin folosirea tehnologiei ºi a internetului în vederea creãrii unui sistem securizat, cu o
interfaþã accesibilã, prin care cetãþenii sã îºi poatã exercita dreptul de vot în condiþii optime.
Doctrina de specialitate, în special cea strãinã, este foarte vastã în acest domeniu4 ºi
ea a determinat o repoziþionare a statelor lumii în jurul ideii de a simplifica accesul
cetãþenilor la procesul de vot prin intermediul internetului. Aºa se face cã, multe dintre
acestea, cu viteze ºi mecanisme tehnice ºi juridice diferite, au implementat sistemul
electronic de vot, fie sub formã experimentalã, fie prin legi cu aplicabilitate localã sau
naþionalã. Studiile de specialitate5 au arãtat cã existã o legãturã directã între calitatea
democraþiei unei þãri ºi sistemul tehnic existent pentru colectarea voturilor cetãþenilor,
printr-o analizã în douã etape: în primul rând, transparenþa site-urilor de internet ale
instituþiilor publice ºi ale partidelor politice contribuie la creºterea încrederii cetãþenilor în
capacitatea instituþionalã a statului de a le proteja drepturile fundamentale prin mecanismele
juridice existente sau, din contrã, cota de încredere a cetãþenilor în reprezentanþii aleºi
scade ºi, odatã cu aceasta, se acutizeazã nevoia cetãþenilor de a sancþiona acþiunile politice
care nu îi reprezintã ºi de a-ºi face auzitã vocea. Oricare ar fi cauzele, un lucru este cert:
transparenþa activitãþii politice ºi instituþionale creºte în mod exponenþial conºtientizarea
rolului activ pe care cetãþenii trebuie sã îl joace în procesele decizionale de la orice nivel
de exercitare a puterii, ceea ce determinã o mai mare prezenþã la vot ºi manifestarea
unui mai mare activism civic în colectivitate.
Acest activsm civic6 ºi-a fãcut simþitã prezenþa ºi în societatea româneascã în contextul
alegerilor prezidenþiale din luna noiembrie 2014, când, pe fondul unei organizãri
defectuoase a procesului de votare din diaspora, mii de cetãþeni nu au reuºit sã voteze
sau unii dintre ei au reuºit sã îºi exercite acest drept fundamental dupã ore întregi de stat
în faþa ambasadelor ºi a consulatelor României. Unele din bolile democraþiei româneºti
(slabã organizare ºi capacitate de reacþie a autoritãþilor, tendinþa de manipulare ºi control
a procesului de vot) ºi-au arãtat colþii ºi au aplicat o palmã ruºinoasã pe obrazul României
în relaþia cu propriii cetãþeni ºi cu partenerii internaþionali. Totuºi, acest episod neplãcut
a adus o reacþie de mobilizare a autoritãþilor în sensul modificãrii legislaþiei electorale cu
privire la mai multe aspecte foarte delicate, printre care ºi tematica introducerii votului
prin corespondenþã ºi/sau electronic. Acesta nu reprezintã o noutate absolutã în peisajul
Vom aminti aici o micã parte din lucrãrile pe care le considerãm a fi reprezentative în domeniu:
Zissis, D.; Lekkas (April 2011), Securing e-Government and e-Voting with an open cloud computing
architecture,Government Information Quarterly 28 (2): 239–251. doi:10.1016/j.giq.2010.05.010,
Buchsbaum, T. (2004), E-voting: International developments and lessons learnt, Proceedings of Electronic
Voting in Europe Technology, Law, Politics and Society. Lecture Notes in Informatics. Workshop of
the ESF TED Programme together with GI and OCG, Simons, Barbara. August 13, 2007, California:
The Top to Bottom Review, The Voter, Retrieved November 27, 2007, etc.
5
Pentru mai multe informaþii a se vedea Alexander H. Trechsel ºi coll., Evaluation of the use of
new technologies in order to facilitate democracy in Europe. E-democratizing the parliaments and
parties of Europe, http://www.academia.edu/610420/Evaluation_of_the_Use_ of_New_Technologies_
in_Order_to_Facilitate_Democracy_in_Europe_E-democratization_the_Parliaments_and_Parties
_of_Europe
6
Expresia este oarecum forþatã, însã comportamentul electoral (firesc, de altfel, într-o democraþie
sãnãtoasã) al cetãþenilor care au ieºit din hibernarea civicã ºi apatia faþã de alegerile ultimilor ani, ºi
s-au prezentat la vot într-un numãr foarte mare la alegerile prezidenþiale din luna noiembrie 2014, i-a
creat o asemenea imagine, atât pe plan intern, cât ºi pe plan extern.
4
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legislativ românesc, dupã cum vom observa în secþiunea dedicatã travaliului legislativ de
modernizare a legislaþiei electorale. Mai mult, vom observa cã România a avut un parcurs
ciudat în aceastã direcþie, diferit de al celorlalte state europene care au adoptat ºi
implementat o legislaþie în materie de vot prin corespondenþã ºi vot electronic.
În acest context politic ºi legislativ aflat în plinã prefacere, studiul de faþãîºi dovedeºte
utilitatea ºi importanþa. Deºi, pe masa de lucru a autoritãþii legiuitoare române se aflãîn
prezent doar proiectul cu privire la votul prin corespondenþã, ne propunem sã stimulãm
crearea unei discuþii publice ºi cu privire la votul electronic, ce ar reprezenta urmãtoarea
etapã de consolidare ºi modernizare a procesului electoral din þara noastrã.
Pentru a avea o imagine de ansamblu, cât mai completã ºi complexã asupra acestui
fenomen, ne-am propus sã pornim analiza de la cadrul legislativ european în materie,
identificând într-o primã etapã actele normative ºi standardele pe care acestea le impun.
Urmãtoarea etapã a studiului va avea în vedere experienþele altor state europene care au
implementat deja aceste modalitãþi alternative de votare, astfel încât sã putem desprinde
anumite practici pozitive, dar ºi negative, tocmai pentru a evita crearea unor probleme
similare în România. La finalul studiului vom analiza propunerile legislative care au existat
cu privire la votul prin corespondenþã, precum ºi proiectul de lege pe care autoritãþile
române îl au în lucru în prezent.

§ Reglementãri europene ºi standarde ce trebuie îndeplinite cu privire
la votul prin corespondenþã ºi votul electronic
Întâlnirea dintre folosirea mijloacelor tehnice moderne ºi procesul electoral aduce
numeroase provocãri pentru democraþia contemporanã, acesta fiind poate unul din cele
mai interesante terenuri ce trebuie explorate în perioada urmãtoare, deopotrivã din punctul
de vedere al ºtiinþelor juridice ºi politice, precum ºi al ºtiinþelor tehnice ºi informatice.
Votul prin corespondenþã (care a fost deja implementat cu succes în numeroase state
europene) ºi votul electronic (care se aflã în stadiu de implementare în puþine cazuri ºi în
stadiu de experimentare în multe þãri europene) pot contribui la remedierea unora din
problemele cu care se confruntã statele democratice sau, din contrã, pot adânci aceste
probleme ºi pot bulversa sistemul electoral. Diferenþa o va face cadrul legislativ existent
în fiecare stat ºi infrastructura tehnicã pusã la dispoziþie de autoritãþi pentru exprimarea
votului în condiþii de maximã securitate, care sãîi garanteze fiabilitatea ºi eficienþa.
Din acest motiv ºi pentru a înþelege care este evoluþia ºi perspectiva europeanã asupra
sistemelor alternative de votare în statele membre ale Uniunii Europene, ne-am propus sã
facem o radiografie a legislaþiei primare ºi secundare în acest domeniu. Un prim aspect pe
care l-am remarcat a fost acela cã în tratatele Uniunii Europene întâlnim doar reglementãri
generale cu privire la drepturile electorale ale cetãþenilor Uniunii, iar dispoziþiile specifice cu
privire la votul electronic ºi prin corespondenþã se regãsesc mai degrabã în declaraþii politice
sau juridice ale instituþiilor unionale ori în recomandãrile Comisiei de la Veneþia7, majoritatea
fiind de datã relativ recentã.
Este de specificat faptul cã Comisia de la Veneþia este un organism al Consiliului Europei, ºi nu
al Uniunii Europene, iar actele pe care aceasta le adoptã au, în general, caracter de recomandare, fãrã
a crea în mod direct obligaþii pentru statele membre ale acestei organizaþii internaþionale.
7
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a) Evoluþia reglementãrii dreptului de vot în Uniunea Europeanã
La nivel mondial, principiile pe baza cãrora statele trebuie sã organize alegeri
democratice au fost consacrate pentru prima datã în anul 1948, în articolul 21 al Declaraþiei
Universale a Drepturilor Omului8, urmând a fi reluate ºi completate de articolul 25 al
Pactului Internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice9, care a intrat în vigoare la
data de 20 noiembrie 1974.
Revenind pe plan european ºi analizând din punct de vedere cronologic, trebuie spus
cã primele dispoziþii referitoare la drepturile electorale în Uniunea Europeanã le regãsim în
Articolul 21 (1) al Tratatului fondator al Uniunii Europene, referitor la Comunitatea Cãrbunelui
ºi a Oþelului. Acest articol vorbea despre alegerea adunãrii reprezentative a statelor membre,
ce trebuia sã fie compusã din delegaþi ai parlamentelor statelor membre, pentru un mandat
de un an, sau aleºi direct de cãtre cetãþeni prin vot universal, conform unei proceduri
stabilite de fiecare din Înaltele Pãrþi Contractante. Referirea la votul universal direct a deschis
calea tuturor transformãrilor care au culminat cu alegerea membrilor Parlamentului European,
conform procedurilor binecunoscute astãzi10.
Un alt act fundamental al Uniunii Europene (deºi la origini el excedea cadrul unional
ºi abia de datã recentã Uniunea a „aderat” la el) este Convenþia europeanã a drepturilor
omului, unde nu regãsim expres menþionat dreptul de vot (ºi cu atât mai puþin aceste
mijloace moderne), însã în Protocolul nr. 1 la Convenþie din anul 1952 se prevede cã
„Înaltele pãrþi contractante se angajeazã sã organizeze, la intervale rezonabile, alegeri
libere cu vot secret, în condiþii care sã asigure libera exprimare a opiniei poporului despre
alegerea corpului legislativ” (articolul 3). Acest text a servit drept fundament Curþii Europene
a Drepturilor Omului în jurisprudenþa pe care aceasta a construit-o cu privire la drepturile
electorale11.

„Orice persoanã are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale þãrii sale, fie
direct, fie prin reprezentanþi liber aleºi. Orice persoanã are dreptul de acces egal la funcþiile publice din
þara sa. Voinþa poporului trebuie sã constituie baza puterii de stat; aceastã voinþã trebuie sã fie exprimatã
prin alegeri nefalsificate, care sã aibã loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal ºi exprimat prin
vot secret sau urmând o procedurã echivalentã care sã asigure libertatea votului”.
9
„Orice cetãþean are dreptul ºi posibilitatea, fãrã niciuna dintre discriminãrile la care se referã
articolul 2 ºi fãrã restricþii nerezonabile:
a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanþi
liber aleºi;
b) de a alege ºi de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal ºi egal ºi
cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberã a voinþei alegãtorilor;
c) de a avea acces, în condiþii generale de egalitate, la funcþiile publice din þara sa”.
10
Pentru o analizã exhaustivã a evoluþiei reglementãrilor europene cu privire la alegerea membrilor
Parlamentului European, a se vedea Jo Shaw, The transformation of citizenship in the European Union,
Electoral rights and the Restructuring of political shape, Cambridge University Press, 2007, p. 102-108.
11
Trebuie sã menþionãm cã jurisprudenþa CEDO în materie electoralã este foarte amplã, Curtea
reiterând cu fiecare ocazie cã „dreptul la alegeri libere reprezintã un principiu fundamental al oricãrui
regim politic democratic”. Amintim cu aceastã ocazie unele dintre cele mai importante decizii în materie:
Aziz v. Cyprus (2004), Sitaropoulos and Giakoumopoulos v. Greece (2012), Alajos Kiss v. Hungary
(2010), Paksas v. Lithuania (2011), Tanase v. Moldova (2010), Namat Aliyev v. Azerbaijan (2010),
Grosaru v. Romania (2010) etc.
8
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În tratatele constitutive ale Uniunii Europene reglementarea drepturilor electorale
s-a fãcut treptat ºi în mod difuz, pornind de la principiul reprezentãrii cetãþenilor statelor
membre în Parlamentul European12 ºi coagulându-se dupã crearea noþiunii de cetãþenie
europeanã, care presupunea garantarea anumitor drepturi ºi îndeplinirea anumitor obligaþii
politice.Tratatul de la Maastricht (1992) menþioneazã ca obiectiv al Uniunii Europene
„consolidarea protecþiei drepturilor ºi intereselor resortisanþilor (statelor membre) prin
instituirea unei cetãþenii a Uniunii Europene” (articolele 17-22). Aceste prevederi au fost
detaliate de Directiva 93/109/CE din 6 decembrie 1993 privind alegerile în Parlamentul
European ºi de Directiva 94/80/CE din 19 decembrie 1994 privind participarea la
alegerile locale. Drepturile politice ºi, implicit, dreptul de vot (în genere) au fost
reglementate ºi de urmãtoarele tratate unionale (de la Amsterdam, Lisabona) ºi de
diferite Decizii ale Consiliului (Decizia 2002/772 ce modifica Actul Electoral adoptat
în 1976, Decizia nr. 16616/07 referitoare la compunerea Parlamentului European etc.).
Sediul principal al dreptului de vot în Uniunea Europeanã îl regãsim în prezent în
articolul 20 al Tratatului Fundamental al Uniunii Europene, care în primul sãu alineat
reglementeazã cetãþenia europeanã, iar în cel de-al doilea alineat prevede cã „dreptul de
a alege ºi de a fi aleºi în Parlamentul European, precum ºi la alegerile locale în statul
membru unde îºi au reºedinþa, în aceleaºi condiþii ca ºi resortisanþii acestui stat”.
„Deopotrivã cu drepturile omului ºi preeminenþa dreptului, democraþia constituie unul
din cei trei piloni ai patrimoniului constituþional european ºi ai Consiliului Europei.
Democraþia este de neconceput în lipsa unor alegeri desfãºurate în conformitate cu anumite
principii care le conferã statutul de alegeri democratice. Aceste principii reprezintã un
aspect specific al patrimoniului european constituþional care, în mod legitim, poate fi
numit „patrimoniul european electoral”. Acest patrimoniu cuprinde douã aspecte. Primul
aspect, nucleul, constituie principiile constituþionale care guverneazã dreptul electoral:
sufragiul universal, egal, liber, secret ºi direct, iar cel de-al doilea aspect reprezintã principiul
conform cãruia alegerile cu adevãrat democratice pot fi desfãºurate numai dacã sunt
satisfãcute anumite condiþii fundamentale ale unui stat democratic bazat pe preeminenþa
dreptului: drepturile fundamentale, stabilitatea legislaþiei electorale ºi garanþii procedurale
efective”13.
Toate aceste acte normative la care am fãcut referire conþin doar dispoziþii cu caracter
general ce reglementeazã dreptul de vot ºi principiile alegerilor democratice. Lor li se
adaugã însã diferite ghiduri, coduri, recomandãri cu o tematicã mai specificã, elaborate
de alþi actori instituþionali europeni.
Un astfel de instrument este Codul de bune practici în materie electoralã (2002),
prin care Consiliul Europei a consacrat principiile fundamentale care trebuie sã guverneze
procesul de votare (aceste principii regãsindu-se, de altfel, ºi în Constituþia României):
Actul din 20 septembrie 1976 referitor la alegerea prin vot universal a reprezentanþilor din
Parlamentul European.
13
Pct. 1 ºi 2 al Codului bunelor practici în materie electoralã, adoptat de Comisia de la Veneþia în
2002, p. 14. http://www.e-democracy.md/files/elections/venice-code-good-practice-19-10-2002ro.pdf.
12
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organizarea de alegeri libere14, în condiþii de independenþã ºi imparþialitate din partea
autoritãþilor organizatoare, de supraveghere ºi control, caracterul periodic al alegerilor,
precum ºi caracterele votului (direct, universal, egal, liber ºi secret). Responsabilitatea
pentru transparenþa procesului organizatoric, precum ºi pentru instruirea ºi informarea
cetãþenilor cu privire la tot ce înseamnã exercitarea dreptului de vot, incumbã statului.
Principiile incluziunii, transparenþei ºi responsabilitãþii formeazã împreunã baza pentru
încrederea publicã în alegeri (pct. 45). Pentru a asigura o stabilitate ºi predictibilitate
sistemului de vot, Codul de bune practici în materie electoralã prevede anumite limitãri
pentru state în privinþa modificãrilor aduse legislaþiei electorale15 sau a cadrului de
reglementare – ce trebuie sã fie Constituþia sau o lege ordinarã. Prin Declaraþia
interpretativã privind stabilitatea sistemului electoral (2005), Comisia de la Veneþia a
adus anumite nuanþãri limitãrii temporale de modificare a legislaþiei, în sensul cã pot
exista excepþii de la regula de un an în situaþia unor „probleme neprevãzute ori a prevenirii
încãlcãrii drepturilor recunoscute pe plan internaþional, acolo unde au fost integrate în
legea electoralã”.
Un alt act cu valoare de recomandare este Codul de bune practici în materie de
referendum16, care, în contextul stabilirii anumitor standarde cu privire la procedura de
votare, introduce anumite principii ale votului prin corespondenþã ºi ale votului electronic.
Astfel, în articolul 3.2 pct. III se aratã cã „votul prin corespondenþã nu poate fi admis
decât dacã serviciul de poºtã este sigur ºi fiabil; dreptul de vot prin corespondenþã poate
fi limitat la persoanele spitalizate sau aflate în detenþie sau persoanele cu mobilitate
redusã ori în cazul alegãtorilor care locuiesc în strãinãtate; frauda ºi intimidarea nu trebuie
sã fie posibile”, iar punctul urmãtor aratã cã „votul electronic trebuie sã se exercite în
conformitate cu Recomandarea Rec(2004)11 a Comitetului de Miniºtri [al Consiliului
Europei] cu privire la normele juridice, operaþionale ºi tehnice privind votul electronic. În
mod special, el trebuie utilizat doar dacã este sigur, fiabil, eficace, solid din punct de
vedere tehnic, deschis faþã de o verificare independentã ºi uºor accesibil pentru alegãtori;
transparenþa sistemului trebuie garantatã; în mãsura în care nu existã canale universale
accesibile pentru votul electronic la distanþã, acestea rãmân o modalitate de vot
suplimentarã ºi facultativã”.
În afara acestor acte juridice elaborate într-un cadru instituþional, regãsim o serie de
alte recomandãri în materia votului electronic, elaborate de organizaþii internaþionale
(OSCE în 2013, ONU, 2010), de think-thank-uri ºi ONG-uri (Carter Center în 2012,
Acelaºi act prevede la punctul 28 cã alegerile libere „sunt acele alegeri în cadrul cãrora candidaþii
pot participa fãrã niciun obstacol pus de autoritãþi, iar electoratul are opþiuni veritabile de alegere ºi
acces liber la informaþiile privind aceste opþiuni. Ceea ce conteazã nu este numãrul mare de candidaþi,
ci diversitatea de programe care diferã ca substanþã. Pânã la urmã, în cadrul alegerilor sunt foarte
importante platformele politice, nu numai personalitãþile care candideazã, ale cãror diferite poziþii faþã
de programe nu sunt cunoscute, nu sunt înþelese sau nu sunt discutate în mod public”.
15
Art. II.2.b: „Aspectele fundamentale în materia dreptului referendar nu trebuie sã poatã fi
modificate cel puþin un an înainte de referendum”, sau trebuie reglementate de Constituþie ori la un
nivel superior legii ordinare.
16
Adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19-a reuniune (Veneþia, 16 decembrie
2006) ºi de Comisia de la Veneþia la cea de-a 70-a Sesiune Plenarã (Veneþia, 16-17 martie 2007).
14

