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PUNEREA ÎN ÎNTÂRZIERE A DEBITORULUI
ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL ROMÂN*
Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL
Prof. univ. dr. Ştefan SCURTU
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

Delaying the debtor in the regulatory of the new roman civil code
Rezumat

Codul civil român a consacrat regula că simpla ajungere a obligaţiei la scadenţă
nu îl pune pe debitor în întârziere, ci este necesară punerea lui în întârziere de
către creditor, cu excepţia cazurilor când debitorul se află de drept în întârziere.
Debitorul poate fi considerat că este de drept în întârziere în executarea obligaţiei
sale fie prin voinţa expresă a părţilor, fie prin efectul legii. Deşi punerea în întârziere a debitorului este reglementată de Codul civil în capitolul privind executarea
silită a obligaţiilor (a celor contractuale şi a celor extracontractuale), regula punerii
în întârziere a debitorului este aplicabilă doar în materie contractuală, în cazul
obligaţiilor de a da şi de a face. În cazul obligaţiilor extracontractuale, creditorul nu
este ţinut să-l pună în întârziere pe debitor, întrucât legea prevede că debitorul se
află de drept în întârziere când obligaţia se naşte din săvârşirea unei fapte ilicite
extracontractuale. Prin prisma sferei lor de aplicare, efectele punerii în întârziere a
debitorului pot fi împărţite în două categorii: efecte cu caracter general şi efecte cu
caracter special. Efectele punerii în întârziere a debitorului încetează ca urmare a
voinţei debitorului sau creditorului ori când executarea obligaţiei a devenit imposibilă
din cauza unui caz fortuit.
Cuvinte-cheie: debitor; creditor; punerea în întârziere; executarea silită a obligaţiilor; obligaţii contractuale; obligaţii extracontractuale; efectele punerii în întârziere a
debitorului.
*

Această lucrare a fost prezentată de autori la Conferinţa internaţională bienală din 28-29 oct.
2016, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara.
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Abstract

The Romanian Civil Code has enshrined the rule according to which, the mere
reaching of the maturity obligation does not place the debtor in delay, but it is
necessary to make it late by the creditor, except when the debtor is lawfully late.
The debtor may be considered to be late in fulfilling his obligation either by the
express will of the parties or by the effect of the law. Although delaying the debtor
is governed by the Civil Code in the chapter on enforcement of obligations
(contractual and non-contractual), the rule of delaying the debtor is applicable only
in contractual matters, in the case of to-give and to-do obligations. In the case of
non-contractual obligations, the creditor is not in a position to delay the debtor, as
the law provides that the debtor is lawfully late when the obligation arises from the
commission of an illicit non-contractual act. Depending on their scope, the effects
of delaying the debtor can be divided into two categories: general effects and
effects of a particular nature. The effects of delaying the debtor cease to exist due
to the will of the debtor or the creditor, or when the execution of the obligation
has become impossible due to a fortuitous case.
Keywords: debtor; creditor; delay; forced execution of obligations; contractual
obligations; non-contractual obligations; effects of delaying the debtor.

Aspecte preliminare
Conform legii, în cazul în care debitorul, fără justificare, nu îşi execută obligaţia
şi se află în întârziere, creditorul poate să uzeze de mijloacele legale pentru realizarea dreptului său de a obţine îndeplinirea obligaţiei. Aşadar, o condiţie prealabilă
a utilizării de către creditor a mijloacelor legale pentru realizarea dreptului este
aceea ca debitorul să se afle „în întârziere”. Debitorul se poate afla în întârziere fie
prin efectul legii, fie pentru că creditorul a îndeplinit această formalitate, atunci
când debitorul nu este pus în întârziere prin efectul legii.
Aşadar, simpla ajungere la scadenţă a unei obligaţii nu are, în toate situaţiile,
semnificaţia faptului că debitorul se află de drept în întârziere, ci uneori creditorul
trebuie să îndeplinească formalitatea punerii în întârziere a debitorului. Această
concluzie rezultă din dispoziţiile art. 1523 alin. (1) C. civ., care prevede că debitorul
este de drept în întârziere atunci când părţile au stipulat în convenţia lor că simpla
împlinire a termenului stabilit pentru executare produce un asemenea efect. Prin
urmare, în lipsa unei stipulaţii exprese, este necesară notificarea debitorului, deşi
termenul de executare a obligaţiei sale s-a împlinit. În Codul civil din 1864 această
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regulă era dedusă din interpretarea art. 1079, care avea acelaşi conţinut ca art. 1523
alin. (1) din actualul Cod civil1. Aşadar, în mod implicit, Codul civil a consacrat
regula că simpla ajungere a obligaţiei la scadenţă nu îl pune pe debitor în întârziere
(dies non interpellat pro homine), ci este necesară punerea lui în întârziere de către
creditor, cu excepţia cazurilor când debitorul se află de drept în întârziere. O asemenea opţiune a legiuitorului a fost întemeiată pe ideea că dacă creditorul nu-l
pune în întârziere pe debitor înseamnă că întârzierea nu-i provoacă niciun prejudiciu şi, în consecinţă, se prezumă că i-a prelungit în mod tacit termenul pentru
executarea obligaţiei2.
În alte sisteme naţionale de drept, precum cel german, a fost consacrată regula
inversă (dies interpellat pro homine), considerându-se, deci, că după ce obligaţia a
ajuns la scadenţă, debitorul este de drept în întârziere (şi art. 1760 din Codul
Calimach avea consacrată această regulă).
Împărtăşim opinia că legea română ar trebui să consacre principiul dies
interpellat pro homine; ni se pare o anomalie ca legea să impună creditorului ca,
după ajungerea obligaţiei la scadenţă, să-l notifice pe debitor cu privire la acest
aspect şi să-i acorde un termen pentru executarea obligaţiei, altul decât cel contractual; prelungirea termenului de executare a obligaţiei nu trebuie să fie impusă
creditorului de lege, ci, eventual, poate fi rezultatul unui nou acord de voinţă al
părţilor.
Punerea în întârziere a debitorului este reglementată de Codul civil român în
capitolul privind executarea silită a obligaţiilor (a tuturor, atât a celor contractuale,
cât şi a celor extracontractuale); regula punerii în întârziere a debitorului este
aplicabilă însă doar în materie contractuală, în cazul obligaţiilor de a da şi de a face.
În cazul obligaţiilor extracontractuale, creditorul nu este ţinut să-l pună în
întârziere pe debitor, întrucât art. 1523 alin. (2) lit. e) C. civ. prevede că debitorul
se află de drept în întârziere atunci când obligaţia se naşte din săvârşirea unei fapte
ilicite extracontractuale. Cu privire la acest aspect, în doctrină s-a exprimat opinia
că poate fi necesară punerea în întârziere a debitorului şi în cazul daunelor
moratorii pentru suma stabilită drept despăgubire. De asemenea, dacă obligaţia
extracontractuală „este constatată printr-o hotărâre judecătorească, ea nu exclude
cerinţa punerii în întârziere a debitorului”3.
1

A se vedea, cu privire la vechea reglementare, C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu,

Tratat de drept civil român, vol. II, Ed. Naţională S. Ciornei, București, 1929, p. 526.
2

D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică și practică a dreptului civil român, tomul VI, Tipografia
Naţională, Iași, 1900, p. 361. În același sens, T.R. Popescu, în T.R. Popescu, P. Anca, Teoria generală a
obligaţiilor, Ed. Știinţifică, București, 1968, p. 322; D.A. Ghinoiu, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, A. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2264, Ed. C.H. Beck,
București, 2012, p. 1602; P. Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 85.
3
T.R. Popescu, în T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., 1968, p. 322.
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Art. 1521C.civ. prevede că debitorul este pus în întârziere ca urmare a cererii
creditorului sau prin efectul legii.

Modalităţile punerii debitorului în întârziere de către creditor
Creditorul poate să-l pună în întârziere pe debitor în două moduri: notificarea
scrisă şi cererea de chemare în judecată prin care creditorul urmăreşte executarea
obligaţiei [art. 1522 alin. (1) C. civ.].
A) Noţiunea de notificare, s-a spus în doctrină, asemenea noţiunii de act
juridic, are două înţelesuri: unul formal, celălalt substanţial; din punct de vedere
formal, punerea în întârziere este o înştiinţare (instrumentum) pe care creditorul o
face debitorului; din punct de vedere substanţial, punerea în întârziere este un act
juridic (negotium) prin care creditorul îşi manifestă voinţa de a cere debitorului să
execute creanţa şi de a cere daune, în cazul în care încearcă un prejudiciu din
cauza întârzierii4.
Art. 1522 alin. 1 C. civ. prevede că notificarea prin care debitorul este pus în
întârziere trebuie făcută în scris, pentru a facilita dovedirea punerii în întârziere şi
data acesteia; pentru că legea nu distinge între contractul încheiat în scris şi cel
încheiat verbal, în ambele cazuri notificarea trebuie să fie făcută în scris.
Prin notificarea scrisă, creditorul îi aminteşte debitorului că obligaţia sa este scadentă şi îi solicită executarea acesteia; această notificare poate fi comunicată
(debitorului) prin executor judecătoresc (conform art. 7 lit. b) din Legea nr. 188/2000
privind executorii judecătoreşti, executorul judecătoresc are ca atribuţie şi notificarea
actelor judiciare şi extrajudiciare) sau prin orice alt mijloc care asigură dovada comunicării (de exemplu, prin fax, telex, scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, poştă electronică etc.).
Codul civil din 1864 prevedea în art. 1079 că punerea în întârziere a debitorului
trebuie făcută printr-o notificare comunicată acestuia exclusiv prin tribunalul
domiciliului său (punerea în întârziere ca urmare a introducerii cererii de chemare
în judecată prin care creditorul urmărea executarea obligaţiei sale nu era prevăzută
de lege, dar a fost acceptată de doctrină şi jurisprudenţă). Numai în materie
comercială era acceptată punerea în întârziere a debitorului printr-o notificare
comunicată prin orice mijloc, dar trebuia făcută dovada comunicării. Actualul Cod
civil a renunţat la formalismul Codul civil din 1864.
De la regula consacrată de art. 1522 alin. (1) C. civ., potrivit căreia creditorul
poate să-l pună în întârziere pe debitor fie prin notificarea scrisă prin care îi
solicită executarea obligaţiei, fie prin cererea de chemare în judecată, prin care
4

P. Vasilescu, op. cit., 2012, p. 85.
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creditorul urmăreşte executarea obligaţiei, face excepţie cazul în care prin lege sau
prin contractul părţilor se prevede o altă modalitate de comunicare [art. 1522 alin. (2)
C. civ.].
În doctrină s-a scos în evidenţă faptul că, întrucât norma legală privind modalitatea de punere în întârziere a debitorului este supletivă, părţile contractante pot
stabili o altă modalitate decât cea reglementată de lege; de exemplu, practica judiciară
a statuat că, prin acelaşi înscris, cumpărătorul poate să notifice vânzătorului atât
existenţa unui viciu ascuns al mărfii, cât şi să-l pună în întârziere pentru remedierea
viciului5.
Atunci când creditorul îl pune în întârziere pe debitor prin notificare, are
obligaţia să-i acorde un termen de executare, ţinând seama atât de natura obligaţiei,
cât şi de împrejurările executării obligaţiei. De exemplu, constituie împrejurările
care pot fi avute în vedere de către creditor pentru aprecierea duratei termenului
de executare a obligaţiei de către debitor: posibilităţile debitorului de a-şi îndeplini
obligaţia; termenul contractual convenit de părţi; de asemenea, pot fi avute în vedere
împrejurări exterioare voinţei părţilor, cum ar fi grevele, deficienţele în alimentarea
cu energie electrică, dificultăţile în aprovizionarea cu mărfuri, restricţiile de ordin
valutar etc.
Legiuitorul nu precizează care este momentul în care creditorul trebuie să-l pună
în întârziere pe debitor: după sau înainte ca datoria să fie exigibilă. În doctrină s-a
exprimat opinia că punerea în întârziere a debitorului se poate face nu doar după
ce datoria a ajuns la scadenţă, ci şi înainte ca aceasta să fie exigibilă; în acest din
urmă caz, efectele punerii în întârziere se vor produce de la data la care datoria
ajunge la scadenţă6.
Potrivit art. 1522 alin. (3) C. civ., dacă prin notificare nu se acordă un termen
de executare, debitorul poate să execute obligaţia într-un termen rezonabil, calculat
din ziua comunicării notificării.
Până la expirarea termenului de executare acordat prin notificarea făcută de
creditor, acesta are următoarele drepturi: a) poate suspenda executarea propriei
obligaţii; b) poate cere debitorului daune-interese, în cazul în care a încercat un
prejudiciu.
În schimb, până la expirarea termenului de executare acordat prin notificarea
trimisă debitorului, creditorul nu poate să recurgă la mijloace de realizare a dreptului
său, precum cele prevăzute de art. 1516 C. civ.:
a) executarea silită a obligaţiei;
b) rezoluţiunea sau rezilierea contractului;
c) reducerea propriei obligaţii corelative etc.
5

D.A. Ghinoiu, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, A. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., 2012,
p. 1603.
6
T.R. Popescu, în T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., 1968, p. 322.
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Prin excepţie de la această regulă, creditorul poate exercita aceste drepturi dacă
debitorul îl informează că nu va executa obligaţiile în termenul stabilit sau dacă, la
expirarea termenului, obligaţia nu a fost executată [art. 1522 alin. (4) C. civ.].
Efectele punerii în întârziere sunt diferite în cazul obligaţiilor indivizibile (art. 1432
C. civ.) faţă de cele care se produc în cazul obligaţiilor solidare (art. 1526 C. civ.); astfel:
a) în cazul obligaţiilor indivizibile, punerea în întârziere a unuia dintre debitori,
de drept sau la cererea creditorului, nu produce efecte împotriva celorlalţi debitori;
b) în cazul obligaţiilor solidare, dacă creditorul a notificat doar pe unul dintre
debitori punerea în întârziere produce efecte şi faţă de ceilalţi debitori. În cazul
solidarităţii active, notificarea prin care unul dintre creditori solidari îl pune în
întârziere pe debitor produce efecte şi în privinţa celorlalţi creditori.
B) Chemarea în judecată are semnificaţia punerii în întârziere a debitorului
pentru executarea obligaţiei sale, întrucât astfel creditorul îşi exprimă voinţa în mod
neîndoielnic.
Doctrina este unanimă în a considera că cererea creditorului de chemare în
judecată a debitorului produce efectul punerii lui în întârziere şi atunci când este
intentată la o instanţă necompetentă sau este prematură7.
Precum în cazul punerii debitorului în întârziere prin notificare, şi în cazul
punerii lui în întârziere ca urmare a chemării în judecată, debitorul are dreptul de a
executa obligaţia într-un termen rezonabil, care se calculează de la data când cererea
i-a fost comunicată. În cazul în care anterior debitorul fusese deja pus în întârziere
sau era de drept în întârziere, nu se mai aplică această regulă, deci debitorul nu mai
are un termen rezonabil pentru a executa obligaţia.
Dacă obligaţia este executată de debitor într-un termen rezonabil, calculat de la
data la care cererea de chemare în judecată i-a fost comunicată, cheltuielile de
judecată rămân în sarcina creditorului [art. 1522 alin. (5) C. civ.].
Termenul de executare a obligaţiei, în cazul punerii lui în întârziere ca urmare a
chemării în judecată, poate fi prevăzut de lege (de exemplu, în materia cesiunii de
creanţă, art. 1580 C. civ. prevede că, în principiu, atunci când cesiunea se comunică
odată cu acţiunea intentată împotriva debitorului, dacă acesta plăteşte până la primul
termen nu poate fi obligat la cheltuieli de judecată) sau de organul jurisdicţional.

Întârzierea de drept în executarea obligaţiei
Debitorul poate fi considerat că este de drept în întârziere în executarea obligaţiei
sale fie prin voinţa expresă a părţilor, fie prin efectul legii. În temeiul art. 1523
C. civ., debitorul se află de drept în întârziere în următoarele cazuri:
7

D. Alexandresco, op. cit., tomul VI, 1900, p. 362. În același sens, T.R. Popescu, în T.R. Popescu,
P. Anca, op. cit., 1968, p. 322.
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A) Când părţile au stipulat, în contractul lor sau într-un înscris întocmit
ulterior, că debitorul este în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit
pentru executare[art. 1523 alin. (1) C. civ.].
În legătură cu aceste manifestări de voinţă a părţilor, în doctrină s-a spus că
înţelegerea părţilor trebuie să fie exprimată în mod expres, fără a fi nevoie de
exprimarea ei în termeni sacramentali, fiind destul ca intenţia părţilor să rezulte
neîndoielnic din contract, pentru că dacă ar exista îndoială aceasta s-ar interpreta în
favoarea debitorului8.
De asemenea, s-a spus că înţelegerea părţilor prin care debitorul este considerat
în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare se poate
face sub orice formă, întrucât legea nu determină forma în care trebuie făcută
convenţia9.
Dacă ulterior părţile au renunţat în mod tacit la clauza prin care s-a stabilit că
debitorul este în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru
executare debitorul nu va mai fi considerat în întârziere prin efectul legii. De exemplu,
dacă în contractele de asigurare ale unei societăţi este inserată clauza că debitorul
este de drept în întârziere dacă nu plăteşte prima de asigurare exigibilă la sediul
creditorului, dar societatea are obiceiul de a trimite un agent la domiciliul asiguratului
pentru încasarea primelor, utilizarea acestui procedeu face să se prezume că societatea
a renunţat tacit la clauza cuprinsă în contract10.
B) De asemenea, debitorul este de drept în întârziere în executarea obligaţiei
sale în cazurile „anume prevăzute de lege”11.
În această categorie a cazurilor „anume prevăzute de lege” în care debitorul se
află de drept în întârziere pot fi incluse, cu titlu de exemplu, următoarele:
a) cazul reglementat de art. 1725 alin. (1) C. civ., privind pe cumpărătorul de
bunuri mobile; potrivit acestui text de lege, cumpărătorul de bunuri mobile este de
drept în întârziere cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sale dacă, la scadenţă, nici
nu a plătit preţul şi nici nu a preluat bunul;
b) cazul reglementat de art. 1725 alin. (2) C. civ., privind bunurile mobile care
sunt supuse deteriorării rapide sau schimbărilor frecvente de valoare; potrivit
acestui text de lege, cumpărătorul este de drept în întârziere în privinţa preluării
lor, atunci când nu le-a preluat în termenul convenit, chiar dacă preţul a fost plătit
sau atunci când a solicitat predarea, fără să fi plătit preţul;
8

D. Alexandresco, op. cit., tomul VI, 1900, p. 364; C. Bîrsan, în C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit.,
2008, p. 336.
9
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. II, 1929, p. 527.
10
D. Alexandresco, op. cit., tomul VI, 1900, p. 364.
11
Șt. Scurtu, Drept civil. Regimul juridic general al obligaţiilor. Garantarea obligaţiilor, Ed. C.H.
Beck, București, 2014, p. 104.
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c) cazul reglementat de art. 1844 C. civ., privind situaţia în care arenda se
plăteşte în fructe; acest text de lege prevede că în lipsa altui termen prevăzut în
contract, arendaşul este de drept în întârziere pentru predarea lor de la data
culegerii, iar arendatorul este de drept în întârziere pentru recepţie de la data la
care a fost notificat în scris de către arendaş;
d) cazul reglementat de art. 1898 C. civ., privind pe asociatul care a subscris ca
aport o sumă de bani; acest text de lege prevede că în caz de neexecutare a
obligaţiei asociatului la scadenţă, acesta datorează suma la care s-a obligat, dobânda
legală de la scadenţă şi orice alte daune care ar rezulta, fiind de drept pus în
întârziere.
C) În sfârşit, debitorul este considerat de drept în întârziere în executarea
obligaţiei sale în următoarele cazuri, prevăzute limitativ de art. 1523 alin. (2) C. civ.,
care sunt considerate cazuri de aplicare generală:
a) când obligaţia nu putea fi executată în mod util pentru creditor decât întrun anumit timp, pe care debitorul l-a lăsat să treacă fără a îndeplini obligaţia (de
exemplu, executarea unei obligaţii de livrare a unor ouă roşii de Paşte nu mai
prezintă utilitate după ce au trecut sărbătorile de Paşte; tot astfel, executarea unei
obligaţii de livrare a unor brazi de Crăciun nu mai prezintă utilitate după ce au
trecut sărbătorile de iarnă);
b) când debitorul nu a executat obligaţia imediat, deşi exista urgenţă (de exemplu:
în cazul obligaţiilor continue, cum sunt cele de furnizare a apei, energiei electrice
sau de a întreţine un anumit bun12; în cazul contractului de locaţiune, locatarul are
obligaţia de a asigura continuu folosinţa bunului dat în locaţiune, el fiind permanent în întârziere cu privire la furnizarea acestei prestaţii13). În aceste cazuri, în care
punerea de drept în întârziere este justificată de natura obligaţiei, voinţa părţilor de
a renunţa la punerea în întârziere a debitorului rezultă în mod implicit din convenţia
lor, iar simpla expirare a termenului de executare a obligaţiei este de natură să-l
pună în întârziere pe debitor prin convenţia tacită a părţilor14;
c) când debitorul a săvârşit o faptă care a făcut imposibilă executarea în natură
a obligaţiei sale şi, ca urmare a acestei situaţii, există certitudinea faptului că
obligaţia nu va fi executată; punerea în întârziere a debitorului are sens cât timp
obligaţia sa mai poate fi executată, dar nu şi atunci când, executarea nu mai este
12

T.R. Popescu, în T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., 1968, p. 324; C. Bîrsan, în C. Stătescu, C. Bîrsan,

op. cit., 2008, p. 336.
13
D. Alexandresco, op. cit., tomul VI, 1900, p. 364. În același sens, a se vedea Fl.A. Baias,
E. Chelaru, A. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., 2012, p. 1606.
14
D. Alexandresco, op. cit., tomul VI, 1900, p. 365; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu,
Al. Băicoianu, op. cit., vol. II, 1929, p. 528.
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posibilă datorită faptei comisive sau omisive a debitorului; de exemplu15: (i) debitorul
a săvârşit o faptă omisivă care a făcut imposibilă executarea în natură a obligaţiei
sale dacă nu a luat măsurile de conservare a bunului şi acesta a pierit); (ii) debitorul
a săvârşit o faptă comisivă care a făcut imposibilă executarea în natură a obligaţiei
sale dacă obligaţia sa de a face un lucru se finalizează cu facerea altuia (de pildă,
croitorul, în loc să facă o haină, face un pantalon);
d) când debitorul a încălcat o obligaţie de a nu face; debitorul este dator să
plătească daune-interese compensatorii pentru încălcarea obligaţiei de a nu face,
întrucât prin aceasta executarea obligaţiei sale nu mai este posibilă, iar o punere în
întârziere ar fi inutilă pentru că debitorul s-a pus singur în întârziere făcând ceea
ce se obligase să nu facă16;
e) când debitorul şi-a manifestat în mod neîndoielnic faţă de creditor intenţia
de a nu executa obligaţia sa; o asemenea manifestare face inutilă punerea debitorului
în întârziere;
f) când, fiind vorba de o obligaţie cu executare succesivă, debitorul refuză ori
neglijează să îşi execute obligaţia în mod repetat; în acest caz, fapta repetitivă a
debitorului este asimilată de legiuitor refuzului neîndoielnic de a executa obligaţia;
g) când nu a fost executată obligaţia de a plăti o sumă de bani, asumată în
exerciţiul activităţii unei întreprinderi, adică în cadrul raporturilor juridice dintre
profesionişti.
Codul civil din 1864 făcea distincţie între raporturile dintre simpli particulari şi
cele dintre profesionişti; astfel, potrivit art. 1088 alin. (2) C. civ. din 1864, în cazul
obligaţiilor civile daunele moratorii erau datorate numai din ziua chemării în judecată
a debitorului, pe când în cazul obligaţiilor comerciale, art. 43 C. com. stabilea regula
curgerii de drept a dobânzilor din ziua în care obligaţia pecuniară certă şi lichidă
devenea exigibilă, întrucât debitorul era considerat de drept în întârziere din acest
moment, chiar dacă dobânzile nu fuseseră stabilite prin contract scris între părţi,
aducându-se argumentul că banii sunt frugiferi, iar debitorul foloseşte suma de bani
pe care nu o plăteşte la scadenţă şi se îmbogăţeşte astfel fără justă cauză. Pentru alte
obligaţii decât cele pecuniare se aplica dreptul comun17.
Actualul Cod civil nu face distincţie între raporturile dintre simpli particulari şi
cele dintre profesionişti şi prevede, în art. 1535 alin. (1) teza întâi, că, în cazul în
care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune
moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii;
15

D. Alexandresco, op. cit., tomul VI, 1900, p. 366-368.
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. II, 1929, p. 528.
17
St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, București, 1999, p. 352. În același sens, a
se vedea S. Răduleţu, L. Săuleanu, Dicţionar de expresii juridice latine, Ed. C.H. Beck, București,
2007, p. 94-95, dies interpellat pro homine.
16
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h) când obligaţia se naşte din săvârşirea unei fapte ilicite extracontractuale; şi
în acest caz punerea în întârziere a debitorului este considerată de legiuitor inutilă
pentru că art. 1381 alin. (2) C. civ., prevede că, în cazul răspunderii delictuale,
„Dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept
nu poate fi valorificat imediat”.
Într-o opinie, pe care o împărtăşim, cazurile prevăzute de art. 1523 C. civ., în
care debitorul este considerat că se află de drept în întârziere în executarea
obligaţiei, sunt considerate excepţii de la regula obligativităţii punerii în întârziere a
debitorului de către creditorul său, ele fiind justificate de faptul că o punere în
întârziere a debitorului de către creditor ar fi inutilă18.
Într-o altă opinie, aceste cazuri sunt văzute nu ca excepţii de la principiul punerii
în întârziere a debitorului, ci ca o aplicaţie a acestui principiu, pentru că debitorul
este pus în întârziere (în asemenea cazuri) prin convenţia tacită a părţilor19.
Potrivit art. 1523 alin. (3) C. civ., dacă obligaţia debitorului devine scadentă
după decesul acestuia şi debitorul este de drept în întârziere fie ca urmare a voinţei
părţilor, fie prin efectul legii, moştenitorii acestuia nu sunt în întârziere decât după
trecerea a 15 zile de la data la care creditorul i-a notificat sau, după caz, de la data
notificării curatorului special al moştenirii desemnat de notarul public competent în
condiţiile art. 1136 C. civ.
Art. 1523 alin. (4) C. civ. dispune că obligaţia de a dovedi existenţa unui caz în
care debitorul se află de drept în întârziere este întotdeauna în sarcina creditorului;
legea consideră nescrisă orice declaraţie sau stipulaţie contrară acestei reguli.

Efectele punerii în întârziere a debitorului
Punerea în întârziere a debitorului, fie că este făcută de creditor, fie că este făcută
de legiuitor, produce efecte care au fost împărţite de doctrină în două categorii:
efecte cu caracter general şi efecte cu caracter special20.
A. Doctrina consideră că efectele cu caracter general ale punerii în întârziere a
debitorului sunt următoarele21:
18

T.R. Popescu, în T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., 1968, p. 323-324.
D. Alexandresco, op. cit., tomul VI, 1900, p. 365.
20
Într-o opinie, efectele întârzierii debitorului pot fi împărţite în efecte juridice cu vocaţie de
aplicare generală și efecte juridice cu vocaţie de aplicare particulară, în această ultimă categorie
fiind incluse doar efectele care se produc în cazul contractului de mandat și în cazul contractului
de depozit [D.A. Ghinoiu, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, A. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit.,
2012, p. 1609-1610].
21
A se vedea T.R. Popescu, în T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., 1968, p. 322-323; C. Bîrsan, în C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., 2008, p. 336-337; D.A. Ghinoiu, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, A. Constantinovici,
I. Macovei (coord.), op. cit., 2012, p. 1609-1610.
19
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1) debitorul răspunde, de la data la care se află în întârziere, pentru orice
pierdere cauzată creditorului de un caz fortuit (art. 1525 C. civ.).
2) de la data punerii în întârziere, debitorul datorează creditorului dauneinterese (compensatorii şi moratorii) pentru neexecutarea fără justificare sau, după
caz, culpabilă a obligaţiei sale22.
1) În ce priveşte primul dintre efectele cu caracter general ale punerii în
întârziere a debitorului (debitorul răspunde de la data la care se află în întârziere,
pentru orice pierdere cauzată creditorului de un caz fortuit), trebuie menţionat
faptul că în consonanţă cu această dispoziţie a art. 1525 C. civ. sunt dispoziţiile
art. 1274 C. civ. conform căruia, în contractele sinalagmatice translative de
proprietate, „(...) cât timp bunul nu este predat, riscul contractului rămâne în sarcina
debitorului obligaţiei de predare, chiar dacă proprietatea a fost transferată dobânditorului. În cazul pieirii fortuite a bunului, debitorul obligaţiei de predare pierde
dreptul la contraprestaţie, iar dacă a primit-o, este obligat să o restituie”. Creditorul
pus în întârziere de debitor pentru executarea obligaţiei de preluare a bunului preia
riscul pieirii fortuite a acestuia. Debitorul nu se poate libera, chiar dacă ar dovedi că
bunul ar fi pierit şi dacă obligaţia de predare ar fi fost executată la timp.
Răspunderea debitorului pentru cazul fortuit se angajează în următoarele condiţii:
a) dacă debitorul a fost pus în întârziere de creditor prin notificare, debitorul
răspunde pentru cazul fortuit: (i) de la expirarea termenului de executare acordat
de creditor; (ii) de la expirarea unui termen rezonabil, dacă prin notificarea
creditorului nu s-a stabilit un termen [art. 1522 alin. (3) C. civ.];
b) dacă debitorul a fost pus în întârziere de creditor prin chemarea în judecată,
debitorul răspunde pentru cazul fortuit de la expirarea termenului rezonabil
calculat de la data când cererea de chemare în judecată formulată de creditor i-a
fost comunicată [art. 1522 alin. (5) C. civ.].
c) dacă debitorul este de drept în întârziere (prin voinţa părţilor sau a legiuitorului), va răspunde pentru orice pierdere cauzată de un caz fortuit de la simpla
împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligaţiei.
Regula stabilită de art. 1525 C. civ. (potrivit căruia debitorul răspunde, de la
data la care se află în întârziere, pentru orice pierdere cauzată creditorului de un
caz fortuit) este valabilă în cazul în care obligaţia debitorului constă în predarea
unui bun individual determinat pentru că, în principiu, proprietatea se transmite de
drept cumpărătorului din momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul nu a
fost predat ori preţul nu a fost plătit încă (art. 1674 C. civ.); excepţie fac bunurile
imobile cuprinse în cartea funciară, în cazul cărora drepturile reale se dobândesc,
atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înscrierea lor în cartea funciară (în
22

T.R. Popescu, în T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., 1968, p. 322; C. Bîrsan, în C. Stătescu,
C. Bîrsan, op. cit., 2008, p. 336.
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afară de cazurile în care legea prevede altfel), pe baza actului sau faptului care a
justificat înscrierea [art. 885 alin. (1) C. civ.].
Dacă obiectul obligaţiei este un bun de gen operează regula „lucrurile de gen
nu pier” (genera non pereunt). Însă, atunci când genul este limitat (de pildă, o
cantitate de vin din recolta unui an determinat, produs de o vie celebră), lucrul
datorat nu poate fi înlocuit cu altul identic, pentru că „definirea bunului înseamnă
însăşi delimitarea lui”, ceea ce-l transformă din bun de gen în bun cert23.
Prin excepţie de la regula legală că debitorul răspunde pentru orice pierdere
cauzată creditorului de un caz fortuit, debitorul nu răspunde în situaţia în care
cazul fortuit îl liberează pe debitor de însăşi executarea obligaţiei, chiar dacă se află
în întârziere (art. 1525 teza a II-a C. civ.). Această dispoziţie trebuie corelată cu
art. 1351 alin. (4) C. civ., care dispune că dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat
de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi
în caz de forţă majoră
De asemenea, prin excepţie de la regula legală că debitorul răspunde pentru
orice pierdere cauzată creditorului de un caz fortuit, debitorul este liberat, chiar
dacă se află în întârziere, şi atunci când creditorul nu ar fi putut, oricum, să beneficieze de executarea obligaţiei din cauza forţei majore, cazului fortuit sau a unor alte
evenimente asimilate forţei majore, afară de cazul în care debitorul a luat asupra sa
riscul producerii acestora (art. 1634 alin. (2) C. civ.).
2) În ce priveşte al doilea dintre efectele cu caracter general ale punerii în
întârziere a debitorului (de la data punerii în întârziere, debitorul datorează
creditorului daune-interese compensatorii şi moratorii24 pentru neexecutarea fără
justificare sau, după caz, culpabilă a obligaţiei sale, efect consacrat de art. 1530 C. civ.),
trebuie menţionat că această regulă trebuie corelată cu dispoziţiile art. 1516 alin. (2)
pct. 3 C. civ., care prevede că „Atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută
obligaţia şi se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde
dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin: (...) 3. să folosească, atunci când este
cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său”, dauneleinterese putând fi cerute ca mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului
creditorului.
Momentul din care se calculează daunele moratorii datorate pentru executarea
cu întârziere a unei obligaţii este diferit, în funcţie de faptul că este vorba despre o
obligaţie bănească sau despre o obligaţie de a face; astfel: a) dacă daunele moratorii
sunt datorate pentru executarea cu întârziere a unei obligaţii băneşti, se calculează
23

P.C. Vlachide, Repetiţia principiilor de drept civil, vol. II, Ed. Europa Nova, București, 1994,

p. 191.
24

A se vedea, în acest sens, T.R. Popescu, în T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., 1968, p. 322; C. Bîrsan,
în C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., 2008, p. 336.
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de la scadenţă până în momentul plăţii [art. 1535 alin. (1) C. civ.]; b) dacă daunele
moratorii sunt datorate pentru executarea cu întârziere a unei obligaţii de a face, se
calculează de la data la care debitorul este pus în întârziere asupra echivalentului în
bani al obligaţiei (art. 1536 C. civ.).
B. Efectele cu caracter special ale punerii în întârziere a debitorului au legătură
cu următoarele aspecte: dreptul creditorului de a declara unilateral rezoluţiunea sau
rezilierea; întreruperea prescripţiei extinctive; întreruperea termenului de decădere
pentru exercitarea unei acţiuni în justiţie; neexecutarea obligaţiei de a face;
solidaritatea între debitori sau creditori; dobânda datorată de mandatar pentru
sumele cu care a rămas dator mandantului; dobânda datorată de depozitar pentru
fondurile băneşti depozitate şi nerestituite.
Cu privire la aceste efecte, au fost stabilite de legiuitor următoarele reguli:
a) în cazul solidarităţii pasive, dacă după punerea în întârziere a unuia sau mai
multor debitori solidari executarea în natură a obligaţiei devine imposibilă din fapta
unuia sau mai multor debitori solidari, creditorul poate cere daune-interese suplimentare doar debitorilor care se aflau în întârziere atunci când obligaţia a devenit
imposibil de executat. Ceilalţi codebitori nu răspund de daunele-interese suplimentare care i s-ar cuveni creditorului, având numai datoria de a-i plăti creditorului
prin echivalent (art. 1454 C. civ.). De asemenea, notificarea prin care creditorul
pune în întârziere pe unul dintre codebitorii solidari produce efecte şi în privinţa
celorlalţi [art. 1526 alin. (1) C. civ.];
b) în cazul neexecutării unei obligaţii de a face, creditorul poate, pe cheltuiala
debitorului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată obligaţia, cu condiţia ca
debitorul să fie de drept în întârziere sau să fie înştiinţat de creditor despre exercitarea acestui drept odată cu punerea în întârziere sau ulterior acesteia (art. 1528
C. civ.);
c) în cazul solidarităţii active, notificarea făcută de unul dintre creditorii solidari
pentru a pune în întârziere pe debitorul comun produce efecte şi în privinţa
celorlalţi creditori [art. 1526 alin. (2) C. civ.]; tot astfel, hotărârea judecătorească
obţinută de unul dintre creditori împotriva debitorului comun profită şi celorlalţi
creditori [art. 1436 alin. (3) C. civ.]. Aceste reguli au ca justificare prezumţia de
reprezentare reciprocă a creditorilor solidari, instituită de art. 1436 alin. (1) C. civ.;
d) creditorul are dreptul să declare unilateral rezoluţiunea sau rezilierea
contractului, prin notificarea scrisă a debitorului, dacă părţile au convenit astfel
printr-un pact comisoriu, când debitorul se află de drept în întârziere sau când
acesta nu a executat obligaţia în termenul fixat prin punerea în întârziere [art. 1552
alin. (1) C. civ.]. Pentru ca pactul comisoriu să producă efecte, trebuie să prevadă,
în mod expres, obligaţiile a căror neexecutare atrage rezoluţiunea sau rezilierea de
drept a contractului [art. 1553 alin. (1) C. civ.];

22

SEVASTIAN CERCEL, ŞTEFAN SCURTU

RSJ NR. 1/2018

e) în cazul contractului de mandat, mandatarul datorează dobânzi pentru
sumele cu care a rămas dator mandantului din ziua în care a fost pus în întârziere
(art. 2020 C. civ.);
f) în cazul contractului de depozit, depozitarul datorează dobândă pentru
fondurile băneşti depozitate numai din ziua în care a fost pus în întârziere să le
restituie [art. 2118 alin. (2) C. civ.];
g) prescripţia este întreruptă prin punerea în întârziere, făcută prin notificare
scrisă, a celui în folosul căruia curge prescripţia, dacă aceasta este urmată de
chemarea lui în judecată în termen de 6 luni de la data punerii în întârziere (art. 2540
C. civ.). Prescripţia extinctivă se întrerupe şi prin punerea în întârziere realizată
prin cererea de chemare în judecată sau de arbitrare, chiar dacă aceasta este făcută
la un organ de jurisdicţie necompetent sau chiar dacă este nulă pentru lipsă de
formă (art. 2537 şi urm. C. civ.);
h) termenul de decădere este întrerupt pe data introducerii cererii de chemare în
judecată sau de arbitrare ori de punere în întârziere, după caz, atunci când realizarea
dreptului presupune exercitarea unei acţiuni în justiţie [art. 2548 alin. (3) C. civ.].

Încetarea efectelor punerii în întârziere a debitorului
Efectele punerii în întârziere a debitorului încetează în următoarele situaţii:
a) când debitorul face o ofertă formală de plată, în condiţiile prevăzute de Codul
de procedură civilă, efectele sunt cele prevăzute de art. 1510-1515 C. civ.; adică, oferta
formală de plată a debitorului are ca efect punerea în întârziere a creditorului şi
liberarea debitorului. Creditorul pus în întârziere preia riscul imposibilităţii de
executare a obligaţiei, este ţinut la repararea prejudiciilor cauzate prin întârziere şi
la acoperirea cheltuielilor de conservare a bunului datorat;
b) când creditorul renunţă expres sau tacit la punerea în întârziere. Doctrina
consideră că constituie o renunţare a creditorului la efectele punerii în întârziere
următoarele fapte ale creditorului: (i) faptul că reclamantul-creditor se desistează
de la acţiunea în justiţie prin care s-a făcut punerea în întârziere sau lasă să se
perime această acţiune; (ii) faptul că creditorul îi acordă un termen de executare
debitorului, (iii) faptul că intervine o novaţie a obligaţiei; în schimb, se consideră că
nu constituie o asemenea renunţare acceptarea unei executări parţiale a obligaţiei25;
c) când executarea obligaţiei a devenit imposibilă din cauza unui caz fortuit26;
d) când debitorul face o ofertă informală de plată, în temeiul art. 1524 C. civ.
25

D. Alexandresco, op. cit., tomul VI, 1900, p. 369-370; în același sens, T.R. Popescu, în
T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., 1968, p. 325.
26
T.R. Popescu, în T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., 1968, p. 325; C. Bîrsan, în C. Stătescu, C. Bîrsan,
op. cit., 2008, p. 337; D.A. Ghinoiu, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, A. Constantinovici, I. Macovei (coord.),
op. cit., 2012, p. 1607-1608.
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Oferta informală de plată, reglementată de art. 1524 C. civ., are ca efect faptul
că debitorul nu este considerat în întârziere în ceea ce priveşte executarea obligaţiei
sale (deci, nu va putea fi obligat la plata de daune moratorii), dar nu este liberat de
obligaţia sa (în consecinţă, rămâne în sarcina sa riscul legat de obligaţia de predare
a bunului în cazul contractelor translative de proprietate)27.
În doctrină s-a spus că exprimarea ambiguă a art. 1524 C. civ. („Debitorul nu este în întârziere
dacă a oferit, când se cuvenea, prestaţia datorată (…)” îndreptăţeşte întrebarea dacă
textul se aplică doar când punerea în întârziere a debitorului este de drept sau şi
când aceasta este făcută de creditor, precum şi întrebarea dacă efectele punerii în
întârziere se suspendă sau încetează dacă debitorul face dovada că a oferit plata,
dar a fost refuzat? Concluzia autorului este că oferta de executare la care se referă
art. 1524 C. civ. „nu are automat şi efectul unei puneri în întârziere a creditorului”28.
Potrivit art. 1524 C. civ., oferta informală de plată produce efecte juridice, în
sensul că debitorul nu este considerat în întârziere dacă a oferit, când se cuvenea
(adică în termenul convenit de părţi sau stabilit de lege, în termenul de executare
stabilit de creditor sau într-un termen rezonabil, dacă prin notificarea creditorului
nu s-a stabilit un termen ori în termenul rezonabil calculat de la data când cererea
de chemare în judecată formulată de creditor i-a fost comunicată), prestaţia
datorată, chiar fără a respecta formalităţile prevăzute de lege pentru punerea în
întârziere a creditorului (art. 1510-1515 C. civ.), însă creditorul a refuzat, fără temei
legitim, să o primească.
Cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta informală de
executare făcută de debitor şi refuzul creditorului, în doctrină s-au făcut următoarele precizări29: (i) oferta de executare trebuie să fie serioasă (adică manifestarea
de voinţă a executării să fie reală; de pildă, obiectul prestaţiei să fie lăsat la locul
plăţii la dispoziţia creditorului); (ii)oferta de executare trebuie să fie completă (prestaţia oferită să acopere în totalitate datoria); (iii) oferta de executare trebuie să fie
realizată în termen util, înainte de stingerea raportului juridic; (iv) refuzul creditorului
de a primi datoria trebuie să fie nelegitim (de pildă, refuzul este legitim, dacă
debitorul oferă spre plată doar capitalul, nu şi dobânzile).

Concluzii
Codul civil din 2009 a consacrat regula că simpla ajungere a obligaţiei la scadenţă
nu îl pune pe debitor în întârziere (dies non interpellat pro homine), ci este necesară
27

D.A. Ghinoiu, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, A. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., 2012,
p. 1607.
28
P. Vasilescu, op. cit., 2012, p. 87.
29
D.A. Ghinoiu, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, A. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., 2012,
p. 1608.
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punerea lui în întârziere de către creditor, cu excepţia cazurilor când debitorul se
află de drept în întârziere. Prin urmare, în lipsa unei stipulaţii exprese, este necesară
notificarea debitorului de către creditor, deşi termenul de executare a obligaţiei sale
s-a împlinit. În Codul civil din 1864 această regulă era dedusă din interpretarea
art. 1079, care avea acelaşi conţinut ca art. 1523 alin. (1) din actualul Cod civil, deci
nota de continuitate este evidentă.
Noul Cod civil are meritul de a fi preluat pe lângă multe dintre regulile reglementate în vechiul cod în materia executării obligaţiilor şi soluţiile consacrate de
doctrină şi jurisprudenţă în această materie.
Consecvent intenţiei declarate de a asigura o reglementare unitară tuturor
ramurilor de drept privat, actualul Cod civil nu face însă distincţie între raporturile
dintre simpli particulari şi cele dintre profesionişti în materia executării silite a
obligaţiilor, precum Codul civil din 1864.
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The civil society's autonomy as a guarantee of freedom
Rezumat

Societatea civilă este reconstruită prin opoziţie faţă de societatea politică. Garantarea libertăţii implică o formă oarecare de autonomie a societăţii, că separarea sferei
puterii şi autonomiei sociale, oricât de multiforme ar fi cele două realităţi, rămâne
permanent necesară. Substratul acestei autonomii multiforme este separarea sferelor de
justiţie.
Cuvinte-cheie: societate civilă; autonomie; asociaţii neguvernamentale; justiţie;
globalizare.
Abstract

The civil society is rebuilt by opposition to the political society. Guaranteeing
liberty implies some kind of autonomy for the society, that the separation of the
power sphere and of the social autonomy, however multiform these two realities
can be, remains a necessity. The substrate of this multiform autonomy is the
separation of the spheres of justice.
Keywords: civil society; autonomy; NGOs; justice; globalization.
„Crearea societăţii civile este reuşita lumii moderne”1. Emergenţa unei noi forme
de societate, civilă, s-a produs în epoca modernă prin părăsirea societăţii clericale şi
1

Hegel, Principiile filosofiei dreptului sau elemente de drept natural și știinţă a statului, §182.

26

DAN CLAUDIU DĂNIŞOR

RSJ NR. 1/2018

militare. Societatea modernă este „civilă” în primul rând prin contrast cu aceste
trăsături ale societăţii pre-moderne. Odată cu realizarea separaţiei statului de
biserică şi transformarea armatei într-un corp subordonat puterii politice, această
opoziţie definitorie se estompează, lăsând locul alteia, cea între societatea politică
modernă, bazată pe dezangajarea cetăţeanului faţă de castele vechiului regim sau,
mai larg, faţă de grupurile de identificare primară, şi revendicările identitare, care
fac necesară construirea unei sfere autonome faţă de politic, o sferă civilă, în care
oamenii îşi regăsesc identitatea privată, pe care nu o mai pot manifesta în spaţiul
public, politic. Societatea civilă este reconstruită prin opoziţie faţă de societatea
politică. Ea este o societate depolitizată. Chintesenţa acestei societăţi autonome faţă
de politic este economia. Separaţia de politic se face în economie, motiv pentru care
capitalismul pare cosubstanţial cu modernitatea. Şi, cum statul devine forma ultimă
a politicului, bazându-se pe apartenenţa obligatorie şi dominând spaţiul public prin
reprezentarea interesului general, limitarea lui trebuie să se facă prin instituirea
unei sfere a vieţii sociale care rămâne expresia interesului particular şi se bazează
pe asocierea voluntară. Această nouă identitate a societăţii civile se construieşte prin
opoziţie faţă de stat. Societatea „civilă” este construită deci pe baza asocierii libere şi
pe baza satisfacerii libere a interesului privat. Odată cu impunerea fascismului,
spaţiul asociativ s-a „publicizat”. Asociaţiile au devenit ele însele un mod de încadrare
şi control, nu mai reprezintă doar contra-puteri, ci sunt manifestări ale puterii pe
alt plan. Societatea civilă se redefineşte de acum înainte prin opoziţie faţă de corporaţiile „politice” rezultate din asociere sau necesare schimbului liber. Internaţionalizarea schimburilor libere şi imposibilitatea statului de a controla actorii economici
transnaţionali, care exercită un fel de suveranitate sui generis, scăpând, prin natura
lor, suveranităţilor statale, face ca societatea civilă să înceapă să se autodefinească
prin raportare la această nouă formă de putere.
Post-modernitatea exacerbează mai multe tendinţe de revendicare sui generis a
autonomiei. Prima este revendicarea autonomiei societăţii faţă de orice formă de
manifestare a politicului. Ea transformă populismul într-un curent politic aparte,
antipolitismul. A doua tendinţă exacerbată de post-modernism este revendicarea
autonomiei individuale. Ea transformă autonomia în suveranitate a individului.
Din aceste evoluţii, aparent contradictorii, rezultă o societate „civilă” multiformă, care este mai degrabă folosită ca justificare comunicaţională a revendicărilor
de autonomie, situate pe planuri atât de diverse încât este greu să o mai descriem
printr-un concept unitar. Ideea centrală rămâne însă că, indiferent de forma manifestării puterii, garantarea libertăţii implică o formă oarecare de autonomie a
societăţii, că separarea sferei puterii şi autonomiei sociale, oricât de multiforme ar fi
cele două realităţi, rămâne permanent necesară. Sub stratul acestei autonomii
multiforme este separarea sferelor de justiţie.
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I. Societatea civilă prin opoziţie faţă de societatea clericală şi militară
Societatea pe care cea modernă o înlocuia, începând cu secolele XII-XVIII, era
rezultatul unei evoluţii istorice provocate de căderea imperiului roman în vestul
Europei, după 476. Niciuna dintre formele tradiţionale de putere politică nu va reuşi
să se mai impună în acest spaţiu, deoarece ele erau subminate de o formă inedită
de putere, cea a Bisericii. Această înstăpânire a unei structuri care administra
salvarea sufletelor, nu bunurile materiale, asupra problemelor sociale şi politice „va
pune deci întregii Europe o problemă «structurală»: pe de o parte, pentru că ea domină
lumea profană în numele celei de dincolo, Biserica îşi arogă un drept de supraveghere fără precedent asupra oamenilor şi guvernanţilor, fondat pe o universalitate
care nu avea nimic în comun cu cea a lumii romane, în aşa măsură încât revendică
o potestas universală, care guvernează «adevărata res publica»; pe de altă parte,
predicând separaţia spiritualului şi a Cezarului, ea emancipează lumea profană, şi
introduce, prin căutarea mântuirii, un principiu de rezistenţă faţă de putere”2.
Această ambivalenţă a rolului Bisericii, care pendulează între asumarea puterii
politice şi garantarea autonomiei faţă de puterea politică, se păstrează şi astăzi.
Religia este văzută ca un element definitoriu al societăţii civile, deşi, pe de altă parte,
modernizarea presupune emanciparea acestei societăţi civile faţă de instituţiile
religioase3.
Sensul prim al societăţii civile se păstrează astfel intact: „Tocmai faţă de militari
şi oamenii religiei, «ultimii barbari», care, urmare a războiului, în 1672, răsturnau
Republica Provinciilor-Unite, flutura Spinoza ideea unei forme civilizate şi civile de
societate, care protejează de dictatura soldăţească, care pretinde a fi braţul lui
Dumnezeu. (…) Societatea civilă are încă sensul original de societate care nu este
nici militară, nici clericală”4.
Acest prim sens al societăţii civile este prezent astăzi în revendicările de autonomie ale populaţiilor supuse unor regimuri teologico-militare, fie că este vorba de
religii propriu-zise, cum este cazul islamului în Iran, fie că este vorba de doctrine la
origine laice, care îmbracă o haină semi-mistică, cum a fost marxismul în Uniunea
Sovietică şi în ţările satelit şi cum este încă în Coreea de Nord sau în China.
În islam, separaţia bisericii faţă de politic se produce în sens invers faţă de modernitatea europeană. „Într-un sens important, dar foarte original, separaţia
2
Marc Chevrier, Aux limes du théologico-politique, la démocratie et l’empire, în Marc Chevrier,
Yves Couture, Stéphane Vibert, Démocratie et modernité – La pensée politique française
contemporaine, iBooks, versiune numerică a ediţiei apărută la Presses universitires de Rennes, 2015.
3
Pentru o viziune istorico-filosofică asupra laicităţii vezi Anca Parmena Olimid, Istoria gândirii
politice. Libertatea și laicitatea în spaţiul public european (secolele XIX‐XXI), Aius PrintEd, Craiova, 2011.
4
René Gallissot, Abus de société civile: étatisation de la société ou socialisation de l'État, în
L'Homme et la société, N. 102, 1991, État et société civile, p. 4-5.

28

DAN CLAUDIU DĂNIŞOR

RSJ NR. 1/2018

puterilor este inerentă islamului, care nu a aşteptat din acest punct de vedere teoria
politică a Luminilor: Legea fiind de la origini proprietate divină, nu trebuie să fie
uzurpată de puterea temporală, cum nu trebuie, de altfel, să fie uzurpată nici de
«popor»”5. Separaţia religiei şi politicului se face astfel nu în beneficiul autonomiei
societăţii civile, ci în beneficiul autonomiei clerului. Societatea musulmană nu este
propriu-zis integristă, ea separă politicul de religie, dar fără să creeze o societate civilă,
ci creând o comunitate religioasă civilă. Creştinismul a integrat religia în societatea
civilă, islamul integrează societatea civilă în religie. Astfel, cerinţa de autonomie în
lumea musulmană este esenţialmente religioasă.
Dar cele două cazuri nu sunt atât de diferite ca principiu. A fost mai degrabă o
conjunctură decât un principiu diferit care a dus la instaurarea societăţii civile
anticlericale în Europa modernă. „O teorie completă (...) a rolului religiei în instaurarea unei societăţi civile tolerante ar putea să se articuleze aproximativ aşa: ceea ce
se impune cu adevărat este neutralizarea reciprocă a fanaticilor şi a preoţilor.
Trebuie ca fanaticii să înceapă să strivească puterea preoţilor şi menghina unei
societăţi segmentare ritualizate, cu toată rigiditatea şi conservatorismul său, pentru
a înlocui legăturile clanului şi ritualului printr-un simţ abstract generalizat al obligaţiei de a respecta toate contractele şi toate angajamentele şi să creeze astfel o
veritabilă piaţă şi o societate civilă temperată, dar ei nu trebuie să fie suficient de
puternici pentru a triumfa imediat şi astfel să fie tentaţi să-şi impună virtutea,
constrângând ansamblul societăţii. (...) Această înfrângere parţială nu poate decât să
îi convertească la o doctrină a toleranţei...”6. Islamul pare să nu mai răspundă acestei
cerinţe de înfrângere parţială a fanaticilor, a puritanilor, a fundamentaliştilor. Revendicarea de autonomie în cadrul islamului actual este făcută de aceşti radicali, în
numele purităţii religioase, şi se produce contra politicului militarizat, care adoptă
ca adevăr ultim, deci cvasi-religios, legile pieţei. Radicalizarea islamului este determinată de radicalizarea libertăţii pieţelor, care, în numele autonomiei economice,
sacralizează ideea că pieţele pot asigura un echilibru just şi optim fără intervenţii
exterioare.
Comunismul sovietic şi al sateliţilor săi s-a bazat pe o doctrină laică, dar care s-a
sacralizat şi ritualizat. Probabil că Marx a fost cel mai puţin citit (şi cu siguranţă cel
mai puţin dezvoltat) în acest spaţiu care se revendica ca marxist. Marxismul a
devenit un fel de doctrină religioasă sui generis: credinţa în mântuirea socială a
înlocuit credinţa în mântuirea individuală, scrierile clasicilor comunişti au devenit
texte sfinte, Scripturi în sensul religios al termenului, nomenclatura de partid a
devenit un cler care deţinea adevărul ultim şi îl propovăduia, adevărul era păzit de
5

Ernest Gellner, La société civile dans une perspective historique, Revue internationale des
sciences sociales, 129, 1991, UNESCO/Erés, p. 540.
6
Idem, p. 538.
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o poliţie politică, care transforma toate greşelile profesionale, economice sau de ori
altă natură în erezii faţă de Doctrină etc. Revendicarea autonomiei societăţii civile
în aceste societăţi teologico-poliţieneşti este de aceeaşi natură cu cea din timpul lui
Spinoza: contra clerului laicizat, nomenclatura, şi contra militarilor folosiţi în
represiunea politică internă, securiştii.

II. Societatea civilă prin opoziţie faţă de societatea politică
Modernitatea a impus unitatea în spaţiul public. Acest spaţiu este al cetăţenilor,
care sunt somaţi să-şi lase identitatea, construită în spaţiul privat, în raport de
criteriile tradiţionale de apartenenţă la un grup «natural», la uşa politicului, pentru
a construi un spaţiu public individualist şi voluntar. Or, cert este că acest puritanism
democratic şi liberal, potrivit căruia individul ar fi capabil să se debaraseze de
identificarea sa naturală cu grupul său proxim de apartenenţă, să se purifice de afilierile care îi deturnează raţiunea de la binele public, este o cerinţă greu de suportat
pentru individul real. Ca şi puritanii religioşi, puritanii cetăţeniei trebuie să învingă
doar parţial pentru ca o oarecare autonomie individuală să fie prezervată. O victorie
totală a cetăţenilor contra oamenilor concreţi ar duce inevitabil la anihilarea spaţiului
privat. Revendicarea unei societăţi civile pe această axă a contradicţiei cetăţenie/
identitate presupune prezervarea unui spaţiul privat distinct de cel politic. Politicul
nu trebuie să poată anihila identităţile private. Unitatea din spaţiul public trebuie să
fie dublată de o diversitate în spaţiul privat. Pluralismul asociaţiilor devine astfel o
garanţie a autonomiei, a identităţilor multiple, a omului contra cetăţeanului.
Or, cum societatea modernă se construieşte contra afilierilor identitare bazate
pe criteriile structurante ale vechiului regim, care făceau indivizii prizonierii grupului căruia îi aparţineau prin naştere, „pluralismul necesar zilelor noastre trebuie
în mod necesar să aibă centrul în sfera economică şi nu socială, pentru că omul
modern nu tolerează tirania celor înrudiţi cu el”7. Societatea modernă şi capitalismul sunt astfel două realităţi care apar împreună şi par de nedespărţit.
Autonomia societăţii civile se situează deci în mod natural în sfera asocierii
voluntare, nu identitare, şi în sfera economică, iar separaţia spaţiului privat de cel
public privilegiază în epoca modernă autonomia asociaţiilor şi economicului faţă de
politic.
Condiţiile de bază ale funcţionării eficiente a societăţii civile moderne sunt, în
aceste condiţii, spiritul civic (care se declină în două cerinţe: respectarea voluntară a
angajamentelor şi apetitul asociativ) şi creşterea economică8. Spiritul civic apare
atunci când la baza respectării angajamentelor luate nu mai stau ritualurile, ci o
7
8

Idem, p. 535.
Idem, p. 535.
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obligaţie universală, derivată din universalismul religiilor monoteiste, dar laicizată,
responsabilitatea juridică şi când indivizii înţeleg că doar punându-şi interesele
împreună pot să-şi prezerve aceste interese «private» apărându-le de un interes
transcendent, «general». Spiritul civil înseamnă instrumentalizarea interesului
general: el este general nu pentru că este superior, ci pentru că serveşte realizării
libere a tuturor intereselor private. El este bazat pe o economie productivă, rezultată
din diviziunea socială a muncii, care asigură un plusprodus care este schimbat liber
pentru a satisface diversificarea nevoilor private. Astfel „societatea însăşi este propriu-zis o societate comerciant”9. Ea este o societate în care egoismul, nu dedicarea
pentru un interes transcendent creează ordinea. Creştinismul este baza transcenderii ritualurilor, dar nu este baza societăţii civile moderne. La baza acesteia stă
instrumentalizarea egoistă a lucrurilor şi a muncii în vederea satisfacerii intereselor
private. Adam Smith nota cu privire la acest lucru: „Nu este bunăvoinţa măcelarului,
comerciantului de bere şi a brutarului, de la care aşteptăm cina, ci grija pe care ei o
au pentru interesele proprii. Noi nu ne adresăm umanităţii, ci egoismului lor; şi
niciodată nu le vorbim de satisfacerea intereselor noastre, ci întotdeauna de avantajul lor”10.
Societatea civilă este bazată pe dreptul civil, adică în mod esenţial pe libertatea
contractelor şi pe respectarea voluntară a acestora. Creşterea economică este
esenţială pentru acest tip de societate, pentru că doar prin intermediul ei se pot
satisface permanent cerinţele din ce în ce mai exigente ale intereselor private. Dacă
salvarea nu mai este în lumea de dincolo, ci în lumea aceasta, doar autonomia
garantată de proprietate contează cu adevărat. Creşterea economică asigură această
autonomie, pentru din ce în ce mai mulţi şi din ce în ce mai bine.
Evoluţia ulterioară a democraţiilor occidentale este asemănătoare. Asociaţiile
voluntare devin treptat vectori de constrângere socială, comparabili cu castele
vechiului regim, iar autonomia economicului faţă de politic creează un totalitarism
(non-autoritar, dat tot totalitarism) al pieţelor, care admit o singură doctrină şi o
singură lege, a lor. Tripticul revoluţiilor moderne – libertate, egalitate, proprietate –
se transformă treptat în binomul libertate – proprietate. Or, eliminarea egalităţii
(de fraternitate oricum nu mai era vorba de mult) deplasează problema de pe axa
societate politică – societate civilă pe axa posedanţi – deposedaţi, ceea ce favorizează dominaţia filosofiilor extremiste, atât de dreapta cât şi de stânga.
Apariţia fascismului a consfinţit unitatea dintre politic şi asociaţiile altădată
private. Ştergând diferenţa dintre spaţiul social şi cel politic, fascismul anihilează
societatea civilă asociativă, deşi păstrează o oarecare autonomie a sferei economice.
9

Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Les grands
thèmes. Idées Gallimard, 318, p. 55.
10
Idem, p. 48.
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Apariţia statului comunist a distrus orice posibilitate de societate civilă, pentru că a
introdus puterea publică şi în sfera economică. Comunismul a masificat societatea,
desfiinţând asociaţiile sau subordonându-le, a centralizat economia, etatizând-o
aproape total, şi a tezaurizat puterea. Fuziunea totală a politicului, socialului şi economicului a dat naştere unei societăţi în care noţiunea însăşi de „civil” era imposibilă.
Revendicările de autonomie în societăţile post-totalitare sunt deci centrate la dreapta
pe autonomia asociaţiilor, iar la stânga pe autonomia economiei. Desigur, distincţia
nu este strictă, dar ea poate explica diferenţele de centrare a structurării societăţii
civile în Europa occidentală şi în statele post-comuniste. Crizele economice, care
distrug cea de a doua condiţie a pluralismului societăţii moderne, creşterea
economică, duc la întărirea rolului statului. Dacă mâna invizibilă a pieţelor se dovedeşte incapabilă să creeze un echilibru just prin autoreglare, atunci pumnul invizibil
al statului trebuie să intervină şi să regleze el. Etatismul este reacţia firească contra
crizelor. Rămâne de văzut dacă el este şi reacţia eficientă. De regulă, răspunsul este
negativ. Etatizarea este urmată întotdeauna de o nevoie a societăţii de a se reautonomiza faţă de politic. Or, cum această autonomie este revendicată tot în sfera
economică, se pare că societăţile actuale devin cicluri de evoluţie a contradicţiei
între autonomia pieţelor şi centralizarea statală.

III. Societatea civilă prin opoziţie faţă de stat
Politicul nu se poate lipsi de centralizare. Monopolul constrângerii presupune
eliminarea tuturor celorlalte instanţe de coerciţiune. Or, cum statul este chintesenţa
acestui monopol al constrângerii, prin instituţionalizare, cum deja remarca Max
Weber, etatizarea este ineluctabilă. Cererea de autonomie este deci în mod firesc
îndreptată contra statului. Societatea civilă cuprinde, din acest unchi de vedere, ansamblul raporturilor interindividuale şi intergrupale care se desfăşoară în afara
cadrului instituţiilor statului şi fără intervenţia directă a acestuia. Întrebarea este
cum trebuie concepute statul şi societatea civilă pentru a reuşi să stabilim o distincţie între ele.
Statul este bazat pe apartenenţa obligatorie, în timp ce societatea civilă pe cea
facultativă. Nu este însă vorba de manifestarea voinţelor, ca în cazul distingerii
societăţii civile de societatea bazată pe apartenenţele înnăscute, ci de scopul asocierii.
Principiul acestei distincţii îl datorăm lui Hegel. Acesta spunea că „suprema datorie
(a indivizilor) este ca ei să fie membri ai statului. Când statul este confundat cu
societatea civilă şi se reduce destinaţia lui la apărarea proprietăţii şi a libertăţii
personale, atunci interesul indivizilor, ca atare, este scopul suprem în vederea căruia
ei sunt reuniţi (...). Statul stă însă în cu totul alt raport cu individul; în timp ce el
este spirit obiectiv, individul însuşi nu are obiectivitate, adevăr şi caracter etic decât
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întrucât el este un membru al statului. Reunirea ca atare este ea însăşi adevăratul
conţinut şi scop...”11.
Societatea civilă se distinge de stat prin scop: scopul societăţii civile este
satisfacerea interesului privat, în timp ce scopul statului este reunirea ca atare.
Pentru Hegel, aceste realităţi nu sunt opuse decât într-un moment istoric determinat,
societatea burgheză. Această opoziţie nu este universală, ea este doar un moment
istoric al dezvoltării ideii de libertate. Opoziţia între stat şi societatea civilă este deci
conjuncturală şi dispensabilă. Ea este creată de tipul de economie pe care îl promovează societatea burgheză, o economie bazată pe interdependenţă. Aceasta face
necesară crearea unei structuri juridice civile. Scopurile egoiste ale fiecăruia, dacă nu
pot fi realizate efectiv decât prin universalizarea unui mecanism de schimb liber,
comandă crearea unui sistem de dependenţă multilaterală, care semnifică faptul că
subzistenţa, bunăstarea şi recunoaşterea drepturilor fiecărui om sunt intrinsec ataşate
subzistenţei, bunăstării şi recunoaşterii drepturilor tuturor celorlalţi. Interesele egoiste
ale fiecăruia nu pot fi satisfăcute decât în cadrul raporturilor cu ceilalţi. Dependenţa
economică se transformă astfel în dependenţă juridică şi civică. Particularul poate săşi urmărească interesele proprii fără să se preocupe de universal, de binele comun.
Acesta rezultă în mod necesar din ciocnirea intereselor particulare.
Hegel consideră această fază de dezvoltare a ideii de libertate ca fiind Statul
nevoii (Notstaat). El crede că reconcilierea obţinută nu este încă efectivă, aşa cum o
cere Statul veritabil. Individul nu este încă pe deplin liber, pentru că acest sistem
este unul de completă dependenţă a unuia faţă de altul. Interdependenţa nu este
decât un mijloc, nu un scop. Universalul, binele comunităţii, este străin acestei
societăţi civile. El este profund distinct de interesele particularilor. Societatea civilă
burgheză îl reduce la un mijloc utilizat pentru a satisface nevoile personale. Ea este
un mecanism, nu o organizaţie. Statul, pe de altă parte, are ca scop reunirea ca
atare, adică direct universalul, binele comunităţii, el este un întreg organic, nu o
înţelegere între particulari12.
Cererea de autonomie a societăţii civile burgheze presupune instrumentalizarea
interesului general şi a statului. „Rolul fundamental al statului şi dreptului este de a
garanta interesele societăţii civile, ca şi cum statul nu ar fi decât emanaţia unei
societăţi civile care ar poseda puterea universalului”13. Hegel se ridică contra acestei
pretenţii. De aceea, el este perceput ca precursor la totalitarismului. Pentru el,
„societatea civilă nu este totalitatea politică, ea este burgheză, adică economică, şi
este rolul politicului de a da norma şi fundamentul economicului, nu invers”14.
11

Hegel, op. cit., §258.
Camillia Larouche-Tanguay, La thématisation hégélienne de la société civile bourgeoise, Laval
théologique et philosophique 413 (1985): 345-360, p. 352.
13
Jean-Pierre Lefebvre, La société civile bourgeoise, Maspero, Paris, 1975, nota 3, p. 54-55.
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Societatea civilă se construieşte deci prin opoziţie faţă de stat la nivelul
scopurilor. Statul liberal modern nu se poate dispensa de ea. Trecerea dincolo de
această opoziţie înseamnă inventarea unei noi forme de stat. Câtă vreme această
nouă formă nu-şi dovedeşte viabilitatea (şi alternativele fasciste sau comuniste nu
au făcut-o) etapa aceasta a diferenţei între stat şi societatea civilă rămâne singura
formă efectivă de prezervare a libertăţii, chiar dacă ea nu este cu adevărat nici
universală, nici ideală.