182

Numãr special dedicat dlui Gheorghe Dãniºor

RSJ nr. 1/20
15
/201

International IDEA în 2011, National Democratic Institute for International Affairs în
2008) sau în doctrina de specialitate17.
b) Recomandarea 2004(11), cadrul general de reglementare a votului electronic
Consiliul Europei a adoptat în 2004 o Recomandare cu privire la normele juridice,
operaþionale ºi tehnice referitoare la votul electronic. Aceastã recomandare a fost adoptatã
la data de 30 septembrie 2004 de cãtre Consiliul de Miniºtri ºi invita statele membre sã
îºi adapteze legislaþia electoralãþinând cont de principiile ºi de cadrul general stabilit, fãrã
a le impune însã vreo obligaþie în acest sens. Fiind singurul act juridic ce reglementeazã
standardele în materie, el serveºte drept element de referinþã nu doar pentru statele
semnatare ale Convenþiei Europene a Drepturilor Omului, ci ºi pentru alte state
noneuropene. În anul 2010 au fost adoptate douã instrumente adiþionale, sub formã de
Apendice, care detaliazã anumite prevederi ale Recomandãrii 2004 (11) – unul cu privire
la transparenþa procesului de vot ºi cel de-al doilea cu privire la standardele de certificare
a sistemelor informatice folosite.
Conform preambulului acestei recomandãri, scopul sãu este multiplu: „sã aplice
principiile alegerilor democratice în cadrul votului electronic, sã ofere statelor membre o
listã comprehensivã a etapelor acestui tip de proces electoral, sã stabileascã un set minimal
de standarde ce trebuie îndeplinite, sã promoveze ºi sã asigure operabilitatea ºi eficienþa
sistemelor de votare on-line”. Recomandarea cuprinde mai multe seturi de dispoziþii: cu
privire la standardele legale ce trebuie respectate de state (aici sunt avute în vedere principiile
legale ºi garanþiile procedurale), standardele operaþionale (care vizeazã componentele
hardware ºi software ce urmeazã a fi utilizate), cerinþele tehnice, verificãrile ºi auditul
întregului proces de votare electronic, precum ºi aspecte cu privire la certificarea18
sistemelor informatice utilizate.
În ceea ce priveºte principiile legale ce trebuie îndeplinite, Recomandarea 2004(11)
face o aplicare a principiilor ºi caracteristicilor generale ale dreptului de vot la sistemul
electronic. Astfel, cu privire la caracterul universal al sufragiului se aratã cã interfaþa
sistemului de votare trebuie sã fie uºor de înþeles, sã nu implice un sistem complicat de
autentificare a votantului ºi sã fie uºor de folosit, inclusiv de persoanele cu dizabilitãþi. În
privinþa caracterului egalitar al votului se aratã cã sistemul trebuie sã fie gândit în condiþii
de operativitate ºi eficienþã, astfel încât pe baza datelor de identificare a persoanei sã se
poatã verifica dacã aceasta ºi-a mai exprimat votul (în mod material sau electronic), sã fie
împiedicat votul dublu ºi sã existe o numãrãtoare automatã a votului. Libertatea votului
17
Vom cita aici unele dintre cele mai reprezentative lucrãri în domeniu: Barrat, J. (2012) Observing
e-enabled elections: how to implement regional electoral standards , http://www.idea.int/
democracydialog/upload/Observing-e-enabledelections-how-to-implement-regional-electoralstandards.pdf; Dubuis, E., Haenni, R. and Koenig, R. (2012) Konzept und Implikationen eines
verifizierbarenVote Électronique Systems, Studie im Auftrag der Schweizerischen Bundeskanzlei, http:/
/e-voting.bfh.ch/publications/2012 /; Franklin, J. and Myers, J. (2012) Interpreting Babel: Classifying
Electronic Voting Systems, in Kripp, M., Volkamer, M., Grimm, R. (Eds.) Electronic Voting 2012,
Proceedings of the 5th Conference on Electronic Voting 2012 (EVOTE2012), p. 244-256.
18
Termenul de certificare este definit drept „procesul de confirmare a faptului cã sistemul de vot
electronic corespunde cerinþelor ºi standardelor prevãzute ºi garanteazã corecta funcþionare a sistemului”.
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presupune totodatã sã existe elemente de securitate a sistemului informatic, care trebuie
gândit de asemenea manierã încât alegãtorul sã voteze în cunoºtinþã de cauzã, sã fie
ghidat pe parcursul procesului, opþiunea exprimatã sã nu fie urmarea unei erori materiale
(de aici chestionarea în mai multe etape cu privire la votul exprimat) ºi sã previnã rãzgândirea
electorului odatã ce procesul de votare a fost finalizat. Se recomandã, de asemenea, sã
existe aplicaþii demonstrative sau posibilitatea de a simula votul. În acelaºi capitol este
prezentat ºi secretul sufragiului (caracterul anonim al opþiunii exprimate, cu împiedicarea
sistemului informatic de a crea orice legãturã între datele de identificare ale persoanei ºi
votul acesteia).
Garanþiile procedurale ale sistemului electronic de votare sunt transparenþa, verificarea
ºi responsabilitatea votului, fiabilitatea ºi securitatea. Aceste elemente sunt esenþiale chiar
ºi în statele cu un grad crescut de încredere în sistemul electoral ºi în autoritãþile care
organizeazã alegerile ºi cu atât mai mult în statele unde existã probleme de acest tip (cum
este ºi cazul României). În ghidul pentru transparenþã, existent în Apendicele al II-lea, se
recomandã implementarea unui dublu sistem de numãrare (în douã baze de date în care
este „depozitat” votul) ºi de verificare a voturilor (în sensul ca alegãtorii sã poatã oricând
accesa sistemul electronic pentru a verifica dacã votul lor a fost contabilizat în sensul în
care aceºtia l-au exprimat).
În ceea ce priveºte standardele operaþionale, Recomandarea 2004(11) stabileºte
mai multe etape pe care statele care doresc sã implementeze un asemenea proces ar
trebui sã le aibãîn vedere. Prima etapã se referã la informarea ºi consultarea cetãþenilor
cu privire la oportunitatea acestui sistem de vot, demaratã cu o perioadã de timp suficient
de mare înaintea organizãrii unor alegeri sau a unui referendum. Urmeazã apoi pregãtirea
votanþilor, prin explicarea modalitãþii de funcþionare a sistemelor informatice ºi realizarea
de simulãri. Spre deosebire de sistemul clasic de votare, ale cãrui rezultate pot fi anticipate
pe baza sondajelor exit poll realizate la ieºirea de la urne, în cazul votului electronic s-a
fãcut recomandarea ca sistemul electronic sã nu permitã dezvãluirea numãrului de voturi exprimate
pentru orice opþiune de vot, pânã dupã închiderea programului legal de votare (pct. 53). Un
aspect important avut în vedere este profesionalizarea ºi independenþa instituþiei ºi a
corpului de specialiºti care supravegheazã procesul de numãrare a voturilor electronice.
Standardele tehnice avute în vedere impun crearea unui sistem de vot care sã asigure
mãsurile de protecþie corespunzãtoare, capabil sã evalueze riscurile ºi sã gestioneze
problemele specifice care pot apãrea. La acest capitol sunt avute în vedere exigenþe de
accesibilitate (pct. 61-65), operabilitate (66-68) ºi securitate a tuturor etapelor
(premergãtoare, concomitente ºi ulterioare) procesului de vot.
Dupã mai mult de 10 ani de la adoptarea Recomandãrii 2004 (11) ºi pornind de la
experienþele statelor europene care au recurs, fie ºi sub formã experimentalã, la acest
sistem alternativ de votare, se pune problema revizuirii ºi adaptãrii sale, astfel încât sã fie
corectate problemele apãrute în practicã, pentru a încuraja tot mai multe state europene
sã implementeze votul electronic. Se estimeazã cã aceastã revizuire va fi iniþiatã la reuniunea
Consiliului Europei din luna mai 201519. Precizãm faptul cã orice modificare trebuie sã
19
http://www.e-voting.cc/wp-content/uploads/downloads/2014/10/evote2014_driza_maurer_
p111-117.pdf.
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fie fãcutã cu respectarea principiilor legale în materie ºi având în vedere faptul cã statele
europene au sisteme electorale diferite, ceea ce înseamnã cã prevederile sale trebuie sã
se bucure de elasticitate ºi de precizie, în acelaºi timp.

§ Experienþe europene în materie de vot prin corespondenþã
ºi vot electronic
Înainte de a observa modalitatea în care diferite state europene au introdus în legislaþia
electoralã votul prin corespondenþã ºi votul electronic, se cuvin a fi fãcute unele precizãri.
Din punct de vedere cronologic se va observa cã statele din vestul Europei au recurs la
aceastã metodã alternativã de vot cu mult timp înaintea adoptãrii Recomandãrii 2004(11),
care a servit doar ca element de referinþã pentru ajustarea legislaþiei ºi a practicii, dupã
anul 2004. O altã precizare ce trebuie fãcutã este una de naturã terminologicã. Votul
prin corespondenþã ºi votul electronic au anumite puncte de confluenþã, ºi ajung uneori
sã se confunde în terminologia juridicã ºi opiniile doctrinare. Astfel, votul prin
corespondenþã cunoaºte douã variante: una clasicã, ce „presupune ca votul sã fie trimis
prin poºtã, pentru a fi preîntâmpinate fraudele, luându-se mãsura plicurilor duble sau a
scrisorilor recomandate”20, ºi o variantã modernã, de facturã recentã, votul prin
corespondenþã electronicã. Acesta din urmã este denumit vot electronic de doctrina
juridicã internaþionalã ºi de Recomandarea 2004(11), terminologie pe care o vom adopta
ºi noi.
a) V
otul prin corespondenþã
Votul
Ideea votului prin corespondenþã a fost legatã, la origini, de nevoia de a folosi serviciile
de poºtã sau de curierat rapid pentru a trimite în plicuri speciale votul cetãþenilor aflaþi în
strãinãtate sau a celor aflaþi în imposibilitatea de a se deplasa la urnele de votare. Ulterior,
s-a fãcut distincþie între votul prin corespondenþã poºtalã ºi cea electronicã, astfel încât
atenþia s-a mutat treptat asupra celei din urmã, care presupune o mai mare operativitate
ºi rapiditate dacã este transpusã în practicã într-o formã securizatã ºi eficientã.
În general, procedura votului prin corespondenþã presupune parcurgerea mai multor
etape. Prima etapã constã în identificarea de cãtre autoritãþile competente a votanþilor
care urmeazã sã îºi exprime astfel votul. Fãcând o retrospectivã a legislaþiei statelor
europene am constatat cã majoritatea au adoptat criteriul extraneitãþii cetãþenilor cãrora
li se acordã posibilitatea de a-ºi exprima votul prin astfel de mijloace; uneori se recurge la
votul prin corespondenþã ºi atunci când cetãþenii se aflã pe teritoriul naþional, însã din
cauze obiective nu se pot deplasa la urnele de votare; în mod excepþional, se dã curs
inclusiv unor motive subiective, ce þin strict de opþiunea votantului aflat în þarã în perioada
alegerilor, dar care, din diferite motive personale, alege sã voteze prin corespondenþã.
Urmãtoarele etape presupun transmiterea unui plic ce conþine un buletin de vot special
ºi a instrucþiunilor privind procedura de votare ºi returnarea plicului cãtre autoritãþile
electorale competente (din þarã sau organizate în cadrul ambasadelor din strãinãtate). În
acest circuit existã mai mulþi factori care pot influenþa securitatea ºi secretul votului
20