IV. Societatea civilă prin opoziţie faţă de instituţiile «politice»
ale societăţii corporative
Societatea civilă modernă asigură posibilitatea de asociere în vederea efectivizării opoziţiei faţă de stat, fără ca pentru aceasta să fie nevoie ca asocierea să fie
identitară. În societăţile pre-moderne preţul opoziţiei faţă de stat era aservirea faţă
de un grup primar de apartenenţă: trib, grup etnic, grup religios, comunitate
teritorială nestatală, categorie profesională, clasă socială etc. Pornind de la această
realitate s-a instituit o confuzie între societatea civilă şi viaţa asociativă. Existenţa
asociaţiilor voluntare a părut suficientă pentru a garanta autonomia unei societăţi
civile faţă de stat şi prin intermediul ei autonomia individuală. Apariţia fascismului
a distrus această viziune romantică asupra rolului asocierii libere. Societatea civilă
trebuie construită dintr-un anumit unghi de vedere prin opoziţie faţă de asociaţii.
Asociaţiile pot fi politizate. Adică ele pot trece din sfera societăţii civile în sfera
societăţii politice. Ele pot fi sau pot fi folosite ca instrumente ale realizării unui
scop universal, interesul general, nu în vederea susţinerii mutuale a realizării scopurilor particulare. Dacă este să urmăm distincţia hegeliană, ele sunt astfel etatizate.
Fascismul a dus această idee la limită. El a formalizat juridic această fuziune între
stat şi asociaţiile societăţii «civile». Dar această instrumentalizare etatistă a asociaţiilor
voluntare nu este străină regimurilor liberale. Partidele politice sunt esenţial organizaţii voluntare care au scopuri universalizate sau cel puţin prezentate astfel.
Cooptarea sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale diverse la procesul
statal de decizie, prin formalizarea consultării, prin instituţionalizarea organismelor
necesare acestei formalizări, de exemplu consiliile economice şi sociale, nu merge
atât de departe ca ideea corporatistă de asociere directă la deciziile politice prin
instituirea camerelor parlamentare corporatiste, dar este de aceeaşi natură, chiar
dacă nu de aceeaşi magnitudine.
Efectul acestei publicizări a societăţii civile este că viaţa asociativă este percepută în acelaşi timp ca un mijloc de mutualizare a satisfacerii intereselor private
şi ca o încadrare constrângătoare. De aceea, societatea civilă trebuie să se construiască,
de data aceasta, prin opoziţie faţă de ceea ce constituia până acum însăşi esenţa sa,
viaţa asociativă voluntară. Asociaţiile rămân voluntare în ceea ce priveşte criteriul

34

DAN CLAUDIU DĂNIŞOR

RSJ NR. 1/2018

constituirii lor, dar nu şi în ceea ce priveşte scopurile lor. Ele trădează, pe acest al
doilea plan, apartenenţa obligatorie, adică sunt cooptate la realizarea unui scop universalizat, unui interes general determinat în afara coordonării intereselor private.
Cum trebuie deci determinată societatea civilă prin opoziţie faţă de structurile
politizate ale societăţii «civile»? Nevoia acestei distingeri este resimţită acut. Ea este
transpusă în creşterea ponderii politice a discursului şi curentelor antipolitiste15,
care susţin că societatea trebuie depolitizată, că partidele politice distrug democraţia reală, că statul însuşi trebuie depolitizat. Criteriul distingerii societăţii civile
de această formă nouă de politism antipolitic este neclar, pentru că principiul acestei
de-politizări rămâne ascuns. Membrii marcanţi ai clasei politice cer construirea unei
noi clase politice, care pare să trebuiască adusă de pe Marte, iar întoarcerea la
popor, în mod necesar proclamată, nu mai are legătură cu poporul cetăţenilor
democraţiilor moderne clasice, ci pare el însuşi un popor de marţieni.
Ce ne spune de fapt succesul din ce în ce mai mare al acestei aparent aberante
idei? Primul lucru este că indivizii nu mai cred în caracterul eliberator al
structurilor asociative. Deci că ei vor o societate civilă construită prin opoziţie faţă
de aceste structuri. Al doilea lucru care rezultă din această nouă atitudine este că
autonomia indivizilor nu mai poate fi bazată pe criteriul apartenenţei politice. Ei
vor să se debaraseze de politică, pentru că nu mai cred că identitatea lor trebuie să
fie raportată la politică. Al treilea lucru este că asocierea voluntară trebuie făcută pe
alte criterii decât cele de până acum sau că ar trebui pur şi simplu depăşită. Spaţiul
în care se cere a se face asocierea nu mai este cu necesitate organizaţional. De aceea,
structurile asociative permanente par să fie înlocuite de structuri fluide, bazate pe
reţelele de comunicare. Curentele de opinie nu mai sunt structurate pornind de la
un centru, ci sunt lipsite de centru, sunt construite în reţele. Această cerere de
descentralizare şi fluidizare a structurilor societăţii civile se transpune în scăderea
influenţei mass-media construite în jurul unui centru de informare şi creşterea
influenţei informării în reţea, a internetului şi a tuturor formelor de reţele de comunicare şi informare care îl constituie. Politicienii simt această mutaţie. Ei comunică
pe reţele decizia publică. Dar este o idee naivă să crezi că această instrumentalizare
centralizatoare a reţelelor ar putea avea vreun efect real asupra cererii de depolitizare. Alegerea din ce în ce mai deasă a candidaţilor antisistem are de asemenea ca
motiv principal această reconstrucţie a societăţii civile prin opoziţie faţă de
structurile politice ale societăţii, considerate până acum civile. Structurarea în reţea
presupune că indivizii îşi concep garanţiile de autonomie contra structurilor asociative centralizate, cooptate la realizarea interesului general. Identitatea lor privată
este garantată mai bine de destructurarea acestora şi de restructurarea în reţele,
15
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pentru că acestea nu mai apar ca o descentralizare a puterii, ci ca o imposibilitate a
acesteia. Ţinta predilectă sunt partidele politice, dar restul organizaţiilor societăţii
civile construite iniţial contra statului vor suporta acelaşi tip de contestare.
Confuzia între societatea civilă şi viaţa asociativă nu mai este posibilă. Societatea
civilă se construieşte contra acestei vieţi asociative, sau mai precis contra caracterului
organizaţional al acesteia, care o face părtaşă la structurarea societăţii politice.
Modernitate s-a construit oarecum paradoxal pe ideea, prezentă deja în filosofia lui
Aristotel, că omul este un animal politic şi contra acestei idei, distingând un om
civil de acest om politic. Ea s-a bazat şi a contestat în acelaşi timp încadrarea de tip
politic. Acum contestarea nu mai pare să fie cosubstanţială încadrării. Ea vrea o
nouă formă de voluntarism. Rămâne să vedem care este aceasta în următorul volum al
acestei lucrări, când ne vom apleca asupra structurării societăţii civile.

V. Internaţionalizarea societăţii civile
Societatea s-a globalizat. Puterea începe şi ea să se globalizeze. Societatea civilă
nu poate decât să urmeze acelaşi traseu. Internaţionalizarea societăţii civile este mai
pregnantă de când scena internaţională s-a reconstruit, odată cu căderea blocului
comunist, ca o lume unipolară, cu un centru de putere clar determinat şi fără opoziţie
reală, cel al capitalismului occidental bazat pe modernitatea liberală. Moartea istoriei,
propovăduită la începutul anilor 1990, a dus de fapt la o cerere din ce în ce mai
accentuată de autonomie a «periferiilor» sistemului mondial faţă de acest centru unic
de putere. Această cerere îmbracă fie forma directă a antioccidentalismului, ori a
anticapitalismului, fie forma mai atenuată a cererii construirii unei lumi multipolare.
Antioccidentalismul se manifestă mai pregnant acolo unde sunt întruniţi câţiva
factori catalizatori: o ideologie antiliberală, un trecut care implică dominaţia, directă
sau cvasi-directă, a Occidentului, o economie capitalistă emergentă. Lumea islamică
este candidatul perfect pentru acest tip de revendicare. Anticapitalismul presupune
inconsistenţa primului catalizator. Cererea de structurare multipolară implică şi
lipsa celui de al doilea.
Esenţial pentru analiza pe care încerc să o fac în acest moment este că cererea
de autonomie faţă de putere se transferă de la nivel naţional la nivel internaţional.
Ţinta nu mai este statul, ci puterea internaţionalizată. Cum internaţionalizarea
creează trei tipuri de centralizare a puterii la nivel internaţional – politico-militară,
instituţionalizată şi economică – revendicările de autonomie şi de limitare prin
control se diferenţiază în raport de aceste trei forme.
Prima formă de internaţionalizare a puterii presupune utilizarea puterii militare
şi exportul modelelor de instituţionalizare a puterii statale. Contra-puterile structurate fie la nivel internaţional fie la nivel naţional revendică autonomia contra
acestor forme de internaţionalizare.
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Pe prima axă de internaţionalizare, se conturează construirea unei societăţi
civile internaţionale care se opune utilizării forţei militare şi care ideologizează
filosofiile multipolare (multiculturalism, comunitarism, pluralism internaţional), care
se opun constituirii lumii pe axa centru – periferie.
Contra instituţionalizării puterii la nivel internaţional se construieşte o societate
civilă care, aparent paradoxal, cuprinde chiar statele. Cred că cel mai pregnant
această tendinţă de internaţionalizare specifică a societăţii civile se observă la nivelul
Uniunii Europene. Euroscepticismul este un curent politic important, care deşi
blamat poate fi un catalizator important în consolidarea unei Europe unite, pentru
că el încearcă să structureze o societate civilă europeană care include reţelele,
asociaţiile şi statele. Instituţionalizarea puterii implică la nivel internaţional transformarea statelor naţionale în garanţii de autonomie.
În fine, a treia axă de internaţionalizare a puterii este economică. Actorii economici multinaţionali scapă în mare măsură controlului statelor constituind sfere
autonome de putere. Aceste multinaţionale exercită puterea. Ele nu mai sunt simpli
actori ai schimbului internaţional. Revendicarea de autonomie se construieşte la
nivel internaţional contra lor. Dacă la nivel naţional intervenţia statului contra
puterii capitaliştilor pare o asigurare aproape suficientă, la nivel internaţional imposibilitatea controlului real al statelor asupra puterii multinaţionalelor face ca puterea
politică a economicului să fie percepută mult mai acut. Cererea de autonomie faţă de
aceşti actori ai economiei capitaliste mondializate se manifestă prin construirea
unui sistem de contraponderi civile internaţionale care nu mai sunt situate în sfera
economiei, ci contra ei şi prin cerea de punerea a acestor actori sub controlul
statelor. Statele naţionale devin astfel, încă pe un plan, actori ai societăţii civile
internaţionale.
Multinaţionalele unesc puterea cu economia, pornind de la transformarea beneficiilor economice într-o putere politică transnaţională. Societatea civilă internaţională se ridică, într-un fel asemănător cererii de autonomie din fostele state
comuniste, contra fuziunii dintre economic şi politic.

VI. Societatea civilă ca separare a sferelor de justiţie
Ideea centrală în care se declină toate cererile de autonomie, situate pe planurile multiple analizate mai sus, este cea a separare a sferelor de justiţie. Oamenii
refuză dominaţia. Cum ea se petrece pe mai multe planuri şi îmbracă forme
diverse, revendicarea de autonomie urmează aceste sfere şi aceste forme. Aparent,
oamenii cer egalitatea cu cei care îi domină. De fapt, o astfel de egalitate nu este
posibilă. Diferenţa este inerentă realităţii sociale. Ceea ce nu acceptă oamenii este
ca avantajele dintr-o sferă de diferenţiere să fie folosite pentru a institui o relaţie de
putere într-o altă sferă de diferenţiere. Ei vor să se diferenţieze, dar nu vor să fie
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dominaţi pe baza acestor diferenţieri în altă sferă decât cea în care au acceptat
diferenţierea. Diferenţa între guvernanţi şi guvernaţi, situată în sfera politicului, nu
trebuie să fie prelungită în sfera economicului, ori invers. Diferenţele din sfera
apartenenţei identitare nu trebuie să fie transferate în sfera politicului, ori invers;
depersonalizarea politică nu trebuie să devină identitară construind un naţionalism
cetăţenesc, care exclude identităţile în numele egalităţii. Şi tot astfel pe toate planurile
diferenţei şi puterii. Ceea ce este esenţial deci este ca ceea ce este just într-o sferă
să nu fie făcut în mod necesar just în celelalte sfere.
Separarea sferelor de justiţie16 este substratul tuturor cererilor de autonomie a
societăţii civile. Nu există, de aceea, o singura societate civilă, ci tot atâtea societăţi
de acest fel câte sfere de justiţie pot fi concepute. Împărţirea beneficiilor şi împărţirea puterii, rezultată din aceste beneficii, nu trebuie să poată transcende sfera în
care se constituie în mod just. Revendicarea de autonomie tipică procesului de
constituire a unei societăţi civile este făcută doar în speranţa că nimeni nu posedă
ori controlează mijloacele de dominaţie prin transformarea beneficiilor diferenţei în
putere de constrângere.

16

M. Walzer, Sphères de justice. Une défense du pluralisme et de l'égalité, Editions du Seuil,
Paris, 1997, p. 13.
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PROTECŢIA CONFERITĂ DE LEGEA NR. 8/1996
CORESPONDENŢEI ŞI SURSELOR DE INFORMARE
Prof. univ. dr. Edmond Gabriel OLTEANU
Universitatea din Craiova
Facultatea de Drept

The protection afforded by the Romanian Copyright Law
to the correspondence and to the information sources
Abstract

The protection of correspondence and the secrecy of information sources are
regulations tangential to the main regulatory object of Law no. 8/1996. The article
attempts an impact analysis of these provisions, all the more so since, the general
law, the Civil Code, enacted after the special law, refers to the Law no. 8/1996.
The place and role of the two provisions under consideration is at least
questionable, the situations in which they were applied are almost non-existent.
Keywords: copyright; letter writing; source of information.

1. Introducere
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu o ultimă
modificare prin Legea nr. 74/2018, şi-a propus, de la început, să reglementeze protecţia operelor literare, ştiinţifice şi artistice, rezultat al creaţiei intelectuale. Soluţia
esenţială în protecţia acestora a fost una acceptată de toate ţările membre ale
Convenţiei de la Berna: stabilirea condiţiilor de naştere (esenţiale fiind originalitatea
şi creativitatea) şi instituirea unei prezumţii relative de autor pentru cel care aduce
opera la cunoştinţă publică1.
În procesul de elaborare a legii, derulat la începutul anilor 1990, apelându-se şi
la consultanţă externă, s-a avut în vedere şi reglementarea unor situaţii juridice care
1

Pentru evoluţia istorică a reglementărilor a se vedea Ciprian Raul Romiţan, Nașterea și evoluţia

dreptului de autor, Ed. Universul Juridic, București, 2018.
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nu au o legătură directă cu dreptul de autor, precum drepturi personale nepatrimoniale (dreptul la imagine), utilizarea corespondenţei sau a surselor de informare2.
Nu existau discuţii despre un Nou Cod civil şi s-a profitat de o lege cu impact
mare în zona relaţiilor private pentru a introduce în legislaţie concepte noi, precum
impreviziunea sau drepturi personale nepatrimoniale, altele decât cele ale autorului.
Constatăm azi că protecţia corespondenţei şi a secretului surselor de informaţii
sunt reglementări tangenţiale obiectului principal de reglementare al Legii nr. 8/1996
(numită în continuare „legea”) şi, la 22 de ani de la promulgare, putem încerca o
analiza de impact a acestor prevederi, cu atât mai mult cu cât, legea generală, Codul
civil, a intrat în vigoare ulterior legii speciale şi face trimitere la aceasta din urmă.

2. Utilizarea corespondenţei şi dreptul de autor
În art. 89 al Legii nr. 8/1996 se prevede că „Utilizarea unei corespondenţe
adresate unei persoane necesită consimţământul destinatarului, iar după moartea
acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor săi, dacă destinatarul nu a dorit altfel.
În toate cazurile, sunt deopotrivă aplicabile dispoziţiile art. 71 alin. (1) şi (2), art. 72,
74 şi 79 din Codul civil”.
De la început trebuie spus că situaţia analizată nu vizează încălcarea secretului
corespondenţei, protejat de Constituţie şi Codul penal3, deoarece ipoteza este de
utilizare a corespondenţei de către expeditor sau destinatar.
Cui se aplică acest articol? Oricărei corespondenţe sau doar uneia care are în
conţinut o operă protejabilă prin drept de autor? Stabilirea domeniului de aplicare
este esenţial, pentru că scos din context, textul pare să fie aplicabil oricărui tip de
corespondenţă şi ar însemna, pentru expeditori, o limitare drastică a posibilităţii de
reutilizare a propriei munci.
În primul rând, termenul folosit în art. 89 al legii pentru a determina acţiunea
(„utilizarea”) este unul specific legii, întâlnit de multe ori în partea generală, în cea
specială şi chiar definit indirect în capitolul dedicat bazelor de date4.
2
I. Macovei, Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 499;
Viorel Roș, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 500.
3
Art. 28 din Constituţie: „Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil”.
Art. 302 alin. 1 C. pen.: „Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reţinerea, fără drept, a unei
corespondenţe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conţinutului unei asemenea
corespondenţe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”.
4
Legea nr. 8/1996, art. 1222. „(2) În sensul prezentei legi, se înţelege prin: b)reutilizare: orice
formă de punere la dispoziţia publicului a totalităţii sau a unei părţi substanţiale a conţinutului bazei
de date, evaluată calitativ sau cantitativ, prin distribuirea de copii, prin închiriere sau sub alte
forme, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului a conţinutului bazei, astfel încât oricine să
poată avea acces la aceasta în locul și la momentul alese în mod individual”.
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Din perspectiva art. 12 şi 13 ale legii, prin utilizare5 se are în vedere, în sens
larg, orice modalitate de folosire a operei care are ca scop obţinerea de avantaje
patrimoniale. În sens restrâns6, utilizarea unei opere dă dreptul autorului de a
autoriza sau interzice: a) reproducerea operei; b) distribuirea operei; c) importul în
vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul
autorului, după operă; d) închirierea operei; e) împrumutul operei; f) comunicarea
publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea
operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice
moment ales, în mod individual, de către public; g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate.
Astfel, rezultă că prin utilizarea unei corespondenţe se poate avea în vedere
oricare dintre formele de mai sus, menţionate de art. 13 al legii, modalităţi pe care
le poate autoriza sau interzice autorul. De altfel, reglementarea din art. 89 este în
conformitate cu prevederile art. 10 al legii privind divulgarea: autorul corespondenţei (care conţine o operă) este singurul care poate decide utilizarea operei, în
acest caz şi cu acordul destinatarului. Este o limitare a dreptului de divulgare,
întemeiată pe caracterul personal al corespondenţei.
În al doilea rând, locul reglementării privind corespondenţa în cadrul Legii
privind dreptul de autor şi drepturile conexe este „Partea a II-a. Dispoziţii speciale”,
unde sunt reglementate operele audiovizuale şi programele pentru calculator, deci
în partea dedicată dispoziţiilor speciale privind dreptul de autor.
În al treilea rând, modificarea adusă Legii nr. 8/1996 prin Legea pentru punerea
în aplicare a Codului civil, respectiv trimiterile finale la art. 71, 72, 74 şi 79 nu fac
decât să confirme că domeniul de aplicare al art. 89 este acela al corespondenţei
care conţine o „operă” în sensul legii.
Răspunzând acum la întrebările iniţiale, art. 89 al legii se aplică doar corespondenţei pentru care autorul ar invoca un drept de autor, fiind nevoie, pentru
utilizare, şi de acordul destinatarului. Nu se aplică corespondenţei comerciale,
administrative sau profesionale.
Dacă avem în vedere însă că destinatarul devine proprietarul fizic al corespondenţei (printr-o formă de dar manual7), se poate naşte un conflict juridic între
dreptul de autor şi dreptul de proprietate, atunci când destinatarul decide utilizarea
corespondenţei ce conţine o operă protejabilă. În acest caz, făcând distincţie între
operă şi suportul material8, literatura juridică a considerat că destinatarul nu poate,
în lipsa acordului expres al expeditorului, să utilizeze corespondenţa decât în scop
5

Viorel Roș, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 329.
Art. 13 al Legii nr. 8/1996.
7
Art. 1011 C. civ.
8
Codul proprietăţii intelectuale din Franţa face distincţia în art. 111-3: „La propriété
incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel”.
6
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privat9. Aceasta este şi poziţia practicii, instanţele franceze consacrând, în astfel de
cazuri, regula găsirii unui just echilibru10 între prerogativele dreptului de autor şi
cele ale dreptului de proprietate. Soluţia este şi aici una de mijloc, singurul care
poate divulga în timpul vieţii opera fiind autorul.
În situaţia în care corespondenţa nu conţine o operă protejată prin drept de
autor, destinatarul, proprietar al corespondenţei poate decide singur utilizarea acesteia.
Cel mai ilustrativ exemplu pentru toate situaţiile de mai sus, îl reprezintă
publicarea la Editura Polirom, în anul 2000, a volumului „Dulcea mea doamnă/
Eminul meu iubit” – Corespondenţă inedită Mihai Eminescu-Veronica Micle. Corespondenţa respectivă a fost păstrată de fiicele Veronicăi Micle până când o nepoată
a acesteia, Ana-Maria Zarifopol, a decis publicarea lor11. Editoarea Cristina Zarifopol
a apreciat că „scrisorile conţin informaţii de prim ordin despre creaţia lui Eminescu,
despre gândirea lui politică şi socială” şi le aşezat în volumul menţionat. Astfel, am
ajuns să ne aflăm în ipoteza unor opere protejabile prin drept de autor conţinute în
corespondenţă, proprietatea moştenitorilor Veronicăi Micle şi publicate fără acordul
autorului sau moştenitorilor, conform dispoziţiilor generale ale legii.
Operele în sine nu ar putea fi divulgate decât de autor sau moştenitorii acestuia,
cu acordul destinatarului (conform art. 89 al Legii nr. 8/1996). În cazul nostru sunt
incidente însă dispoziţiile referitoare la operele inedite postume, a căror publicare
după încetarea protecţiei drepturilor patrimoniale12 atrage naşterea unor drepturi
echivalente dreptului de autor13.

3. Secretul sursei de informaţii şi dreptul de autor
O altă prevedere din lege vizează protecţia secretului sursei de informaţii: „editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat să păstreze secretul surselor
de informaţii folosite în opere şi să nu publice documentele referitoare la acestea”14.
Autorii articolelor de presă, operelor audiovizuale, lucrărilor memorialistice ş.a.
au asigurată o protecţie de natură civilă a secretului surselor de informaţii.
Obligaţia instituită în sarcina editorului sau producătorului nu vizează, în mod
direct, protecţia dreptului de autor, ci eventual încurajarea publicării operelor
documentare cu un conţinut inedit.
9

Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, 10e edition a jour, PUF, Paris, 2017, p. 82.
Jean-Baptiste Schroeder, Précarité du droit d’auteur des architects, Village de la Justice. februarie
2017, https://www.village-justice.com/articles/precarite-droit-auteur-des-architectes,24274.html.
11
Viorel Roș, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Global Lex, București, 2001, p. 68.
12
Art. 25 alin. 2 din Legea nr. 8/1996.
13
Pentru dezvoltări cu privire la operele postume, a se vedea Viorel Roș, Dragoș Bogdan, OctaviaSpineanu Matei, Dreptul de autor și drepturile conexe, Ed. All Beck, București, 2005, p. 208.
14
Art. 91 al Legii nr. 8/1996.
10
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Având în vedere că textul citat are impact, în principal, în jurnalismul de investigaţie, reglementarea pare desuetă, existând mecanisme complexe de protecţie a
surselor jurnalistice.
De exemplu, având în vedere garantarea libertăţii de exprimare de către art. 10
al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, şi în aplicarea acestuia, „Jurisprudenţa Curţii acordă protecţie extrem de extinsă, în special în ceea ce priveşte confidenţialitatea surselor jurnalistice”15. Consecventă cu acest principiu, Curtea Europeană
a Drepturilor Omului a statuat în Goodwin contra Regatului Unit al Marii Britanii
că: „Protecţia surselor jurnalistice este una din pietrele de temelie ale libertăţii
presei (...). Absenţa unei astfel de protecţii ar putea descuraja sursele jurnalistice să
ajute presa în informarea publicului pe teme de interes general16”.

4. Concluzii
Având în vedere scopul reglementării, dreptul de autor şi drepturile conexe,
locul şi rolul celor două prevederi analizate este cel puţin discutabil. În primul rând,
reglementarea utilizării corespondenţei şi-ar găsi locul în Codul civil. În situaţia în
care corespondenţa conţine o operă protejabilă prin drept de autor există prevederi
în lege şi se vor aplica doar operei şi nu „corespondenţei”.
În al doilea rând, secretul sursei de informare este protejat la nivel constituţional şi al convenţiilor în materie referitoare la libertatea de exprimare. Nu în
ultimul rând nu sunt întâlnite situaţii în care textul referitor la secretul sursei de
informare să fie utilizat în litigii.

15

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Journalistic_sources_RON.pdf, Fișă tematică - protecţia
surselor jurnalistice, Unitatea pentru presă a CEDO.
16
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57974%22]}.
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PARTICULARITĂŢI ALE CONTRACTULUI
DE INTERMEDIERE ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSUMATOR
ŞI AGENŢIA IMOBILIARĂ
Prof. univ. dr. Viorel GĂINĂ
Universitate din Craiova, Facultatea de Drept

Particularities of the intermediary contract concluded between
a consumer and a real estate agency
Rezumat

Intermedierea sau mijlocirea tranzacţiilor este o activitate profesională importantă pentru mediul de afaceri. Ea are un regim juridic general prin reglementarea
expresă în Codul civil (Legea nr. 287/2009) şi un regim special pentru situaţiile
juridice din diferite domenii (ex: tranzacţii cu imobile; tranzacţii bursiere; activităţi
de transport; activităţi de asigurare etc.).
Contractul de intermediere reglementat de art. 2096-2102 C. civ. este acel
contract prin care intermediarul se obligă faţă de client să îl pună în legătură cu un
terţ, în vederea încheierii unui contract.
Atunci când intermedierea priveşte încheierea unei tranzacţii imobiliare în care
parte este şi un consumator contractul de intermediere are valenţe specifice şi este
supus atât regulilor generale prevăzute de Codul civil cât şi dispoziţiilor din O.G.
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. Elementele specifice ale contractului
de intermediere pentru această situaţie juridică privesc: obligaţia agenţiei imobiliare
de informare corectă, completă şi precisă, în scris, a consumatorului încă din faza
precontractuală; plata comisionului doar până la un nivel maxim stabilit de părţi;
precizarea în contract a elementelor obligatorii prevăzute de lege; etc.
Prin această reglementare specifică s-a urmărit atât protecţia consumatorilor,
atunci când intră în relaţii cu profesioniştii, dar şi realizarea unui echilibru
contractual între agenţie şi consumatori, în cazul tranzacţiilor imobiliare.
Cuvinte-cheie: intermediere imobiliară; agenţie imobiliară; consumator; comision;
clauze specifice.
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Abstract

The act of intermediary or the mediation of the transactions is an important
professional activity for the business environment. It has a general legal regime
through the express regulation by the Civil Code (Law no. 287/2009) and a
special regime for the legal situation from different fields (e.g.: real estate
transactions; stock exchange transactions; transport activities; insurance activities;
and so on).
The intermediary contract regulated by the article 2096-2102 from the Civil
Code is the contract through which the intermediary oblige himself to the
customer to puts in touch with a third party with a view to concluding a contract.
When mediation involves the completion of a real estate transaction in which a
consumer is a party, the intermediary contract has specific valences and is subject
to both the general rules provided by the Civil Code and the provisions of
Emergency Ordinance no. 21/1992 on consumer protection. The specific elements of
the intermediary contract for this legal situation concern: the obligation of the real
estate agency to inform in writing, accurately, completely and precise the consumer
from the pre-contractual phase; the payment of the commission only up to a
maximum level set by the parties; specifying in the contract the mandatory
elements stipulated by the law; and so on.
Through this specific regulation it was tracked both the protection of consumers
when dealing with professionals, but also to achieve a contractual balance between
the agency and consumers in the case of real estate transactions.
Keywords: real estate intermediary; real estate agency; consumer; commission;
specific clauses.

I. Intermedierea ca activitate profesională

1. Intermedierea prevăzută de Codul civil
Codul civil român adoptat prin Legea nr. 287/2009 a introdus două concepte
noi şi anume: profesionistul; întreprinderea.
Profesioniştii sunt consideraţi „toţi cei care exploatează o întreprindere”, iar
prin exploatarea unei întreprinderi se înţelege „exercitarea sistematică de către una
sau mai multe persoane a unei activităţi organizate ce constă în producerea,
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă
are sau nu un scop lucrativ”. [art. 3(2)(3) C. civ.].
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Cele două concepte, profesionistul şi întreprinderea constituie pilonii1 noului
drept comercial şi criteriile de delimitare a obiectului acestuia, cu toate că nici una
şi nici cealaltă paradigmă nu este definită şi conturată expres de lege.
Profesionistul este raportat la întreprindere, iar întreprinderea la exploatarea
acesteia. Prin Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicare a Codului civil au fost
aduse, totuşi, îmbunătăţiri legislative, clarificatoare ale celor două noţiuni. Profesionistul este identificat ca o noţiune care „include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare
activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de
lege la data intrării în vigoare a Codului civil” (art. 8 din Legea nr. 71/2011).
Activităţile economice sau profesionale care sunt prevăzute atât în Codul civil
cât şi în legile speciale, şi care fac obiectul2 unei întreprinderi sunt producerea de
bunuri, administrarea de bunuri ori înstrăinarea de bunuri, prestarea de servicii şi
executarea de lucrări. În cadrul acestei varietăţi şi diversităţi de operaţiuni care pot
face obiectul unei întreprinderi există şi intermedierea care este reglementată în
Codul civil ca prestare de servicii şi ca act juridic în forma contractului de
intermediere (art. 2096-2102 C. civ.).
Conceptul de intermediere poate fi privit în sens larg3 şi are ca arie de cuprindere
toate categoriile de operaţiuni care sunt materializate juridic în: mandat, comision,
consignaţie, mijlocire, agenţie sau în sens restrâns numai la „contractul de intermediere reglementat în art. 2096 C. civ.”. Cu privire la denumirea dată de Codul
civil, adică de „contract de intermediere” sunt exprimate opinii în sensul că nuanţa
terminologică potrivită pentru acest contract ar fi cea „contract de curtaj4” sau de
„contract de mijlocire5”.
Contractul de intermediere este acel contract „prin care intermediarul se obligă
faţă de client să îl pună în legătură cu un terţ în vederea încheierii unui contract
(art. 2096 C. civ.).
Folosirea termenului de „curtaj” ar fi justificată de faptul că există şi în alte
sisteme de drept continental pentru asemenea operaţiuni, iar cel de „mijlocire”
pentru că ar pune în valoare specificitatea acestui contract şi nu ar exista riscul de
1

Gh. Piperea, Introducere în dreptul contractelor profesionale, Ed. C.H. Beck, București, 2011,
p. 5; Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 14; Stuparu,
L.E. și Gerdjikov, O.S., Drept comercial transfrontalier, Ed. Sitech, Craiova, 2018, p. 8.
2
S.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, București, 2012,
p. 32; L. Tulească, Drept comercial. Întreprinderile economice, Ed. Universul Juridic, București,
2016, p. 48; Stuparu, L.E. și Gerdjikov, O.S., op. cit., 2018, p. 48.
3
F. Moţiu, Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 280.
4
F. Moţiu, op. cit., 2015, p. 280.
5
L. Săuleanu, Contractul de intermediere în Codul civil (Legea nr. 287/2009), în Dreptul
nr. 6/2012, p. 40.
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confuzie cu alte demersuri specifice altor domenii (ex.: curtaj este un termen specific domeniului bursier). Mijlocirea6 ar trebui să rămână genul, iar varietăţile de
mijlocire, specia (ex.: mijlocire bursieră; mijlocire imobiliară; mijlocire în asigurări;
mijlocire în transporturi; etc.).
Contractul de curtaj7 este acel contract prin care o persoană numită curtier se
obligă contra unei indemnizaţii, în bani, numită curtaj, să procure pentru clientul
care i-a dat însărcinarea un contractant.
Intermedierea este o activitate profesională de tipul prestărilor de servicii în
forma juridică a contractului de intermediere.
Intermediarul are statutul de profesionist şi are dreptul la remuneraţie şi la
restituirea cheltuielilor dacă tranzacţia pe care a intermediat-o se încheie ca urmare
a serviciilor prestate de el (art. 2097-2098 C. civ.). El este cel care s-a obligat să
găsească pentru clientul său un contractant pentru încheierea unui contract.
Cealaltă parte este clientul care este beneficiarul serviciilor prestate de intermediar.
Ambele părţi ale contractului de intermediere au şi obligaţii. Intermediarul are
obligaţia de informare a clientului privind avantajele şi oportunităţile încheierii
contractului intermediat (art. 2100 C. civ.). Clientul are obligaţia de a comunica
intermediarului dacă s-a încheiat contractul intermediat şi de a plăti remuneraţia
dacă acesta s-a încheiat ca urmare a intermedierii sale (art. 2101 C. civ.).

2. Intermedierea imobiliară ca varietate de intermediere
În O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor sunt reglementate expres
serviciile imobiliare, care pot fi prestate pentru consumatori.
Serviciile imobiliare pot consta în una sau mai multe activităţi privind promovarea
ori consultanţa în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii de imobile, intermedierea
imobilelor şi administrarea imobilelor (art. 2 pct. 29 din O.G. nr. 21/1992).
Intermedierea imobiliară are ca obiect activitatea de mijlocire a tranzacţiilor de
vânzare-cumpărare sau de închiriere a imobilelor (art. 2 pct. 28 din O.G. nr. 21/1992).
Furnizarea serviciilor imobiliare poate fi făcută de agenţia imobiliară, care este un
operator economic (art. 2 pct. 30 din O.G. nr. 21/1992). În concepţia O.G. nr. 21/1992
operatorul economic este „persoana fizică sau juridică, autorizată care în cadrul
activităţii sale profesionale fabrică, importă, transportă sau comercializează produse
ori părţi din acestea sau prestează servicii” (art. 2 pct. 3 din O.G. nr. 21/1992). Suntem
şi aici în prezenţa unei părţi a contractului care are statutul de profesionist. Avem
6

L. Săuleanu, op. cit., 2012, p. 40.
L.B. Săuleanu, A. Calotă, Contractul de curtaj, în RDC nr. 7-8/1999, p. 210 și urm.; I. Dogaru,
E. G. Olteanu, L.B. Săuleanu, Bazele dreptului civil. Contracte speciale, Ed. C.H. Beck, București,
2009, p. 756 și urm.
7
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însă ca specific al uneia dintre părţile raportului juridic de intermediere, calitatea de
consumator a beneficiarului serviciilor de intermediere imobiliară.
Consumatorul „este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite
în asociaţii care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale
sau de producţie, artizanale ori liberale” (art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 21/1992).

II. Contractul de intermediere imobiliară dintre
consumator şi agenţia imobiliară

1. Noţiunea contractului de intermediere imobiliară
Contractul de intermediere imobiliară este o varietate de mijlocire a tranzacţiilor,
care are ca obiect vânzarea sau închirierea de imobile.
El este supus regulilor generale în materie de intermediere dar, când una dintre
părţi este un consumator, cade şi sub incidenţa regulilor specifice prevăzute de
O.G. nr. 21/1992.
Intermediarul este agenţia imobiliară care este operator economic şi furnizor de
servicii imobiliare şi care acţionează cu titlu profesional.
Contractul de intermediere imobiliară este acel contract prin care o agenţie imobiliară se obligă, în calitatea de furnizor de servicii imobiliare, să găsească, pentru un
client care poate fi şi un consumator, un contractant în schimbul unei sume de bani
denumită comision.

2. Părţile contractului de intermediere imobiliară
Părţile contractului de intermediere imobiliară sunt agenţia imobiliară şi clientul,
care poate fi şi un consumator.
Agenţia imobiliară poate fi organizată ca persoană fizică autorizată, întreprindere
individuală ori întreprindere familială sau ca persoană juridică. Ea are, de regulă,
statut de profesionist şi acţionează independent faţă de client (consumator) şi faţă
de terţi, atunci când furnizează servicii imobiliare.

3. Obiectul contractului de intermediere imobiliară
Contractul de intermediere imobiliară are ca obiect8 operaţiunea juridică de intermediere a unor tranzacţii cu imobile, adică de vânzare-cumpărare sau de
închiriere a imobilelor.
8

V. Nemeș, Drept comercial, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 326; S. Gîdei, A. Ghihanis,
Consideraţii privind contractul de intermediere, juridice.ro postat 23.05.2012, accesat la 30.01.2018.
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Agenţia imobiliară îşi asumă obligaţia de a pune în legătură clientul (consumatorul) cu un terţ în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare ori
de închiriere a unui imobil.
Terţul poate avea calitatea de vânzător/cumpărător sau de locator/chiriaş,
asemenea calităţi putând aparţine şi clientului (consumatorul).

4. Caracterele juridice
Contractul de intermediere imobiliară are următoarele caractere juridice9: este
un contract numit; este un contract sinalagmatic; este un contract cu titlu oneros;
este un contract comutativ; este un contract consensual.
Contractul de intermediere imobiliară este numit deoarece este reglementat de
dispoziţiile O.G. nr. 21/1992 (art. 95).
Caracterul sinalagmatic al contractului de intermediere imobiliară constă în
existenţa obligaţiilor reciproce ale părţilor. Agenţia imobiliară are obligaţia de a pune
clientul (consumatorul) în legătură cu un terţ. Ea trebuie să-l informeze în scris,
complet şi precis, încă din faza precontractului asupra caracteristicilor imobilului,
preţurilor de pe piaţă, nivelul consumului, situaţia juridică a imobilului, nivelul
costurilor pentru încheierea contractului etc. (art. 94 şi 96 din O.G. nr. 21/1992).
Contractul de intermediere imobiliară are caracter oneros deoarece fiecare dintre
părţi urmăreşte un interes. Agenţia imobiliară urmăreşte obţinerea unei remuneraţii
pentru serviciile prestate (comisionul), iar clientul procurarea unui contractant
pentru o tranzacţie imobiliară, în care să vândă sau să cumpere ori să închirieze un
imobil, cu procurarea unui folos patrimonial, în funcţie de situaţie.
Un alt caracter juridic al contractului de intermediere imobiliară este cel comutativ, deoarece părţile cunosc întinderea drepturilor şi obligaţiilor chiar din momentul
încheierii contractului.
Poate că nu în ultimul rând, având în vedere că legea nu prevede vreo formalitate suplimentară pentru formarea acordului de voinţă al părţilor, contractul de
intermediere imobiliară este valabil şi îşi produce efectele prin simplul acord de
voinţă al părţilor de la momentul formării acestuia, adică este consensual.

5. Elementele obligatorii ale cuprinsului contractului de intermediere
dintre agenţia imobiliară şi consumator
5.1. Identificarea elementelor obligatorii
Contractul de intermediere imobiliară dintre agenţia imobiliară şi consumator
trebuie să cuprindă, conform art. 95 din O.G. nr. 21/1992, cel puţin următoarele
9

F. Moţiu, op. cit., 2015, p. 281; L. Săuleanu, op. cit., 2014, p. 41.
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elemente: datele de identificare a părţilor; obiectul contractului sau natura serviciului prestat; preţul solicitat de proprietar sau pe care este dispus să îl plătească
cumpărătorul; termenul de valabilitate a contractului; condiţiile în care contractul
poate fi denunţat unilateral; condiţiile în care contractul poate fi reziliat; nivelul
maxim al comisionului datorat de consumator agenţiei imobiliare pentru contractul
ce urmează să se încheie; clauza de exclusivitate în cazul în care aceasta a fost
acceptată de părţi; precizarea situaţiilor în care consumatorul datorează comision
agenţiei imobiliare; drepturile şi obligaţiile părţilor; situaţiile de forţă majoră; data
încheierii contractului.
Părţile, prin acordul lor, pot introduce în cuprinsul contractului şi alte clauze
care să nu fie contrare ordinii publice şi moralei.
De remarcat că în contractul de intermediere imobiliară, încheiat între agenţia
imobiliară şi consumator, nu pot fi introduse clauze penale care să oblige consumatorul care nu îşi îndeplineşte angajamentele contractuale, la plata unei sume mai
mari decât onorariul pe care l-ar fi plătit dacă s-ar fi încheiat tranzacţia (art. 98 din
O.G. nr. 21/1992).

5.2. Datele de identificare ale părţilor
Contractul de intermediere imobiliară dintre agenţia imobiliară şi consumator
trebuie să cuprindă datele de identificare ale părţilor.
Agenţia imobiliară, în raport de forma în care este organizată, trebuie identificată
prin denumire, sediu, cod unic de înregistrare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului.
Consumatorul, dacă este persoană fizică, trebuie identificat în contract prin nume
şi prenume, domiciliu, cod numeric personal, număr şi seria cărţii de identitate, iar
dacă este persoană juridică, prin denumire, sediu, cod unic de înregistrare fiscală,
număr de înregistrare, după caz, în registrele publice.

5.3. Obiectul contractului sau natura serviciului prestat
Obiectul contractului de intermediere imobiliară constă în operaţiunea juridică
pe care părţile au convenit-o, adică mijlocirea tranzacţiei de vânzare-cumpărare sau
de închiriere a unui imobil.
Precizarea obiectului în contractul menţionat este necesară pentru că în funcţie
de acesta se determină obligaţiile părţilor şi obiectul acestor obligaţii, adică prestaţiile.
Dacă serviciul prestat are altă natură, dar care este în corespondenţă cu tranzacţiile imobiliare, atunci aceasta trebuie prevăzută în contract, adică alte servicii
preparatorii mijlocirii tranzacţiei de vânzare-cumpărare sau închiriere a imobilelor
(ex.: promovare pentru vânzare, cumpărare sau închiriere; consultanţă pentru vânzare,
cumpărare sau închiriere).
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5.4. Preţul solicitat de proprietar sau preţul pe care este dispus să îl plătească
cumpărătorul
Preţul solicitat de proprietar trebuie înscris în contract atunci când consumatorul are calitatea de vânzător. El a apelat la agenţia imobiliară pentru a-i găsi un
cumpărător şi pentru optimizarea căutărilor trebuie să comunice agenţiei ce preţ
doreşte să obţină pentru ca aceasta să-i poată găsi un cumpărător adecvat.
În privinţa preţului pe care este dispus cumpărătorul să îl plătească, suntem în
situaţia în care consumatorul este cumpărător. Un asemenea preţ trebuie înscris în
contractul dintre agenţie şi consumator pentru a se putea căuta o soluţie de tranzacţie în limitele stabilite şi pentru a se putea dovedi realizarea serviciilor în caz de
refuz nejustificat al cumpărătorului de plata onorariului, în condiţiile în care toate
celelalte elemente ale înţelegerii părţilor au fost satisfăcute.

5.5. Termenul de valabilitate al contractului
Contractul de intermediere imobiliară dintre agenţie şi consumator trebuie să
prevadă un termen pentru care se prestează serviciile, chiar dacă ele sunt fundamentate pe căutări succesive. Durata contractului nu poate fi nedeterminată
deoarece legea prevede existenţa unui termen în care se poate derula contractul,
dar şi prin natura sa contractul este unul cu termen, adică de prestaţii succesive
până în final la încheierea tranzacţiei. Contractul poate fi încheiat şi peste termenul
de prestare a serviciilor, dar dacă încheierea sa s-a făcut în baza acestor prestaţii,
consumatorul datorează plata comisionului, chiar dacă încetase contractul de intermediere.

5.6. Condiţiile în care contractul poate fi denunţat unilateral
Părţile contractului de intermediere imobiliară încheiat între agenţia imobiliară
şi consumator pot să prevadă posibilitatea denunţării acestuia în mod unilateral,
dar trebuie să se precizeze condiţiile în care se poate face denunţarea (art. 1276
C. civ. şi art. 95 din O.G. nr. 21/1992). Dreptul de denunţare unilaterală a contractului poate fi recunoscut ambelor părţi sau numai uneia dintre acestea.
Dacă dreptul de denunţare a fost recunoscut numai uneia dintre părţi atunci
acesta poate fi exercitat doar atâta timp cât nu a început executarea, pentru că
altfel această clauză ar deveni una abuzivă prin care se încalcă echilibrul contractual.
În cazul în care în schimbul denunţării s-a prevăzut o prestaţie atunci aceasta
poate produce efecte numai dacă prestaţia a fost executată (art. 1276 C. civ.).
În cadrul condiţiilor pentru denunţare unilaterală părţile pot prevedea termene
rezonabile de preaviz.
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5.7. Condiţiile în care contractul poate fi reziliat
Rezilierea este o formă10 a rezoluţiunii şi este o sancţiune de încetarea contractului cu executare succesivă pentru neexecutarea obligaţiilor asumate de părţi. Dacă
rezoluţiunea are ca efect desfiinţarea contractului cu efecte retroactive, în cazul
rezilierii, efectele se produc numai pentru viitor.
Părţile trebuie să prevadă în contractul de intermediere imobiliară care sunt
condiţiile în care operează rezilierea, adică pentru ce neexecutare şi dacă se produce
unilateral sau pe cale judiciară ori la cerere.
Dacă nu sunt prevăzute, totuşi, în concret, condiţiile rezilierii atunci sunt aplicabile cele de la rezoluţiune [art. 1549(3) C. civ.].
Cuprinderea în contractul de intermediere imobiliară a condiţiilor în care acesta
poate fi reziliat este prevăzută de lege şi este necesară pentru ca părţile să aibă la
îndemână un instrument juridic prin care să poată înceta un contract în care una din
ele nu îşi exercită o obligaţie asumată şi pentru a fi dezdăunată dacă partea a suferit
un prejudiciu ori de a-l limita pentru viitor ca urmare a desfiinţării contractului.

5.8. Nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agenţiei imobiliare
pentru contractul ce urmează să se încheie
Comisionul11 reprezintă remuneraţia, adică preţul prestaţiei, pe care agenţia
imobiliară o va primi dacă, urmare a prestaţiilor sale, se va încheia contractul de
vânzare sau închiriere dintre consumator şi terţul găsit de agenţie.
Nivelul comisionului poate fi stabilit printr-o sumă fixă sau printr-o cotă
procentuală12 raportată la valoarea tranzacţiei care a fost intermediată de agenţie.
Fixarea şi cunoaşterea unui nivel maxim al comisionului de către părţi sunt
necesare pentru că prin aceasta se stabileşte echivalentul prestaţiilor convenite şi se
determină şi costul maxim al acestora în economia tranzacţiei încheiate ca urmare a
intermedierii.

5.9. Clauza de exclusivitate acceptată de părţi
Clauza de exclusivitate este o clauză prin care una dintre părţile unui contract
de prestări de servicii ori de intermediere conferă celeilalte monopolul pentru o
anumită afacere. Părţile contractului de intermediere imobiliară pot accepta ca
10

L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic,
București, 2012, p. 300; P. Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Ed. Hamangiu, București, 2012 p. 518;
C. Jugastru, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 77.
11
S.D. Cărpenaru, op. cit., 2012, p. 558; F. Moţiu, op. cit., 2015, p. 283; L. Săuleanu, op. cit.,
2012, p. 46.
12
Belu Magda Maria Lisa, Contracte comerciale tradiţionale și moderne, Ed. Tribuna Economică,
București, 1996, p. 116.
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agenţia imobiliară să aibă exclusivitate pentru mijlocirea tranzacţiei imobiliare. Dacă
părţile convin în acest sens atunci clauza trebuie cuprinsă în contract.
Raţiunea pentru care în mijlocirea afacerilor imobiliare se practică introducerea
unei asemenea clauze în contract constă în potenţarea eforturilor agenţiei imobiliare,
pentru realizarea unei tranzacţii rapide şi profitabile pentru consumator, pentru
care trebuie să investească bani, timp şi logistică.
Exclusivitatea trebuie să fie negociată de părţi şi identificată prin detalii şi termeni clar exprimaţi.

5.10. Precizarea situaţiilor în care consumatorul datorează comision agenţiei
imobiliare
Părţile contractului de intermediere imobiliară trebuie să precizeze în contract
situaţiile în care consumatorul datorează comision agenţiei imobiliare.
Asemenea situaţii pot fi: când tranzacţia intermediată s-a încheiat în condiţiile
stabilite în contract şi la termenele convenite pe perioada de valabilitate a contractului de intermediere; când tranzacţia s-a încheiat după expirarea contractului de
intermediere sau ca urmare a demersurilor făcute de agenţia imobiliară.
Consumatorul nu poate fi obligat şi agenţia nu-i poate solicita plata comisionului
dacă există oricare dintre următoarele situaţii: nu există contract de intermediere
între consumator şi agenţia imobiliară; contractul de vânzare-cumpărare pentru care
s-a făcut intermedierea nu s-a încheiat; nu este stipulată clauză de exclusivitate, iar
tranzacţia s-a făcut fără participarea agenţiei imobiliare (art. 99 din O.G. nr. 21/1992).
Comisionul poate fi plătit în avans, parţial sau total numai cu acordul scris al
consumatorului şi cu precizarea situaţiilor în care agenţia imobiliară este obligată să
înapoieze consumatorului sumele primite în avans (art. 99 din O.G. nr. 21/1992).
O asemenea clauză este necesar a fi introdusă în contract pentru a se delimita
obligaţiile părţilor şi limitele executării şi plăţii contravalorii prestaţiilor în condiţii
corespunzătoare realizării acestora.

5.11. Drepturile şi obligaţiile părţilor
Drepturile şi obligaţiile părţilor trebuie prevăzute în contractul de intermediere
pentru ca acestea să cunoască efectele încheierii acestuia şi pentru a putea să le
exercite ori îndeplinească pentru realizarea obiectului contractului.
Limitele stabilirii drepturilor şi obligaţiilor sunt cele prevăzute de lege încât să
nu se încalce ordinea publică şi morala.

5.12. Situaţiile de forţă majoră
„Forţa majoră este un element extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil” [art. 1351(3) C. civ.].
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Părţile contractului de intermediere trebuie să cuprindă în contract care
evenimente13, externe, neprevăzute şi care sunt absolute şi invincibile şi de neevitat,
care pot fi considerate ca forţă majoră, cu consecinţa exonerării de răspundere (ex.:
inundaţia; cutremure; războaie; revoluţii etc.).
Identificarea situaţiilor de forţă majoră este cu atât mai necesară cu cât intermedierea priveşte o tranzacţie cu imobile care pot fi afectate de anumite evenimente, care ar putea constitui cazuri de forţă majoră.

5.13. Data încheierii contractului
Precizarea datei încheierii contractului de intermediere este importantă, deoarece
de la această dată se pot produce efectele acestuia, dacă părţile nu stabilesc o altă dată
de intrare în vigoare. Data este un element de referinţă şi trebuie consemnată în
contract.

6. Efectele contractului de intermediere dintre agenţia imobiliară şi
consumator
6.1. Obligaţiile agenţiei imobiliare
a. Obligativitatea de a găsi pentru consumator un contractant. Agenţia imobiliară are obligaţia de a găsi pentru consumator un contractant pentru încheierea
unei tranzacţii imobiliare (vânzare-cumpărare de imobile; închiriere). Această obligaţie este esenţa14 contractului de intermediere în general şi este aferentă şi contractului încheiat pentru intermedierea imobilului.
Obligaţia de găsire a unui client este o obligaţie de rezultat, deoarece comisionul stabilit cu consumatorul se va plăti numai dacă tranzacţia intermediată s-a
încheiat ca urmare a demersurilor agenţiei imobiliare (art. 2097 C. civ.).
Este suficient ca agenţia să fi găsit contractantului şi să-l fi pus în legătură cu
consumatorul şi aceştia să încheie contractul urmare a măsurilor şi căutărilor agenţiei.
Agenţia imobiliară nu va trata ca operaţiune juridică pentru care a făcut
demersurile ci va pune doar în legătură părţile respective, cu excepţia situaţiilor în
care ar fi primit o împuternicire expresă (art. 2102 C. civ.).
Dacă agenţia a primit împuternicirea de reprezentare atunci operează regulile
în materie de reprezentare din dreptul comun.
b. Obligaţia de informare a consumatorului şi terţului. Obligaţia agenţiei imobiliare de informare a consumatorului subzistă încă din faza precontractuală şi în
continuare pe tot parcursul derulării contractului de intermediere imobiliară.
13

P. Vasilescu, op. cit., 2012, p. 587 și urm.; L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., 2012, p. 44 și
urm.; C. Jugastru, op. cit., 2017, p. 246 și urm.
14
F. Moţiu, op. cit., 2015, p. 282; V. Nemeș, op. cit., 2015, p. 321.
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Potrivit art. 94 din O.G. nr. 21/1992 în faza precontractuală consumatorul
trebuie să fie informat în scris, corect, complet şi precis dacă poziţia pe care
urmează să o aibă în viitoarea tranzacţie este de vânzător, locator sau locatar cu
privire la următoarele elemente: preţurile care se practică pe piaţă pentru categoria
de imobil care urmează să facă obiectul tranzacţiei imobiliare, în limita informaţiilor
pe care agenţia imobiliară le deţine; deficienţele şi alte inconveniente pe care
agenţia imobiliară le cunoaşte sau ar trebui în mod rezonabil să le cunoască privind
surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, pericol de inundaţii sau surpări, organizarea unor manifestări populare periodice, istoricul terenului şi al clădirii şi posibilele
dezavantaje ale vecinătăţilor; nivelul comisionului practicate de agenţia imobiliară;
situaţia juridică a imobilului; nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate
de consumator pentru obţinerea documentelor şi întocmirea actelor pentru încheierea
contractelor.
Mai mult decât atât, atunci când consumatorul este potenţial cumpărător,
conform art. 96 din O.G. 21/1992, în contractul de intermediere imobiliară trebuie
să fie incluse şi următoarele elemente: caracteristicile generale ale imobilului care
pot să aibă influenţă asupra deciziei de cumpărare (ex: nivel de finisare; dimensiunile; vechime şi poziţionarea faţă de punctele cardinale); tarifele pentru serviciile
prestate.
Când consumatorul este potenţial vânzător sau locator se pune problema dacă
trebuie să fie el informat cu privire la deficienţele imobilului şi situaţia juridică a
acestuia în condiţiile în care el este proprietarul imobilului.
Apreciem că o asemenea obligaţie a fost introdusă în lege din raţiuni care ţin
de calitatea sa de consumator şi nu de profesionist, calitate în care nu are de unde
să ştie aceste lucruri.
De asemenea prin informarea sa asupra unor asemenea elemente se creează
premisele pentru facilitarea găsirii unei soluţii convenabile de către agenţie într-un
timp optim.
Pentru situaţia în care consumatorul este un potenţial cumpărător sau chiriaş,
informarea privind finisarea, dimensiunile şi vechimea imobilului şi poziţionarea sa
în spaţiu şi tarifele pentru serviciile prestate este mai mult decât necesară, adică este
benefică, deoarece sunt în legătură cu nivelul de confort şi cu costurile aferente şi pot
constitui elemente de referinţă în parcursul fundamentării deciziei de cumpărare.
Prin această bună comunicare între agenţie şi consumator se asigură optimizarea
serviciilor de găsire a unui vânzător sau locator pentru încheierea tranzacţiei în
condiţii corespunzătoare realităţii.
Agenţia imobiliară trebuie să comunice în virtutea calităţii sale de intermediar,
terţului toate informaţiile cu privire la avantajele şi oportunitatea încheierii afacerii,
cu condiţia de a nu prejudicia în mod culpabil interesele clientului său, consumatorul (art. 2100 C. civ.).
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Printr-o bună informare a terţului, acesta poate fi mai uşor convins să încheie
afacerea15.
Dacă prin furnizarea de informaţii denaturate, incomplete ori inexacte de către
agenţia imobiliară încheierea afacerii este compromisă, atunci aceasta poate răspunde16 contractual pentru daune.
c. Obligaţia de a asigura vizionarea imobilului înainte de încheierea contractului
de vânzare-cumpărare
Agenţia imobiliară este obligată atunci când consumatorul este cumpărător să-i
asigure acestuia vizionarea imobilelor care corespund preferinţelor sale. Această
vizionare trebuie făcută înainte de încheierea contractului de vânzare cu terţul
(art. 911 din O.G. nr. 21/1992).
Instituirea unei asemenea obligaţii legale pentru agenţia imobiliară este atât un
element de protecţie pentru consumator, cât şi de informare a acestuia pentru a
putea lua o decizie pe baza cunoaşterii realităţii, pentru a nu fi surprins în momentul
încheierii contractului de anumite inconveniente.

6.2. Obligaţiile consumatorului
a. Obligaţia de plată a remuneraţiei (comisionului).Consumatorul are obligaţia
de plată a remuneraţiei (comisionului) stabilit prin contract cu agenţia imobiliară.
Plata comisionului este scadentă la data încheierii contractului pentru care s-a făcut
intermedierea. Dacă părţile au convenit prin contract comisionul, poate fi plătiţi şi
anticipat, în avans, în cuantum parţial sau total (art. 910 din O.G. nr. 21/1992). Prin
aceasta părţile pot deroga de la regula generală prevăzută de art. 2097 C. civ. şi de
la interdicţia prevăzută de art. 910 din O.G. nr. 21/1992.
Stabilirea nivelului maxim al comisionului datorat de consumator agenţiei
imobiliare precum şi precizarea situaţiilor în care acesta este datorat sunt clauze
obligatorii care să fie incluse în cuprinsul contractului de intermediere. O problemă
care s-ar putea ridica este cu privire la situaţia în care nu sunt incluse în contract
asemenea clauze şi se prestează serviciile de intermediere şi s-a încheiat tranzacţia
imobiliară între consumator şi terţ. Contractul este lovit de nulitate pentru că nu
conţine două dinte elementele obligatorii? Consumatorul nu datorează plata contravalorii prestaţiilor?
Apreciem că suntem în prezenţa unui contract valabil pentru că lipsa preţului
nu conduce la nulitatea contractului. Agenţia imobiliară are dreptul la o remuneraţie
în conformitate cu practicile anterioare dintre părţi ori cu uzanţele existente între
15
16

V. Nemeș, op. cit., 2015, p. 239.
F. Moţiu, op. cit., 2015, p. 282.
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profesionişti pentru astfel de contracte [art. 2097 (2) C. civ.]. Prin această trimitere
de determinare a preţului după uzanţe şi regulile dintre profesionişti se are în
vedere un preţ rezonabil (art. 1233 C. civ.).
În materia stabilirii preţului în contractele dinte profesionişti există posibilitatea
determinării preţului rezonabil atunci când părţile nu au stabilit un preţ şi nici
modalitatea de a-l determina.
Se presupune că părţile au avut în vedere preţul practicat în mod obişnuit în
domeniul respectiv pentru aceleaşi prestaţii realizate în condiţii comparabile sau un
preţ rezonabil. Preţul rezonabil este un preţ care este determinat în funcţie de preţurile care sunt practicate pe piaţă pentru prestaţii similare. Determinarea preţului
rezonabil se poate face de către un terţ sau de instanţă17.
Dacă există o pluralitate de intermediari care au lucrat împreună în cadrul
aceluiaşi contract sau în contracte separate, fiecare dintre ei primeşte cota stabilită
sau o cotă egală dacă remuneraţia a fost prevăzută global (art. 2099 C. civ.). Această
regulă generală considerăm că se aplică şi în cazul când parte din contractul de
intermediere este şi un consumator.
Dreptul la acţiune al agenţiei imobiliare pentru plata comisionului se prescrie
în termen de 2 ani de la data naşterii sale, adică de la îndeplinirea condiţiilor de
plată prevăzute în contract sau de la data încheierii tranzacţiei imobiliare sau de
când trebuia cunoscută această dată [art. 2519 (2) C. civ.].
b. Obligaţia de restituire a cheltuielilor făcute de agenţia imobiliară. Consumatorul are obligaţia să restituie cheltuielile făcute de agenţia imobiliară în cadrul
demersurilor de intermediere, dacă în contract a fost prevăzută o asemenea clauză
(art. 2098 C. civ.). Această obligaţie decurge din convenţia părţilor şi este conferită
şi justificată de lege din motive privind asigurarea unui echilibru al prestaţiilor
dinte părţi.
c. Obligaţia consumatorului de comunicare a încheierii contractului intermediat. Consumatorul este obligat ca beneficiar al intermedierii să informeze agenţia
imobiliară cu privire la rezultatul negocierilor şi dacă s-a încheiat contractul care a
fost intermediat [art. 2101 (1) C. civ.]. Termenul de informare este de 15 zile de la
data încheierii contractului respectiv. Sancţiunea pentru necomunicarea încheierii
contractului intermediat este dublarea remuneraţiei, cu titlu de daune, dacă prin
contract nu s-a prevăzut o altă sancţiune.
Dreptul la acţiune pentru plata remuneraţiei şi a despăgubirilor poate fi exercitat
de la data la care agenţia a cunoscut sau trebuia să cunoască încheierea contractului
17

V. Găină, Contracte aferente exploatării întreprinderii comerciale, Ed. C.H. Beck, București,
2017, p. 50.

RSJ NR. 1/2018

VIOREL GĂINĂ

57

intermediat. De la această dată începe să curgă prescripţia. Pentru remuneraţie
termenul de prescripţie este de 2 ani, conform art. 2519 (2) C. civ., care dispune că „se
prescrie în termen de 2 ani dreptul la acţiune privitor la plata remuneraţiei cuvenite
intermediarilor pentru serviciile prestate în baza contractului de intermediere”.
Daunele constând în dublul remuneraţiei considerăm că sunt supuse termenului
general de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 2517 C. civ. Prin neexecutarea
obligaţiei de comunicare în termen a încheierii contractului intermediar s-a cauzat
agenţiei imobiliare un prejudiciu al cărui cuantum este evaluat legal.

7. Încetarea contractului
Contractul de intermediere imobiliară dintre agenţia imobiliară şi consumator
încetează de regulă la termenul stabilit de părţi pentru valabilitatea acestuia. El
poate să înceteze însă şi în alte situaţii şi anume: prin acordul părţilor; prin încetarea
existenţei uneia dintre părţi; prin denunţare unilaterală; prin reziliere; prin realizarea obiectului.
Regulile de încetare sunt cele din dreptul comun cu aplicabilitate la specificul
acestui tip de contract.
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ARDELENISME INTRODUSE ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ
ŞI DOCTRINA DE DREPT CIVIL
DUPĂ UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA (I)
Prof. univ. dr. Teodor SÂMBRIAN
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

Specific idioms from Transylvania introdud in the Romanian civil law legislation
and doctrine after the unification of Transylvania with Romania
Abstract

In the first years after the political union of the Romanian state – on the 1st of
December 1918 – there were several civil legislations coexisting, belonging to very
different systems: the Franco-Latin one (that influenced the Romanian Civil Code
from 1864), which applied in the West of the country, the German-Roman system
(that influenced the Austrian Civil Code, the Hungarian civil legislation and the
Russian Civil Code), that applied in Bukovina, Transylvania and Bessarabia, and the
Muslim Law system, applicable to the Turkish-Tartar population from Dobruja.
Unlike the other provinces annexed by Romania, in which case the unification
of the civil legislation was made relatively quickly throughout the extension of the
application of the Romanian Civil Code from 1864, in Transylvania, the unification
started late (1943-1945), first of all by the extension of the Romanian Civil Code
from 1864, and later through the gradual adaptation of some civil laws, the process
coming to its end almost completely by the year 1954 and totally in 2011 by the
coming into force of the new Civil Code.
For these reasons, in the first years after the union, only the Hungarian and the
Austrian civil legislations were applied in Transylvania, which was unknown to the
jurists from the rest of Romania. This situation made it necessary to elaborate
some works written in Romanian which informed the Romanian jurists about the
content of the civil legislation which applied in Transylvania. Through the works of
the Transylvanian jurists – mainly Georgiu Plopu, Ştefan Laday and Camil Negrea –
published between 1919-1929, there were several specific idioms of the Romanian
language spoken in Transylvania that were introduced in the Romanian Civil law
doctrine. In this first part of our study, we present 77 words that have not been
registered in the Dictionary of the Romanian Language.
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Georgiu Plopu; Ştefan Laday.