M. Nica, Drept electoral, Ed. Sitech, 2010, p. 104.
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(elemente de securitate a plicurilor, a serviciilor de transport, faptul cã persoana care
voteazã astfel este una ºi aceeaºi cu cea autorizatã sã voteze, depozitarea ºi numãrarea
voturilor, independenþa ºi corectitudinea autoritãþilor publice implicate etc.).
Cele mai multe state europene au recurs la metoda votului prin corespondenþã poºtalã,
încã din vremuri îndepãrtate. De exemplu, în Regatul Unit al Marii Britanii, votul prin
corespondenþã a fost introdus prin Representation of People Act 1918, pentru a crea
posibilitatea soldaþilor aflaþi pe câmpurile de luptã sã îºi exprime dreptul fundamental de
a vota. Dispoziþiile acestui act aveau o aplicare temporarã, determinatã, limitatã doar la
alegerile organizate în perioadã de rãzboi, motiv pentru care dupã terminarea Primului
Rãzboi Mondial ºi întoarcerea trupelor, actul a fost abrogat. În 1945 a fost adoptat un alt
asemenea act, Representation of People Act 1945, iar din anul 1948, votul prin
corespondenþã a fost extins ºi la alte categorii de cetãþeni decât soldaþii, vizând persoanele
aflate în imposibilitatea de deplasare la urnele de votare ºi cetãþenii britanici aflaþi în
strãinãtate. În 1985 legislaþia electoralã a fost revizuitã ºi s-a stabilit cã dreptul de vot prin
corespondenþã acordat cetãþenilor cu domiciliul sau rezidenþa în strãinãtate trebuie sã fie
acordat pe perioadã determinatã, ceea ce presupunea ca aceºtia sã adreseze autoritãþilor
britanice solicitãri de a le fi trimise plicuri cu buletine de vot, pentru fiecare tip de scrutin
organizat (la care aveau dreptul sã participe).
Ulterior, categoria votanþilor prin corespondenþã a fost extinsã ºi la alte categorii de
persoane, motivele fiind expres ºi limitativ prevãzute de lege: boalã, deplasãri în interes
de serviciu, concedii programate. Aceste dispoziþii nu se aplicau cetãþenilor Irlandei de
Nord. Au urmat mai multe intervenþii ale legiuitorului (Representation of the People Act
2000, Electoral Administration Act 2006) care au simplificat procedura de votare. Este
de menþionat faptul cã din 2001 orice persoanã cu drept de vot putea solicita autoritãþilor
locale sau naþionale (în funcþie de tipologia alegerilor) sã îi fie trimis prin poºtã buletinul
de vot21, fãrã vreun motiv special (face, de asemenea, excepþie Irlanda de Nord, unde
motivele sunt circumscrise de legiuitor: cauze legate de locul de muncã, dizabilitãþi sau
restricþii legate de educaþie).
În prezent, procedura este urmãtoarea: cetãþenii britanici cu drept de vot adreseazã
o solicitare autoritãþilor locale sau naþionale competente, în care cer sã le fie trimis buletinul
de vot prin corespondenþã, fie pentru un anume tur de scrutin, fie pentru toate alegerile
ce se vor organiza într-o anume perioadã, fie pe perioadã nedeterminatã. Acestei cereri
îi ataºeazã o copie a actului de identitate ºi un specimen de semnãturã. Buletinul de vot
îi este trimis cu cel puþin unsprezece zile înainte de ziua alegerilor, moment pânã la care
trebuie expediat înapoi de votant22. Fiecare buletin de vot conþine mai multe elemente de
securitate: o marcã oficialã (filigran sau ºtampilã), un element unic de identificare (de tipul
codurilor de bare) ºi un numãr unic de identificare (generat de autoritatea electoralã care
gestioneazã organizarea alegerilor, în legãturã cu datele de identificare ale persoanei)23.
Desigur, sistemul nu este perfect ºi nu de puþine ori au apãrut suspiciuni de fraudã24, însã
21
22
23
24

http://www.parliament.uk/.
The Representation of the People (England and Wales) Regulations 2001, Section 72.
Ibidem.
http://www.theguardian.com/politics/2005/apr/13/uk.localgovernment.
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acestea nu au fost de naturã a renunþa la sistemul de vot prin corespondenþã. Rãspunsul
autoritãþilor naþionale la suspiciunile de fraudã ºi soluþia pe care au avut-o în vedere a
fost, în mod paradoxal, nu de a centraliza securitatea procesului electoral de la nivel
naþional, ci, din contrã, de a-l descentraliza, permiþând autoritãþilor locale sã realizeze
diferite experimente prin care sã testeze proiecte-pilot de eficientizare a votului prin
corespondenþã. Pânã în prezent nu a fost coagulatã o strategie naþionalã care sã determine
o eventualã modificare a legislaþiei votului prin corespondenþã, în sensul introducerii
unor elemente suplimentare de securitate.
O altã variantã de vot prin corespondenþã este cea prin intermediul corespondenþei
electronice, utilizatã la scarã largã în Elveþia ºi Statele Unite ale Americii, unde electorii
primesc buletinul de vot prin e-mail, având posibilitatea fie de a-l completa pe calculator
ºi de a-l expedia pe mail, fie de a-l imprima ºi de a-l depune la secþiile de votare, asemenea
unui buletin de vot obiºnuit.
Un ultim exemplu pe care îl vom prezenta vine din Franþa, unde votul prin
corespondenþã a avut o evoluþie foarte interesantã. El a început sã fie folosit din anul
1982 pentru votarea reprezentanþilor locali de cãtre cetãþenii francezi aflaþi în strãinãtate,
iar în anul 2012 a fost extins ºi la alegerile naþionale, pentru ca în 2013 sã fie abrogat din
Codul electoral25.
Modalitatea de votare era similarã cu cea prezentatã în cazul Regatului Unit al Marii
Britanii. Procedura era urmãtoarea: votantul aflat în strãinãtate adresa o cerere
ambasadelor sau consulatelor în circumscripþia cãrora avea domiciliul, cu o anumitã
perioadã de timp (stabilitã de la caz la caz de Parlament sau Guvern) înainte de data
alegerilor îi era trimis materialul necesar votãrii: instrucþiuni, buletinele de vot ºi trei tipuri
de plicuri: un plic electoral, un plic de identificare ºi un plic pentru expediere. Practic,
elementele de securitate a votului prin corespondenþã aveau ca element central aceste
plicuri. Votantul introducea buletinul de vot cu opþiunea sa în „plicul electoral”, pe care îl
sigila ºi îl introducea în „plicul de identificare”, pe care îl semna, îl data ºi îl sigila, ataºând
o copie a actului de identitate cu semnãtura olografã. Introducea apoi aceste elemente în
plicul de expediere, care era pretimbrat de cãtre autoritatea emitentã (pentru a nu implica
niciun fel de cost pentru votant) ºi îl expedia serviciilor consulare sau ambasadei de care
aparþinea. Acestea întocmeau un registru centralizat al votanþilor prin corespondenþã,
lucru posibil întrucât legiuitorul naþional urma sã precizeze de la caz la caz cu cât timp
înainte de data alegerilor trebuie sã fie expediat buletinul de vot. Chiar dacã votantul
adresase solicitarea de a vota prin corespondenþã, dar, din varii motive, nu reuºise, legea
îi dãdea posibilitatea de a se prezenta la urne în ziua alegerilor ºi sã voteze în modalitatea
clasicã sau pe internet. Totodatã, trebuie spus cã lipsa copiei actului de identitate sau a
semnãturii determina anularea votului.
Din cauza procedurii relativ complicate a votului prin corespondenþã, dublate de
existenþa alternativei electronice, mai rapidã ºi mai puþin birocraticã, legiuitorul francez a
decis sã suprime aceastã modalitate alternativã de votare. Aºadar, declinul votului prin
corespondenþã poºtalã se asociazã în Franþa cu emergenþa votului electronic (în cele
25
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=
CETATEXT000026664259&fastReqId=975886929&fastPos=15.
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douã variante ale sale, prin intermediul maºinilor de vot ºi al internetului), chiar dacã
costurile pentru cel din urmã au fost mai mari. Unii autori francezi au considerat cã„votul
prin corespondenþã este o victimã colateralã a votului electronic”26 ºi au solicitat
reintroducerea acestuia în legislaþia electoralã, pe considerente de securitate sporitã faþã
de votul electronic, costuri mai scãzute ºi o flexibilitate mai mare pentru cetãþenii francezi
aflaþi în afara þãrii de a-ºi exprima votul fie la sediul ambasadelor ºi consulatelor, fie, mai
simplu, prin corespondenþã poºtalã. Rãmâne de vãzut dacã legiuitorul francez va considera
oportunã ºi necesarã reintroducerea votului prin corespondenþã în perioada urmãtoare.
b) V
otul electronic
Votul
Considerat de cãtre unii doctrinari drept „prima modalitate de votare în acelaºi timp
interpersonalã ºi de masã, ce permite, printr-o procedurã acceleratã ºi mai puþin
costisitoare, o alegere mai raþionalã sau mãcar maipuþin iraþionalã, care poate fi exprimatã
in numeroase locaþii, precum ºi posibilitatea multiplicãrii recursului la vot ºi a reducerii
absenteismului, ceea ce ar putea revoluþiona, în cele din urmã, noþiunea însãºi de mandat
reprezentativ, prin constrângerea la dialog între alegãtori ºi aleºi, votul prin internet se
bucurã totodatã, în contextul unei societãþi excesiv de tehnologizatã, de o largã apreciere
din partea electoratului”27.
Întorcându-ne la perioada de început a votului electronic, trebuie spus cã în a doua
jumãtate a secolului XX, într-o perioadã de efervescenþã a ideilor despre emergenþa
democraþiei participative, în þãrile din Vestul Europei au început sã fie folosite, la o scarã
tot mai mare calculatoare ºi reþele de intranet. Cu aceastã ocazie s-a discutat, mai întâi la
nivel teoretic ºi mai apoi s-a experimentat posibilitatea modernizãrii procesului de vot,
prin crearea unui nou sistem de vot electronic. Este de menþionat faptul cã ideea votului
electronic nu este una total inovatoare la acea vreme, întrucât, încã din cea de-a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea au fost inventate diferite maºini de votat28, pe care însã
politicienii nu le-au acceptat ºi au încercat sã împiedice folosirea lor29.
Din punct de vedere tehnic, votul electronic cunoaºte în prezent douã variante: un
sistem de votare bazat pe anumite carduri ce trebuie scanate cu ajutorul unor dispozitive
speciale (montate în anumite locuri, aºa-numitele maºini de votat) ºi votul electronic, care
se poate exercita de oriunde, prin intermediul internetului (de pe calculator, telefon ºi
gadgeturi moderne conectate la reþea de internet), prin accesarea unui program
informatic30. Procedura de votare la aceste dispozitive cunoaºte mai multe etape: pregãtirea
26
http://www.joellegarriaud.com/wp-content/uploads/2014/07/Note-Vote-par-correspondance2014.pdf.
27
Madalina Nica, op. cit., p. 104.
28
Prima maºinã de vot a apãrut în anul 1892 în Lockport (statul New York) ºi de atunci ea s-a
rãspândit în Statele Unite ale Americii ºi dupã anii 1950 ºi în Europa. În Franþa prima maºinã de votat
a apãrut în 1970 ºi a fost folositã, la scarã micã, timp de unsprezece ani în diferite tipuri de alegeri
naþionale. Dupã 1981 a încetat sã mai fie utilizatã datoritã numeroaselor defecte cu care se confrunta
dar ºi a costurilor mari de întreþinere. Ea a fost înlocuitã ulterior cu maºini mai performante de vot.
29
http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/historical-overview.
30
Pentru a avea o imagine completã a particularitãþilor ºi a modului de funcþionare a acestor
dispozitive a se vedea http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/types-of-e-voting.
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scrutinului, deschiderea procesului de votare, derularea ºi închiderea acestuia, evaluarea
scrutinului ºi centralizarea rezultatelor31.
În Franþa, primele dispoziþii legislative care au creat cadrul pentru votul electronic au
fost introduse de Legea nr. 69-419 din 10 mai 1969, care a modificat anumite dispoziþii
ale Codului electoral, în sensul creãrii posibilitãþii autoritãþilor locale din unitãþile
administrative (oraºe ºi comune, în general) care aveau mai mult de 30 000 de locuitori,
de a decide dacã folosesc acest sistem în alegerile locale ºi de asemenea, de a crea
infrastructura electronicã necesarã. Primele experienþe nu au fost tocmai fericite, deoarece
s-au înregistrat o serie de disfuncþionalitãþi tehnice ºi probleme generate de necorelarea
ºi omisiunile textelor legislative în materie electoralã, motiv pentru care acest sistem de
vot electronic a fost abandonat pânã în anul 1988. Prin adoptarea Legii nr. 88-1262 din
30 decembrie 1988 ºi a celorlalte legi conexe care au urmat (Legea nr. 2001-420 din
15 mai 2001, Legea nr. 2003-277 din 28 martie 2003 Legea nr. 2004-1343 din 9 decembrie
2004 etc.) au fost aduse unele modificãri importante: a scãzut pragul de la care autoritãþile
locale pot recurge la acest sistem de vot de la 30 000 de locuitori la 3 500; s-a schimbat
procedura de autorizare a organizãrii procesului de votare on-line, în sensul cã pânã în
anul 2004 autoritãþile locale trebuiau sã obþinã autorizaþia printr-un decret emis de Consiliul
de Stat, iar ulterior, aceastã decizie a fost transferatã prefectului regiunii; a fost stabilit un
regulament tehnic cu privire la infrastructura electronicã de votare; au fost stabilite
modalitãþile de control, de securitate ºi autoritãþile însãrcinate (în principal, CNIL –
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – o autoritate administrativã
independentã) sã verifice buna desfãºurare a procesului de vot.
Potrivit articolului L. 57-1 din Codul electoral francez maºinile de vot ce pot fi folosite
în secþiile de votare din comunele cu mai mult de 3 500 de locuitori trebuie sã fie fãcute
dupã un model agreat de Ministerul de Interne ºi sã satisfacã urmãtoarele cerinþe: sã aibã
un dispozitiv de securitate care sã asigure secretul votului; sã permitã alegãtorilor cu
handicap sã voteze autonom, indiferent de handicap (ceea ce presupune accesibilitatea
sa ºi o interfaþã uºor de utilizat); sã permitã desfãºurarea în aceeaºi zi a mai multor
alegeri, de tipuri diferite; sã permitã înregistrarea voturilor albe; sã nu permitã înregistrarea
a mai mult de un singur vot pentru fiecare alegãtor, cu ocazia unui singur scrutin; sã aibã
un sistem de numãrare a voturilor, care sã nu poatã fi accesat pe parcursul zilei de votare;
sã totalizeze sufragiile obþinute de cãtre fiecare listã sau de cãtre fiecare candidat, precum
ºi voturile albe, pe numãrãtori care sã nu poatã fi citite decât dupã închiderea scrutinului;
sã nu poatã fi utilizate decât cu ajutorul a douã chei diferite, astfel încât, pe durata
desfãºurãrii scrutinului, una sã rãmânã în mâinile preºedintelui secþiei de votare ºi alta în
mâinile asesorului tras la sorþi din ansamblul asesorilor32.
În paralel cu legislaþia electoralã adoptatã progresiv în Franþa, au fost informatizate
multe procese decizionale ºi elective din diferite domenii ºi instituþii publice. Spre exemplu,
Legea nr. 2001-420 din 15 mai 2001 referitoare la noile modalitãþi de reglementare
economice, a prevãzut votul electronic ca fiind o nouã formã de participare în cadrul