1. Unificarea legislativă în contextul desăvârşirii unităţii naţionale
a statului român
După desăvârşirea unităţii statului român prin actul de la 1 decembrie 1918,
înfăptuirea unificării legislative a tuturor provinciilor alipite la Ţara-Mamă a reprezentat o condiţie esenţială pentru însăşi existenţa României ca stat naţional unitar
căci la sfârşitul anului 1918 în România întregită coexistau diferite sisteme legislative.
Referindu-ne numai la legislaţia civilă, menţionăm că în vechea Românie era în
vigoare Codul civil din 1864, de sorginte franco-latină, având ca principale izvoare
codul civil francez, un proiect al codului civil italian, o lege belgiană, precum şi vechiul
drept românesc sub forma unor norme receptate din dreptul romano-bizantin, în
timp ce în Dobrogea – inclusiv Cadrilaterul – pentru populaţia musulmană funcţionau tribunale religioase, respectiv cadiate, pe lângă judecătoriile din Constanţa,
Tulcea, Silistra, Turtucaia, Acadânlar, Curtbunar, Bazargic şi Balcic, competente să
judece, după dreptul musulman, litigii privitoare la organizarea familiei, la puterea
părintească, la căsătorie, divorţ şi la succesiunea ab intestat1.
În Basarabia se aplicau Codul civil rus şi, cu excepţia judeţului Cetatea Albă,
aşa-numitele „legiuiri locale basarabene”, respectiv Hexabiblosul lui Constantin
Armenopol din 1345, Sobornicescul Hrisov a lui Alexandru Mavrocordat din 1785 şi
Manualul juridic al lui Andronache Donici din 1814. Trebuie remarcat însă, că aşa
cum observa Vespasian Erbiceanu, fost preşedinte al Curţii de Apel din Chişinău,
aceste legiuiri alcătuiesc mai mult nişte cărţi de consultare şi îndrumare pentru
aplicarea normelor juridice în dreptul romano-bizantin2.
În Bucovina, Codul civil austriac din 1811 novelizat (completat prin acte normative
ulterioare) se aplica în totalitatea sa astfel cum era în vigoare în anul 1918.
În Transilvania, situaţia aplicării legislaţiei civile era mult mai complex: în
aşa-numitele „ţinuturi ungurene”, respectiv judeţele Maramureş, Satu-Mare, Bihor,
1

Art. 77 din Legea pentru organizarea Dobrogei-Nouă, M. Of. nr. 1bis din 1 aprilie 1914, apud
C. Hamangiu, Codul General al României, vol. VIII, Ed. Librăriei Leon Alcalay, București, 1919, p. 618
și art. 95 alin. 1 din Regulamentul legii pentru organizarea Dobrogei-Nouă, M. Of. nr. 136 din
20 septembrie 1921, apud C. Hamangiu, Codul General al României, volumul IX și X, Ed. Librăriei
„Viaţa Românească”, București, 1923, p. 920.
2
Vespasian Erbiceanu, Reînfiinţarea justiţiei românești în Basarabia, în „Cuvântul dreptăţii”,
anul VI, nr. 4 din 15 aprilie 1924, p. 64, apud Sorin Radu, Vespasian Erbiceanu (1865-1943). Studiu
Monografic, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, p. 172.
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dar şi în cea mai mare parte a Banatului, se aplica legislaţia civilă maghiară alcătuită
– în lipsa unui Cod civil – în principal, din edicte ale regilor maghiari, diverse legi
adoptate în special în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea, Normele juridice provizorice din 1861, dreptul cutumiar reprezentat
îndeosebi de Tripartitul lui Werböczi din 1514 şi, pentru intervalul 1853-1861, Codul
civil austriac; în restul Transilvaniei, precum şi în regiunile grănicereşti din Banat,
se aplicau Codul civil austriac cu modificările aduse până în anul 1853 şi, în conformitate cu Diploma Leopoldină din 1691, Tripartitul lui Werböczi, Aprobatele (colecţie
de legi emise în principatul Transilvaniei între anii 1540-1653) şi Compilatele (colecţie
de legi emise în Transilvania după anul 1654, până la anexarea principatului de
către Imperiul austriac). Şi tot în Transilvania, mai trebuie adăugat, ca legislaţie
maghiară, statutul special de care se bucura, în principal în materia dreptului
succesoral şi a dreptului de proprietate, populaţia de origine iazigo-cumană.
În concluzie, în primii ani ce au urmat desăvârşirii unităţii statului român, pe
teritoriul său era în vigoare un mozaic de legislaţii ce făceau parte din trei mari
tipuri istorice de sisteme de drept: sistemul franco-latin (căruia îi aparţinea legislaţia
civilă din vechea Românie), sistemul romano-german (căruia îi aparţineau codul
civil austriac, codul civil rus, precum şi legislaţia maghiară – aplicabile în Bucovina,
Transilvania şi Basarabia) şi sistemul de drept musulman aplicabil în Dobrogea
populaţiei turco-tătare. Era o stare de fapt ce corespundea mai degrabă unui stat
federal, contravenind flagrant literei şi spiritului Constituţiei din 1923 care consacra
România ca stat naţional şi unitar. Constituţia stabilea în consecinţă prin art. 137 că
„Se vor revizui toate condicele şi legile existente în diferitele părţi ale statului român
spre a se pune în armonie cu Constituţiunea de faţă şi asigura unitatea legislativă.
Până atunci ele rămân în vigoare”.
Pentru înfăptuirea dezideratului unificării legislative, existau două modalităţi:
cea mai rapidă presupunea extinderea legislaţiei din vechea Românie în teritoriile
alipite în anul 1918 şi a doua, mai laborioasă, presupunea elaborarea unor noi
coduri. Legiuitorul român a folosit ambele modalităţi, cu succes în cazul legislaţiei
penale (procesul de unificare fiind integral realizat odată cu intrarea în vigoare la
1 ianuarie 1937 a codului penal şi a celui de procedură penală), dar mult mai anevoios
şi inegal când s-a pus problema unificării legislaţiei civile. În ceea ce priveşte
Basarabia, procesul românizării legislaţiei civile s-a desfăşurat rapid, în două etape:
la 1 ianuarie 1920, deci cu mai bine de trei ani înainte de promulgarea noii Constituţii, s-a pus în aplicare partea Codului civil român referitoare la domiciliu, absenţe,
adopţie, puterea părintească, minoritate, tutelă, emancipare, interdicţie, consiliul
judiciar şi desfacerea căsătoriei3, iar prin legea nr. 36 din 4 aprilie 1928 au fost puse în
aplicare de la 1 iunie 1928 şi celelalte dispoziţii privitoare la bunuri, succesiuni şi
3

Sorin Radu, op. cit., p. 171.
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obligaţii, desăvârşindu-se astfel opera de unificare legislativă pentru fosta provincie
rusească. Dispoziţiile dreptului musulman au fost eliminate, posibil şi „ca urmare a
procesului de laicizare şi a reformelor iniţiate de Mustafa Kemal în Turcia”4 prin
desfiinţarea cadiatelor în urma legii din 1 aprilie 1935 pentru modificarea şi abrogarea
unor articole din legea pentru organizarea judecătorească.
În Bucovina, prin Decretul-lege nr. 478 din 1 octombrie 1938, întreaga legislaţie
civilă a fost românizată ca urmare a extinderii aplicării Codului civil român din
1864 şi a altor legi (inclusiv a Decretului-lege nr. 318/27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare) începând cu 15 octombrie 1938.
De la aceeaşi dată, potrivit art. 2 din Decretul-lege nr. 478/1938, „toate codicele,
legile, regulamentele şi dispoziţiunile neunificate..., precum şi toate dispoziţiunile de
orice natură care ar fi contrarii legilor şi regulamentelor române... extinse în
Bucovina... sunt şi rămân abrogate.”
În Transilvania, după 25 de ani de la Marea Unire, legislaţia civilă era în cvasitotalitate maghiară şi austriacă. Istoricii dreptului românesc au încercat să explice
această stare de lucruri prin existenţa unor cauze obiective, precum „prioritatea pe
care o avea restructurarea statului faţă de unificarea diferitelor ramuri ale dreptului”5,
iar în ceea ce priveşte cauzele subiective, „convingerea juriştilor din diferite provincii
că sistemul lor de drept este cel mai bun”6, coroborată cu diverse „interese partinice”7.
Dar „cauzele obiective”, aceleaşi pentru toate teritoriile cu care se întregise România,
nu puteau constitui o piedică serioasă pentru un act, până la urmă simplu, cum era
cel al extinderii aplicării codului civil român, cum de altfel s-a şi întâmplat mai întâi
în Basarabia şi apoi în Bucovina. Pe de altă parte, timpul a dovedit că argumentul
constând în aşa-zisa convingere a juriştilor din diferite provincii – în fapt este
vorba doar de Transilvania – că sistemul de drept maghiaro-austriac ar fi superior
celui din Vechea Românie, este fals, singurul lucru incontestabil superior fiind
sistemul de publicitate imobiliară al cărţilor funciare. În realitate, motivele care au
împiedicat mult timp românizarea legislaţiei civile din Transilvania sunt numai
interesele partinice ale oamenilor politici ardeleni, în frunte cu Iuliu Maniu, care
dispunând de un lobby foarte puternic, au reuşit să blocheze pe cale parlamentară
sau extraparlamentară orice iniţiativă de extindere în Transilvania a legislaţiei civile
4

Metin Omer, Tătarii din Dobrogea (România) de la 1878 până la al Doilea Război Mondial,
în vol. Metin Omer, Adrian Cupcea, Un destin la Marea Neagră. Tătarii din Dobrogea, Institutul
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2017, p. 45.
5
V. Al. Georgescu și O. Sachelarie, Unificare legislativă, în I. Ceterchi (coord.), Istoria
dreptului românesc, vol. II, partea a doua, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București,
1987, p. 270.
6
Ibidem; în același sens, L. Marcu, Istoria dreptului românesc, Ed. Lumina Lex, București, 1997,
p. 231.
7
V. Al. Georgescu, O. Sachelarie, op. cit., loc. cit.; L. Marcu, op. cit., loc. cit.; D. Firoiu, Istoria
statului și dreptului românesc, Ed. Fundaţiei, „Chemarea”, Iași, 1993, p. 286.
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româneşti. Cum atât Constituţia din 1923 – prin art. 137 – cât şi Constituţia din
1938 – prin art. 98 – prevedeau în mod imperativ unificarea legislaţiei, în vederea
îndeplinirii acestui deziderat, singura soluţie ce părea agreată de adversarii
extinderii aplicării Codului civil român în Transilvania era adoptarea unui nou cod
civil ce urma să fie superior codului din 1864. La 8 noiembrie 1939 a fost promulgat noul cod civil8, operă a membrilor secţiei de drept privat a Consiliului Legislativ
înfiinţat în 1926. Intrarea în vigoare a codului, stabilită pentru 1 martie 1940, a fost
amânată până la 15 septembrie 1940. Între timp, prin Decretul-lege din 30 august
19409, codul era modificat în mod substanţial, iar un alt Decret-lege din 2 septembrie
194010 stabilea punerea sa în aplicare la 1 ianuarie 1941. Textul codului, modificat şi
renumerotat, a fost publicat la 6 septembrie 194011. În sfârşit, Decretul-lege nr. 4226
din 30 decembrie 194012 a amânat sine die punerea în aplicare a codului13.
Un prim pas important în unificarea legislativă a fost întreprins de mareşalul
Ion Antonescu prin Decretul-lege nr. 389 din 22 iunie 194314 pentru extinderea
legislaţiei civile şi comerciale a Vechiului Regat în România de peste Carpaţi, respectiv
în Transilvania ciuntită prin dictatul de la Viena. Iată cum consemna „acest act care
se înscrie în cartea istoriei”, profesorul George Alexianu: „De azi înainte, de la un
capăt la altul al ţării, pe tot cuprinsul pământului românesc, stăpâneşte aceeaşi lege
şi aceeaşi concepţie de viaţă... Se cuvine să însemnăm aici, azi când tipărim din nou
aceste legi care se vor aplica întregului popor român, ziua de 22 iunie 1943 când
mareşalul… a dat ţării întregi unificarea legislativă prin extinderea legilor de bază ale
sufletului şi dezvoltării noastre naţionale în toate colţurile pământului românesc”15.
Cuvintele sunt exagerate, explicabile prin poziţia pe care guvernatorul Transnistriei
o avea faţă de conducătorul statului. În realitate, unificarea nu era total deplină,
8

M. Of. nr. 259/1939.
M. Of. nr. 200/1940.
10
M. Of. nr. 202/1940.
11
Codul civil Carol al II-lea, M. Of. nr. 206 din 6 septembrie 1940.
12
M. Of. nr. 306 din 31 decembrie 1940.
13
Amânarea sine die a punerii în aplicare a codului civil din 1940 a produs confuzie în
rândurile juriștilor, în special din mediul universitar, profesorii de drept civil fiind în dilemă în
privinţa alcătuirii cursurilor, respectiv după codul din 1864 sau după codul din 1940. În 1942,
profesorul Camil Negrea își exprima convingerea că noul cod va intra curând în vigoare (C. Negrea,
9

Noul regim al cărţilor funciare (Legea pentru unificarea cărţilor funciare din 27 aprilie 1938).
Cursuri ţinute în anul școlar 1941/1942 studenţilor anului IV, Sibiu, 1942, p. 5), iar profesorul Mihai
G. Rarincescu, în cursul publicat în anul 1946, trata materia atât după codul din 1864, cât și după
codul din 1940 (M. G. Rarincescu, Curs elementar de drept civil român, vol. I, București, 1946,
passim.
14
M. Of. nr. 142 din 22 iunie 1943.
15
G. Alexianu, Notă pentru cetitor, în Codul civil român din 4 decembrie 1864 cuprinzând
toate modificările survenite până la 1 iulie 1943 cu trimiteri la textele de legi complimentare,
Ed. SOCEC, București, 1943.
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deoarece rămâneau în continuare în vigoare diverse dispoziţii din legislaţia
maghiară, şi anume, dispoziţiile Legilor XX din 1877 şi VI din 1885 referitoare la
tutelă şi curatelă, cele privitoare la dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor şi
la procedura de moştenire, legile, ordonanţele, regulamentele privind cărţile
funciare, precum şi dispoziţiile legilor XXXV din 1874 şi VII din 1886 privitoare la
notarii publici16.
Al doilea pas important în desăvârşirea unificării legislative îl constituie
emiterea Decretului-lege nr. 260/1645 privitor la legislaţia aplicabilă în Transilvania
de Nord, precum şi la drepturile dobândite în acest teritoriu, în timpul ocupaţiunii
ungare17 care stabilea în primul articol că „Legislaţia României, de orice natură, cu
excepţiile rămase în vigoare în Transilvania18, se extinde pe tot teritoriul Transilvaniei eliberate de sub ocupaţia ungară impusă prin dictatul de la Viena din
30 august 1940”.
Au urmat o serie de acte normative care au înlăturat puţinele particularităţi
care mai erau prezente în legislaţia civilă din Transilvania, cu excepţia celor
privitoare la publicitatea imobiliară şi la uzucapiune: Decretul-lege nr. 319/1944
pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor19 a abrogat (art. 7) dispoziţiile
maghiare şi austriece din Ardeal şi Banat privitoare la dreptul de moştenire al soţului
supravieţuitor; Decretul-lege nr. 358/1944 pentru autentificarea şi legalizarea înscrisurilor, pentru învestirea cu dată certă şi legalizarea copiilor de pe înscrisuri a abrogat
începând cu 1 septembrie 1944, Legile maghiare XXXV/1874 şi VII/1886 privitoare la
notarii publici (art. 115); decretul nr. 109 din 28 iunie 1948 privitor la procedura de
moştenire din Ardeal a extins în Transilvania procedura succesorală din Vechea
Românie, abrogând dispoziţiile corespunzătoare din Legea maghiară nr. XVI/1894
privind atribuţiile notarilor publici; ultimele reminiscenţe ale legislaţiei maghiare au
fost eliminate prin abrogarea Legilor XX/1877 şi VI/1885 privitoare la tutelă şi curatelă
începând cu 1 februarie 1954, odată cu intrarea în vigoare a Codului familiei20.
În ceea ce priveşte publicitatea imobiliară, până în 1996, în Transilvania au
existat două sisteme21: sistemul de publicitate al cărţilor funciare introdus prin Legea
nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea
dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare din 27 aprilie 193822 şi sistemul intermediar
16

Decretul-lege nr. 389/1943, art. 3.
Publicat în M. Of. din 4 aprilie 1945.
18
Este vorba de excepţii prevăzute de art. 3 din Decretul-lege nr. 389/1943.
19
M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944.
20
Art. 49, Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei, B. Of. nr. 32 din
31 ianuarie 1954.
21
I. Dogaru, T. Sâmbrian, Dreptul civil român, Tratat, vol. II, Teoria generală a drepturilor
reale, Ed. Europa, Craiova, 1996, pp. 440-441.
22
M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947.
17
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al cărţilor de evidenţă funciară aplicat în unele localităţi din Transilvania aflată sub
ocupaţie maghiară în urma dictatului de la Viena, reglementat de Legea nr. 163/1946
pentru înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenţă funciară a cărţilor funciare distruse,
sustrase sau pierdute23. De menţionat că, în restul României, în aceeaşi perioadă au
funcţionat încă două sisteme de publicitate imobiliară, respectiv sistemul de publicitate al registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare prevăzut de codul
civil din 1864, aplicat cu câteva excepţii, în vechea Românie, şi un sistem intermediar
al cărţilor funciare, reglementat de Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor
funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară24, aplicat în fostele raioane Brăneşti,
Olteniţa, Vidra şi în comuna Jilava din fosta regiune Bucureşti. Unificarea completă
în materia publicităţii imobiliare s-a realizat prin Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi
publicităţii imobiliare25 care a generalizat un singur sistem de publicitate imobiliară
întemeiat pe sistemul de evidenţă al cadastrului general, având ca obiect înscrierea
în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeaşi
localitate (art. 20).
Prin intrarea în vigoare la 1 octombrie 2011 a noului Cod civil26 s-a încheiat la
aproape 93 de ani de la Marea Unire, lungul şi anevoiosul drum al unificării legislaţiei
civile a României.
În concluzie, în sistemul legislaţiei civile româneşti, Transilvania a constituit
timp de 25 de ani de la unire o imensă enclavă, instanţele judecătoreşti din această
parte a ţării soluţionând cauzele după norme foarte diferite, uneori opuse celor care
se aplicau în celelalte regiuni şi necunoscute juriştilor – teoreticieni şi practicieni –
care nu erau din Ardeal. De aceea, imediat după unire, s-a simţit nevoia elaborării
în limba română a unor lucrări de doctrină şi de jurisprudenţă care să facă accesibil
tuturor juriştilor din România sistemul de drept maghiaro-austriac. O contribuţie
inegalabilă în această privinţă au avut juriştii ardeleni Georgiu Plopu – fost judecător
la Curia regească din Budapesta (1910-1918) şi preşedinte de secţie la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti (1920-1925), autor al unei opere monumentale
(Părţi alese din dreptul privat ungar, tomul II, Cluj, 1923, tomul I, Oradea, 1929),
însumând 2358 de pagini, considerată „primul şi singurul tratat de drept privat
ungar atât în literatura juridică română, cât şi în cea maghiară”27, şi Ştefan Laday –
fost locţiitor al comisarului poporului pentru justiţie în guvernul Bela Kuhn (1918),
consilier permanent (1929-1931) şi preşedinte (1931-1936) al secţiunii de drept privat
a Consiliului Legislativ al României – autor, printre altele, al unei lucrări în trei
23

M. Of. din 14 martie 1946.
M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947.
25
M. Of. nr. 61 din 26 martie 1996.
26
Legea nr. 287/2009, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009.
27
Al. Herlea, Georgiu Plopu. Viaţa opera, gândirea juridică, în Studii de Drept Românesc, anul
7 (40), nr. 2, 1995, p. 206.
24
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volume (Codul civil austriac în vigoare în Ardeal completat cu legile şi regulamentele modificatoare cuprinzând şi jurisprudenţa, 1924-1927), însumând 2039 de
pagini, care „a avut o importanţă teoretică şi practică excepţională în primii 20 de
ani de la unire, exercitând o puternică înrâurire asupra vieţii juridice din Ardeal”28.
Celor doi li se alătură Camil Negrea, profesor de drept civil (1919-1948) la prima
facultate românească de drept fondată la Cluj în 1919, autor al unei ample lucrări în
patru volume „în care a realizat o prezentare comparativă a instituţiilor dreptului
privat în legislaţia maghiară şi românească”29 (Dreptul civil al ţinuturilor ardelene şi
ungurene în comparaţiune cu dreptul civil român, Cluj, 1921-1923 şi Dreptul civil

valabil în Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş cu note comparative asupra cod. civ.
român, Cluj, 1930). Prin opera lor, precum şi a altor jurişti ardeleni, au pătruns în
doctrina românească de drept civil numeroase cuvinte, cele mai multe făcând parte
din limbajul ştiinţific specific graiului ardelenesc.

2. Precizări prealabile
Sensul termenului „ardelenism” astfel cum îl defineşte Dicţionarul Limbii Române,
este acela de „Cuvânt, expresie, construcţie caracteristică graiului ardelenesc”.
În studiul nostru, sensul este însă mai larg, incluzând pe lângă termenii juridici sau
comuni întâlniţi numai în Ardeal şi cuvinte care fac parte, cele mai multe, din
limbajul actual specific ştiinţelor juridice, dar care sunt atestate pentru prima dată
în lucrările de doctrină juridică aparţinând unor autori ardeleni sau în legislaţia
referitoare fie numai la Transilvania, fie la aspecte care în anumite cazuri se întâlnesc
numai în Transilvania.
În această primă parte prezentăm 77 de cuvinte care nu au fost incluse în
niciun dicţionar al limbii române. Fiecare cuvânt conţine opt secţiuni expuse în
ordinea următoare: cuvântul-titlu (în cazul omonimelor, cuvântul poartă la umăr o
cifră corespunzătoare ordinii raportate la omonimele înregistrate în Micul Dicţionar
Academic), categoria morfologică, prima atestare a cuvântului – titlu de care am
putut dispune (abreviat At:), variante lexicale (abreviat V:), etimologia (abreviat E:),
sensul redat printr-un sinonim sau printr-o definiţie logică, sinonimia şi unul sau
mai multe citate în care se întâlneşte cuvântul-titlu atât în lucrările unor autori
ardeleni sau în legislaţia privitoare la Transilvania, cât şi în lucrările altor autori
care au receptat cuvintele considerate ardelenisme.
Într-un număr viitor vom prezenta alte 75 de cuvinte şi concluziile acestui
studiu.
28

S. Brădeanu, Ștefan Laday și contribuţia sa în literatura juridică românească, în Revista
Română de Drept nr. 12/1968, p. 67.
29
http://legeaz.net/personalitati-juridice/camil-negrea.
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3. Ardelenisme neincluse în Dicţionarul Limbii Române (Literele A-L)
Abnota, verb [At: 1923/E: latinescul abnotare] A înlătura din cartea funciară
menţiunea privitoare la unele fapte juridice sau drepturi de creanţă. 1. Parcela
nr. 1500 a se va abnota şi se va transnota în coala funduară a cumpărătorului30.
2. Trebuie numai să se indice drepturile, imobilele ce se vor adnota sau abnota,
corpurile de avere asupra cărora urmează a se face inscripţiile31. 3. Unele dintre
aceste operaţiuni cu rol de identificare au loc mereu, ori de câte ori se abnotează,
se adnotează sau se transnotează, se parcelează, se desmembrează sau se înglobează
unele porţiuni de proprietate funduară32.
Abnotare, subst. fem. [At: a. 1923/E: abnota] Înlăturare din cartea funciară a
unei menţiuni referitoare la fapte juridice sau drepturi de creanţă care privesc un
imobil intabulat. 1. Abnotarea este separarea unei parcele sau a unei părţi de parcelă dintr-un corp de avere33. 2. Abnotarea este posibilă în patru ipoteze34.
Abnotat, ~ă, adj. [At. a. 1923/E: abnota] Care a fost înlăturat din rândul menţiunilor prevăzute în cartea funciară. Când unele parcele ce fac parte dintr-un corp

de avere tabular se înstrăinează, ele vor fi abnotate din corpul avere de care se
ţineau până acum, iar dacă acel ce dobândeşte parcelele are deja un protocol
funduar, parcelele abnotate vor fi înscrise în acest protocol ca corpuri de avere
independente sau ca părţi ale unui alt corp de avere preexistent35.
Abzice, verb [At. 1923/E: ab+zice, după latinescul abdicere] A renunţa la un
drept sau la o prerogativă. 1. Dreptul la dotaliţiul legal încetează a) dacă soţia abzice
de el…36.2. În decursul pertractării apelatrice… apare că intimaţii… au abzis
reclamantului administrarea bunurilor37. 3. De asemenea, văduva poate să abzică de
la acest drept38. 4. Când domnul aproba unire de moşii între proprietari sau înfieri
abzicea de prerogativa sa39.
30

Șt. Laday, Cărţile funduare, Institutul de Arte Grafice „Cultura”, Cluj, 1923, p. 31.
G. Plastara, Curs de drept civil român, vol. II, Ed. Cartea Românească, București, 1925-1928,
p. 498.
32
M. Georgescu, Proprietatea agrară și dreptul tabular. Studiu de drept comparat cu referire
specială la structura și funcţiunile dreptului agrar, Imprimeria Cărţilor funduare, Cluj, 1937, p. 189.
33
Șt. Laday, op. cit., p. 28.
34
G. Plastara, op. cit., p. 483.
35
Șt. Laday, op. cit., p. 26.
36
G. Plopu, Părţi alese din dreptul privat ungar, I. Dreptul familiar material. II. Dreptul
ereditar, București, 1923, Tipografia Fondul Cărţilor Funduare Cluj, p. 45.
37
Șt. Laday, Codul civil austriac în vigoare în Ardeal completat cu legile și regulamente
modificatoare cuprinzând și jurisprudenţă, vol. I, Ed. Ministerului Justiţiei – Directoratul General
Cluj, Cluj, 1924, p. 502.
38
G. Plastara, op. cit., vol. III, p. 296.
39
I. Minea și L.T. Boga, Cum se moșteniau moșiile în Ţara Românească până la sfârșitul
secolului al XVI-lea? Contribuţiuni la istoria vechiului drept din Ţara Românească, vol. II, Institutul
de Arte Grafice „Presa Bună”, Iași, 1935, p. 8.
31
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Abzicere, subst.fem. [At: 1923/E: abzice] Renunţare la un drept sau la o prerogativă. 1. Pentru validitatea actului de drept se pretinde mai departe document de
notar public regesc…pentru câştigare oneroasă de avere imobilă şi abzicere gratuită
de vreun drept40. 2. O astfel de declaraţiune…este identică cu abzicerea de
ereditate41. 3. În al doilea rând, tratatul conţine o clauză de abzicere din partea
învinsului asupra tuturor pretenţiunilor sale ridicate la începerea răsboiului42.
4. Abzicerea domnului de prerogativele de a ajunge stăpânul moşiilor în desherenţă
se exprima printr-o formulă aproape stereotipă43.
Achizit, subst. neutru, adj.neutru [At: 1923/E: latinescul acquisitus] (Bun) care a
fost dobândit altfel decât prin moştenire. 1. Dotaliţiul scripsal, ca datorie clară
îngreunează lăsământul bărbatului44. 2. Bunurile ce se ţin de lăsământ pot fi bunuri
moştenite sau bunuri dobândite în alt mod (achizite)45. 3. Se deosebeau bunurile în
nobile şi roturiere, în bunuri paterne şi bunuri materne, în bunuri imobile transmise
prin succesiune sau donaţiune numite proprii (propres) şi în achizite (acquets) care
erau imobile dobândite cu alt titlu46. 4. Mobilele şi achizitele, adică bunurile
dobândite altfel decât prin succesiune, alcătuiau o moştenire de sine stătătoare, care
era diferită după apropierea gradului de rudenie47.
Acreşte, verb [At: 1923/E: latinescul accrescere/scris şi accreşte] (Despre partea
succesorală a unui moştenitor) A creşte. Sinonim: a spori. 1. Partea sau cota eredelui
căzut de la ereditare accreşte la partea sau părţile celuilalt erede sau celorlalţi erezi a
căror prin aceasta cresc, se măresc proporţionat48. 2. În cugetul testatorului a fost
de a institui un drept la totalitatea lucrului legat în favoarea şi unuia şi altuia din cei
doi legatari drept care...în caz de caducitate a unui legat acreşte în favoarea legatarului care ajunge la legat49. 3. Partea legatarului gratificat în prim rând nu va
acreşte porţiunile celorlalţi legatari, ci se va cuveni substituitului50.
Advitalitate, subst. fem. [At: 1921/E: latinescul medieval advitalitas, ~atis] Uzufruct.
Uzufruct pentru cauză de moarte (dreptul de advitalitate)51.
40

G. Plopu, op. cit., p. 21.
Șt. Laday, op. cit., secţiunea I, 1926, p. 57.
42
G. Plastara, Manual de drept internaţional public, Ed. Librăriei Socec, București, 1927, p. 514.
43
I. Minea și L. T. Boga, op. cit., vol. I, 1933, p. 23.
44
G. Plopu, op. cit., p. 53.
45
Șt. Laday, op. cit., vol. II, secţiunea I, p. 33.
46
G. Plastara, Curs de drept civil, vol. III, Ed. Cartea Românească, București, 1925-1928, pp. 9-10.
47
M. Eliescu, Moștenirea și devoluţiunea ei în dreptul Republicii Socialiste România,
Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1966, p. 51.
48
G. Plopu, op. cit., p. 586.
49
G. Plastara, op. cit., p. 590.
50
M. Eliescu, op. cit., p. 281.
41

51

Codul civil general Austriac cuprinzând textul oficial, legile, novellele și ordonanţele publicate
pentru completarea și modificarea acestuia sau privitoare la materiile cuprinse în el, aplicabile
unele în Bucovina, altele în Transilvania, traducere de Ioan Corjescu, Imprimeria Statului, București,
1921, p. 336.

68

TEODOR SÂMBRIAN

RSJ NR. 1/2018

Afila, verb [At: 1923/E: necunoscută] A coase între ele mai multe file care
alcătuiesc un act juridic unitar. Originalul se poate şi ulterior afila şi sigila, tot aşa
precum se afilează şi sigilează ulterior şi exibitul autentic52.
Afilare, subst.fem. [A: 1923/E: afila] Operaţiune de coasere a mai multor file
care alcătuiesc un act juridic unitar. Afilarea şi sigilarea coalelor trebuie să se facă
în prezenţa testatorului şi a tuturor martorilor testamentari53.
Afilată, adj.fem. [At: 1823/E: afila] (Despre o filă a unui act juridic) Care a fost
cusută. Formalităţile testamentale să fie adeverite de martori testamentali pe însuşi
documentul testamental, nu pe vreo coală de hârtie separat şi adresată sau chiar
afilată cu sigilla testament54.
Afilator, ~oare, adj. [At: 1923/E: afila + sufixul -tor] Care realizează afilarea. Pe
testament, capetele firului afilator pot fi confirmate cu mai multe sigilii55.
Amăsurat, ~ă, adj. şi adverb[At: 1923/E: prefixul a- +măsurat] Care corespunde
unei situaţii. Sinonime: adecvat, corespunzător, potrivit. 1. Dacă activitatea executorului testamental durează timp mai îndelungat, amăsurat complexului lăsământal,
executorul testamental are a da comput despre fiecare an economic separat56. 2. Cine
deci are dreptul uzului vreunui bun, acela poate trage din acel bun... folosul amăsurat
poziţiunei, ocupaţiunei şi gospodăriei sale57.
Amovare, subst.fem. [At: 1923/E: amova, după latinescul amovere] Îndepărtare,
înlăturare. 1. Funcţiunea executorului testamental înceată... prin amovare de la
funcţiune de către judecătoria lăsământului58. 2. Teoria amovării..., adică a mişcării,
ridicării, deplasării... inspirată dintr-o definiţie a lui Ulpian59.
Artezic, ~ă, adj. [At: 1926/E: maghiarul artezi] Artezian. Se stipulează dreptul
intimatului – relativ la folosinţa unei cantităţi de apă din fântâna artezică60.
Asemnare, subst.fem. [At: 12 septembrie 1919/E: asemna] Emitere a unui
mandat de plată. Banca este datoare a-l înştiinţa în scrisoare recomandată despre
asemnare61.
Av, subst.masc. [At: 1923/E: latinescul avus] (În vechiul sistem succesoral
maghiar aplicabil în Transilvania) Tată al unui strămoş sau al unei strămoaşe.
52

G. Plopu, op. cit., p. 727.
Ibidem, p. 649.
54
Ibidem, p. 720.
55
Ibidem, p. 740.
56
G. Plopu, op. cit., p. 975.
57
Șt. Laday, op. cit., vol. I, p. 781.
58
G. Plopu, op. cit., p. 975.
59
C.G. Rătescu, I. Ionescu-Dolj, I.Gr. Perieţeanu et.al., Codul penal Carol al II-lea adnotat, vol.
III, Ed. Librăriei Socec, București, 1937, p. 411.
60
Șt. Laday, op. cit., vol. II, secţiunea II, p. 360.
61
Art. 43, Decret-lege nr. 3911 pentru reforma agrară în Transilvania, Banat și ţările ungurene,
M. Of. nr. 117 din 12 septembrie 1919, apud C. Hamangiu, op. cit., p. 204.
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1. Ascendenţii mai îndepărtaţi (av, proav, atav)62. 2. În linie ascendentă, părinţii tatălui

şi mamei constituie pavanrela moşilor şi bunicelor, apoi parantela strămoşilor, a
avilor şi parantela proavilor63.
Avă4, subst.fem. [At: 1923/E: latinescul ava] (În vechiul sistem de drept succesoral maghiar aplicabil în Transilvania) Mamă a unui strămoş sau a unei strămoaşe64.
1. Părinţii strămoşilor şi strămoaşelor se numesc avi şi ave65. 2. Părinţii moşilor şi

bunicelor sunt strămoşii şi strămoaşele, iar părinţii acestor strămoşi poartă numele
de avi şi ave66.
Avitic, ~ă, adj. [At: 1923/E: latinescul aviticus] Care a fost moştenit de la străbuni.
1. Imobilul moştenit (avitic) era considerat ca o avere a întregei familii67. 2. Toate bunurile aviticeale iobagilor despre care nu s-a dispus prin testament, le vor eredita în
părţi egale fiii şi fetele din matrimoniul legal68. 3. În vechiul drept s-a făcut o
diferenţă între averea achiziţionată şi averea avitică sau strămoşească, neexistând
pentru aceştia din urmă decât regulele succesiunei ab intestat69. 4. O distincţie esenţială şi caracteristică dreptului feudal a fost în Transilvania pentru imobilele nobiliare,
aceea între bunurile avitice (bona avitica) şi bunurile dobândite (bona acquisita)70.
Aviticism, subst. Neutru [At: 1923/E: avitic+ sufixul -ism] Aviticitate. Încetând
atât sistemul de donaţiune, cât şi instituţiunea aviticisismului..., s-a creat o viaţă
juridică de tot nouă71.
Aviticitate, subst.fem. [At: 1921/E: latinescul aviticitas, ~atis] Sistem ereditar care
a funcţionat în Ungaria şi Transilvania în perioada 1351-1848 ce presupunea ca bunurile moştenite de la strămoşi să fie transmise cu precădere rudelor de sânge ale
defunctului. 1. Acest principiu este considerat şi de Constituţiunea maghiară (conf.

art. 14 pat. impar. de aviticitate cu privire la dobândirea bunurilor imobiliare)72.
2. În urma acestui sistem care cu un singur cuvânt se numeşte aviticitate, economia
62
63

G. Plopu, op. cit., p. 207.
G. Plastara, op. cit., p. 279.

Dicţionarul Limbii Române înregistrează trei omonime: avă1, cu etimologie turcescul av și
definit ca „Plasă de pescuit așezată vertical în apă”, avă2, variantă lexicală pentru arvă, cu etimologie
necunoscută, definit ca dans popular și avă3, cu etimologie neogrecescul avvas, definit ca tată,
64

părinte, abate, arhimandrit, egumen.
65
G. Plopu, op. cit., p. 209.
66
G. Plastara, op. cit., p. 279.
67
Șt. Laday, Cărţile funduare, Institutul de Arte Grafice „Cultura”, Cluj, 1923, p. 31.
68
G. Plopu, op. cit., p. 32.
69
G. Plastara, op. cit., p. 277.
70
V. Șotropa, în I. Ceterchi (coord.), Istoria dreptului românesc, vol. I, Ed. Republicii Socialiste
România, București, 1980, p. 537.
71
G. Plopu, op. cit., p. 386.
72
Dreptul civil al ţinuturilor ardelene și ungurene în comparaţiune cu dreptul civil român.
Cursuri ţinute de prof. univ. Camil Negrea la Facultatea de Drept din Cluj, vol. I, Biroul de ziare și

librărie Friedman, Cluj, 1921, p. 154.
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modernă nu s-a putut desvolta73. 3. După principiile fundamentale ale sistemului de
donaţiune şi ale instituţiunii aviticităţii, posesorul nu putea dispune liber nici între
vii, nici pentru caz de moarte despre bunurile donatare şi avitice74. 4. Conform
principiilor acelei instituţiuni de aviticitate, averea trebuie să treacă moştenitorilor
în baza ereditării legale75. 5. Antihreza... a fost abolită prin patenta imperială din
29 mai 1853 care a desfiinţat întregul sistem feudal al aviticităţii76.
Banatic, ~ă, adj. [At: 1929/E: latinescul Banaticus] Bănăţean. 1. Confrontând
această motivare şi… textul identic… al „urbariului banatic” emis în anul 1780…, e
fără dubii că culegerea de lemne uscate… fără solvire sau altă contraprestaţiune… a
fost acel favor care le-a completat iobagilor banatici77. 2. În Banat a fost districtul
regimentului româno-banatic… cu reşedinţa la Caransebeş78.
Brilia, verb [At: 1929/E: franţuzescul briller scris şi: brillia] A face să strălucească.
I s-a deschis ocasiunea ca în faţa ţărei întregi se-şi brillieze ştiinţa vastă şi admirabila eloquenţă79.
Capitlu, subst.neutru [At: 1923/E: latinescul capitulum] Organism de coordonare
şi apărare a intereselor unei comunităţi religioase catolice. 1. Biblioteca episcopului,
dimpreună cu manuscrisele rămase după dânsul... trec la capitlu pe seama bibliotecii
capitulare80. 2. În punctul 9 al testamentului său l-a obligat pe intimat, pe capitlul
diecezan greco-catolic din Lugoj, ca fiecărui să-i solvească o sumă legatară de 100
de coroane81. 3. Ni s-a păstrat ştirea că la 25 iulie 1467 înaintea capitlului de Oradea
mai mulţi nobili români din districtul Caransebeşului s-au obligat să se moşteniască
iure fraterneli, în caz că vreunul dintre ei moare fără urmaş82. 4. Sunt membri ai
adunării generale... orice membru activ al capitlului diocezan83. 5. Capitlul era dator
să facă cercetarea cuvenită şi să pună în posesie pe donatar84. 6. În total capitlurile
săseşti parohiale aveau jurisdicţie asupra a 202 sate regeşti şi a oraşelor respective85.
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Șt. Laday, Cărţile funduare, Institutul de Arte Grafice „Cultură”, Cluj, 1923, p. 33.
G. Plopu, op. cit., p. 160.
75
G. Plastara, op. cit., p. 277.
76
O. Sachelarie, V. Sotropa, în O. Sachelarie, N. Stoicescu (coord.), Instituţii feudale din ţările
române. Dicţionar, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1988, p. 16;
77
G. Plopu, Părţi alese din dreptul privat ungar. Tomul I. I. Partea generală. II. Dreptul real,
Tipografia „Ateneul”, Oradea-Mare, 1929, p. 1017.
78
V. Șotropa, N. Stoicescu, în O. Sachelarie, N. Stoicescu, op. cit., p. 161.
79
G. Plopu, op. cit., p. 161.
80
G. Plopu, Părţi alese din dreptul privat ungar. I. Dreptul familiar material. II. Dreptul ereditar,
Tipografia Fondul Cărţilor Funduare Cluj, București, 1923, p. 520.
81
Șt. Laday, Codul civil austriac..., vol. II, secţiunea I, Ed. Curţii de Apel Cluj, Cluj, 1926, p. 156.
82
I. Minea și L. T. Boga, op. cit., vol. I, p. 21.
83
Art. 6, Statutele diocezei catolice de rit latin de Alba-Iulia, M. Of. nr. 180 din 3 august 1932,
apud C. Hamangiu, op. cit., vol. XX, Ed. Libr. „Universala”, Alcalay&Co, București, 1933, p. 640.
84
Al. Herlea, în I. Ceterchi (coord.), op. cit., p. 239.
85
D.A. Lăzărescu, în O. Sachelarie și N. Stoicescu, op. cit., p. 68.
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Casatoriu, ~ie, adj. [At: 1923/E: franţuzescul cassatoire] Care anulează, care
desfiinţează (un act, o hotărâre judecătorească etc.) Ce atinge în locul al doilea
clauzulele mandatorii şi casatorii...acestea niciodată nu împiedică pe eredele autorizat sau constrâns la porţiune legitimă să-şi validiteze pe cale legală această
pretenţiune ereditară86.
Categoriza, verb [At: 1923/E: franţuzescul catégoriser] A ordona după categorii.
Sinonim: categorisi. Doctrina încearcă în diferite feluri de a categoriza, adică de a
forma semne în care să între toate faptele producătoare de obligaţiuni87.
Cautelar, ~ă, adj. [At: 1923/E: cautelă] Referitor la cautelă. Este avantagios pentru
erede omiterea din testament a sancţiunii cautelare88.
Circumscripţial, ~ă, adj. [At: 1937/E: circumscripţie] Care aparţine unei circumscripţii. În regimul cel mai perfecţionat al cărţilor funduare, regimul austriac
din 1871, întreg teritoriul unei ţări este împărţit în porţiuni cadastrale pe planuri
speciale întreţinute de fiecare oficiu circumscripţial de carte funduară89.
Composesoral, ~ă, adj. [At: 30 iulie 1921/E: composesor+ -al] Care aparţine unui
composesorat. 1. Se exceptează pădurile comunale-urbariale şi composesorale90.
2. La pădurile composesorale şi moşneneşti garanţia de regenerare... urmează a se
depune la administraţia composesoratului...91.
Concipiat, ~ă, adj. [At: 1929/E: concipia] Conceput. Curia regească stabileşte
deciziunea concipiată în modul următor92.
Confinial, ~ă, adj. [At: 9 iulie 1921/E: latinescul confinialis] Contiguu, limitrof.
Când la una şi aceeaşi moşie este necesară fixarea a două linii confiniale..., atunci
taxarea se stabileşte la 2000 lei93.
Convalida, verb [At: 1923/E: italienescul convalidare] A ratifica. Contractul încheiat
împotriva acestei oprelişti nu poate fi convalidat nici prin aprobare94.
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G. Plopu, op. cit., p. 418.
C. Negrea, Dreptul civil al ţinuturilor ardelene și ungurene..., vol. III, Ed. Librăriei G. Onișor,
Cluj, 1923, p. 5.
88
G. Plopu, op. cit., p. 422.
89
M. Georgescu, op. cit., p. 78.
90
Art. 6, Lege pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, M. Of.
nr. 93 din 30 iulie 1921, apud C. Hamangiu, op. cit., vol. IX-X, p. 734.
91
Art. 55 din ult., Decizia nr. 160934/1935 a Ministerului Agriculturii și Domeniilor, M. Of.
nr. 226 din 2 octombrie 1935, apud C. Hamangiu, op. cit., vol. XXIII, București, 1936, p. 841.
92
G. Plopu, op. cit., vol. II, p. 949.
93
Art. 41 lit. b), Deciziunea pentru executarea lucrărilor de măsurătoare și parcelare a inspectoratului geodezic și cadastral din Cluj, M. Of. nr. 76 din 9 iulie 1921, apud C. Hamangiu, op. cit.,
vol. IX-X, p. 645.
94
C. Negrea, op. cit., vol. III, partea I, p. 59.
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Convalidare, subst.fem. [At: 1923/E: convalida] Ratificare. Sinonim: confirmare.
1. Convalidarea contractului nu este exclusă95. 2. Biserica a socotit că deci poate
proceda la validarea sau convalidarea tainelor săvârşite în afara ei96.
Coramiza, verb [At: 1923/scris şi –isa/E: necunoscută] A subscrie un act în
calitate de martor. Această declaraţiune a coramisat-o încă un martor97.
Coramizare, subst. fem. [At: 1923/E: coramiza] Subscriere a unui act în calitate
de martor. Era suficient dacă aceste contracte se făceau în scris, pe lângă coramizarea a doi martori, fără vreo altă formalitate98.
Coramizator, ~oare, adj. [At: 1929/ E: coramiza+ sufixul -tor] Care subscrie un
act în calitate de martor. Femeile nu pot fi martori coramizatori la documentele
cari au servit de bază la introducerea vreunui drept în cărţile funduare99.
Creancier, subst.masc. [At: 1937/E: franţuzescul créancier] Persoană care deţine
un drept de creanţă. Sinonim: creditor. Sub pedeapsă de nulitate a hipotecei, creancierul hipotecar trebuia să înscrie dreptul său într-un registru special100.
Curand, subst.masc. [At: 12 septembrie 1919/E: latinescul curandus] Persoană
aflată sub curatelă. 1. Se vor expropria în întregime...toate proprietăţile rurale...ale
alienaţilor şi curanzilor întrucât nu au descendenţi101. 2. Prin capacitate juridică se
înţelege major, minor interzis, curand102. 3. Sedria orfanală decide... luând în consideraţiune interesul pupilului sau curandului103. 4. Curatorul numit de sedria orfanală...
nu poate reprezenta pe curand căci capacitatea acestuia nu este restrânsă104.
Curatorat, subst.neutru [At: 1921/E: curator] Curatelă. Dacă dintre cei chemaţi în
puterea legii sau cari sunt propuşi pentru tutorat sau curatorat, unul s-ar oferi să
primească funcţiunea de tutor sau curator fără onorariu..., acela va avea preferinţă...105
Cutumal, ~ă, adj. [At: 1923/E: cutumă] Cutumiar. Îl prezintă regelui cu rugarea
ca, citindu-l, să-l aprobe, să-l întărească ca lege şi drept cutumal de valoare
perpetuă106.
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C. Negrea, op. cit., p. 138.
I.N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie și administraţie bisericească, vol. II, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1990, p. 119.
97
G. Plopu, op. cit., vol. I, p. 783.
98
Ibidem, p. 893.
99
Ibidem, vol. II, p. 23.
100
M. Georgescu, op. cit., p. 70.
101
Art. 2 pct. 2 lit. c), Decret-lege nr. 3911 pentru reforma agrară în Transilvania, Banat și ţările
ungurene, M. Of. nr. 117 din 12 septembrie 1919, apud C. Hamangiu, op. cit., vol. IX-X, p. 194.
102
Art. 2 alin. 3, Regulamentul de aplicare al legii pentru reformă agrară din Transilvania,
Banat, Crișana și Maramureș, M. Of. nr. 174 din 4 noiembrie 1921, apud C. Hamangiu, op. cit.,
pp. 756-803.
103
Codul civil general austriac..., p. 533.
104
Șt. Laday, op. cit., vol. II, secţiunea II, p. 47.
105
Codul civil general austriac..., p. 490.
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G. Plopu, op. cit., vol. I, p. 8.
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Cuxă, subst.fem. [At: 1921/ scris şi kuxă / V: (subst. neutru)/ kux / E: germanul
Kux] Drept de participare la beneficiile rezultate din exploatarea în asociere a
minelor din Transilvania. 1. Dreptul la porţiune a unei mine se numeşte kux (sau
obligaţie de mină). Cumpărarea unui kux aparţine contractelor aleatorii107. 2. Acţiunea
vreunei mine se numeşte parte minieră (cuxă)108. 3. Asociaţiunile de exploatare

minieră în care participarea la averea socială este constituită pe părţi (cuxe) sunt
obligate...să se transforme în societăţi anonime miniere române109. 4. Aceste cotepărţi sunt acţiile-cuxele-miniere cari au calitatea juridică de obiect mobil110. 5. Asociaţiunile de exploatare minieră la care participarea la averea asociaţiunii este
constituită prin părţi (cuxe) existente la data promulgării legii din 28 martie 1929
vor putea să funcţioneze mai departe în condiţiunile în cari au fost constituite111.
6. Regulamentul... se va aplica... şi asociaţiunilor miniere pe kuxe din Ardeal şi
Banat112. 7. În regiunile miniere din Munţii Apuseni şi Baia-Mare se pot înfiinţa
asociaţiunii miniere pe cuxe (părţi de participare) numai de către băştinaşi pentru
exploatarea zăcămintelor miniere113. 8. O originală adoptare la specificul exploatărilor miniere a tradiţiilor comunitare agrare româneşti a fost sistemul cuxelor,
folosit în exploatările miniere mici114.
Derelicţiune, subst.fem. [At: 1921/E: latinescul derelictio, ~onis] Încetare a dreptului de proprietate prin abandonarea lucrului. 1. Noul titular nu va fi titular cu
titlu originar, ci cu titlu derivativ, intrând în drepturile aceluia care a executat actul
de derelicţiune115. 2. Dreptul de proprietate nu încetează, nu se prescrie… nu se
pierde decât prin înstreinare (derelicţiunea imobilelor nu este cu putinţă)116. 3. Nici
derelicţiunea, nici ocupaţiunea nu se poate validita ca mod de achiziţiune117.
Desubiectiviza, verb [At: 1921/E: de- + subiectiviza] 1. A face să înceteze caracterul subiectiv. 2. (Despre un drept) A continua să existe după ce subiectul sau
titularul dreptului şi-a încetat existenţa. Creanţele întemeiate pe efecte la ordin sau
107
108
109

Codul civil general austriac…, p. 341.
Șt. Laday, op. cit., vol. II, secţiunea II, p. 473.

Art. 84 Regulamentul pentru recunoașterea și validarea drepturilor miniere, M. Of. nr. 78
din 5 aprilie 1928, apud C. Hamangiu, op. cit., vol. XV-XVI, p. 1929.
110
G. Plopu, op. cit., vol. II, p. 648.
111
Art. 83 alin. 1 Regulamentul pentru recunoașterea și validarea drepturilor miniere câștigate,
M. Of. nr. 278 din 8 decembrie 1930, apud C. Hamangiu, op. cit., vol. XVIII, 1931, p. 1000.
112
Art. 264 alin. ult., Lege pentru exploatarea minelor, M. Of. nr. 71 din 28 martie 1929, apud
C. Hamangiu, op. cit., vol. XVII, 1930, p. 352.
113
Art. 284 alin. 1, Lege pentru modificarea unor articole din legea minelor, M. Of. nr. 69 din
24 martie 1937, apud C. Hamangiu, op. cit., Fundator: C. Hamangiu. Continuatori: G. Alexianu și
C.Șt. Stoicescu, vol. XXV/I, Imprimeria Centrală, București, 1938, p. 704.
114
L.P. Marcu, în I. Ceterchi (coord.), op. cit., vol. II, partea a II-a, p. 25.
115
C. Negrea, op. cit., vol. I, p. 116.
116
Șt. Laday, Cărţile funduare, Institutul de Arte Grafice „Cultura”, Cluj, 1923, p. 206.
117
G. Plopu, op. cit., p. 426.
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la purtător, ajungând în condiţiunea juridică de res nullius…, se „desubiectivează”,
fără a se distruge în acest caz dreptul însuşi118.
Desubiectivizare, subst.fem. [At: 1921/E: desubiectiviza] Situaţia în care un drept
continuă să existe după ce titularul său şi-a încetat existenţa. Se întreabă adecă,
dacă este mai util de-a admite desubiectivizarea vremelnică a vreunui drept
subiectiv119.
Desubiectivizat, adj. Neutru [At: 1921/E: desubiectiviza] (în sintagma) Drept~.
Drept care continuă să existe după ce titularul dreptului şi-a încetat existenţa.

Astfel, în doctrina austriacă se privesc desubiectivizate drepturile în următoarele
ipoteze...120.
Disens, subst.neutru [At: 1923/E: latinescul dissensus] 1. Deosebire de păreri.
Sinonim: dezacord. 2. (în drept) Lipsă a consimţământului. Nu este eroarea unuia
dintre contractanţi, adecă dezacordul între ceea ce el a înţeles a face şi a declara, ci
disensul, adecă dezacordul celor două declaraţiuni121.
Escontentat, ~ă, adj. [At: 1923/E: escontenta]Care a primit o despăgubire (mai
ales bănească). 1. Partea ereditară a eredelui escontentat cade respectivului erede
care a dat contravaloarea de escontentare122. 2. Dacă părintele escontentează pe
copilul său de pretenţiunea de ereditate... acest fapt are de urmare juridică cum că...
dreptul părintelui... nu e restrâns la pretenţiunea referitoare la porţiunea legitimă a
copilului escontentat123.
Escontentativ, ~ă, adj. [At: 1929/E: escontenta + tiv] Care acordă o despăgubire.
Dreptul subpignorativ...asupra dreptului ipotecar întabulat...sub formă de cesiune în
baza protocolului de împignorare escontentativă124.
Escontentator, ~oare, adj. [At: 1923/E: escontenta+ sufixul -tor] Care achită o
despăgubire (mai ales bănească). 1. Copilul escontentat de regulă n-are drept de a
forma pretenţiune de ereditate legală asupra lăsământului părintelui escontentator125. 2. Copilul escontentat de regulă n-are drept a forma pretenţiune de ereditate sub titlu de ereditate legală asupra lăsământului părintelui escontentator126.
Exarendat, ~ă, adj. [At: 1929/ V: -arân/ E: exarenda] Care a fost dat sau a fost
luat în arendă. Drept de pign legal îi compete... pe vitele aflătoare pe bunul
exarândat127.
118

C. Negrea, op. cit., p. 116.
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, vol. III, partea I, p. 134.
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G. Plopu, op. cit, vol. I, p. 137.
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Șt. Laday, op. cit., vol. II, secţiunea I, p. 54.
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G. Plopu, op. cit., vol. II, p. 959.
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G. Plopu, op. cit., vol. I, p. 141.
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Șt. Laday, op. cit., p. 54.
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G. Plopu, op. cit., vol. II, p. 791.
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Exarendator, subs. masc. [At:1929/E:exarenda+ -tor] Persoană care dă în arendă.
Dreptul de pign legal îi compete… exarendatorului128.
Exculpa, verb [At: 1923/E: franţuzescul exculper] A disculpa. Stăpânul trebuind
să probeze că a satisfăcut obligaţiunile sale legale, nu va fi exculpat decât dacă arată
că persoana de serviciu încredinţată a fost aptă de a duce la bun sfârşit însărcinarea129.
Exculpare, subst.fem. [At: 1923/E: exculpa] Disculpare, dezvinovăţire. Exculparea
are deci loc dacă tatăl etc. probează că n-a putut împiedica faptul prejudiciabil130.
Fasiona, verb [At: 1923/E: fasiune] A declara. 1. E.B. însă aceea a fasionat că el
nu a fost chemat la facerea testamentului ca martor testamental131. 2. Ceilalţi trei
martori unanim au fasionat că testatorul înaintea lor nici-o declaraţiune n-a făcut132.
Fasiune, subst.fem. [At: 1923/E: germanul Fassion, latina medievală fassio, -onis]
Declaraţie. 1. După legea veche... are facultate liberă de a dispune şi a celebra a face
declaraţiune (fasiune) perenală133. 2. Curtea de Apel în motivele sentinţei intonează
expres că aprecierea fasiunilor martorilor o face în mod suveran134.
Fatigiu, subst.neutru [At: 1929/E: franţuzescul fatigue] Oboseală, efort. Dreptul...
fără greutate, uşor şi fără niciun fatigiu se imprimă...involuntar în sufletul fiecărui
individ135.
Financializa, verb [At: 12 septembrie 1919/E: finanţe + -liza] A finanţa. „Banca
Agrară” va intermedia şi va financializa pe de o parte, împărtăşirea cu pământ a
celor în drept136.
Geodetic, ~ă, adj. [At: 9 iulie 1921/E: franţuzescul géodetique] Geodezic.
Inginerul antreprenor se obligă de a pregăti şi executa această lucrare... conform
normelor şi instrucţiunilor geodetice referitoare la comasări137.
Gravamen, subst.neutru [At: 1923/E: germanul Gravamen] Capăt de acuzare,
cerere. 1. Numai nobilii...se presentau, îşi predau gravamenele şi regele cu curia lui
128

Ibidem.

129

C. Negrea, op. cit., p. 182.
Ibidem, p. 179.
131
G. Plopu, op. cit., vol. I, p. 726.
132
Șt. Laday, op. cit., p. 119.
133
G. Plopu, op. cit., p. 19.
134
Șt. Laday, op. cit., p. 119.
135
G. Plopu, op. cit., vol. I, p. 163.
130

136

Art. 2 lit. a), Decret-lege nr. 4167 privitor la înfiinţarea Băncii Agrare pentru îndeplinirea
reformei agrare în Transilvania, Banat și Ţările ungurene, M. Of. nr. 125 din 12 septembrie 1919,
apud C. Hamangiu, op. cit., vol. IX-X, p. 205.
137
Art. 2 lit. d), Deciziunea pentru executarea lucrărilor de măsurătoare și parcelare a inspectoratului geodezic și cadastral din Cluj, M. Of. nr. 76 din iulie 1921, apud C. Hamangiu, op. cit.,
vol. IX-X, p. 645.
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numaidecât „făcea lege între părţi”138. 2. Gravamenele reclamanţilor... sunt în strânsă
legătură cu plânsoarea139.
Gravamina, verb [At: 1923/E: germanul gravaminieren] A contesta, a face
plângere. 1. Văduva numai faţă de un astfel de donatar poate gravamina... violarea
dreptului vidual...140 2. Intimatul gravaminează sentinţa şi susţine în petitul de
reviziune că numai acela este responsabil pentru urmările unui fapt criminal141.
Gravaminat, ~ă, adj. [At: 1929/ E: gravamina] Care este contestat. Din punctul
de vedere al reviziunei, ca recerinţă de validitate gravaminată de reclamanţi este
omiterea precetirei testamentului de unul din martorii testamentari cari ştiu ceti şi
scrie142.
Gubernial2, ~ă, adj. [At: 19 iulie 1919/E: guberni(u) + -al] Care aparţine guberniului, organul administrativ suprem al Transilvaniei sub stăpânirea austriacă143.
1. Recursurile pendinte la desfiinţata casaţie gubernială... se vor rezolva de către
tribunalele de judeţ144. 2. Înaltul guberniu regesc al vestitului Mare Principat al

Transilvaniei sau înaltul Consiliu Gubernial regesc...145
Hameişte, subst.fem. [At: 12 septembrie 1919/E: hamei+ sufixul -işte] Plantaţie de
hamei. 1. Pentru aceeaşi problemă se va putea expropria...şi părţi din grădini de
legume şi pomi, din pometuri şi hameişti146. 2. Patrimoniul viticol cuprinde suprafaţa
ocupată cu vii pe rod şi tinere..., a hameiştelor pe rod şi tinere...147. 3. Clasificarea
viilor, livezilor, hameiştilor, grădinilor de zarzavat se poate face mai bine după
sistemul economic al venitului net148.
Indivizionat, ~ă, adj. [At: 1937/E: indiviziune] Care se află în indiviziune. Se va
mai preciza de asemeni cota-parte a fiecăruia dintre proprietarii indivizionaţi149.
138

G. Plopu, op. cit., p. 12.
Șt. Laday, op. cit., vol. II, secţiunea II, p. 105.
140
G. Plopu, op. cit., p. 359.
141
Șt. Laday, op. cit., p. 557.
142
Șt. Laday, op. cit., vol. II, secţiunea I, p. 143.
143
Dicţionarul Limbii Române înregistrează omonimul gubernial ca variantă lexicală pentru
cuvântul-titlu guvernial, definit numai în cazul sintagmelor consilier guvernial și secretar guvernial
ca „Titlu ce se dădea funcţionarilor cu un anumit grad în ierarhia administrativă de altă dată a
Austro-Ungariei”.
144
Art. 1, Decret-lege nr. 3032/1919, M. Of. nr. 74 din 19 iulie 1919, apud C. Hamangiu, op. cit.,
vol. IX-X, p. 126.
145
Vl. Hanga, în I. Ceterchi (coord.), op. cit., vol. I, p. 288.
146
Art. 9 alin. 2, Decret-lege nr. 3911 pentru reforma agrară în Transilvania, Banat și ţările
ungurene, M. Of. nr. 117 din 12 septembrie 1919, apud C. Hamangiu, op. cit., p. 196.
147
Normele Metodologice nr. 7/1987 privind indicatorii din agricultură și silvicultură, apud
D. Burghelea, Drept funciar și cadastru român, vol. II, Ed. Moldova, Iași, 1995, p. 529.
148
M. Miclea, Mic lexicon de cadastru și carte funciară, Ed. All Beck, București, 2000, p. 9.
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M. Georgescu, op. cit., p. 139.
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Inexcepţionabil, ~ă, adj. [At: 1923/E: necunoscută] Care nu admite vreo excepţie.
Întreprinderea nu se poate libera deci de răspundere...arătând că arangiamentul de
exploataţiune este cu totul inexcepţionabil150.
Inexeculpabil, ~ă, adj. [At: 1923/E: latinescul inexculpabilis] Care nu admite
disculparea. Răspunderea acută şi vina inexculpabilă a hangiilor... are temeiul în aceea
că ei ar fi trebuit să-şi aleagă personalul cu o grijă mai mare decât alţi patroni151.
Interimaritate, subst.fem. [At: 1929/ V: ~mali/ E: interimar + sufixul -itate] Stare
de interimat. Sinonim: provizorat. Această enunţiaţiune... înseamnă... interimalitate,
adică...drept interimal152.
Iobagional, ~ă, adj. [At: 1929/ E: iobag+ -ional] Referitor la iobag. Posesiune
urbarială s-au numit „fondurile intravilane şi extravilane” cari au fost introduse în
„tabulele urbariale”, păstrate în archiva comitatensă ca substrat al fondurilor iobagionale urbariale sau ca substrat al fondurilor jelereşti urbariale153.
Împemnorare, subst.fem. [At: 1923/E: în+ pemnorare] Garantare a unei datorii
cu un bun mobil sau imobil. Oricare erede sau descendent al primului donatar... a
putut oricând... a ataca vânzarea, împemnorarea sau orice altă înstrăinare a bunului
donat154.
Împrotocolare, subst. fem. [At: 1929/V: im~/E: împrotocola] Înscriere într-un
protocol, într-un proces-verbal. Practica judiciară a sistematizat unele regule de
împrotocolare a datoriilor pignorative, fără însă ca aceste se fi avut caracter de
ipotecă155.
Împrotocolat, ~ă, adj. [At: 20 iulie 1920/V: ~ima/E: împrotocola] Care a fost
înscris, înregistrat sau consemnat într-un protocol ori proces-verbal. 1. Contractul
aici anexat..., împrotocolat la resortul cultelor şi instrucţiunii publice... şi aprobat de
consiliul dirigent al Transilvaniei... face parte din prezenta lege156. 2. Drepturile
câştigate înaintea legii prezente rămân neatinse cu privire la alatura împrotocolată,
la dotaliţiu şi la parafernă157.
Învăduvit, ~ă, adj. [At: 1923/E: în- + văduvit] Care a devenit văduv sau văduvă.
Consoarta învăduvită e obligată faţă de bărbatul ei a păstra cu pietate fidelitatea
conjugală158.
150

C. Negrea, op. cit., p. 199.
Ibidem, p. 176.
152
G. Plopu, op. cit., vol. II, p. 848.
153
Ibidem, p. 970.
154
Ibidem, vol. I, p. 190.
155
Ibidem, vol. II, p. 822.
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156
Art. 4, Lege pentru crearea unui institut de speologie la Universitatea din Cluj, M. Of.
nr. 86 din 20 iulie 1920, apud C. Hamangiu, op. cit., vol. IX-X, p. 392.
157
Ibidem, vol. I, p. 35.
158
Ibidem, p. 374.
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Jeleresc, ~ească, adj. [At: 1923/E: jeler + -esc] Care se referă la jeler. 1. Fondurile
jelereşti cari constau numai din intravilan, fără fond extravilan159. 2. L(egea) nr. XXV
din 1896... privind răscumpărarea anumitor categorii de bunuri (jelereşti)160.
Judicatură, subst.fem. [At: 1923/E: judeca+ -tură] Practica instanţelor judecătoreşti. Sinonim: jurisprudenţă. În judicatură, adică înaintea instanţelor judiciare, e
usuată expresiunea că pe părintele mort înaintea decedatului îl reprezintă descendenţii lui161.
Lăsământar, ~ă, adj. [At: 1923/V: ~al/E: lăsământ] Care aparţine unui lăsământ,
unei moşteniri. Sinonim: ereditar, succesoral. 1. Soţia în privinţa dotaliţiului, în cazul
morţii bărbatului, are drept de retenţiune asupra averii lăsământare a aceluia162.
2. Lăsământul este predat lor de judecătoria lăsământală163.
Legislatoric, ~ă, adj. [At: 12 septembrie 1919/E: legislator+ -ic] Care se referă la
legi. Sinonim: legislativ. 1. Consiliul va înainta opiniunea sa motivată...de câte ori se
va ivi necesitatea unor noi dispoziţii fie legislatorice, fie adminsitrative164. 2. Această
necesitate e recunoscută şi în decretul regal din 4 maiu 1920, No. 2008 (ratificat
ulterior de corpurile legislatorice)165.
Legitimativ, ~ă, adj. [At: 1923/E: legitima + -tiv] Care face ca un copil din afara
căsătoriei să dobândească statutul juridic al unui copil născut din căsătorie. Puterea
de drept legitimativă a matrimoniului contractat ulterior de la naşterea copilului
are putere retroactivă166.