31
32

Alain Bensoussan, Informatique et libertés, editions Grancis Lefebvre, 2010, p. 294-295.
Olivier Couvert-Castéra, Code électoral comenté, Edition Berger-Levrault, 2009, p. 205-206.
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unei întreprinderi sau societãþi comerciale33. Multe companii ºi societãþi au implementat
acest sistem rapid datoritã avantajelor pe care le genera: eficienþã, fiabilitate, flexibilitate,
internaþionalizare, reducerea costurilor, incluziune ºi o mai bunã cooperare a
angajaþiloretc34. De asemenea, sistemul de vot electronic a început sã fie utilizat în alegerea
departamentelor de conducere a companiilor ºi întreprinderilor, inclusiv a sindicatelor
profesionale, din diferite medii profesionale, prin modificarea Codului Muncii ºi a Codului
Comercial. Instituþiile publice s-au adaptat ºi ele sistemului electronic de vot35.
Votul electronic propriu-zis în alegerile locale ºi naþionale a fost reconsiderat în anul
2003 odatã cu adoptarea Legii nr. 2003-277, referitoare la autorizarea votului prin
corespondenþã electronicã pentru cetãþenii francezi cu domiciliul în strãinãtate, care puteau
astfel vota reprezentanþii acestora în Adunarea Naþionalãºi în Senat. În anul 2004, pe
fondul absenteismului la vot din ultimele alegeri prezidenþiale, a existat o iniþiativã legislativã
de introducere a votului electronic pentru alegerea preºedintelui þãrii, precum ºi în
problemele supuse referendumului naþional. Ea a fost transpusã într-o lege adoptatã în
2005 care a permis ca în cadrul alegerilor prezidenþiale din anul 2007 votul electronic sã
fie folosit în 81 de comune la primul tur de scrutin ºi în 77 la cel de-al doilea. De
asemenea, la alegerile municipale ºi regionale din 9 ºi 16 martie 2008, a fost adoptatã o
circularã ministerialã (1 februarie 2008) privind utilizarea maºinilor de vot36.
Votul electronic stârneºte în continuarea discuþii aprinse pe scena publicã în Franþa,
fiind invocate adesea argumente ce þin de securitate, confidenþialitate ºi fiabilitate. În
iunie 2008, Consiliul Constituþional a considerat cã „în ceea ce priveºtederularea materialã
a votãrii, folosirea maºinilor de vot ridicã anumite probleme”37. Mai mulþi autori ai sesizãrii
susþineau cã maºinile de vot erau insuficiente, cã testele ce permiteau verificarea bunei
funcþionãri a maºinilor nu erau posibile, cã imprimarea proceselor-verbale de iniþializare
a maºinii, a incidentelor ºi a rezultatelor era defectuoasã, cã maºinile nu erau accesibile
persoanelor cu handicap, în special celor cu deficienþe vizuale38. Consiliul Constituþional
a considerat cã aceste puncte de vedere sunt simple interpretãri ºi opinii, care nu intrã în
conflict cu normele constituþionale referitoare la garanþiile dreptului de vot. Totuºi, a
Totuºi, anumite decizii luate la nivel de întreprindere fãceau excepþie de la „democraþia
corporatistã”, precum nivelul de remunerare al angajaþilor, sau elementele strategice majore, tehnice ºi
financiare ale întreprinderii.
34
Pentru mai multe informaþii a se vedea Christian Féral Schul, CyberDroit Le droit à l’épreuve
de l’Internet, Dalloz, 2008, p. 173-175.
35
Spre exemplu, Universitatea Lyon 2 a creat un sistem informatic integrat, numit Cumul (Carte
universitaire multiservice) care permite reprezentanþilor studenþilor, cadrelor didactice ºi personalului
tehnic ºi administrativ sã participe ºi sã îºi exprime punctul de vedere cu privire la luarea anumitor
decizii de cãtre forurile decizionale ale universitãþii (Consiliul de administrare, Consiliul ºtiinþific etc.).
Acest sistem are ºi anumite limite, unele dintre ele foarte importante, justificate de considerente de
securitate electronicã ºi costuri de implementare. Astfel, exprimarea votului ºi a opiniilor de cãtre
categoriile vizate de „democraþia universitarã” se poate face doar de la anumite dispozitive electronice
instalate în incinta universitãþii, în anumite birouri special amenajate, printr-un sistem de intranet, iar
nu printr-un acces de la distanþã, prin internet.
36
O. Couvert-Castera, op. cit., p. 206-207.
37
J.O. nr. 0129 din 4 iunie 2008, p. 9205.
38
Idem., p. 206.
33
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þinut sã reaminteascã faptul cã el nu poate sã conteste alegerea fãcutã de legiuitor, ºi
anume aceea de a autoriza folosirea unor asemenea maºini, cã aceste incidente pot sã
creascã reticenþa psihologicã de care se loveºte folosirea unui procedeu ce rupe legãtura
simbolicã dintre cetãþean ºi actul electoral. Le revine aºadar puterilor publice sarcina de
a face în aºa fel încât, pe viitor, aceste neajunsuri, chiar ºi minime, sã nu contribuie la
alterarea încrederii cetãþenilor faþã de sinceritatea votului39. De asemenea, Consiliul a
considerat cã, faptul cã o maºinã de vot nu permitea alegãtorilor cu deficienþe vizuale sã
voteze de manierã autonomã, oricât de regretabilã este, nu este de naturã, prin ea însãºi,
sã altereze rezultatele scrutinului40.
Deºi criticat ºi contestat, votul electronic este folosit din ce în ce mai mult în Franþa,
astfel cã în luna mai 2012, cetãþenii francezi aflaþi în strãinãtate au votat pentru prima
datã la alegerile naþionale prin acest sistem, reglementat expres de Decretul nr. 2011-843
din 15 iulie 201141. Acesta stabileºte în articolul R176-3 categoriile de date cu caracter
personal ce trebuie înregistrate în sistemul electronic, modalitãþile de expertizã ale acestuia,
garanþiile ºi obligaþiile de securitate a informaþiilor pe care sistemul electronic le stocheazã,
modul în care este creat ºi gestionat indicativul care se acordã fiecãrui elector în parte ºi
autoritãþile care supravegheazãºi controleazã sistemul de vot electronic.
Totuºi, într-un raport parlamentar dat publicitãþii în anul 201442 se face apel la
prudenþã în utilizarea votului electronic în Franþa (în ambele sale variante, prin maºina de
votat ºi prin internet), propunându-se „limitarea folosirii votului electronic ºi consolidarea
controlului operaþiunilor de vot” pentru a „asigura încrederea legitimã a cetãþenilor în
procesul de electoral”.
Depãºind exemplul francez ºi mergând cãtre alte modele europene, trebuie sã precizãm
faptul cã existã o preocupare constantãºi foarte intensã atât la nivel naþional, cât ºi în
cadrul Consiliului Europei, instituþia care a elaborat Recomandarea 2004 (11), principalul
act european în materie. Astfel, ultima întâlnire a unor reprezentanþi naþionali ºi experþi
din cadrul Consiliului a avut loc la data de 19 decembrie 201343 la Viena, unde a fost
analizat stadiul de implementare în unele state europene, precum ºi posibilitatea modificãrii
cadrului european, plecând de la experienþele înregistrate.
În raportul prezentat de reprezentantul Belgiei s-a arãtat cã sistemul de vot electronic
prin internet a fost utilizat sub formã experimentalã la alegerile regionale organizate în
luna octombrie a anului 2012, ocazie cu care au fost semnalate mai multe probleme de
ordin tehnic, ceea ce a conturat o voinþã politicã de a nu implementa la nivel naþional
acest sistem. Înainte de anul 2012 în Belgia a fost utilizat sistemul maºinilor de votat,
prima formã de prezentare a acestora (apãrutã în anul 1991) fiind destul de simplistã ºi
Ibidem.
Decizia din 12 iunie 2007, An Val-de-Marne 5e, nr. 2007-3606.
41
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=054ECE204DABC0C 1239
5 1 9 D 1 9 7 2 4 E 9 7 3 . t p d j o 1 6 v _ 2 ? i d S e c t i o n TA = L E G I S C TA 0 0 0 0 2 4 3 7 2 0 4 2 & c i d Te x t e =
LEGITEXT000006070239&dateTexte=20120525
42
http://www.liberation.fr/politiques/2014/04/15/vote-electronique-un-rapport-parlementaireappelle-a-la-prudence_997935. A se vedea de asemenea ºi http://archive.francesoir.fr/actualite/
societe/elections-machines-voter-moins-fiables-que-papier-28041.html.
43
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/.
39
40
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constând într-un panou care cuprindea numele candidaþilor, sub care se afla câte un
buton pe care cetãþeanul apãsa pentru a-ºi exprima votul. Datoritã problemelor tehnice
ºi de securitate care au apãrut, el a fost înlocuit cu un sistem bazat pe o cartelã magneticã,
ce a înlocuit buletinele de vot din hârtie. Aceste cartele trebuiau introduse într-un calculator
(maºinã de vot), unde erau scanate, se desfãºura procesul de vot dupã care cartelele erau
reþinute de aparat, întocmai buletinelor clasice de vot. La alegerile din 1999, 44% din
electori au folosit sistemul electronic44. La urmãtoarele alegeri naþionale din anul 2003
s-a încercat o îmbunãtãþire a sistemului cu cartele magnetice, prin introducerea unui nou
sistem de securitate a votului, ce consta în imprimarea de cãtre maºina de vot a unui
„bilet de vot”, care era depozitat automat într-o urmã de votare transparentã. Se realiza
astfel o dublã numãrare ºi control al voturilor exprimate de electori. Dintre toate formulele
de exprimare a votului electronic, aceasta pare a fi cea mai îmbrãþiºatã de doctrina ºi
specialiºtii în domeniu din Belgia (cu menþiunea cã se cautã încã modalitãþi mai eficiente
de securizare a votului, cu protejarea datelor personale ale alegãtorilor ºi secretul votului
exprimat), însã aplicarea sa nu este una generalizatã ºi obligatorie, ci are mai degrabã
caracter experimental45.
Pe de altã parte, reprezentantul Estoniei arãta succesul tot mai mare de care se
bucurã votul pe internet în þara sa, estonienii votând prima datã astfel în anul 2004 în
cadrul unui referendum consultativ organizat în capitala Tallin46, apoi în cadrul alegerilor
municipale din 2005, urmând ca mai apoi sã fie generalizatã aplicarea sa ºi la alegerilor
naþionale (din 2007, 2011 ºi cele care urmeazã în 2015) ºi europene (2009 ºi 2014). La
alegerile municipale din 2013 un procent de 24,3% dintre cetãþeni au folosit aceastã
modalitate de a vota, procentul fiind similar ºi la celelalte tururi de scrutin. Trebuie spus
de asemenea faptul cã începând cu anul 2012 estonienii pot vota ºi de pe smartphone47.
În cursul anului 2015 se estimeazã cã legislaþia electoralã, ºi în special dispoziþiile referitoare
la votul electronic, vor fi îmbunãtãþite. În prezent în Estonia este singurul stat european
care utilizeazã votul electronic la scarã largã, având mai multe sisteme de securizare:
carduri cu PIN (care trebuie introduse într-o maºinã de votat), ID digital (identificarea
persoanei se face printr-o semnãturã digitalã) ºi un ID mobil (aceasta este cea mai simplã
formã de a vota, fiind necesare doar codurile de securitate furnizate persoanei ºi o
conexiune la internet – de pe calculator sau telefon mobil)48. Pentru a preîntâmpina
eventualitatea producerii unor fraude electorale, infrastructura ºi programele electronice
sunt verificate în permanenþã de specialiºti. Succesul formulei estoniene a votului electronic
are urmãtoarele ingrediente: acces rãspândit la internet, un cadru legislativ coerent, care
încadreazã foarte clar procedura de vot pe internet, o culturã politicã favorabilã utilizãrii
Johnatan Bishop, Transforming politics and policy in the digital age, IGI Global Science, 2014,
p. 201.
45
Idem., p. 204.
46
http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/countries.
47
Votul de pe telefonul mobil a fost introdus prima datã în Elveþia în septembrie 2002 când
Guvernul federal a adoptat o ordonanþã cu privire la drepturile politice, care reglementeazã votul pe
internet ºi chiar votul prin SMS. Pentru mai multe informaþii a se consulta site-ul administraþiei centrale:
http://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19780105/201206010000/161.11.pdf.
48
Idem.
44
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internetului în diverse activitãþi politice ºi administrative, existenþa cãrþilor de identitate
care permit identificarea digitalã a alegãtorului49. „Acest tip de vot se bazeazã foarte mult
pe încredere. Trebuie sã crezi cã alegãtorul care voteazã de acasã este independent.
Dacã nu existã aceastã încredere (...) sistemul va fi atacat ºi nu va funcþiona”50.
În aceeaºi categorie de exemple pozitive se aflã ºi Norvegia, unde diverse proiecte
pilot de experimentare au fost introduse cu ocazia alegerilor municipale din anul 2011 ºi
a alegerilor parlamentare din 2013, constatându-se receptivitatea cetãþenilor faþã de
acest sistem de votare, transpusã în creºterea procentului celor care l-au folosit de la
4,5% în primul caz la 7% din totalul populaþiei în cel de-al doilea. Implementarea lui în
anumite localitãþi a dovedit o bunã mobilizare a autoritãþilor atât din punct de vedere
tehnic (nu au existat probleme de programare, criptare sau securitate a voturilor), al
costurilor (nu au fost necesare cheltuieli suplimentare cu achiziþionarea de echipamente,
întrucât a fost utilizatã infrastructura informaticã autoritãþilor publice din localitãþile unde
s-a desfãºurat) ºi al transparenþei sistemului de votare (sistemul fiind de aºa naturã gândit,
încât cetãþenii aveau posibilitatea de a verifica corectitudinea votului personal exprimat ºi
situaþia voturilor în timp real). În urma acestor succese înregistrate accidental ºi
experimental, Norvegia a devenit prima þarã din Europa care a transpus (cu unele modificãri
ºi adaptãri) Recomandarea 2004(11) într-o lege internã. Anumite prevederi nu au fost
preluate, cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la sistemul de verificare ºi de securizare,
fiind creat un model nou de securitate a votului, bazat pe generarea de cãtre sistemul
informatic a anumitor coduri secrete, accesibile doar votantului, prin intermediul cãrora
acesta putea sã urmãreascã transparenþa votului sãu51. „Prin deducþie, se poate concluziona
cã atâta vreme cât Norvegia a transpus în legislaþia internã 85 din cele 102 recomandãri,
ºi acestea au avut o foarte bunã aplicabilitate ºi eficienþã, Recomandarea 2004(11) nu
reprezintã doar un set de principii generale ºi abstracte, ci un instrument eficient, ce ar
putea fi folosit cu succes ºi de alte state europene”52.
În Olanda maºinile de votat au fost introduse (de asemenea, sub formã experimentalã)
încã de acum douãzeci de ani, însã în anul 2008, în urma unor reportaje difuzate la
televiziunile naþionale s-a demonstrat cã acestea puteau fi manipulate în anumite
circumstanþe53. Sistemul a fost abandonat, iar la alegerile europarlamentare din anul
2009 s-a votat pentru prima datã dupã foarte mult timp, exclusiv prin buletine de vot
tipãrite54. Totuºi au existat numeroase solicitãri din partea societãþii civile de întoarcere la
49
Alexander H. Trechsel, Michel R. Alvarez, 2008, Internet Voting in Estonia, Voting Technology
Project, http://vote.caltech.edu/sites/default/files/vtp_wp60.pdf.
50
Dragoº Chilea, Votul electronic, o necesitate în epoca tehnologiei digitale, Revista Expert
Electoral nr. 4/2014, p. 36.
51
Pentru mai multe informaþii a se vedea Driza Maurer, Report on the possible update of the
Council of Europe Recommendation Rec(2004)11 on legal, operational and technical standards for e-voting,
2013, p.10-11.
52
Barrat, J. and Goldsmith, B. (2012) Compliance with International Standards, Norwegian
evote project , http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/evalg/evaluering/Topic7_
Assessment.pdf
53
http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/countries.
54
Leontine Loeber, E-voting in the Netherlands; past, current, future?, http://www.e-voting.cc/
wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=245.
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sistemul de vot electronic, iar în acest sens s-au organizat mai multe comisii tehnice de
evaluare, raportul final al Guvernului din anul 2013 a arãtat cã votul electronic poate fi
folosit în continuare, însã este nevoie de o revizuire a programelor informatice, care sã
asigure o mai mare securitate ºi o mai bunã protecþie a datelor cu caracter personal.
Soluþia la care s-a ajuns (dar care nu a fost încã transpusã într-un proiect de lege) este
aceea ca votul electronic sã comporte un dublu grad de securizare, prin crearea unui
sistem de imprimare ºi a unui sistem de numãrare a votului. Altfel spus, votul exprimat
on-line urmeazã sã genereze anumite coduri de securitate (prima etapã de securizare)
care urmeazã sã fie scanate ºi introduse în sistemul de numãrare a voturilor. În prezent se
fac cercetãri ºi experimente pentru a verifica fezabilitatea acestui sistem.
În Ungaria s-a pus problema votului electronic doar pentru cetãþenii aflaþi în afara
þãrii. Deºi au existat propuneri legislative încã din anul 2003, ºi o susþinere politicã
pentru adoptarea unei legi în acest sens înainte de alegerile din 2007, votul electronic a
fost abandonat. În anul 2013, ca o etapã premergãtoare ºi experimentalã pentru
numãrarea voturilor, au fost achiziþionate dispozitive electronice, asemãnãtoare scanerelor.
Au fost înregistrate probleme atât de ordin tehnic, dar ºi legal, legate de securitatea
codurilor ºi a datelor prelucrate, astfel încât s-a procedat la verificãri manuale ale tuturor
buletinelor de vot primite din strãinãtate. Pânã, în prezent, este incertã poziþia autoritãþilor
ungare de a continua procedurile legislative ºi tehnice în aceastã direcþie.
Un alt stat circumspect faþã de introducerea votului electronic este Marea Britanie,
unde s-a discutat îndelung despre oportunitatea, costurile ºi garanþiile de securitate ale
unui astfel de sistem de votare. De asemenea, au fost derulate mai multe proiecte pilot
care au demonstrat reticenþa cetãþenilor faþã de mecanismele electronice de votare ºi
problemele tehnice care au apãrut, fapta ce a condus la concluzia cã „principala problemã
a sistemului a fost cã este un proces de tip cutie neagrã în care invenþia votantului nu
poate fi verificatã ca fiind corect înregistratã sau contabilizatã”55.
Un ultim exemplu pe care îl vom prezenta vine din Germaniei, unde primele maºini
de vot au fost introduse sub formã experimentalã în anul 1998, utilizarea lor fiind foarte
apreciatã de cãtre cetãþeni56, motiv pentru care sistemul a fost extins ºi pentru alegerile
naþionale. Dupã alegerile din anul 2005, doi cetãþeni au sesizat Comitetul însãrcinat cu
supravegherea alegerilor, contestând funcþionarea acestor maºini ºi faptul cã procedura
de votare nu era una transparentã, alegãtorul neºtiind ce se întâmplã de fapt cu votul sãu,
trebuind sã dea credit total de încredere aparatului electronic. Toate aceste elemente,
însoþite de dovezi tehnice, demonstrau cã votul electronic putea fi manipulat ºi fraudat cu
uºurinþã. În urma sesizãrii, cazul a ajuns la Curtea Constituþionalã Federalã care a pronunþat
Decizia din 3 martie 2009 prin care a declarat neconstituþional votul electronic. Cauzele
de neconstituþionalitate au fost, în opinia Curþii, faptul cã sistemul prezenta elemente
reduse de securitate, voturile erau numãrate în secret de cãtre dispozitivele de votare,
interfaþa informaticã era greoaie iar cetãþenii nu puteau avea garanþia cã votul lor a fost
înregistrat în mod corespunzãtor. Curtea mai aratã cã sistemul electoral german este
http://legi-internet.ro/blogs/index.php/votul_electronic_tehnologia_viitorului_s.
La alegerile parlamentare din anul 2005 aproape douã milioane de cetãþeni votaserã cu ajutorul
maºinilor de votat.
55
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unul flexibil ºi nu respinge, a priori, utilizarea votul electronic, însã este necesar sã fie
oferite electorilor mai multe garanþii de securitate ºi funcþionalitate ºi o mai mare
transparenþã a funcþionãrii aparatelor de vot. Urmãtoarele alegeri din Germania s-au
desfãºurat dupã metoda clasicã, prin buletine de vot imprimate57.
Exemplele ºi experienþele prezentate în materia votului prin corespondenþã ºi a votului
electronic demonstreazã dificultatea implementãrii acestor sisteme alternative de votare ºi
faptul cã ele trebuie cântãrite cu mare atenþie, trebuie sã se porneascã de la o nevoie ºi
dorinþã socialã de a le utiliza, receptatã de o voinþã politicã fermãºi transpusã într-o legislaþie
coerentã ºi precisã, care sã îi garanteze securitatea ºi eficienþa. Orice fisurã intervenitã în
acest circuit complex poate altera calitatea procesului electoral ºi implicit, a democraþiei.