159

G. Plopu, op. cit., vol. I, p. 972.
V. Șotropa, în I. Ceterchi (coord.), op. cit., vol. II, partea a II-a, p. 52.
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Ibidem, vol. I, p. 221.
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Ibidem, p. 52.
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Șt. Laday, op. cit., vol. I, p. 503.
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Art. 13 alin. 9, Decret-lege nr. 3911 pentru reforma agrară în Transilvania, Banat și ţările
ungurene, M. Of. nr. 117 din 12 septembrie 1919, apud C. Hamangiu, op. cit., vol. IX-X, p. 198.
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G. Plopu, op. cit., p. 3.
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Ibidem, p. 394.
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UNELE ASPECTE CONTROVERSATE
PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE
Prof. univ. dr. Sebastian RĂDULEŢU
Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
Avocat, Baroul Dolj

Some controversed aspects on the criminal liability of the legal person
Abstract

The main purpose of this paper is not to analyse in depth the individual
criminal liability for the offences perpetrated in corporate context, but rather to
assess how the concurring criminal liabilities – individual and corporate – are
reconciled in Anglo-Saxon legal systems. The difficulty of allocating blame between
these potential offenders is illustrated by the very fact that prosecutors prefer to
focus on the individual employee, whose liability is in general the easiest to prove.
However, the difficulty with this is that the potential offenders who act in the
organisational framework could try to direct the fact-finders’ attention to each
other, in order to avoid their own liability as to the offence perpetrated. Or
conversely, the organisation can try to scapegoat its employees. This article will try
to analyse the criminal law approach to this problem of a plurality of offenders,
acting in the organisational framework and having close connections between them.
Therefore, it will present how the Anglo-Saxon legal systemsuse different specific
doctrines: conspiracy, complicity and various legal theories extending corporate
officers’ liability beyond the limits of complicity.
Keywords: corporate crime; conspiracy; complicity; criminal liability.
Un aspect interesant în dreptul comparat îl reprezintă raporturile dintre răspunderea penală a persoanei juridice şi cea a persoanelor fizice implicate în
activitatea infracţională. Prezentul articol îşi propune să analizeze unele probleme
relevante în această materie întâlnite în sistemele de drept de origine anglo-saxonă.
Infracţiunile săvârşite în contextul organizaţional specific unei persoane juridice,
presupun anumite caracteristici particulare. Autorii lor – persoane fizice sau
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juridice – urmăresc în general scopurile economice ale organizaţiilor respective1.
În doctrina anglo-saxonă de specialitate, mai ales din domeniul criminologiei, fenomenele infracţionale care au drept autori societăţi comerciale sau chiar persoane
fizice, dar care acţionează în contextul specific al unei entităţi economice şi pentru
atingerea scopurilor acestei organizaţii, poartă denumirea de „corporate crime”2.
Acest fenomen este considerat a fi un tip de infracţionalitate colectivă3, făcându-se
în acest fel referire la structura internă a organizaţiei. În plus, ca orice criminalitate
organizată, el poate genera în cadrul organizaţiei economice respective o cultură a
nerespectării legii, care o face şi mai periculoasă pentru că poate conduce la o aparentă legitimare a activităţilor nelegale. În fine, acest tip de criminalitate se desfăşoară
în cadrul privat oferit de organizaţie care poate fi uneori un paravan4 ce face mai
dificilă descoperirea şi tragerea la răspundere penală a autorilor şi participanţilor5.
Toţi aceşti factori caracterizează mai ales societăţile comerciale mari cu activităţi
multiple şi numeroşi angajaţi. Ei pot genera nu numai probleme conceptuale legate
de modul în care dreptul penal tratează astfel de fenomene, ci şi dificultăţi practice
privind prevenirea, investigarea şi urmărirea penală a unor astfel de infracţiuni.
În contextul infracţionalităţii de acest tip există mai multe categorii de persoane
care pot fi trase la răspundere penală. În primul rând, este vorba despre persoana
fizică, în general angajat al societăţii comerciale, care săvârşeşte în mod direct
elementul material al infracţiunii respective. În al doilea rând, putem vorbi de
răspunderea penală a societăţii înseşi, răspundere care este atrasă în astfel de cazuri,
în funcţie de prevederile din dreptul penal naţional, fie pentru fapta angajatului său
(răspundere indirectă), fie pentru propria sa faptă (răspundere directă). În fine,
putem menţiona şi o a treia răspundere, şi anume cea a directorului, managerului
sau altei persoane fizice care are obligaţia de a supraveghea activitatea desfăşurată
de angajaţi şi de a implementa măsuri adecvate pentru a preveni săvârşirea de
infracţiuni în cursul desfăşurării operaţiunilor comerciale ale societăţii.
1

Gary Slapper, Steve Tombs, Corporate Crime, Pearson Education Limited, 1999, p. 15.
Clinard M and Quiney R, Criminal Behavior Systems: A typology, ed. a doua, Holt, Rinehart
& Winston, 1973, citată de Brian K. Payne, White-Collar Crime, Sage, 2012, p. 340.
3
Desislava Stoitchkova, Towards Corporate Liability in International Criminal Law, Intersentia,
2010, p. 23.
4
Acest cadru oferit de organizaţie pentru desfășurarea activităţii infracţionale este uneori
denumit în literatura anglo-saxonă „veil of privacy”. A se vedea în acest sens: Michael Clarke, Business
Crime. Its Nature and Control, Polity Press, 1990, p. 20; Eric Engle, Extraterritorial Corporate
Criminal Liability: A Remedy for Human Rights Violations?, 20 Journal of Civil Rights and Economic
Development (2006) 287, 297, 300; Jonathan Macey, Joshua Mitts, Finding Order in the Morass: The
Three Real Justifications for Piercing the Corporate Veil, 100 Cornell Law Review 99.
5
Noţiunea de participaţie penală va fi utilizată în acest articol în sens restrâns, distingând-o de
autorat. Această accepţiune a participaţiei este adoptată și de actualul Cod penal (art. 46-52). Pentru
dezvoltări privind diferitele accepţiuni ale noţiunii de participaţie, a se vedea Florin Streteanu, Daniel
Niţu, Drept Penal. Partea Generală, vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 217-218.
2
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Dacă în cadrul actorilor economici mici şi mijlocii este relativ uşor de identificat
managerul responsabil pentru săvârşirea unei infracţiuni, în cadrul societăţilor
comerciale mari, cu activitate complexă şi foarte mulţi angajaţi, acest lucru poate
deveni foarte dificil. În astfel de situaţii trebuie analizată cu grijă structura internă
reală a companiei respective, care poate fi foarte diversă, adaptată tipului de afacere
desfăşurată de aceasta. „… luarea deciziilor în interiorul companiilor a început să fie
descentralizată în funcţie de organizarea internă. Directorii executivi au început săşi delege din sarcinile specifice către subordonaţi specializaţi. Această schimbare
reprezintă un răspuns la creşterea complexităţii afacerilor şi la dificultatea comunicării cu directorul executiv6”. Tocmai răspunderea penală a managerilor, cei care
nu săvârşesc nemijlocit fapta incriminată, este cea care poate pune cele mai mari
probleme pentru organele judiciare competente, aşa cum vom arăta mai târziu în
cadrul acestui articol.
Dificultatea de a atribui răspunderea între potenţialii infractori menţionaţi mai
sus este ilustrată de faptul că în general organele de urmărire penală preferă să se
concentreze asupra angajaţilor, persoane fizice a căror răspundere penală este mai
uşor de probat din moment ce ei sunt cei care săvârşesc în mod nemijlocit fapta
prevăzută de legea penală. „Din punct de vedere istoric, atât în Regatul Unit cât şi
în alte părţi, cel care a fost urmărit penal a fost angajatul ale cărui acte nelegale
erau cel mai direct legate în timp şi spaţiu de vătămarea produsă. Urmărirea penală
a directorilor şi managerilor companiilor care concepuseră politica internă generatoare
de astfel de vătămări era mai puţin frecventă. Şi mai rară chiar era urmărirea
penală a companiei înseşi7”.
Raporturile dintre cele trei categorii de posibili infractori fac de asemenea mai
dificilă tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi. În contextul organizaţional,
fiecare încearcă să direcţioneze atenţia organelor de urmărire penală către ceilalţi,
pentru a evita propria lor răspundere. Chiar compania îşi poate utiliza proprii angajaţi
în acest sens. „A considera răspunderea penală persoanelor fizice implicate şi a
persoanei juridice ca excluzându-se reciproc (în loc de a le considera complementare) este periculos din punct de vedere conceptual. Urmărirea penală doar a
managerilor şi a angajaţilor stimulează companiile să-şi folosească angajaţii ca ţapi
ispăşitori, în timp ce concentrarea exclusivă pe răspunderea persoanei juridice ar
permite indivizilor să evite propria lor răspundere morală, dând vina pe organizarea
internă a companiei8”.
6

John C. Coffee Jr., ‘Beyond the Shut-Eyed Sentry: Toward a Theoretical View of Corporate
Misconduct and an Effective Legal Response’ (1977) 63 (7) Virginia Law Review 1139-1140.
7
James Gobert, ‘Squaring the circle. The relationship between individual and organizational
fault’ in James Gobert, Ana-Maria Pascal (eds), European Developments in Corporate Criminal
Liability, Routledge, 2014, p. 139.
8
James G. Stuart, ‘The Turn to Corporate Criminal Liability for International Crimes:
Transcending the Alien Tort Statute’ (2014) 47 New York University Journal of International Law
and Politics 121, nota 45.
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Având în vedere că infracţiunile care au loc în cadrul companiei pot considerate ca fiind un anumit tip de criminalitate colectivă, aşa cum am menţionat mai
sus, se pune întrebarea dacă persoana juridică poate forma împreună cu angajaţii
săi un grup infracţional organizat. Cu alte cuvinte, poate aceasta să fie subiect activ
al unei astfel de infracţiuni alături de alte persoane fizice, de regulă din cadrul său?
Ca urmare a utilizării extinse a doctrinei identificării în dreptul englez, potrivit
căreia voinţa companiei este una şi aceeaşi cu voinţa persoanei/persoanelor aflate în
conducerea sa, instanţele engleze au stabilit de mult timp că o societate comercială
nu poate forma un grup infracţional organizat împreună cu directorii săi pentru că
în acest caz nu ar fi vorba de mai multe voinţe distincte între care s-ar realiza un
astfel de acord, acord ce reprezintă un element constitutiv al infracţiunii respective.
Mai trebuie precizat că în dreptul englez, spre deosebire de cel român, grupul
infracţional organizat („conspiracy”) poate fi constituit şi din două persoane. Jurisprudenţa instanţelor din Anglia este constantă în acest sens: „… unde singura persoană
responsabilă în cadrul companiei este acuzatul persoană fizică, nu ar fi corect să se
susţină că ar fi două persoane sau două voinţe. Dacă s-ar reţine existenţa a două
voinţe distincte, cred că acest lucru ar fi împotriva conceptului fundamental de
conspiraţie, şi anume o înţelegere între două sau mai multe persoane să săvârşească
un act nelegal; cred că ar fi artificial să considerăm că societatea, deşi are o
personalitate juridică distinctă, poate fi văzută ca o persoană separată sau ca o
voinţă separată (de cea a directorului ei – n.n.)9”. De asemenea, Curtea de Apel a
confirmat recent această regulă, şi anume că deşi compania şi directorul său au
personalităţi juridice distincte, totuşi este vorba de o singură voinţă şi, prin urmare,
nu pot constituie împreună un grup infracţional organizat („they cannot conspire
together”)10.
Fără îndoială jurisprudenţa menţionată mai sus este o consecinţă doctrinei
identificării, dominantă în dreptul englez în ceea ce priveşte răspunderea penală a
persoanelor juridice. Cu toate aceste, aceeaşi regulă, şi anume că o companie nu
poate constitui un grup infracţional organizat cu persoanele din conducerea sa, a
fost adoptată şi în ţări precum Australia sau Canada, unde doctrina identificării nu
este dominantă, aşa cum este în dreptul englez11.
Această regulă, deşi pare logică, este totuşi criticabilă. Dacă nu ar fi de conceput existenţa unui grup infracţional organizat între o companie şi managerii ei,
de ce se acceptă totuşi posibilitatea unei forme de participaţie penală între aceştia,
spre exemplu complicitatea (aşa cum vom arăta mai jos)? „Dacă este artificial să se
9
10

McDonnell[1966] 1 QB 233, 245.
R v A Ltd and others[2017] 1 Cr. App. R. 1, 9.

11
Pentru mai multe dezvoltări privind aplicarea extinsă a regulii stabilită în cauza McDonnell,
citată mai sus la nota 9, precum și pentru o critică a acesteia din perspectiva răspunderii civile
delictuale, a se vedea Paul Jarvis, ‘Conspiring with oneself’ (2017) 9 Archbold Review 7-9.
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considere că o companie şi directorul acesteia nu pot conspira pentru că ambii
împărtăşesc aceeaşi voinţă, de ce nu ar fi artificială şi concepţia potrivit căreia o
companie poate ajuta sau încuraja administratorul să săvârşească o infracţiune, din
moment ce vinovăţia persoanei juridice depinde direct de persoana fizică aflată la
conducerea acesteia?”12
Dincolo de această discuţie, dintr-o perspectivă mai largă, în dreptul englez este
acceptat că o companie şi administratorul său pot constitui un grup infracţional organizat când realizează o astfel de înţelegere infracţională cu alte persoane care nu
sunt considerate că personifică voinţa societăţii. (I.C.R Haulage Co., Ltd. [1945] 30
Cr. App. R.31).
Cu toate acestea sunt rare speţele în care persoanele juridice sunt acuzate de
săvârşirea unor acţiuni specifice infracţionalităţii organizate, condiţiile necesare pentru o astfel de acuzaţie fiind mai greu de îndeplinit pentru o companie. În schimb,
sunt destul de frecvente situaţiile când o persoană juridică este implicată ca autor sau
participant în săvârşirea unor infracţiuni. În acest context, s-a pus problema dacă
regulile clasice ale participaţiei penale sunt pe deplin aplicabile atunci când o
companie este implicată în diferite moduri în activitatea infracţională sau, din contră,
există anumite limite ale participaţiei, determinate de particularităţile persoanei
juridice.
În dreptul comparat, locul pe care îl poate ocupa o societate comercială din
perspectiva autoratului şi a participaţiei penale – autor, coautor, complice sau
instigator – este influenţat de concepţia pe care se întemeiază răspunderea penală a
persoanei juridice într-un anume sistem de drept. În general sunt două categorii
principale de astfel de teorii.
Pe de o parte, sunt cele care aseamănă companiile cu persoanele fizice, atribuindu-le voinţa acestora din urmă. Un exemplu în acest sens este doctrina identificării, doctrină dominantă în dreptul englez, potrivit căreia voinţa companiei este
una şi aceeaşi cu voinţa persoanelor fizice care o conduc. Un alt exemplu este
vicarious liability, denumită şi responde at superior theory, des întâlnită în dreptul
penal federal în Statele Unite al Americii, doctrină care permite atragerea răspunderii
penale a societăţii pentru fapta oricărui angajat, considerat printr-o ficţiune juridică
a fi delegat al companiei, indiferent de poziţia pe care angajatul o ocupă în ierarhia
internă, atât timp cât fapta respectivă este făcută cu scopul de a aduce un beneficiu
angajatorului. Răspunderea penală a persoanei juridice, conform acestor teorii, nu
este una directă, ci una derivată. Astfel răspunderea penală este atribuită companiei
pentru fapta penală săvârşită de persoanele fizice din cadrul acesteia iar vinovăţia
persoanei juridice este vinovăţia individuală a persoanei fizice. Prin urmare, pentru
a putea atrage o astfel de răspundere pentru persoana juridică trebuie demonstrat
12

Paul Jarvis, ‘Conspiring with oneself’ (2017) 9 Archbold Review 9.
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că o persoană fizică din cadrul acesteia a săvârşit fapta penală cu forma de vinovăţie
cerută de lege. Cu alte cuvinte, răspunderea penală a companiei derivă din răspunderea penală a persoanei fizice.
Pe de altă parte, există un alt grup de teorii bazate nu pe asemănarea persoanei
juridice cu cea fizică, precum în cazurile descrise mai sus, ci pe specificul persoanei
juridice care, din punct de vedere structural, este fundamental diferită de persoana
fizică. Un exemplu de astfel de teorie organizaţională este cea bazată pe conceptul
de „cultură a corporaţiei” (corporate culture theory) consacrată de Codul penal
australian din 1995. Potrivit acesteia, vinovăţia persoanei juridice nu este acelaşi
lucru cu vinovăţia persoanei fizice care săvârşeşte nemijlocit fapta. Din contră, ea
rezultă din cultura corporaţiei reprezentată de politica internă a companiei, de
regulile create şi menţinute în interiorul acesteia, de modalitatea de conduită sau de
practica implementată sau tolerată de companie13. Prin urmare, răspunderea penală
a persoanei juridice nu mai derivă din fapta persoanei fizice, ci este de data aceasta
o răspundere directă, rezultând din propriile politici sau din propria structură internă
a companiei, din modul în care aceasta se organizează şi îşi conduce activitatea.
Potrivit acestor teorii organizaţionale, răspunderea penală a corporaţiei nu mai este
condiţionată de atragerea răspunderii penale a unei persoane fizice, cu funcţie de
conducere sau simplu angajat din cadrul acesteia. Compania răspunde direct
pentru propria sa faptă, vinovăţia rezultând din modul său de organizare care a dus
la producerea faptei penale.
Este evident că tipul de teorie aleasă în cadrul unui sistem de drept naţional
pentru a fundamenta răspunderea penală a persoanei juridice va avea efecte directe
şi în domeniul aplicării regulilor autoratului şi ale participaţiei penale a companiei.
Astfel, în cadrul teoriilor derivative autorul va fi considerat persoana fizică, cea care
săvârşeşte nemijlocit fapta iar compania, a cărei răspundere nu este directă, va fi
considerată participant – complice sau instigator. Din moment ce este un singur
element material ar fi mai greu, dar nu imposibil, să se susţină că în cauză ar fi doi
coautori – persoana fizică şi cea juridică14. Din contră, dacă avem de-a face cu o
teorie organizaţională, potrivit căreia societatea comercială răspunde pentru propria
sa acţiune sau inacţiune, autorul va fi compania. Când un angajat contribuie în
vreun fel la fapta organizaţiei, el poate fi considerat fie complice sau instigator, fie
eventual coautor.
În ambele scenarii menţionate, mai există o categorie de persoane fizice a căror
răspundere trebuie stabilită: directorii sau managerii societăţii, cei care nu săvârşesc
direct fapta dar care au datoria de a superviza activitatea angajaţilor şi de a
13

Secţiunea 12.3 (6) din Codul penal australian din 1995.
Sylvia Rich, ‘The Moral Agency of Corporations and its Implications for Criminal Law
Theory’ (DPhil thesis, University of Oxford 2016), p. 139.
14
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implementa politici de prevenire a infracţiunilor în cursul operaţiunilor comerciale
ale societăţii. În acest cadru al implicării mai multor persoane fizice şi juridice în
săvârşirea activităţii infracţionale, managerii sau directorii pot fi în anumite condiţii
participanţi la săvârşirea infracţiunii (instigatori sau complici) indiferent dacă autorul
va fi considerat angajatul (conform teoriilor derivative) sau compania (conform
teoriilor organizaţionale)15.
Cele expuse mai sus sunt reflectate în jurisprudenţa engleză, care, tributară
doctrinei identificării – doctrină derivativă prin excelenţă – a considerat companiile
ca fiind accesorii la săvârşirea nemijlocită a faptei penale de către o persoană fizică
din cadrul companiei, de regulă un angajat al acesteia. În Robert Millar (Contractors)
Ltd [1970] 2 QB 54, o companie de transport şi unul dintre directorii săi au fost
condamnaţi pentru o infracţiune de ucidere din culpă săvârşită ca urmare a producerii unui accident de circulaţie în care a fost implicat un vehicul al companiei.
Directorul ordonase unui şofer al societăţii să conducă un camion ce avea o
anvelopă foarte uzată, improprie pentru a fi utilizată pe drumurile publice. Aceasta
a explodat în timpul mersului, provocând un accident de circulaţie în care şase
persoane au fost ucise. Directorul a fost condamnat ca un participant (accesoriu) la
infracţiune pentru că, în ciuda faptului că ştia starea în care se afla anvelopa, îi
ceruse şoferului să efectueze transportul. Compania a fost condamnată tot ca
participant întrucât vinovăţia sa era aceeaşi cu vinovăţia directorului ca urmare a
aplicării doctrinei identificării.
În ceea ce priveşte angajaţii care săvârşesc în mod nemijlocit elementul material
al infracţiunii în cadrul activităţii companiei, regulile clasice ale autoratului şi participaţiei penale sunt suficiente pentru a le atrage răspunderea penală fie ca autori
(în cazul aplicării teoriilor derivative, când compania este doar un accesoriu), fie în
calitate de complici (în cazul aplicării unei teorii organizaţionale care consideră
compania drept autor). În schimb, dreptul englez şi cel american au considerat că
aplicarea normelor participaţiei nu este uneori suficientă pentru a reflecta pe deplin
adevăratul rol pe care îl au în activitatea infracţională persoanele cu funcţii de
decizie din cadrul companiilor care acţionează în anumite domenii de activitate.
Sunt situaţii când acţiunea sau omisiunea unui director al companiei ori elementul
subiectiv nu îndeplinesc condiţiile legale pentru atragerea răspunderii sale penale în
calitate de complice sau de instigator la infracţiunea săvârşită în cadrul companiei.
Totuşi politica internă concepută şi implementată de persoana cu funcţie de
conducere ori omisiunea sa de a supraveghea activitatea curentă a societăţii pot fi
considerate ca favorizând în realitate săvârşirea infracţiunii. Mai mult decât atât,
uneori persoanele cu funcţii de conducere pot utiliza chiar şi compania pentru a se
proteja ei înşişi de răspunderea penală16.
15
16

James Gobert, Maurice Puntch, Rethinking Corporate Crime, Butterwoths, 2003, p. 253.
Daniel Richman, Federal Criminal Law, Wolters Kluwer (în curs de publicare), capitolul 11, p. 55.

86

SEBASTIAN RĂDULEŢU

RSJ NR. 1/2018

Pentru a elimina astfel de situaţii, dreptul englez a creat diferite teorii menite
să extindă sfera de aplicare a participaţiei în cazul persoanelor cu funcţii de
conducere, fie modificând cerinţele referitoare la elementul material, fie scăzând
standardul privind elementul subiectiv. Spre exemplu, consent and conivance
doctrine stabileşte că este suficient să rezulte că directorul a realizat că poate avea
loc o infracţiune, chiar dacă actul său (de exemplu semnarea unui document) nu a
ajutat sau nu a încurajat în sine săvârşirea infracţiunii17. Mai mult, potrivit statutory
neglect doctrine chiar şi simpla neglijenţă din partea directorului este suficientă
pentru a reţine răspunderea penală a acestuia în calitate de complice la infracţiune18.
În Statele Unite, pentru a elimina protecţia pe care o poate oferi compania
directorilor săi pentru activitatea infracţională a fost creată teoria numită responsible
corporate officer (RCO) doctrine, aplicabilă iniţial în domenii de activitate ce au legătură cu sănătatea populaţiei, cum ar fi industria alimentară19. Astfel, în Dotterweich
(1943) şi Park (1975) Curtea Supremă a interpretat în sens larg o normă de
incriminare dintr-o lege federală20 în sensul că persoana cu funcţie de conducere
din cadrul unei companii alimentare care pusese în circulaţie hrană contaminată
răspunde penal, deşi nu a săvârşit vreunul din actele incriminate expres în norma
respectivă. Motivarea Curţii părea că instituie un fel de răspundere obiectivă în
acest sens pentru managerul companiei, în virtutea funcţiei pe care o deţine21.
Totuşi această problemă a fost clarificată recent în cauza DeCoster (2016)22, în care o
altă instanţă federală a stabilit expres că pentru a se aplica această teorie trebuie
demonstrată vinovăţia în forma neglijenţei.
În concluzie, problema raporturilor juridice dintre persoanele implicate în activitatea infracţională desfăşurată în cadrul companiilor a primit diferite soluţii
juridice în sistemele de drept de origine anglo-saxonă. Răspunderea penală a întreprinderilor şi cea a angajaţilor acestora care săvârşesc nemijlocit fapta penală sunt
guvernate atât de teoriile adoptate pentru a justifica atragerea răspunderii penale a
persoanelor juridice (teorii derivative sau organizaţionale) cât şi de regulile clasice
ale autoratului şi participaţiei. În schimb, rolul jucat de persoanele cu funcţii de
conducere este mai greu de surprins doar prin aplicarea regulilor menţionate mai
17

Articolul 18 (1) din Theft Act 1968, articolul 37 din Health and Safety at Work Act 1974 sau
articolul 12 din Fraud Act 2006.
18
Articolul 400 (1) din Financial Services and Markets Act 2000.
19
În prezent ea tinde să fie extinsă și în alte domenii de activitate ce presupun riscuri pentru
public. A se vedea în acest sens Christina M. Schuck, ‘A New Use for the Responsible Corporate
Officer Doctrine: Prosecuting Industry Insiders for Mortgage Fraud’ (2010) 14 Lewis & Clark Law
Review 371, 388.
20
Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U. S. Code, § 331.
21
Daniel Richman, Federal Criminal Law, Wolters Kluwer (în curs de publicare), capitolul 11,
p. 44-45.
22
United States v. DeCoster (2016), No.15-1890 (8th Cir.).
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sus. De aceea, atât în dreptul englez, cât şi în dreptul federal american au fost
propuse unele soluţii novatoare pentru combaterea infracţiunilor săvârşite de
directori sau manageri, soluţii care însă nu sunt la adăpost de critici din perspectiva
principiilor dreptului penal.
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PRINCIPIILE SALVGARDĂRII SOCIETĂŢILOR
ŞI SUPERIORITĂŢII INTERESULUI SOCIAL
Prof. univ. dr. Lucian Bernd SĂULEANU
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

The principle of safeguarding the company
and the superiority of the company's interest
Abstract

Conflicts between associates are inherent, they having sometimes opposite
interests. However, there is the interest of the company distinct than the interest of
the associates. The company as a legal person has it's own interest and even though
it is hard to define and identify, it is like a lighthouse which guides every action of
the associates.
The company's interest is unique, it coinciding with the common interest of
the associates to increase their assets through the prosperity of the company. The
analysis of company's interest starts from two premises: on the one hand, the will
of the company being the result of the majority principle and, on the other hand,
by definition, a decision of the general meeting is taken in the context of a conflict
of interests.
Keywords: associates; personal interest; interest of the company; superiority of the
company's interest; conflict of interests.

Premisă
Existenţa societăţii comerciale este urmarea voinţei asociaţilor exprimată atât la
momentul constituirii, cât şi ulterior pe parcursul funcţionării acesteia. Rolul
asociaţilor este fundamental în constituirea persoanei juridice, aceştia contribuind
cu aport iniţial.
Indiferent de forma de societate, asociaţii sunt animaţi de un interes personal.
Este adevărat că la momentul semnării actelor constitutive există un consens, ce-l
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filtrăm prin existenţa elementelor specifice contractului de societate (aportul
asociaţilor, affectio societatis şi realizarea şi împărţirea beneficiilor), însă acestea au
la acest moment un caracter generic, static, fără a se materializa în acţiuni comune,
concrete, cu excepţia celor necesare dobândirii personalităţii juridice. Ulterior
acestui moment asociaţii îşi vor exprima „individualitatea”, se naşte contrarietatea
de interese.
Structura societăţii este vie, ea fluctuează urmare a voinţei asociaţilor.
Conflictele între asociaţi sunt inerente, fie că este vorba de societatea în nume
colectiv unde elementul personal predomină, iar asociaţii se cunosc, fie că este
vorba de o societate pe acţiuni în cadrul căreia acţionarii evident că nu sunt întro relaţionare personală ca în cazul primului exemplu. Diferă doar contextul
conflictului, modul de exercitare/ exteriorizare ori a modalităţilor de soluţionare a
acestora.
Aşadar, acţionarii au interese contrare. Este un adevăr pe care trebuie să-l acceptăm. Cum între asociaţi există o luptă permanentă pentru satisfacerea propriului
interes, vom observa că avem nevoie de principii generale şi în acest domeniu, iar
acestea sunt menite să asigure un echilibru funcţional al structurii.
Vom recunoaşte astfel că există interese personale ale asociaţilor şi un interes
social. În planul dreptului pozitiv vom constata că unele dispoziţii protejează
drepturile asociaţilor, dar şi dispoziţii care limitează exercitarea acestor drepturi sau
care conturează existenţa unui interes social. În stabilirea unui raport între interesul
personal al asociaţilor şi interesul social vom încerca o analiză a celui din urmă.

Conturarea principiului salvgardării societăţii comerciale
Conturarea acestui principiu nu este urmarea interpretării făcute de instanţele
de judecată ori de doctrinari, aceştia fiind doar descoperitorii lui printr-un fel de
arheologie normativă1 aplicată legii cadru în materie, respectiv Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale.
Pe fondul contrarietăţii de interese trebuie să identificăm intenţia legiuitorului;
din punctul nostru de vedere prin reglementarea anumitor instituţii, cum ar fi
excluderea, retragerea etc., legiuitorul a dat prioritate soluţiilor ce conduc la menţinerea structurii asociative. Soluţia nu se regăseşte în dizolvarea persoanei juridice.
Graniţa dintre situaţiile ce atrag excluderea, retragerea ori dizolvarea este uneori
subţiere, astfel că instanţele trebuie să extragă din materialul probator şi să dea
eficienţă soluţiei mai bine conturate. Însă, raportarea se face la interesele asociaţilor,
cu nesocotirea totală a structurii ca şi subiect de drept? Oare societatea comercială
1

D.C. Dănișor, I. Dogaru, Gh. Dănișor, Teoria generală a dreptului, Ed. C.H. Beck, București,
2006, p. 157.
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prin personalitatea dobândită nu a căpătat anumite drepturi şi interese legitime,
aşa cum de altfel art. 1361 din Legea nr. 31/1990 le-a recunoscut. Dimpotrivă,
concluzia la care vom ajunge la finalul materialul este în sensul că legiuitorul pivotează pe structură, părăsind zona concepţiei clasice a naturii contractualiste a
societăţii. Deci, nu mai este suficientă poziţia părţilor aşa cum este reflectată de
probele administrate, având prioritate soluţiile convenabile pentru protejarea societăţii.

Afirmarea principiului salvgardării societăţii comerciale
Identificarea în dreptul pozitiv a acestui principiu poate fi dificilă sau, dimpotrivă, respinsă existenţa acestuia considerându-se insuficiente argumentele ce le
vom prezenta. Credem că punctul de pornire îl constituie chiar concepţia adoptată
de legiuitor în privinţa naturii juridice a societăţii2. Deşi în doctrină au fost formulate
mai multe teorii în acest sens asupra cărora nu insistăm3 (teoria contractuală,
teoria actului colectiv, teoria instituţiei, teoria mixtă contractual-instituţională), ne
interesează doar optica legiuitorului. Am putea considera că legiuitorul a favorizat
teoria contractualistă prin definiţia oferită de art. 1491 C. civ., teorie de altfel ce se
regăseşte şi în art. 18814 NCC5. Cu toate acestea, considerăm că prin instituţiile
juridice oferite de legiuitor prin Legea nr. 31/1990 a fost favorizată teoria instituţiei,
putând afirma că prin aceasta s-a dat eficienţă principiului salvgardării societăţii
comerciale. Să luăm cazul menţionat anterior, cel al excluderii; dacă nu ar fi fost
reglementată excluderea cu siguranţă doctrina în unanimitate ar fi analizat
2
Recunoașterea unui interes social dă consistenţă teoriei instituţiei, în timp ce interesul
comun al asociaţilor este rezultatul concepţiei contractualiste.
3
Pentru dezvoltări, a se vedea I. Adam, C.N. Savu, Legea societăţilor comerciale. Comentarii și
explicaţii, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 4-7.
4
Art. 1.881 prevede că „prin contractul de societate două sau mai multe persoane se obligă
reciproc să coopereze pentru desfășurarea unei activităţi și să contribuie la aceasta prin aporturi
bănești, în bunuri, în cunoștinţe specifice sau prestaţii, cu scopul de a împărţi beneficiile sau de a
se folosi de economia ce ar putea rezulta”.
5
Între cele două definiţii nu există diferenţe de substanţă, însă putem sublinia, în privinţa
definiţiei oferite de art. 1.881 NCC, folosirea unor termeni sau noţiuni inadecvate (cooperare,
folosirea economiei, cunoștinţe specifice), care din punctul nostru de vedere complică inutil
definiţia. Și în această definiţie se observă evidenţierea caracterului unitar al dreptul privat ce
domină Noul Cod civil, odată ce cooperarea privește „activităţi”, fără a se indica natura ori sfera
acestora (producţie, comerţ, servicii); utilizarea acestui termen generic era obligatorie odată ce
dispoziţiile Codului comercial au fost abrogate, astfel că folosirea unor termeni ca fapte de comerţ
sau acte de comerţ nu s-ar fi justificat prin prisma teoriei moniste. Deși se observă o încercare de
evitare a folosirii termenilor precum comerţ, comercial, societate comercială, nu credem că pe
această cale se întărește, se impregnează teoria unităţii dreptului privat, odată ce oricum și în noul
Cod civil apar astfel de trimiteri: în art. 1.889 la registrul comerţului, art. 1363 la divulgarea
secretului comercial etc.
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posibilitatea rezilierii/rezoluţiunii6 contractului ca unică soluţie; de altfel, şi în
condiţiile actuale se încearcă fundamentarea naturii excluderii prin prisma rezilierii/
rezoluţiunii7, însă nu îmbrăţişăm o astfel de interpretare, considerând că are o
natură de sine stătătoare menită să asigure, alături de retragere, perenitatea societăţii comerciale, chiar dacă a fost reglementată şi instituţia dizolvării pentru motive
temeinice, precum neînţelegeri grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea
societăţii (art. 227 alin. 1 lit. e). Excluderea este privită şi ca sancţiune, dar şi ca
remediu, cum este cazul excluderii asociatului care, pus în întârziere, nu aduce aportul
la care s-a obligat (art. 222 alin. 1 lit. a) sau asociatul cu răspundere nelimitată în
stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil (art. 222 alin. 1 lit. b). A se
observa diferenţa între retragere şi dizolvare, ambele fac trimitere la motive temeinice, însă dizolvarea apare ca ultimă soluţie, adică numai dacă este împiedicată
chiar funcţionarea societăţii.

Poziţia doctrinei faţă de principiul salvgardării societăţii comerciale
În literatura juridică străină, dar şi română8 au fost exprimate opinii în sensul
acceptării şi fundamentării salvgardării societăţii comerciale9. În acest sens s-a afirmat
că „raţiunea salvgardării instituţiei societare impune ca, în măsura în care este
legalmente posibil, o problemă apărută la nivelul unuia dintre raporturile juridice
societare radiale să se rezolve la acelaşi nivel, fără a afecta întregul lanţ societar
stabilit între asociaţi în vederea producerii efectelor juridice specifice”10. S-a afirmat
că „legiuitorul este preocupat, din raţiuni economice şi sociale, de menţinerea în viaţă
a societăţii, jurisprudenţa trebuind să dea curs acestor raţiuni”11 considerând chiar
că prezervarea fiinţei societăţii constituie preocuparea fundamentală a legiuitorului
în materia societăţilor comerciale12 În doctrină13 s-a reţinut că în lipsa lui affectio
societatis interesul social este criteriul în funcţie de care se menţine societatea în
fiinţă sau, dimpotrivă, este dizolvată.
6

Sub acest aspect în doctrină există divergenţe, iar cum studiul nostru nu urmărește lămurirea
sancţiunii ce intervine, am preferat menţionarea amândurora (pentru amănunte a se vedea D.A.
Popescu, op. cit., p. 21-22; C. Predoiu, Gh. Piperea, în St. D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea,
Legea societăţilor comerciale. Comentarii pe articole, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 842).
7
D.A. Popescu, Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, București, 1996, p. 22.
8
C. Predoiu, Gh. Piperea, în op. cit., p. 842.
9
Sau salvarea contractului de societate (în D.A. Popescu, op. cit., p. 22).
10
C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., p. 842-843.
11
R.N. Catană, Admisibilitatea acţiunii în dizolvarea societăţii pentru neînţelegeri grave între
asociaţi, în R.D.C. nr. 2/1998, p. 63.
12
I. Schiau, Mecanisme de separare a asociaţilor societăţii comerciale, în Ad honorem Stanciu
D. Cărpenaru. Studii juridice alese, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 90.
13
C Predoiu, Gh. Piperea, în op. cit., p. 841.
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De asemenea, s-a apreciat14 că acţiunea în regularizare reglementată de art. 48
din Legea nr. 31/1990 poate fi folosită chiar şi în cazurile de anulare a societăţii
întrucât legea nu conţine vreo limitare, soluţie care se întemeiază pe faptul „în
concepţia legii, primează ideea de salvare a societăţii prin regularizarea ei, iar
nulitatea societăţii este o soluţie extremă”.
A fost exprimat şi punctul de vedere contrar: „faptul că retragerea şi excluderea
nu conduc în principiu la dizolvarea societăţii, faptul că instanţele interpretează cu
stricteţe condiţiile dizolvării anticipate judiciare, nu constituie o oglindire a
preocupării pentru protejarea persoanei morale sau a intereselor ei abstracte, ci o
consecinţa dreptului celorlalţi asociaţi de a urmări în continuare interesul comun”15.