§V
otul electronic ºi prin corespondenþã în România
Votul
În prezent, tema introducerii votului prin corespondenþã este de foarte mare actualitate
în România. De fapt, acesta face parte dintr-un proiect mai amplu de modificare a legislaþiei
electorale ºi de adoptarea a unui cod electoral58, pornind de la nevoia de a pune ordine
în practicile de organizare a alegerilor59, la care se adaugã nevoia ºi mai stringentã de a
rezolva problemele legislative nevralgice, care fac ca dupã fiecare tur de alegeri sã se
creeze adevãrate isterii naþionale cu privire la fraudarea alegerilor prin diferite mijloace
(turism electoral, vot multiplu, liste electorale suplimentare, urne mobile, voturi cumpãrate,
presiuni politice etc.). „Experienþa electoralã a anului 2014 a demonstrat prin excelenþã
limitele cadrului legislativ ºi instituþional ºi a accentuat mai mult ca oricând nevoia de a
lua o decizie curajoasã cu privire la reformarea de substanþã a legislaþiei. Alegerile din
noiembrie au arãtat cât de simplu poate fi încãlcat dreptul de vot al cetãþenilor – unul din
drepturile fundamentale – la scarã largã. Atât în afara României, cât ºi în þarã, alegãtorii
nu au putut vota din cauza deciziilor întârziate ºi neclare sau chiar a lipsei de decizie din
partea Ministerului Afacerilor Externe ºi a Biroului Electoral Central, a birocraþiei excesive
ºi a planificãrii defectuoase a votului în strãinãtate”60. Imaginea cetãþenilor români dispersaþi
http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205401164_text. În aceeaºi situaþie se
gãseºte ºi Irlanda, unde la data de 6 iulie 2012 guvernul a decis renunþarea definitivã la 7500 de maºini
de vot, achiziþionate în 2012 la o valoare de 54 de milioane de euro, datoritã lipsei lor de fiabilitate.
58
A se vedea Roxana Albãstroiu, Necesitatea codificãrii – perceputã sau nu la nivel social?,
Revista de ªtiinþe Juridice, nr. 1/2012, Ed. Universul Juridic, pp. 212-222.
59
În prezent existã patru legi pentru organizarea alegerilor (Legea alegerilor locale nr. 67/2004,
Legea pentru alegerea Preºedintelui nr. 340/2004, Legea pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a
Senatului nr. 35/2008 ºi Legea alegerilor europarlamentare nr. 33/2007) ºi o lege a referendumului
(Legea nr. 3/2000), fiecare având norme proprii de aplicare. Acestora li se adaugã ºi alte legi incidente,
precum Legea partidelor politice nr. 14/2003, Legea finanþãrii activitãþii partidelor politice ºi a
campaniilor electorale nr. 334/2006, numeroase orgonanþe de urgenþã, hotãrâri de Guvern, decizii ºi
hotãrâri ale Biroului Electoral Central ºi Autoritãþii electorale permanente. Pe lângã faptul cã legislaþia
este foarte stufoasã, pe alocuri ea cuprinde dispoziþii contradictorii, iar modificãrile legislative frecvente
(în special prin ordonanþe de urgenþã – lucru criticat, de altfel, de Curtea Constituþionalã în jurisprudenþa
sa, a se vedea Decizia nr. 51/2012, Decizia nr. 61/2010) creazã un adevãrat haos ºi pune în discuþie
încãlcarea unor principii constituþionale derivate ale statului de drept, precum stabilitatea sistemului
juridic, predictibilitatea normelor etc.
60
Septimius Pârvu, Codul Electoral nu mai poate aºtepta, Revista Expert Electoral nr. 4(8)/2014,
p. 20.
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cu gaze lacrimogene în anumite capitale europene deoarece au protestat violent pentru
cã nu ºi-au putut exprima dreptul fundamental de a vota, va rãmâne o patã greu de ºters
pe imaginea democraþiei româneºti.
a) T
ravaliul moder
nizãrii legislaþiei electorale româneºti în sensul introducerii votului
Travaliul
modernizãrii
electronic ºi/sau prin corespondenþã
Trebuie spus faptul cã tema introducerii votului prin corespondenþã nu este una
complet nouã pentru þara noastrã, în trecut existând mai multe discuþii ºi chiar proiecte
de lege în acest domeniu. Ceea ce surprinde (sau, poate, din pãcate a devenit o obiºnuinþã
… care nu mai uimeºte pe nimeni) este bâlbâiala autoritãþilor în a face paºi fermi în
aceastã direcþie ºi eternul adamism românesc, manifestat prin abandonarea unor proiecte
legislative ºi începerea altora, mereu de la zero, fãrã a avea memoria experienþelor
anterioare (fie ele pozitive sau negative). Pentru susþinerea acestei idei vom prezenta
detaliat traseul proiectelor legislative existente pânã în prezent.
Prima experienþã a legiuitorului român în domeniul votului electronic ºi/sau prin
corespondenþã a avut loc cu ocazia referendumului din 2003, când Guvernul a adoptat
Ordonanþa nr. 93/200361 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la
referendumul naþional privind revizuirea Constituþiei, ea vizând militarii ºi poliþiºtii aflaþi
în teatrele de operaþiuni din Afganistan, Bosnia-Herþegovina, Irak ºi Kosovo62. Prevederile
ordonanþei completau legislaþia în materie (Legea nr. 3/2000 privind organizarea ºi
desfãºurarea referendumului ºi Legea nr. 375/2003 pentru organizarea ºi desfãºurarea
referendumului naþional pentru revizuirea Constituþiei), urmând sã fie organizate secþii de
votare în cadrul comandamentelor de pe teritoriul þãrilor unde se desfãºoarã operaþiuni
militare. În cabinele de vot au fost instalate calculatoare cu conexiune la internet, iar
votanþilor li s-au acordat plicuri sigilate care conþineau datele de accesare ale sistemului
informatic63 (un user ºi o parolã – fãrã nicio legãturã cu datele de identificare ale votanþilor)
cu ajutorul cãrora calculatorul genera un buletin de vot electronic cu opþiunile „DA”ºi
„NU”, ce puteau fi alese printr-un simplu click. Sistemul de vot electronic nu a fost însã
auditat nici în prealabil ºi nici în ziua votului de experþi independenþi care sã confirme sau
sã infirme elementele de securitate a votului64. În schimb, din declaraþiile autoritãþilor
implicate (Ministerul de Interne ºi Ministerul Comunicaþiei ºi tehnologiei), utilizarea sa a
fost una de succes, motiv pentru care … la scurt timp a fost abandonatã, ºi datoritã
schimbãrii Guvernului.

Publicatã în M. Of. nr. 716 din 14 octombrie 2003.
http://vreaupresedinte.gandul.info/votesti/sondaj-sunteti-de-acord-cu-introducerea-votuluielectronic-voteaza-13477799.
63
Potrivit articolului 9 alin. (2) al ordonanþei „Datele de accesare vor fi generate printru-un algoritm
specific, de cãtre Inspectoratul General pentru Comunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei ºi vor fi tipãrite în
condiþii stabilite de Biroul Electoral Central, care sã asigure deplina confidenþialitate a acestora, urmând
a fi trimise, în plicuri sigilate, cãtre secþiile de votare de Biroul Electoral Central”. Pentru etapele
complete ale procesului legislativ a se vedea http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?
cam=2&idp=4300.
64
http://legi-internet.ro/blogs/index.php/votul_electronic_tehnologia_viitorului_s.
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În 2007, votul electronic revine în atenþia Parlamentului, odatã cu înregistrarea
propunerii legislative, Pl-x nr. 875/2007, la Camera Deputaþilor în data de 6 iunie.
Potrivit expunerii de motive „În contextul modernizãrii vieþii sociale româneºti este necesarã
realizarea unor paºi ºi în evoluþia sistemului electoral. Într-un asemenea context se subscriu
ºi eforturile care au fost fãcute timp de doi ani pentru realizarea votului electronic ºi a
mecanismelor sale on-line”. Sunt invocate o serie de motive care justificã necesitatea sa
pentru societatea ºi democraþia româneascã: „rapiditatea constatãrii ºi calculãrii rezultatelor
înregistrate ca urmare a oricãrui tip de alegeri ºi a referendumului, accesibilitatea crescutã,
mai ales pentru persoanele cu handicap care locuiesc departe de locul exprimãrii opþiunii
politice, supleþea unui asemenea sistem de vot faþã de procedura clasicã, creºterea accesului
tinerilor la procesul electoral, fapt deosebit de important, având în vedere cã se înregistreazã
un mare grad de absenteism în rândul acestei categorii sociale, descentralizarea desfãºurãrii
alegerilor ºi a referendumului ºi, nu în ultimul rând, scãderea destul de serioasã, de cca. 10-12%
a absenteismului electoral”.
Proiectul de lege era unul destul de închegat, ce lãrgea considerabil sfera destinatarilor
votului electronic (aºa cum fusese delimitatã prin ordonanþa din 2003), cuprinzând
prevederi specifice cu privire la principiile votului electronic, atribuþiile Autoritãþii Electorale
Permanente, procedura de votare, elaborarea normelor tehnice ºi metodologice, precum
ºi necesitatea experimentãrii ºi testãrii sistemului de vot electronic.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativã, aducând anumite
amendamente, completãri ºi modificãri formei iniþiatorilor. În schimb, în punctul de vedere
pe care ºi l-a exprimat, Guvernul a arãtat cã nu susþine proiectul de lege, datoritã
numeroaselor sincope pe care acesta le prezintã, legea cuprinzând mai mult principii
privind votul electronic ºi mai puþin reglementãri clare pentru realizarea ºi implementarea
sa. Erau criticate astfel prevederile ambigue referitoare la categoriile de cetãþeni care pot
exercita votul în aceastã modalitate, procedura de transmitere a buletinelor de vot,
autentificarea alegãtorului ºi centralizarea rezultatelor. Era semnalatã totodatã lipsa din
cadrul propunerii legislative a unor dispoziþii esenþiale cu privire la: „auditarea sistemului
electronic folosit; asistarea electronicã a cetãþeanului pentru a putea folosi sistemul
informatic; folosirea semnãturii electronice pentru autentificare; normele privind urna
electronicã; stabilirea componenþei comisiei de certificare (omologare) a sistemului
informatic; cerinþele de securitate pe care ar trebui sã le îndeplineascã persoanele cu
acces la servere; modalitatea concretã de exprimare a votului, în sensul cã legea nu este
clarã cu privire la faptul cã ar urma sã fie instalate calculatoare în cabinele de vot (ce ar
urma sã fie conectate la o reþea intranet localã) sau se doreºte votul electronic la distanþã,
prin folosirea infrastructurii de comunicaþii a Internetului; implicaþiile financiare ale
implementãrii unei asemenea legi, care, din punct de vedere al infrastructurii tehnice,
presupune anumite cheltuieli (considerabile)”.
La comisii proiectul de lege a primit aviz negativ, având în vedere urmãtoarele motive:
Comisia pentru Tehnologia Informaþiei a considerat cã „propunerea legislativã este
neconstituþionalã, deoarece nu se poate asigura secretul votului conform Constituþiei;
propunerea nu asigurã identificarea persoanei în mod unic ºi autentificarea acesteia în
sistemul de vot electronic”; Comisia Juridicã, de Disciplinã ºi Imunitãþi ºi-a justificat
respingerea pe faptul cã trebuie aºteptatã finalizarea raportului Comisiei Electorale
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Permanente cu privire la criteriile tehnice necesare la trecerea în faza de pilot de pilot de
programare ºi implementare a acestui sistem, þinând seama de Recomandarea (2004)
11 ºi cã lipsa dispoziþiilor cu privire la mijloacele financiare necesare implementãrii
mãsurilor stabilite de iniþiativa legislativã ce contravine prevederilor art.138 alin. (5) din
Constituþia României; Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi
echilibru ecologic a avizat negativ propunerea legislativã, fãrã nicio motivare65. Ca urmare,
proiectul de lege a fost respins.
O a treia tentativã de elaborare a unei legi a votului prin corespondenþã (de data
aceasta) a început în anul 2011, când un numãr de 55 de deputaþi ºi senatori au iniþiat un
astfel de proiect, sub motivarea cã „metodele administrative folosite pânã acum pentru a
uºura accesul românilor din strãinãtate la procesele electorale din România au rezultate
limitate. Mãrirea numãrului de secþii de votare din strãinãtate a fãcut, într-adevãr mai
uºoarã exercitarea dreptului de vot pentru mai mulþi români, dar problema costurilor ºi a
timpului pierdut pentru transport ºi aºteptare rãmâne în continuare”66. Consiliul Legislativ
a avizat favorabil propunerea, cu numeroase observaþii ºi propuneri. În schimb, Guvernul
a arãtat cã nu susþine adoptarea unei asemenea legi, fiind invocate argumente derizorii
legate de protecþia datelor cu caracter personal care ar urma sã fie prelucrate67, de faptul
cã votul prin corespondenþã încalcã dispoziþiile constituþionale referitoare la caracterul
secret al votului sau de faptul cã iniþiatorii nu prezintã în conþinutul proiectului sursele de
finanþare pentru implementarea unui asemenea mecanism.
În primã fazã, proiectul a fost adoptat de Senat, la data de 9 mai 2011, dupã care
s-a rãtãcit pe traseul de la prima camerã sesizatã cãtre Camera Deputaþilor, unde a ajuns
abia doi ani mai târziu, la data de 5 martie 2013, când a fost ºi respins. În acest interval
au fost solicitate ºi primite avize de la Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci, Comisia
pentru drepturile omului, culte ºi problemele minoritãþilor naþionale, Comisia de egalitate
de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi, Comisia pentru politicã externã, Comisia pentru
administraþie publicã ºi amenajarea teritoriului ºi Comisia juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi.
Toate comisiile au dat aviz negativ, fãrã a oferi niciun fel de motivare. La Camera decizionalã
proiectul a fost respins, fãrã a exista nicio dezbatere.
Potrivit acestui proiect de lege, sarcina organizãrii ºi gestionãrii sistemului de vot
prin corespondenþã îi revine Autoritãþii Electorale permanente ºi Ministerului Afacerilor
Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice ºi consulare. Procedura de desfãºurare a
votului era similarã cu cea prezentatã anterior, în secþiunea referitoare la experienþele
altor state europene. Într-o primã etapã ambasadele ºi consulatele trimiteau documente
de informare cãtre cetãþenii români cu domiciliul în circumscripþia lor, însoþite de un

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6472&idm=8&idl=3.
Expunerea de motive a proiectului de lege, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/
upl_pck.proiect?cam=2&idp=12035.
67
În opinia Guvernului prelucrarea datelor necesare unui asemenea sistem (cod numeric personal,
numãrul ºi seria actului de identitate, convingerile politice exprimate) intrã sub incidenþa Directivei
europene 95/46/CE transpusã în legislaþia naþionalã prin Legea nr. 677/2001, iar proiectul de lege
nu asigurã nivelul de protecþie impus de legislaþia în domeniu. Se mai aratã totodatã, cã prelucrarea
datelor cu privire la convingerile politice ale cetãþenilor este interzisã de Legea nr. 677/2001.
65
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formular de actualizare a datelor (dacã este cazul) ºi de un formular prin care aceºtia
solicitau sã îºi exercite votul prin corespondenþã. În termen de 30 de zile de la primirea
plicului trebuiau sã îl returneze, exprimându-ºi astfel dorinþa de a primi buletinul de vot
prin poºtã. Se întocmea apoi o evidenþã centralizatã a acestor persoane, care era transmisã
autoritãþilor naþionale implicate în organizarea alegerilor, ce urmau sã trimitã cu prioritate
cãtre misiunile diplomatice buletinele de vot, pentru a fi trimise mai departe cetãþenilor în
cauzã, cu cel puþin 7 zile înainte de data desfãºurãrii consultãrii electorale.
Dupã pãrerea noastrã, unul din puþinele puncte nevralgice ale acestei legi, care însã
nu a comportat niciun fel de dezbatere în camerele Parlamentului sau în comisiile de
specialitate, se referã la faptul cã plicul ce urma sã fie trimis cetãþenilor care ºi-au exprimat
dorinþa de a vota astfel, conþinea douã buletine de vot (al doilea urmând a fi folosit în
cazul în care primul ar fi fost deteriorat) fãrã elemente de securitate, ceea ce ar fi permis
fraudarea votului (în lipsa unui sistem centralizat care sã actualizeze în permanenþã situaþia
votanþilor), printr-o dublã exercitare a dreptului de vot (unul putea fi trimis prin
corespondenþã oficiilor diplomatice), iar cel de-al doilea depus ca atare în cadrul urnelor
existente la secþiile de votare. O altã criticã pe care o putem aduce este faptul cã legea
propunea ca unic element de securitate a exercitãrii votului prin corespondenþã un certificat
de alegãtor, care urma sã fie primit ºi returnat de persoanã odatã cu buletinul de vot.
Oricât de criticabile ar putea fi dispoziþiile acestui proiect de lege, este regretabilã atitudinea
parlamentarilor de a nu organiza dezbateri serioase ºi consistente pe marginea lui.
b) Punct. ªi de la capãt
Ajungând în prezent68, putem considera cã istora se repetã, într-un mod neplãcut,
din pãcate. Deºi nu se uscase bine cerneala pe proiectul de lege respins definitiv în luna
martie 2013, câteva luni mai târziu, mai exact la data de 24 septembrie 2013 este
depusã la Senat o altã propunere legislativã privind exercitarea prin corespondenþã a
dreptului de vot de cãtre alegãtorii români cu domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate. Nici
de aceastã datã, Guvernul nu a susþinut adoptarea unei asemenea legi, invocând argumente
(unele dintre ele ceva mai pertinente) legate de: experienþele mai puþin plãcute cu fraudarea
votului prin corespondenþã în unele state europene; vulnerabilitatea siguranþei procesului
de votare raportat la faptul cã nu se poate verifica dacã cel care voteazã efectiv este
persoana al cãrei nume figureazã ca expeditor al buletinului de vot; imposibilitatea misiunilor
diplomatice ºi a oficiilor consulare de a gestiona eventuale fraude care pot apãrea69. Este
invocatã totodatã jurisprudenþa recentã a Curþii Constituþionale care a statuat cã
„jurisprudenþa ºi documentele examinate relevã instabilitatea legislaþiei româneºti în materie
electoralã în contradicþie cu principiile statului de drept, exigenþa unor deficienþe ale
sistemului electoral, necesitatea modificãrii legislaþiei electorale ºi faptul cã aceasta trebuie
sã aibã o solidã fundamentare, respectiv, sã se concretizeze într-un act complex – un
cod electoral, precum ºi faptul cã modificarea trebuie sã respecte principiul securitãþii

68
69

Realizarea acestui articol s-a finalizat la sfârºitul lunii martie 2015.
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13557.
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juridice, respectiv, sã nu intervinã (cu unele excepþii admisibile) cu mai puþin de un an
înainte de alegeri”70.
Deºi a fost înregistratã la Senat la data de 24 septembrie 2013, în mod inexplicabil,
procedura legislativã a fost tergiversatã ºi legea a ajuns sã fie supusã dezbaterii ºi votului
abia la data de 25 februarie 2014, când a fost respinsã. Au fost solicitate ulterior avizele
comisiilor de specialitate care s-au pronunþat astfel: Comisia pentru drepturile omului,
culte ºi problemele minoritãþilor naþionale a transmis un aviz negativ, Comisia pentru
comunitãþile de români din afara graniþelor þãrii a transmis un aviz favorabil, iar Comisia
pentru administraþie publicã ºi amenajarea teritoriului ºi Comisia juridicã, de disciplinã ºi
imunitãþi au transmis un raport comun ce conþinea un aviz negativ pentru proiectul de
lege.
ªi de aceastã datã, parcursul legii între cele douã camere ale Parlamentului s-a dovedit
a fi extrem de anevoios, astfel cã deºi înscrisã pe ordinea de zi a Camerei Deputaþilor (cu
rol decizional) la data de 22 aprilie 2014, votarea proiectului de lege s-a fãcut abia pe 9
decembrie 2014, dupã eºecul organizatoric al alegerilor prezidenþiale în diasporã. Nici
de aceastã datã nu au existat dezbateri politice sau juridice pe conþinutul legii iar proiectul
de lege a avut aceeaºi soartã ca ºi celelalte trei anterioare, care fuseserã respinse.
Un argument „de rezistenþã” al actorilor instituþionali implicaþi (Guvernul ºi unele din
comisiile parlamentare de specialitate) în procedura legislativã de adoptare a unei legi
privind votul electronic ºi prin corespondenþã a fost acela cã nu este indicatã adoptarea
unei asemenea legi câtã vreme Autoritatea Electoralã Permanentã are în lucru un proiect
de Cod electoral. Þinem sã precizãm faptul cã acest mult-aºteptat proiect a fost finalizat
ºi fãcut public încã de la data de 25 ianuarie 201171, fiind apoi trimis grupurilor
parlamentare. La mai bine de patru ani de la acest moment, pe scena politicã se discutã
tot despre proiecte, strategii ºi planuri pentru viitorul Cod electoral al României.
Este adevãrat cã procesul de codificare a legislaþiei într-un anumit domeniu (în special
unde existã legi dezlânate ºi care conþin neconcordanþe între ele) este unul de duratã, ce
necesitã timp ºi atenþie sporitã. Este la fel de adevãrat cã pentru a duce la bun sfârºit o
asemenea misiune este nevoie de o continuitate a acþiunii publice, ce trebuie sã transceadã
afilierile ºi interesele politice. Or, dupã pãrerea noastrã, de acest prag s-au lovit în ultimii
ani toate proiectele de modernizare a legislaþiei electorale72 pe care le-am prezentat, în
70
Decizia nr. 682/2012 cu privire la obiecþia de neconstituþionalitate a Legii privind modificarea
ºi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale,
a Legii administraþiei publice nr. 215/2001 ºi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 516 din 25 iulie 2012.
71
www.roaep.ro – comunicate de presa – 25 ianuarie 2011.
72
Situaþia nu este singularã domeniului electoral. Aceeaºi soartã de faceri ºi prefaceri continue,
fãrã continuitate ºi voinþã fermã de realizare a avut-o ºi Codul administrativ ºi/sau de procedurã
administrativã. Pentru o analizã a travaliului nefinalizat al acestora a se vedea Irina Lazar, Aventura
adoptãrii Codului Administrativ al României: context, provocãri ºi paradoxuri, Conferinþa internaþionalã
“Tradiþie ºi reformã în societatea româneascã. Repere Europene”, Iaºi, 25 martie 2012, Journal of
Legal Studies no 3/2012, Ed. Lumen, Iaºi, pp. 287-303. Nici Codul Penal ºi de procedurã penalã ori
cel civil ºi de procedurã civilã nu au fãcut excepþie de la regula româneascã a tergiversãrii inutile. A se
vedea în acest sens Roxana Albãstroiu, The New Codes – Tradition and Modernity in the Post-Communism,
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ciuda faptului cã o legislaþie închegatã (eventual, sub forma unui cod) ar duce la o mai
mare stabilitate a scenei politice, a funcþionãrii instituþiilor elective ºi, nu în ultimul rând,
la o mai mare încredere a cetãþenilor în sistemul electoral ºi în autoritãþi. „ Or, numeroasele
încercãri ale legiuitorului de a facilita participarea la vot, de a adapta organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor la o serie de factori existenþi la un moment dat – cum ar fi cei de
naturã economicã –, încercarea demodernizare sau pur ºi simplu de corelare a normelor
pot avea, prin instabilitatea creatã, efecte contrare celor scontate – în sensul demobilizãrii
cetãþenilor”73.
Cea mai recentã discuþie de pe scena publicã pe tema legii votului prin corespondenþã
aduce în prim-plan mai degrabã controverse ºi orgolii politice cu privire la care partid
susþine (mai mult) un asemenea demers, cine sunt iniþiatorii ºi cum se erijeazã aceºtia în
salvatorii sistemului electoral românesc, decât analize juridice ºi tehnice cu privire la
desfãºurarea votului în condiþii de securitate ºi eficienþã. Sunt vehiculate astfel mai multe
variante de proiecte de lege a votului prin corespondenþã. Fãrã a face referire la culori
politice, ne vom opri atenþia asupra aceluia care cuprinde, în opinia noastrã, cea mai
bunã reglementare „de pe piaþã” a votului prin corespondenþã74.
Acest proiect a avut ca sursã sistemul francez (pe care l-am prezentat anterior) ºi are
o structurã logicã ºi juridicã foarte închegatã. El se adreseazã exclusiv cetãþenilor români
cu domiciliul în strãinãtate care ar urma sã voteze astfel pentru alegerile naþionale,
europarlamentare sau pentru referendumurile naþionale. Procedura ºi mecanismele de
desfãºurare presupun parcurgerea aceloraºi etape ºi merg în aceeaºi notã (deja!) clasicã
pe care am prezentat-o: solicitarea75 adresatã de cetãþeni fie direct Autoritãþii Electorale
Permanente, fie misiunii diplomatice a României din statul de domiciliu sau reºedinþã sau
oficiului consular al României în a cãrei/a cãrui circumscripþie consularã aceºtia îºi au
domiciliul sau reºedinþã; întocmirea unui registru special al persoanelor solicitante ºi radierea
acestora din listele electorale permanente76 (pentru a evita votul dublu); emiterea unui
certificat de alegãtor prevãzut cu elemente de siguranþã, necesar pentru validarea votului
exprimat prin corespondenþã; trimiterea plicului cu materialele de vot77 la adresa indicatã
Jurnalul de Studii Juridice, supliment nr. 4, nr. 1-2/2012, International Conference “Tradition and
reform in the Romanian society. European Highlights”, Centrul de Cercetãri Sociale ºi Umaniste,
Asociaþia Lumen, Iaºi, 25 aprilie 2012, pp. 125-142.
73
www.ccr.ro/ccrold/relations/relations_int/safta.doc.
74
http://www.mediafax.ro/politic/pnl-a-finalizat-proiectul-de-lege-privind-votul-princorespondenta-video-14016315.
75
Solicitarea este însoþitã de o copie a actului de identitate ºi o dovadã a domiciliului unde ar urma
sã îi fie trimise documentele de vot.
76
Potrivit proiectului de lege, în situaþia în care alegãtorul a solicitat sã îºi exercite votul prin
corespondenþã, însã din varii motive, nu reuºeºte acest lucru, el se poate prezenta la secþiile de votare
amplasate în cadrul ambasadelor ºi consulatelor unde va vota în modalitatea clasicã, urmând sã fie
înregistrat pe liste electorale suplimentare.
77
Conform Art. 17. al proiectului de lege, documentele necesare exercitãrii votului prin
corespondenþã sunt: a) buletinul de vot; b) certificatul de alegãtor; c) un plic alb, neinscripþionat, în care
va fi introdus buletinul de vot, aceasta fiind astfel secretizat; d) declaraþie pe proprie raspundere a
alegãtorului cã opþiunea sa electoralã nu a fost influenþatã, iar secretul votului nu a fost afectat; e) un
sigiliu autocolant care va fi aplicat pe plicul alb, dupã ce a fost introdus buletinul de vot, pentru a
securiza sigilarea acestuia; f) un timbru autocolant, cu elemente de securizare, pe care este imprimat
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cu un anumit numãr de zile înainte de organizarea alegerilor ºi returnarea acestuia înainte
de data scrutinului (pentru a avea o evidenþã centralizatã a votanþilor). Sunt prevãzute
anumite standarde cu privire la securitatea plicurilor ºi secretul votului, sunt prezentate
sursele de finanþare pentru implementarea acestui sistem (motiv pentru care unele din
precedentele proiecte legislative au primit aviz negativ la comisiile de specialitate), sunt
trasate mecanismele de colaborare dintre instituþiile implicate în organizarea ºi colectarea
votului prin corespondenþã. Proiectul se aflã în dezbatere publicã ºi a fost înaintat ºi
celorlalte grupuri parlamentare pentru analizã, astfel încât sã fie transpus într-o lege pe
care Parlamentul sã o adopte. Rãmâne de vãzut dacã se va coagula o voinþã politicã în
jurul acestui proiect de lege, care, în opinia noastrã reprezintã cea mai elaboratã formã
de pânã acum. Ne manifestãm pe aceastã cale speranþa ca el sã nu aibã soarta nefericitã
a predecesoarelor sale.

§ Concluzii
În încheierea studiului nostru referitor la introducerea votului electronic ºi/sau prin
corespondenþã în România vom reda un paragraf foarte exemplificativ din Codul bunelor
practici în materie electoralã, adoptat de Comisia de la Veneþia în anul 2002: „stabilitatea
dreptului este un element important al credibilitãþii procesului electoral ºi este esenþialã
pentru consolidarea democraþiei. Prin urmare, modificarea frecventã a normelor sau
caracterul lor complex pot dezorienta alegãtorul. Alegãtorul poate conchide, în mod
corect sau incorect, cã dreptul electoral este doar un instrument cu care opereazã cei
care sunt la putere ºi cã votul alegãtorului nu mai este elementul esenþial care decide
rezultatul scrutinului. Necesitatea de a garanta stabilitatea nu priveºte, în practicã, atât
principiile fundamentale a cãror contestare formalã este greu de imaginat, cât cea a unor
reguli mai precise ale dreptului electoral, în special a celor care reglementeazã sistemul
electoral propriu-zis, componenþa comisiilor electorale ºi constituirea teritorialã a
circumscripþiilor. 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 manipulãrile 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 îmbunãtãþite –, ci modificarea lor frecventã sau cu puþin timp (mai
puþin de un an) înainte de alegeri. Chiar în absenþa unei intenþii de manipulare, modificãrile
vor fi dictate de interesele iminente ale partidului politic”78.
Clasa politicã din România va avea de trecut în anul 2015 un examen important în
domeniul modernizãrii legislaþiei electorale. În prezent existã deja elaborat un (alt) Cod

cuvântul “VOTAT”; g) instrucþiuni cu privire la procedura exprimãrii votului prin corespondenþã; h) plic
pentru returnarea corespondenþei, care va avea imprimatã, ca adresã a destinatarului, adresa Biroului
Electoral al circumscripþiei electorale pentru românii cu domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate;
78
Pct. 63 ºi 64, p. 27, http://www.e-democracy.md/files/elections/venice-code-good-practice19-10-2002-ro.pdf.
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electoral ºi proiecte de lege a votului prin corespondenþã, însã este nevoie (mai mult
decât oricând) de o voinþã politicã comunã de a organiza dezbateri serioase în Parlament
ºi în comisiile de specialitate, este nevoie de implicarea realã a organizaþiilor societãþii
civile în analizarea acestor prevederi, cãci „numai transparenþa, imparþialitatea ºi
independenþa faþã de orice manipulare politicã vor asigura o bunã administrare a procesului
electoral, începând cu perioada pre-electoralã pânã la finalizarea procesãrii rezultatelor”79
ºi vor determina o „percepþie ºi o atitudine civicã corespunzãtoare a cetãþenilor ce pot
impune astfel o conduitã adecvatã competitorilor electorali”80.

79
80

2012

Idem., pct. 68.
Decizia nr. 51/2012 a Curþii Constituþionale, publicatã în Monitorul Oficial nr. 90 din 3 februarie

ROLUL AUTORITÃÞILOR ADMINISTRATIVE AUTONOME
ªI AL UNOR INSTITUÞII GUVERNAMENTALE
ÎN PROCESUL DE APLICARE A DREPTULUI
Drd. Alexandra OANÞÃ
Facultatea de Drept º i ª tiinþe Sociale,
Universitatea din Craiova

~
Abstract:
Application of legal norms, as a form of law realization by the State organs, involves
two types of actions: stimulating and repressive. Besides the courts and authorities of
central and local public administration, an important role in the activity of law realization
plays autonomous administrative authorities and governmental institutions with
administrative-judicial powers. According to Government Order no. 137/2000 on
preventing and sanctioning all forms of discrimination, the National Council for Combating
Discrimination is an autonomous State authority with legal personality under parliamentary
control and, at the same time, the guarantor of the observance and implementation of
the principle of non-discrimination. Another body with administrative and judicial activity
is the National Board of Appeals Solving, which handles the objections formulated in the
framework of the procedure for the award of public procurement contracts, of contracts
for public works concession and of services concession contracts. Other authorities
analyzed are: the Competition Council, the autonomous administrative authority exercising
powers under the provisions of the Law on competition no. 21/1996, as amended and
supplemented; the National Authority for Consumer Protection, a specialized body of the
central public administration established under the Governmental Decision no. 700/2012; the
National Audiovisual Council, an autonomous institution under parliamentary control,
single regulatory authority in the field of audiovisual programs.
Keywords: judicial activity, State body, Council, appeal, sanction.
Dupã revoluþia din 1989, România a fãcut eforturi în sensul evoluþiei instituþionale,
pentru „întãrirea ºi reformarea aparatului de stat, cât mai ales dobândirea ºi consolidarea
unei administraþii moderne ºi eficiente, capabilã sã asigure coerenþa necesarã ºi
coordonarea prin conlucrarea cu ministerele ºi instituþiile implicate”1, precum ºi pentru
1
Cezar Avram, Parmena Popescu, Roxana Radu, Politici sociale, vol. I, Ed. Alma, Craiova,
2006, p. 18.
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schimbarea mentalitãþilor care au stat la baza vechiului sistem. Aceste eforturi au implicat
ºi apariþia autoritãþilor administrative autonome, precum ºi al unor instituþii cu atribuþii de
control în domeniul aplicãrii legislaþiei.
Aplicarea normelor juridice, ca formã de realizare a dreptului de cãtre organele
statului, implicã douã tipuri de acþiuni: stimulative ºi represive. Alãturi de instanþele
judecãtoreºti ºi de autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, un rol important în
activitatea de realizare a dreptului îl joacã autoritãþile administrative autonome ºi instituþiile
guvernamentale cu atribuþii administrativ-jurisdicþionale. Acestea sunt instituþii de tip
tehnocratic, alcãtuite din specialiºti sau personalitãþi independente din punct de vedere
politic”, „ale cãror prestigiu ºi probitate pot fi o garanþie a independenþei lor de acþiune”2.
Una dintre instituþiile supuse analizei este Consiliul Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii (CNCD), respectiv autoritatea de stat autonomã, cu personalitate juridicã,
aflatã sub control parlamentar ºi, totodatã, garant al respectãrii ºi aplicãrii principiului
nediscriminãrii în conformitate cu legislaþia internã în vigoare ºi cu documentele
internaþionale, la care România este parte. În exercitarea atribuþiilor sale, stabilite de
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare,
Consiliul îºi desfãºoarã activitatea în mod independent, fãrã ca aceasta sã fie îngrãditã
sau influenþatã de cãtre alte instituþii ori autoritãþi publice. În scopul elaborãrii ºi
implementãrii de politici publice în materia nediscriminãrii, CNCD se consultã cu autoritãþile
publice, organizaþiile neguvernamentale, sindicatele ºi alte entitãþi legale, care urmãresc
protecþia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminãrii. În
vederea prevenirii ºi combaterii faptelor de discriminare, CNCD îºi exercitã atribuþiile în
domeniul medierii actelor de discriminare, al investigãrii, constatãrii ºi sancþionãrii faptelor
de discriminare, al monitorizãrii cazurilor de discriminare, precum ºi al acordãrii de asistenþã
de specialitate victimelor discriminãrii3.
CNCD are atribuþii jurisdicþionale în domeniul sancþionãrii contravenþiilor prevãzute
de O.G. nr. 137/20004, soluþionând cazuri care au ca obiect discriminarea ºi dezvoltând
o strategie sectorialã în scopul prevenirii ºi combaterii discriminãrii etnice5. CNCD îºi
exercitã competenþele de soluþionare a conflictelor izvorâte din încãlcarea principiului
egalitãþii de tratament la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din oficiu. Astfel,
persoana care se considerã discriminatã poate sesiza Consiliul în termen de un an de la
data sãvârºirii faptei sau de la data la care putea sã ia cunoºtinþã de sãvârºirea ei6, sesizare
ce urmeazã a fi soluþionatã de Colegiul director al CNCD. Prin cererea introdusã, persoana
care se considerã discriminatã are dreptul sã solicite înlãturarea consecinþelor faptelor
discriminatorii ºi restabilirea situaþiei anterioare discriminãrii. Colegiul director dispune
mãsurile specifice constatãrii existenþei discriminãrii, cu citarea obligatorie a pãrþilor.
Mihai Coman, Introducere în sistemul mass-media, Ed. Polirom, Iaºi, 2007, p. 57.
Pentru detalii, a se vedea Roxana Cristina Radu, Opinii privind soluþionarea conflictelor individuale
de muncã izvorâte din încãlcarea principiului egalitãþii de tratament, în Marioara Þichindelean, Monica
Gheorghe (ed.), Conferinþa naþionalã „Conflictul de muncã: Dezbateri teoretice ºi practice”, Ed. Universul
Juridic, Bucureºti, 2014, p. 116-117; George Gîrleºteanu, Autoritãþi administrative autonome, Ed. Universul
Juridic, Bucureºti, 2011, p. 189-193.
4
Cezar Avram, Parmena Popescu, Roxana Radu, op. cit., vol. I, p. 76-77.
5
Ana Maria Preoteasa, Sorin Cace, Gelu Duminicã (coord.), Strategia naþionalã de îmbunãtãþire
a situaþiei romilor: Vocea comunitãþilor, Bucureºti, Ed. Expert, 2009, p. 16.
6
Art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000.
2
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Persoana interesatã are obligaþia de a dovedi existenþa unor fapte, care permit a se
presupune existenþa unei discriminãri directe sau indirecte, iar persoanei împotriva cãreia
s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi cã faptele nu constituie discriminare.
În faþa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probã, inclusiv înregistrãri
audio ºi video sau date statistice. Hotãrârea Colegiului director de soluþionare a unei
sesizãri se adoptã în termen de 90 de zile de la data sesizãrii ºi se comunicã pãrþilor în
termen de 15 zile de la adoptare, producând efecte de la data comunicãrii. Hotãrârea
poate fi atacatã la instanþa de contencios administrativ, potrivit legii. Hotãrârile, care nu
sunt atacate în termen de 15 zile, constituie de drept titlu executoriu.
Dreptul de a sesiza CNCD este doar o opþiune a persoanei care se considerã
discriminatã care, potrivit art. 27 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000, are posibilitatea de a
formula, în faþa instanþei de judecatã, o cerere pentru acordarea de despãgubiri ºi
restabilirea situaþiei anterioare discriminãrii sau anularea situaþiei create prin discriminare,
potrivit dreptului comun7. Cererea în justiþie8 nu este condiþionatã de sesizarea Consiliului,
prin urmare, victima discriminãrii are la dispoziþie douã opþiuni, pe care le poate exercita
separat sau cumulat.
Un alt organism cu activitate administrativ-jurisdicþionalã este Consiliul Naþional de
Soluþionare a Contestaþiilor (CNSC), care soluþioneazã contestaþiile formulate în cadrul
procedurii de atribuire a contractelor de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de
lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii. Obiectivul principal al înfiinþãrii
acestui organism a fost «realizarea unui sistem al achiziþiilor publice eficient ºi credibil (…),
cu impact asupra tuturor celorlalte arii de interes ale acquis-ului comunitar aferent “Pieþei
interne”», aºa cum a fost expres reglementat în H.G. nr. 901/20059.
Procedura de soluþionare a contestaþiilor privind aplicarea procedurilor de atribuire a
achiziþiilor publice, reglementatã de O.U.G. nr. 34/2006, respectã prevederile art. 9 din
Convenþia Naþiunilor Unite împotriva corupþiei10 (care stabilesc în sarcina fiecãrui stat
parte sã „ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului sãu juridic, mãsurile necesare
pentru a stabili un sistem corespunzãtor de achiziþii publice care sã se bazeze pe
transparenþã, concurenþãºi criterii obiective pentru luarea de decizii ºi care, între altele,
sã fie eficiente pentru prevenirea corupþiei”) ºi þine seama de valori-cadru, precum existenþa
unui „sistem de recurs intern eficient, inclusiv un sistem de apel eficient, care sã garanteze
exerciþiul cãilor de atac în cazul încãlcãrii regulilor sau procedurilor stabilite conform
prezentului paragraf”. Consiliul este un organism administrativ, cu atribuþii jurisdicþionale,
de drept public, care dispune de independenþa necesarã îndeplinirii actului
administrativ-jurisdicþional, nefiind subordonat nici unei autoritãþi administrative centrale
sau locale ori vreunei instituþii publice.
Orice persoanã care se considerã vãtãmatã într-un drept ori într-un interes legitim
printr-un act al autoritãþii contractante, prin încãlcarea dispoziþiilor legale în materia
Roxana Cristina Radu, art. cit. în loc. cit., p. 117.
Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani ºi curge de la data sãvârºirii faptei sau de
la data la care persoana interesatã putea sã ia cunoºtinþã de sãvârºirea ei [art. 27 alin. (4) din O.G.
nr. 137/2000].
9
H.G. nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformã a sistemului achiziþiilor publice,
precum ºi a planului de acþiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, publicatã în
M. Of. nr. 758 din 19 august 2005.
10
Ratificatã prin Legea nr. 365/2004, publicatã în M. Of. nr. 903 din 5 octombrie 2004.
7
8
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achiziþiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritãþii contractante de a
emite un act, recunoaºterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicþionalã sau în justiþie, în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã.
Partea nu se poate adresa, pentru soluþionarea aceleiaºi cereri, concomitent Consiliului
Naþional de Soluþionare a Contestaþiilor ºi instanþei judecãtoreºti competente. În caz
contrar, se prezumã renunþarea la calea administrativ-jurisdicþionalã, partea având obligaþia
de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanþa judecãtoreascã competentã.
CNSC este competent sã soluþioneze contestaþiile formulate în cadrul procedurii de
atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Consiliului. Contestaþia se soluþioneazã de
un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preºedinte
de complet, conform principiilor de drept expres reglementate11: legalitate, celeritate,
contradictorialitate ºi dreptul la apãrare. În exercitarea atribuþiilor sale, Consiliul adoptã
decizii. În ceea ce priveºte deciziile sale, CNSC este independent ºi nu este subordonat
Autoritãþii Naþionale pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publice.
Procedura de soluþionare a litigiilor în faþa Consiliului este asemãnãtoare procedurii
în faþa instanþei de judecatã, aºa cum rezultã din dispoziþiile art. 275-278 din O.U.G.
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii. În vederea
soluþionãrii contestaþiei, Consiliul are dreptul de a solicita lãmuriri pãrþilor, de a administra
probe ºi de a solicita orice alte date/documente, în mãsura în care acestea sunt relevante
în raport cu obiectul contestaþiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice
date necesare pentru soluþionarea contestaþiei ºi de la alte persoane fizice sau juridice12.
Procedura în faþa Consiliului este scrisã, iar pãrþile vor fi audiate numai dacã acest
lucru este considerat necesar de cãtre completul de soluþionare a contestaþiei. Pãrþile pot
fi reprezentate de avocaþi ºi pot depune concluzii scrise sau orale în cursul procedurii.
Consiliul se pronunþã mai întâi asupra excepþiilor de procedurã ºi de fond, iar când se
constatã cã acestea sunt întemeiate, nu se mai procedeazã la analiza pe fond a cauzei.
Consiliul examineazã, din punct de vedere al legalitãþii ºi temeiniciei, actul atacat ºi poate
pronunþa o decizie prin care îl anuleazã în parte sau în tot, obligã autoritatea contractantã
sã emitã un act sau dispune orice altã mãsurã necesarã pentru remedierea actelor ce
afecteazã procedura de atribuire. În situaþia în care CNSC apreciazã cã, în afarã de actele
contestate în cadrul procedurii de atribuire, existã ºi alte acte care încalcã prevederile
O.U.G. nr. 34/2006, la care nu s-a fãcut referire în contestaþie, atunci va sesiza Autoritatea
Naþionalã pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publice, transmiþându-i în
acest sens toate datele/documentele relevante în susþinerea sesizãrii. În cazul în care
Consiliul admite contestaþia ºi dispune luarea unei mãsuri de remediere a actului atacat,
va preciza ºi termenul în care aceasta trebuie dusã la îndeplinire, care nu poate fi mai
scurt decât termenul de exercitare a cãii de atac împotriva deciziei Consiliului13. Din
Art. 269 din O.U.G. nr. 34/2006.
Art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.
13
Aºa cum este prevãzut la art. 281 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, deciziile Consiliului privind
soluþionarea contestaþiei ºi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanþa judecãtoreascã în
termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât ºi de netemeinicie. Instanþa
competentã sã soluþioneze plângerea formulatã împotriva deciziei pronunþate de Consiliu este curtea de
apel, secþia de contencios-administrativ ºi fiscal în a cãrei razã se aflã sediul autoritãþii contractante [art. 283
alin. (1)].
11
12
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aceste dispoziþii rezultã rolul sãu principal de remediere ºi, subsidiar, de anulare a
procedurilor de atribuire nelegale. CNSC poate respinge contestaþia ca fiind nefondatã,
tardivã, lipsitã de interes, lipsitã de obiect, ca fiind introdusã de o persoanã fãrã calitate
sau neîmputernicitã sã formuleze contestaþia, precum ºi pe orice altã excepþie de
procedurã sau de fond. În funcþie de soluþia pronunþatã, Consiliul va decide asupra
continuãrii sau anulãrii procedurii de achiziþie publicã. Consiliul poate lua act, oricând
în cursul soluþionãrii contestaþiei, de renunþarea la aceasta de cãtre contestator. Consiliul
poate obliga, la cerere, partea în culpã la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluþionãrii
contestaþiei.
În afarã de activitatea desfãºuratãîn domeniul achiziþiilor publice în baza O.U.G.
nr. 34/2006, Consiliul are ºi alte atribuþii cum ar fi: de a soluþiona, pe cale administrativjurisdicþionalã, contestaþiile formulate de orice persoanã care se considerã vãtãmatã într-un
drept ori într-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin încãlcarea
dispoziþiilor legale în materia parteneriatului public-privat14; de a soluþiona, pe cale
administrativ-jurisdicþionalã, contestaþiile formulate de orice persoanã care se considerã
vãtãmatã într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritãþii contractante,
prin încãlcarea dispoziþiilor legale în materia contractelor de achiziþie publicã, inclusiv a
contractelor sectoriale, ºi a acordurilor-cadru atribuite în domeniile apãrãrii ºi securitãþii15.
În concluzie, misiunea CNSC se desfãºoarã pe baza a patru piloni principali, respectiv:
soluþionarea contestaþiilor formulate de operatorii economici cu privire la procedurile de
atribuire; dispunerea unor mãsuri de remediere în cadrul procedurilor de atribuire ºi,
doar în situaþia în care aceste mãsuri sunt imposibil de adoptat, anularea procedurilor de
atribuire; soluþionarea cu celeritate a contestaþiilor depuse (termenul mediu de soluþionare
a contestaþiilor fiind de 10-12 zile, termenul legal fiind de 20 de zile de la primirea
dosarului achiziþiei); pronunþarea deciziilor cu respectarea principiilor consacrate de
legislaþia naþionalã ºi de normele Uniunii Europene în materia achiziþiilor publice.
Consiliul Concurenþei (CC) a fost înfiinþat prin Legea concurenþei nr. 21/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ca autoritate administrativã autonomã
în domeniul concurenþei, cu personalitate juridicã, care îºi exercitã atribuþiile potrivit
dispoziþiilor legii, punând în aplicare ºi asigurând respectarea prevederilor naþionale, dar
ºi a normelor Uniunii Europene în materie de concurenþã. În baza O.U.G. nr. 21/2011,
Consiliul Concurenþei a preluat Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar de la
Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii, precum ºi activitatea de concurenþã neloialã
de la Ministerul Finanþelor Publice, conform Legii nr. 149/2011.
Scopul CC constã în protecþia, menþinerea ºi stimularea concurenþei ºi a unui mediu
concurenþial normal, în vederea promovãrii intereselor consumatorilor, având atribuþii de
investigare, de emitere de avize pentru proiectele de acte normative care pot avea impact
concurenþial, de a emite puncte de vedere ºi a face recomandãri Guvernului ºi organelor
administraþiei publice centrale ºi locale pentru adoptarea de mãsuri care sã faciliteze
dezvoltarea pieþei ºi a concurenþei, de a sesiza organele statului asupra unor situaþii de
Art. 28 din Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat, publicatã în M. Of. nr. 676 din
5 octombrie 2010.
15
Art. 188 din O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziþii publice în
domeniile apãrãrii ºi securitãþii, publicatã în M. Of. nr. 932 din 29 decembrie 2011.
14
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monopol, putere de sancþionare, ca ºi putere de reglementare ca autoritate naþionalãîn
domeniul concurenþei16.
CC constatãºi sancþioneazã contravenþiile prevãzute de art. 50-51 din Legea
concurenþei nr. 21/1996. Rolul corectiv ºi sancþionator al Consiliului Concurenþei nu
înlãturã dreptul la acþiune al persoanelor fizice ºi/sau juridice pentru repararea integralã
a prejudiciului cauzat lor printr-o practicã anticoncurenþialã prohibitã de lege. Consiliul
Concurenþei dispune efectuarea de investigaþii, potrivit atribuþiilor sale, în condiþiile art. 40
din Legea concurenþei: a) din oficiu; b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate
în mod real ºi direct prin încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 12 ºi 15; c) la
cererea agenþilor economici sau a asociaþiilor de agenþi economici interesaþi, conform
prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2); d) la cererea oricãreia dintre autoritãþile,
instituþiile, organizaþiile sau a oricãruia dintre organele menþionate la art. 29 lit. a)-f). De
asemenea, în exercitarea atribuþiilor sale, CC sesizeazã Guvernul asupra existenþei unei
situaþii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevãzute la art. 4 alin. (2) ºi (3), ºi
propune acestuia adoptarea mãsurilor necesare pentru remedierea disfuncþionalitãþilor
constatate; sesizeazã instanþele judecãtoreºti asupra cazurilor în care acestea sunt
competente; sesizeazã Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraþiei publice
centrale ºi locale în aplicarea prezentei legi; propune Guvernului sau organelor
administraþiei publice locale luarea de mãsuri disciplinare împotriva personalului din
subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectã dispoziþiile obligatorii ale Consiliului
Concurenþei17.
În activitatea sa, autoritatea românã în materie de concurenþã elaboreazã
reglementãrile necesare aplicãrii Legii concurenþei nr. 21/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Conform art. 27, Consiliul Concurenþei adoptã regulamente ºi
instrucþiuni, emite ordine, ia decizii ºi formuleazã avize, face recomandãri ºi elaboreazã
rapoarte în aplicarea prevederilor acestei legi. Consiliul Concurenþei adoptã regulamente,
în special cele care privesc: organizarea, funcþionarea ºi procedura; autorizarea
concentrãrilor economice; exceptarea unor categorii de înþelegeri, decizii ale asociaþiilor
agenþilor economici sau practici concertate; regimul dispenselor; constatarea ºi aplicarea
sancþiunilor prevãzute de lege; tarifele pentru notificãri, solicitãri de dispense, de acces la
documentaþie ºi eliberare de copii sau extrase; inspectorii de concurenþã; regimul disciplinar
al personalului. Instrucþiunile adoptate de CC privesc în special: notificãrile de concentrãri
economice; solicitãrile de dispense ºi prorogarea de dispense; calcularea cifrei de afaceri
ºi a plafoanelor valorice prevãzute de lege; definirea pieþei relevante în scopul stabilirii
pãrþii substanþiale de piaþã; plata taxelor ºi a tarifelor stabilite prin prezenta lege ºi prin
regulamente. Consiliul Concurenþei emite ordine prin care stabileºte plafoanele valorice
revizuibile periodic, prevãzute de lege, pune în aplicare, suspendã sau abrogã propriile
reglementãri adoptate, dispune efectuarea de investigaþii, ordonã inspecþii ºi mãsurile de
luat în privinþa agenþilor economici. Deciziile sunt acte individuale de administrare, gestiune
ºi disciplinã internã, de aplicare de sancþiuni, de autorizare, de acordare ºi de prorogare
de dispense.
Atribuþiile jurisdicþionale ale Consiliului Concurenþei constau în soluþionarea plângerilor
formulate în baza dispoziþiilor Legii nr. 21/1996, precum ºi a cererilor ºi notificãrilor
privind concentrãrile economice.
16
17

Pentru detalii, a se vedea George Gîrleºteanu, op. cit., p. 121-126.
Art. 26 lit. h), i), k), n) din Legea concurenþei nr. 21/1996.
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Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor (ANPC) a fost înfiinþatãîn
baza Hotãrârii Guvernului nr. 700/2012. Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorilor este o instituþie publicã, funcþionând ca organ de specialitate al
administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului ºi în
coordonarea ministrului economiei, comerþului ºi mediului de afaceri.
ANPC are atribuþii de reglementare, avizare, supraveghere, control, sancþionare. În
ceea ce priveºte activitatea sancþionatorie, constatã contravenþii ºi dispune mãsuri de
limitare a consecinþelor producerii, prestãrii, importului, comercializãrii sau oferirii gratuite
a unor produse alimentare ori nealimentare ºi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu
sunt în concordanþã cu dispoziþiile legale din domeniile de activitate ale Autoritãþii, prin
aplicarea sancþiunilor contravenþionale prevãzute de lege, putând lua mãsuri de suspendare/
sistare a activitãþii ca urmare a constatãrii încãlcãrii legislaþiei de protecþie a consumatorilor
ºi a mãsurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a contravenþiei ºi, de asemenea,
sesizeazã organele de urmãrire penalã ori de câte ori constatã încãlcãri ale legii penale18.
Asigurarea informãrii corecte a publicului, respectarea dreptului fundamental al
persoanei la informaþie, este realizat de autoritãþi ºi instituþii care monitorizeazã transmiterea
ºi conþinutul informaþiilor, precum ºi condiþiile de acces egal la recepþie, ºi care sancþioneazã
încãlcarea dispoziþiilor legale19. Dintre aceste instituþii cu atribuþii în domeniul mijloacelor
comunicãrii de masã, cea mai importantã este Consiliul Naþional al Audiovizualului (CNA).
Înfiinþat iniþial prin Legea Audiovizualului nr. 48/1992, funcþionarea ºi organizarea
Consiliului Naþional al Audiovizualului sunt în prezent reglementate de Legea audiovizualului
nr. 504/2002, care prevede cã acesta este o autoritate publicã autonomã sub control
parlamentar, garant al interesului public în domeniul comunicãrii audiovizuale [art. 10
alin. (1)], având menirea sã încurajeze dezvoltarea funcþionãrii într-un mediu concurenþial
a pieþei libere din domeniul audiovizual. În calitate de autoritate unicã de reglementare în
domeniul serviciilor de programe audiovizuale20, CNA are obligaþia sã asigure respectarea
câtorva direcþii ºi principii generale pentru funcþionarea democraticã a comunicãrii
audiovizuale, atât din perspectiva publicului, cât ºi a mijloacelor de comunicare, principii
printre care se numãrã: respectarea exprimãrii pluraliste în cadrul conþinutului serviciilor
media de programe; pluralismul surselor de informare a publicului; încurajarea liberei
concurenþe; un raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naþionalã, locale,
regionale sau tematice; protejarea demnitãþii umane, a dreptului la propria imagine ºi
protejarea minorilor; protejarea limbii, a culturii române, a minoritãþilor naþionale ºi
altele. Aceastã instituþie, deºi administrativã, se aflã sub controlul Parlamentului care e
organ politic. De asemenea, nu se poate face abstracþie de faptul cã transmiterea
informaþiilor cãtre public se face în cadrul unor relaþii comerciale21.
Art. 3 alin. (1) lit. j) ºi art. 8 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 700/2012.
Maria Nãstase Georgescu, Reflecþii privind regimul constituþional al unor drepturi, în Studii de
Drept Românesc, an 21(55), nr. 3, iulie-septembrie 2009, p. 213.
20
În legãturã cu acest aspect, în literatura de specialitate s-a subliniat faptul cã puterea de
reglementare a CNA acoperã numai sfera audiovizualului, domeniul presei scrise fiind exclus pe motivul
cã orice tentative de reglementare ar încãlca dreptul la informaþie ºi libertatea de exprimare. A se
vedea Emil Ioan Moþiu, Autoritãþile administrative autonome din domeniul siguranþei naþionale ºi al
mediatizãrii informaþiilor, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2010, p. 37.
21
Maria Nãstase Georgescu, art. cit. în loc. cit., p. 213.
18
19
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CNA are atribuþii de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
în condiþiile ºi cu respectarea prevederilor Legii nr. 504/2002 [art. 10 alin. (2)], de
control asupra conþinutului programelor oferite de radiodifuzori numai dupã comunicarea
publicã a acestor programe [art. 10 alin. (4)], de sancþionare a încãlcãrii prevederilor
Legii audiovizualului [art. 88 alin. (1)], de sesizare a autoritãþilor competente cu privire la
apariþia sau existenþa unor practici restrictive de concurenþã, a abuzului de poziþie
dominantã sau a concentrãrilor economice, precum ºi cu privire la orice alte încãlcãri ale
prevederilor legale care nu intrãîn competenþa sa [art. 10 alin. 6)], de recomandare ºi
avizare22.
Exercitarea activitãþii de control se realizeazã fie din oficiu, fie la cererea unei autoritãþi
publice, fie ca urmare a plângerii depuse de o persoanã fizicã sau juridicã afectatã în mod
direct prin încãlcarea prevederilor legii ori ca urmare a plângerii depuse de organizaþii
neguvernamentale specializate în protejarea drepturilor omului, a drepturilor femeii ºi
copilului.
Atunci când ne referim la realizarea dreptului, nu avem în vedere doar instanþele de
judecatã, chiar dacã substanþa activitãþii de justiþie constã în hotãrârile judecãtoreºti
pronunþate de instanþele de diferite grade, ci la ansamblul structurilor care conlucreazã la
înfãptuirea actului de justiþie. Alãturi de instanþele judecãtoreºti, de Ministerul Public ºi
Consiliul Superior al Magistraturii, ambele având menirea de a asigura apãrarea intereselor
generale ale societãþii ºi ordinea de drept, precum ºi de a garanta independenþa justiþiei23,
regãsim, în cadrul sistemului judiciar, ºi alte organisme cu atribuþii jurisdicþionale. Dupã
cum se poate observa, instituþiile ºi autoritãþile administrative autonome analizate au un
rol bine definit în înfãptuirea actului jurisdicþional, în realizarea dreptului. Având în vedere
specificul activitãþii jurisdicþionale, tuturor organelor care o înfãptuiesc trebuie sã li se
asigure o serie de garanþii, cele mai importante fiind autonomia ºi independenþa în luarea
deciziilor. Rolul specific al activitãþii de justiþie, ca mijloc de aplicare a dreptului, „trebuie
sã se reflecte într-o poziþie de independenþã faþã de stat, faþã de societatea civilã sau
politic, faþã de opinia publicã sau mass-media”24. Aceastã independenþã nu poate fi, însã,
decât relativã întrucât organismele respective se subordoneazã legislaþiei în vigoare, nu
pot avea decât acele atribuþii conferite de lege, au obligativitatea prezentãrii de rapoarte
ºi, de asemenea, actele lor de aplicare a dreptului sunt supuse controlului de legalitate
exercitat fie pe cale ierarhicã (control ierarhic), fie pe cale judecãtoreascã (control
judecãtoresc)25.
În ceea ce priveºte aplicarea dreptului prin intermediul unor acte specifice cu caracter
jurisdicþional de cãtre instituþii ale statului ºi autoritãþi administrative autonome, se impun
urmãtoarele concluzii:
- procesul de aplicare a dreptului implicã naºterea ºi dezvoltarea unor raporturi juridice
în care un subiect este, în mod obligatoriu, un organ al statului sau o autoritate
Pentru detalii, a se vedea George Gîrleºteanu, op. cit., p. 132-133.
Mihail Albici, Despre drept ºi ºtiinþa dreptului, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2010,
p. 200.
24
Ibidem, p. 202.
25
Pentru detalii, a se vedea George Gîrleºteanu, op. cit., p. 30-33; Emil Bãlan, Instituþii
administrative, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2008, p. 92; Pãtru Rotaru, Consideraþii cu privire la rolul
autoritãþilor administrative autonome în statul de drept, în Iulian Nedelcu (coord.), Rolul autoritãþilor
administrative autonome în societatea româneascã, Ed.Universitaria, Craiova, 2008, p. 49-50.
22
23
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administrativã autonomã care îºi exercitã competenþele potrivit competenþelor prevãzute
de lege;
- autoritãþile administrative autonome ºi instituþiile statului cu atribuþii jurisdicþionale
emit acte individuale de aplicare a dreptului în baza atributelor conferite de lege, acte prin
care stabilesc mãsuri de sancþionare a persoanelor care nesocotesc obligaþiile care le
revin prin norma juridicã;
- autoritãþile administrative analizate sunt organisme cu atribuþii jurisdicþionale, de
drept public, care dispun de independenþa necesarãîndeplinirii actului administrativjurisdicþional, nefiind subordonate nici unei autoritãþi administrative centrale sau locale
ori vreunei instituþii publice, spre deosebire de instituþiile publice cu atribuþii asemãnãtoare,
care funcþioneazã ca organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, cu
personalitate juridicã, aflate în subordinea Guvernului ºi în coordonarea ministrului de
resort;
- un organ care elaboreazã un act de aplicare a dreptului are, deopotrivã, ºi atribuþii
de reglementare;
- prin actul de aplicare a dreptului, instituþia sau autoritatea administrativã autonomã
urmãreºte protecþia drepturilor subiectelor participante la viaþa socialã;
- aplicarea dreptului nu presupune în mod exclusiv emiterea unor acte de sancþionare
a persoanelor care nu au respectat prescripþiile normelor juridice, ci, în principal, acþiuni
de prevenire a comportamentelor negative, de mediere a conflictelor, precum ºi mãsuri
de remediere a actului atacat.
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