Interesul societăţii16
Frecventa raportare atât a legiuitorului, cât şi a practicii judecătoreşti la „interesul societăţii” impun analiza acestei noţiuni „de neevitat în dreptul societăţilor
comerciale, dar, fără îndoială, extrem de dificil de circumscris într-o definiţie”17.
Mai întâi, considerăm utilă identificarea în cuprinsul Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale a textelor de lege care fac trimitere la interesul societăţii;
astfel, cu titlu de exemplu:
 „Asociatul care, într-o operaţiune determinată, are pe cont propriu sau pe
contul altuia, interese contrare acelora ale societăţii, nu poate lua parte la nicio
deliberare sau decizie privind această operaţiune” (art. 79 alin. 1);
 „Niciun asociat nu poate lua din fondurile societăţii mai mult decât i s-a
fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în interesul
societăţii” (art. 81 alin. 1);
 „Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se
abţină de la deliberările privind acea operaţiune” (art. 127 alin. 1);
 „Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la alin. 1, dacă în
momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să
14

St.D. Cărpenaru în St. D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legea societăţilor, ed. 5, Ed. C.H.
Beck, București, 2014, p. 204.
15
Radu N. Catană, Dreptul societăţilor comerciale. Probleme actuale privind societăţile pe
acţiuni. Democraţia acţionarială, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, p. 128.
16
În literatura juridică se folosește și denumirea „interes societar” însă nu o considerăm
potrivită odată ce cuvântul „societar” (având ca sinonim „acţionar”) este definit ca membru al unei
societăţi literare, artistice, teatrale; în special, prin acest termen este desemnat actorul unui teatru
ce primește o cotă-parte din veniturile teatrului; vom prefera utilizarea denumirii de „interes al
societăţii” sau „interes social”.
17
Radu N. Catană, op. cit., p. 126.
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considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate”
(art. 1441 alin. 2)18;
 „Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate,
în interesul societăţii” (art. 1441 alin. 4);
 „Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect,
interese contrare intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe
ceilalţi administratori şi pe cenzori sau auditori interni şi să nu ia parte la nici o
deliberare privitoare la această operaţiune” (art. 1443 alin. 1);
 „În cazuri excepţionale, când interesul societăţii o cere, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generală a acţionarilor” (art. 1539 alin. 2);
 „Actul constitutiv poate dispune că, în cazuri excepţionale, justificate prin
urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului de administraţie sau
ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără
a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ” (art. 15321 alin. 1);
 „Se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 3 ani fondatorul, administratorul,
directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care:
(…)
2. foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea,
într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a
favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect” (art. 272 alin. 1).
Nu putem să nu semnalăm şi formularea diferită din art. 1361 în care se face
trimitere la „respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari”, putând considera că şi societăţii i se recunosc în raporturile dintre
asociaţi şi societate anumite drepturi şi interese caracterizate a fi legitime.
Vom reţine că interesul social este unic19, neputând susţine cu argumente juridice caracterul general20 ori particular; ceea ce interesează este conţinutul acestui
interes social; ştiindu-i compoziţia putem aprecia şi când există încălcări ale sale;
dificultatea constă, aşadar în determinarea elementelor ce compun noţiunea.
În doctrină21 s-a apreciat că interesul social coincide cu interesul comun al asociaţilor de a-şi mări patrimoniul personal prin prisma prosperităţii societăţii în care
sunt acţionari; cu alte cuvinte, interesul social este expresia intereselor acţionarilor
subsumate noţiunii affectio societatis, astfel că intenţia comună acţionarilor de a se
asocia şi desfăşura în comun o activitate comercială pentru a obţine profit se
18
Cu privire la analiza acestui text de lege, a se vedea R.I. Motica, L. Bercea, De la business
judgment rule la regula judecăţii de afaceri: în căutarea unei legături, în Ad honorem Stanciu
D. Cărpenaru. Studii juridice alese, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 112-119.
19

Chiar dacă legiuitorul folosește în anumite cazuri pluralul.
Uneori se folosește sintagma „interesul general al societăţii”.
21
Radu N. Catană, op. cit., p. 131.
20
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metamorfozează ca şi direcţie, scop al societăţii; din acest scop comun îşi extrage
fundamentul şi ideea sancţionării acelor cazuri în care ca urmare a votului sunt
favorizaţi anumiţi acţionari.
Analiza interesului social trebuie să pornească de la două premise: pe de o
parte voinţa societăţii este rodul aplicării principiului majorităţii şi în al doilea rând,
prin definiţie, o hotărâre a adunării este luată în contextul unui conflict de interese;
existenţa celor două premise nici nu poate fi contestată, nici premisele înlăturate.
Asociaţii votează în interesul lor şi realizează acest lucru prin intermediul
prosperităţii societăţii; evident că ei iau o hotărâre pentru că le satisface interesul.
Plecând de la această realitate, s-a reţinut că de aici decurge, în primul rând, că o
hotărâre este conformă interesului social pentru că este adoptată de adunarea
asociaţilor si, în al doilea rând, că asociaţii o adoptă pentru că ea este conformă
interesului lor22, de unde şi concluzia autorului că interesul social şi interesul
asociaţilor sunt în mod evident confundate. Suprapunerea însă nu este perfectă,
existând situaţii când interesul societăţii comerciale este nesocotit. S-a susţinut că o
astfel de concluzie (cu privire la confundarea noţiunilor) este mai clară în cazul în
care nu ar fi nici conflict de interese, când hotărârea se ia cu unanimitate, toţi fiind
de acord cu acea hotărâre. Este adevărat, însă nici în acest caz nu putem spune că
această o astfel de hotărâre nu este luată cu nesocotirea interesului societăţii
comerciale. Ea este conformă din perspectiva asociaţilor care nu au cum ataca hotărârea odată ce nu au un astfel de interes, votând în favoarea ei, însă depărtându-ne
de persoana asociaţilor şi mergând către elementele ce definesc societatea
comercială ca şi instituţie vom constata existenţa unui interes social. Acest interes
social chiar în ciuda unanimităţii votului asociaţilor poate fi protejat de administratori, care uneori nu au acelaşi punct de vedere sau de către cenzori care au
anumite obligaţii specifice legale. Identificăm aşadar un interes social şi un interes
comun: interesul social în raporturile dintre asociaţi şi societate şi un interes comun
ce se regăseşte în relaţiile dintre asociaţi23; cel din urmă trebuie să se substituie
interesului social.
Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că interesul social este unic.
Acceptăm că există un interes comun asociaţilor şi un interes social24; diferenţierea
este evidentă în cazul hotărârilor luate de o majoritate în defavoarea unei
minorităţi; nu putem reţine formula că există decât un unic interes social, acela al
acţionarilor25; într-adevăr din punct de vedere tehnic în mod just recunoaştem
existenţa unui interes social, însă tocmai în conturarea principiului salvgardării
22

Dominique Schmidt, Les conflits d`intérêts dans la société anonyme, Jolly, Paris, 2004, p. 318.
Paul Le Cannu, Droit des sociétés, Montchrestien, Paris, 2003, p. 142.
24
Chiar și legiuitorul recunoaște expres existenţa acestora odată ce în art. 2501 stabilind regimul
desprinderii unei părţi din patrimoniul unei societăţi și transferarea ca întreg către o altă societate
prevede posibilitatea desprinderii în interesul asociaţilor și desprinderea în interesul societăţii.
25
Idem.
23
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persoanei juridice recunoaştem că există abuz de majoritate şi că astfel mde derapaje nu pot fi asimilate unui interes social, dând consistenţă şi valoare unică voinţei
acţionarilor; a recunoaşte că interesul social este identic cu interesul acţionarilor
înseamnă a nu recunoaşte abuzul de drept ca şi instituţie şi nici necesitatea exercitării drepturilor acestora cu bună credinţă.
Curtea de Casaţie din Franţa, în mod constant, a apreciat că abuzul de majoritate există atunci când o hotărâre a fost luată contrar interesului general al
societăţii şi în unicul scop de a favoriza membrii majorităţii în detrimentul minorităţii26. Prin această definiţie jurisprudenţială s-a pus în lumină conflictul de interese
dintre acţionari, astfel că principiul de guvernare majoritară, menit a servi interesului
tuturor acţionarilor, este deturnat fiind folosit „în unicul scop de a favoriza membrii
majorităţii în detrimentul minorităţii”.
S-a considerat că teoria abuzului de majoritate răspunde nevoii de a înăbuşi
conflictele de interese dintre acţionari care produc o ruptură deliberată a comunităţii
de interes dintre acţionari27. Definiţia jurisprudenţială a abuzului nu se mulţumeşte
cu unica constatare a acestei rupturi, ci s-a considerat ca şi criteriu suplimentar ca
hotărârea să fie luată „contrar interesului general al societăţii”.
S-a susţinut că noţiunea de interes social se compune din doua elemente28, iar
dacă unul din acestea lipseşte, interesul social nu este realizat:
– interesul acţionarilor care exprimă scopul urmărit de societate, astfel că
îmbogăţirea acţionarilor rezultă din îmbogăţirea patrimoniului social
– comunitatea de interes care exista intre acţionari care exprimă legătura care îi
uneşte pe acţionari, fiecare având drept la partea sa exactă din îmbogăţirea socială.
Din perspectiva acestor două elemente ce ar da consistenţă noţiunii de interes
social, există trei posibilităţi:
a) fie interesul social este dat numai de primul element, anume îmbogăţirea
patrimoniului social, astfel încât ar fi contrara interesului social orice hotărâre ce
sărăceşte societatea sau care nu aduce o sporire a patrimoniului
b) fie interesul social este dat numai de al doilea element, anume împărţirea
justă a beneficiului, context în care orice hotărâre în unicul scop de a favoriza
acţionarii majoritari în detrimentul celor minoritari
c) ori a considera că interesul social se identifică cu altceva decât îmbogăţirea
societăţii şi a asociaţilor context în care ar fi contrară orice hotărâre care nu
satisface interesele diferitelor categorii de persoane ce au legătură cu societatea,
cum ar fi creditorii, clienţii, salariaţii etc.
26

Dominique Schmidt, op. cit., p. 314, nota 12.
De altfel, noţiunea de „interes social” este utilizată ca și concept pentru constatarea abuzului
de majoritatea sau minoritate (pentru o amplă analiză a noţiunii de interes social, a se vedea
R.N. Catană, op. cit., p. 126-133).
28
Dominique Schmidt, op. cit., p. 315-316.
27
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S-a susţinut că definiţia pune într-o parte interesul social şi în alta egalitatea de
tratament a asociaţilor, astfel că se pune întrebarea cum acestea pot fi conciliate
prin aceeaşi hotărâre a adunării generale; din acest motiv s-a considerat că ar fi de
ajuns, pentru a caracteriza abuzul, să se reţină că majoritatea a decis în unicul scop
de a-i favoriza pe membrii săi în detrimentul minorităţii şi, dimpotrivă, a adaugă ca
şi condiţie suplimentară atentarea la interesul social apare inoportun şi inutil29.
În concluzie, autorul citat reţine că interesul social reuneşte doar cele două elemente,
respectiv căutarea îmbogăţirii sociale şi împărţirea sa cinstită, recunoscând că prin
aceasta sunt legaţi asociaţii – printr-un interes care le este comun.
Nu împărtăşim acest punct de vedere care scoate în evidenţă doar interesul
comun, astfel că ne vom însuşi a treia posibilitate mai sus menţionată, identificând
interesul social nu doar cu îmbogăţirea societăţii şi a asociaţilor, în sfera de cuprindere intrând şi armonizarea intereselor ce rezultă din celelalte raporturi juridice
ale societăţii cu creditorii, clienţii, sindicatele etc, acestea urmând a fi supune analizei de la caz la caz.

Consecinţele imposibilităţii definirii noţiunii de interes social.
Puncte de vedere
După cum am observat identificarea interesului social nu este uşoară, motiv
pentru care în doctrină există un punct de vedere ce-l vom detalia în continuare
potrivit căruia în lipsa unei definiţii exacte a interesului social nu putem apela la
acesta cu ocazia atacării unor hotărâri ale adunărilor generale ale acţionarilor sau
analizării temeiniciei unei cereri de retragere ori de excludere.
Cu alte cuvinte se ajunge la vechea discuţie doctrinară, anume dacă cu ocazia
unei acţiuni în anulare rămânem în sfera unui control de legalitate sau instanţa
poate exercita şi un control de oportunitate. Se consideră că prin promovarea unei
acţiuni în anulare se realizează un control de legalitate, dar nu şi un control de
oportunitate30, întrucât în acest ultim caz instanţa ar interveni în funcţionarea
societăţii în locul organelor sale, ceea ce este inadmisibil31, cu toate că se recunoaşte
ca şi motiv de nulitate relativă luarea unei hotărâri împotriva interesului social, prin
deturnarea funcţiei sociale a votului adunării32. Or, analiza de către instanţa de judecată a unui astfel de motiv presupune o analiză a activităţii societăţii, a condiţiilor
economice ale acesteia şi a influenţei hotărârii atacate, adică a oportunităţii acesteia.
Din punctul nostru de vedere trebuie depăşită teoria conform căreia judecătorul
29

Dominique Schmidt, op. cit., p. 319.
C.S.J., s. com., dec. nr. 6200/2001, în Curierul Judiciar nr. 9/2002, p. 55; Î.C.C.J., s. com., dec.
nr. 4476/2005, în Pandectele Române nr. 1/2006, p. 50.
31
Sorin David, St. D. Cărpenaru, S. David, C Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăţilor comerciale. Comentarii pe articole, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 398.
32
Sorin David, op. cit., p. 401.
30
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exercită doar un control de legalitate, necesitatea şi a unui control de oportunitate
fiind dovedită de cele întâlnite în activitatea comercială33.
Dimpotrivă, aşa cum am arătat, o parte a doctrinei consideră că a recunoaşte
posibilitatea instanţelor de a analiza dacă o hotărâre a adunării este conformă cu
interesul general al societăţii în lipsa unei definiţii, înseamnă a utiliza un standard
nedeterminabil pentru a interveni în viaţa unei societăţi şi a-i devia cursul. O astfel
de insecuritate juridică favorizează acţiunile în anulare a hotărârilor adunării cu
consecinţa slăbirii puterii acţionarilor majoritari şi rodării principiului majorităţii.
Interpretarea hotărârilor adunării asociaţilor prin prisma unui interes social nedeterminat, iar nu prin prisma comunităţii de interes a acţionarilor, subminează principiul
majorităţii, temelie a procesului de formare a voinţei sociale, fiind „rezultatul necesităţii”34. Această interpretare35 are ca efect reducerea puterii asociaţilor majoritari
prin interpunerea unei puteri judiciare. Rolul justiţiei nu este nici să definească o
politică socială, nici să-i aprecieze pertinenţa sau eficacitatea în comparaţie cu criteriile nedefinite, ci doar să vegheze ca asociaţii majoritari să nu abuzeze. Abuzul de
putere se apreciază în comparaţie cu interesele tuturor acţionarilor, adică şi al celor
majoritari, dar şi al celor minoritari. Y. Reinhard observa că „trebuie atunci sa ne
hotărâm a considera că interesul social nu face decât să reflecte, la un moment dat,
voinţa unui magistrat, şi (...) să hotărască în echitate dând impresia că face dreptate36”.
Cu privire la sancţionarea abuzului rămân supuse dezbaterii limitele până la
care instanţele de judecat pot determina existenţa abuzului. În Franţa, Curtea de
Casaţie recunoaşte că politica socială este rodul voinţei acţionarilor şi sub acest
aspect instanţele nu pot cenzura gestiunea societăţii. Cu titlu de exemplu, prin
hotărârea din data de 16 octombrie 196337, privitor la un recurs în care se invoca ca
şi motiv faptul că instanţa nu se poate substituie adunării generale pentru a aprecia
gestiunea de ansamblu a unei întreprinderi, Curtea de Casaţie reţine că „pe bună
dreptate Curtea de Apel a considerat că nu trebuie să se substituie adunării
generale în gestiunea patrimoniului social, judecătorii nu trebuie să controleze mai
puţin deciziile acestei adunări luate în condiţii care riscă să denatureze, în folosul
câtorva acţionari, regulile stabilite pentru protecţia tuturor”. Cu privire la acest
subiect, P. Bézard, preşedintele Secţiei comerciale a Curţii de Casaţie, a precizat că
„pentru Curtea de Casaţie judecătorii nu trebuie să aprecieze gestiunea, ci abuzul
de gestiune”38.
33

O altă situaţie ce reclamă o astfel de analiză este cea a aplicării art. 1441 cu privire la răspunderea administratorului, reţinându-se în doctrină că „intervenţia judecătorului implică o analiză
obiectivă a substanţei deciziei de afaceri” (R.I. Motica, L. Bercea, op. cit., p. 118).
34
I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, Ed. All Beck, București, 2002, p. 293.
35
Dominique Schmidt, op. cit., p. 336.
36
Y. Reinhard, Abuzul de drept in contractul de societate, JCPE 1999, p. 9, apud Dominique
Schmidt, op. cit., p. 334.
37
Bull. III, nr. 423, apud Dominique Schmidt, op. cit., p. 332.
38
P. Bézard, Legea majorităţii, p. 74, apud Dominique Schmidt, op. cit., p. 334.
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Principiul superiorităţii interesului social39
Urmare a celor analizate considerăm că interesul social, deşi greu de definit şi
identificat este precum un far ce ghidează orice acţiune a asociaţilor, situându-ne din
punct de vedere doctrinar în zona celor ce recunosc existenţa acestui principiu şi
utilitatea sa. Vom considera ca şi principiu general în materia dreptului societăţilor
comerciale că interesul social este superior intereselor asociaţilor. Este un principiu
tocmai pentru că interesul social este un element fundamental, recunoscându-i
acestuia rolul de a asigura unitatea sistemică40. S-a susţinut41 că interesul social este
rezultatul unui pact social fiind ţinta oricărei manifestări de voinţă a asociaţilor şi
orice atingere adusă acestui interes reprezintă o încălcare a pactului social42. Vom
face un pas înainte în sensul de a considera interesul social nu rod exclusiv al voinţei
asociaţilor, căci a-l considera doar urmare a voinţei asociaţilor ar însemna plasarea
noastră doctrinară în sfera strictă a teoriei contractualiste; dimpotrivă, cum perspectiva de interpretare propusă pivotează către teoria instituţională, implicit considerăm superioritatea interesului social ca şi principiu general; concluzia se desprinde
din trimiterile făcute de legiuitor către interesul societăţii, dar şi din modalitatea de
reglementare a anumitor instituţii, care a înţeles să stabilească o astfel de preeminenţă a interesului social; principiul este doar „mascat” de această faţadă normativă.
Efectul recunoaşterii superiorităţii interesului social ca şi principiu general în materie
îl constituie conturarea principiului salvgardării societăţii comerciale. În lipsa
recunoaşterii existenţei unui interes social, nu există salvgardarea societăţii comerciale
ca şi principiu general în materia dreptului societăţilor comerciale. A rămâne doar în
sfera interesului comun al asociaţilor, înseamnă a lăsa fiinţa societăţii exclusiv şi în
toate cazurile la îndemâna asociaţilor sau a asociaţilor majoritari43.
39

În dreptul civil este considerat principiu fundamental „principiul îmbinării intereselor
individuale cu interesele colective” ce acţionează în toate raporturile civile, fiind consacrat atât
pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice (în acest sens, a se vedea I. Dogaru,
S. Cercel, Drept civil. Partea generală, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 19), însă noi analizăm
conturarea principiului din perspectiva raporturilor dintre asociaţi și societate. Tocmai din această
perspectivă nu putem să considerăm că „îmbinarea” este doar o ţintă care în puţine cazuri este
atinsă; așa cum am observat tipologia raporturilor între asociaţi, dar și între asociaţi și societate
sunt dominate de contrarietatea intereselor.
40
D.C. Dănișor, I. Dogaru, Gh. Dănișor, op. cit., p. 156.
41
Cristian Duţescu, Drepturile acţionarilor, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 14.
42
Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, Paris, 1998, p. 468.
43
Că legiuitorul nu a dorit de deplin o astfel de situaţie rezultă, cu titlu de exemplu, din
dispoziţiile art. 1551 alin. 1 prin care a dat posibilitate acţionarilor minoritari ce deţin individual sau
împreună cel puţin 5% din capitalul social să promoveze în nume propriu, dar în contul societăţii,
o acţiune în despăgubiri în cazul în care adunarea generală nu introduce acţiunea în răspundere
prevăzută de art. 155 și nici nu dă curs propunerii unuia sau mai multor acţionari de a iniţia o
astfel de acţiune.
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Principiul superiorităţii interesului social versus principiul majorităţii
În încercarea de a defini şi stabili conţinutul noţiunii de interes social, am avut
ca punct de pornire modul de formare a voinţei sociale. Formarea voinţei societăţii
este rezultatul aplicării principiului majorităţii în adunarea generală44, astfel că
voinţa societăţii, într-un anumit moment, este dată de asociaţii ce deţin majoritatea
de capital în acel moment; astfel că voinţa majorităţii constituie voinţa societăţii,
chiar dacă există asociaţi care nu sunt de acord cu cele votate în A.G.A., aceştia din
urmă putând ataca hotărârile contrare legii sau actului constitutiv.
Necesitatea principiului majorităţii rezultă, pe de o parte, din starea de pasivitate
a unor asociaţi care nu participă la adunările generale, iar, pe de altă parte, luarea
unor hotărâri cu unanimitate nu este posibilă, fie pentru motivul mai înainte arătat,
fie a intereselor contrare ce pot exista la un moment dat între asociaţi.
Nu putem reţine doar că voinţa socială este doar suma voinţelor individuale, ci
că este o altă voinţă rezultat al principiului majorităţii, care „atât de fertil în
rezultate, este rezultatul necesităţii”45. Observând modul de formare, deliberării i se
atribuie calitatea de transformare a unei pluralităţi de declaraţii de voinţă într-o
nouă voinţă cu un caracter unitar46. În toate etapele de formare a voinţei sociale
regăsim aplicarea principiului majorităţii47.
Deşi am putea spune la prima vedere că cele două principii nu pot coexista,
detectând o contradicţie aparentă ce ar rezulta din aplicarea concomitentă a
acestora, totuşi analizând planurile în care fiecare acţionează observăm prioritatea
ce a dobândit-o interesul social faţă de interesul asociaţilor, dar implicit şi ca
principiu. Din observarea conţinutului celor două principii vom reţine că principiul
superiorităţii interesului social este un principiu general în materia societăţilor
comerciale, iar principiul majorităţii este un principiu al unei instituţii juridice din
dreptul societăţilor comerciale, respectiv adunările generale ale acţionarilor48.

44

Cu privire la adunările generale a se vedea L. Săuleanu, Societăţile comerciale. Adunările
generale ale acţionarilor, Ed. Hamangiu, București, 2009.
45
I.L. Georgescu, op. cit., p. 293.
46
Marco Milli, La deliberazione assembleare. Teoria generale e dogmatica, CEDAM, Milano,
2007, p. 43.
47
Marian Bratiș, Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Ed. Hamangiu, București, 2008,
p. 475.
48
În doctrină au fost evidenţiate ca și principii ale unor instituţii juridice și principiul
obligativităţii hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor, principiul publicităţii hotărârilor
adunărilor generale, principiul exercitării dreptului de vot potrivit cotei de participare la capitalul
social (R.N. Catană, op. cit., p. 1; V. Găină, op. cit., p. 50-51).
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CREANŢELE BUGETARE ÎN PROCEDURA INSOLVENŢEI
Drd. Lotus Manuela BUZĂ
Judecător, Curtea de Apel Craiova

Budgetary claims in the insolvency procedure
Rezumat

Creanţa bugetară conferă titularului posibilitatea de a solicita tribunalului
competent deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului său dacă
creanţa este una certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile de la momentul
scadenţei obligaţiei, în cuantumul minim prevăzut de Legea nr. 85/2014, 40.000 lei.
Titularul unei creanţe bugetare dobândeşte calitatea de Noţiunea de creanţă
bugetară din materie fiscală este similară cu noţiunea de creanţă bugetară în
procedura insolvenţei. Termenii de impozite, taxe, contribuţii din definiţia dată de
art. 5 pct. 14 din Legea nr. 85/2014 desemnează creanţele fiscale propriu-zise, iar
sintagma „alte venituri bugetare” se referă la sfera mai largă a creanţelor bugetare, în
care intră şi creanţele fiscale asimilate şi creanţele nefiscale.
creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei doar în contextul în
care formulează cerere de înscriere a creanţei, iar cererea este admisă.
Cuvinte-cheie: insolvenţă; creanţă bugetară; creditor bugetar; titlu de creanţă.
Abstract

The concept of budget debt in tax mattersis similar to the notion of budgetary
claim in insolvency proceedings. The terms of taxes, duties, contributions from the
definition given by art. 5 pt. 14 of the Law no. 85/2014 designates the tax
receivables properand the phrase „other budgetary revenues” refers to the
broadersphere of budgetar yclaims, including the assimilated tax receivables and
non-fiscal receivables.
The budgetary entitlement gives the holder the possibility to ask the competent
court to open the insolvency proceedings against his debtor if the claimis a certain,
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of a fixed amount and due claim for more than 60 days from the maturity of the
obligation, in the minimum amount provided by Law no. 85/2014, 40,000 lei.
The holder of a budgetary claim acquires the quality of a creditor entitled to
participate in the insolvency proceedings only in the context of filing a claim for
the registration of the claim and the application is accepted.
Keywords: insolvency; budget claim; budget creditor; debt claim.

Creanţe bugetare. Noţiune
Noua lege a insolvenţei defineşte creanţele bugetare în art. 5 pct. 14 ca fiind
acele creanţe care constau în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri
bugetare, precum şi sumele denumite generic accesorii ale acestora.
Determinarea noţiunii presupune precizări de ordin terminologic prin raportare la termenii specifici utilizaţi în materie fiscală anume: venituri publice, venituri
bugetare, venituri fiscale, venituri nefiscale.
Noţiunea de venituri publice a fost consacrată încă din perioada interbelică şi a
avut la bază clasificarea după criteriul intervenţiei sau nu a puterii publice în naşterea
acestei categorii de venituri, respectiv venituri care au luat naştere în temeiul puterii
de constrângere a statului, precum impozitele, taxele şi penalităţile şi veniturile
realizate pe altă cale decât prin exerciţiul puterii de constrângere a statului, altele
decât impozitele, taxele şi amenzile1.
S-a afirmat în literatura de specialitate a vremii2 că exercitarea puterii de
constrângere a statului în scopul realizării veniturilor publice implică acţiunea din
oficiu, deciziunea executorie şi privilegiul execuţiunii prealabile3.
În evoluţia ulterioară perioadei comuniste, legislaţia şi doctrina au utilizat, cu
precădere, termenul de venituri bugetare, chiar dacă au fost folosite şi noţiunile de
venituri publice, resurse financiare publice.
Constituţia României în vigoare menţionează noţiunea în articolul 564 subsumând sub denumirea de contribuţii financiare: impozitele, taxele şi sarcinile fiscale
şi interzicând orice alte prestaţii în afara celor stabilite prin dispoziţii legale în
situaţii excepţionale.
1

Ilie Cojocaru, Dreptul fiscal și obligaţiunea de impozit, București, 1936, p. 9.
Ilie Cojocaru, op. cit., p. 196-199.
3
Daniel Dascălu, Tratat de contencios fiscal, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 24.
4
Articolul 56 din Constituţia României se referă la noţiunea de contribuţii financiare, statuând
că: (1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice; (2) Sistemul
legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale; (3) Orice alte prestaţii sunt
interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii excepţionale.
2
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În Constituţia României nu este definită noţiunea de venituri bugetare, actul
fundamental statuând la nivel de principiu, pe de o parte, obligaţia cetăţenilor de a
contribui prin impozite şi taxe la veniturile publice, iar pe de altă parte interdicţia
instituirii în sarcina cetăţenilor de prestaţii în afara celor stabilite prin lege în
situaţii excepţionale.
O definiţie a veniturilor bugetare este dată de Legea finanţelor publice nr. 500/
2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în art. 2 pct. 425, care
prevede că veniturile bugetare sunt toate resursele băneşti cuvenite în baza legii
bugetelor enumerate de art. 1 alin. 26 din aceeaşi lege constând în impozite, taxe, contribuţii şi alte vărsăminte.
Legea finanţelor publice nr. 500/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consacră şi noţiunea de venituri publice în art. 2 pct. 287, fără însă
a-i da o definiţie.
Definiţii similare pentru noţiunea de venituri bugetare sunt consacrate şi în Legea
finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare în
art. 1 alin. 2 lit. a)-c)8, art. 2 pct. 589 şi art. 5 alin. 1 lit. b)-d)10.
5
Art. 2 pct. 42 din Legea nr. 500/2002 definește veniturile bugetare ca resursele bănești care
se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza unor prevederi legale, formate din impozite,
taxe, contribuţii și alte vărsăminte;
6
Art. 1 alin. 2 enumeră bugetele cu privire la care dispoziţiile legii se aplică în privinţa
elaborării, aprobării, executării și raportării: a) bugetul de stat; b) bugetul asigurărilor sociale de
stat; c) bugetele fondurilor speciale; d) bugetul trezoreriei statului; e) bugetele instituţiilor publice
autonome; f) bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz; g) bugetele instituţiilor publice
finanţate integral din venituri proprii; h) bugetul fondurilor provenite din credite externe
contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din
fonduri publice; i) bugetul fondurilor externe nerambursabile.
7
Art. 28 din Legea nr. 500/2002 prevede că sunt fonduri speciale veniturile publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc și destinaţiile acestora.
8
Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării: a) bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului București, judeţelor și municipiului București; b) bugetelor instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz; c) bugetelor instituţiilor publice
finanţate integral din venituri proprii; d) bugetului împrumuturilor externe și interne, pentru care
rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și a altor costuri se asigură din bugetele
locale și care provin din: împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate autorităţilor
administraţiei publice locale și/sau agenţilor economici și serviciilor publice din subordinea
acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale și garantate de stat;
împrumuturi externe și/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice
locale; e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.
9
Art. 2 pct. 58 din Legea nr. 273/2006 definește veniturile bugetare – resursele bănești care
se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), după caz, în baza unor prevederi legale,
formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri, cote defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, precum și cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d).
10
Art. 5 din Legea nr. 273/2006 prevede: (1) Veniturile bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri și cote
defalcate din impozitul pe venit; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
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Din termenii folosiţi de legiuitor în legislaţia în vigoare rezultă că acesta a
utilizat atât noţiunea de venituri publice, cât şi pe cea de venituri bugetare, fără ca,
raportat la modul de redactare şi conţinutul noţiunilor, să existe diferenţe semnificative între cele două noţiunii, care într-o bună măsură se suprapun.
Într-o lucrare recentă de specialitate11 s-a arătat că veniturile bugetelor
menţionate de art. 1 alin. 2 din Legea finanţelor publice şi art. 1 alin. 2 din Legea
finanţelor publice locale reprezintă diferenţe specifice faţă de noţiunea de venituri
publice ca gen proxim.
Cu alte cuvinte noţiunea de venituri bugetare reprezintă diferenţa specifică în
raport cu noţiunea de venituri publice ca gen proxim, primele fiind o categorie
restrânsă inclusă în categoria mai largă a veniturilor publice.
Acelaşi autor arată că se impune stabilirea genului proxim pentru noţiunile de
venituri fiscale şi venituri nefiscale, precum şi stabilirea criteriilor de diferenţiere
între ele, deoarece legislaţia contemporană, în contextul existenţei unui număr mare
de reglementări, a instabilităţii legislative şi a lipsei de corelare a actelor normative,
nu oferă definiţii suficient de clare, care să conducă facil la o separare corespunzătoare a noţiunilor în discuţie.
Pentru a stabili natura fiscală sau nefiscală a veniturilor, creanţelor, definitoriu,
în opinia autorului, este Codul de procedură fiscală.
Actul normativ menţionat se preocupă, pe de o parte, de definirea termenilor
de creanţă bugetară12, creanţă bugetară principală13, creanţă bugetară accesorie14,
creanţă fiscală15, creanţă fiscală principală16, creanţă fiscală accesorie17, iar, pe de
c) subvenţii primite de la bugetul de stat și de la alte bugete; d) donaţii și sponsorizări; e) sume
primite de la Uniunea Europeană și/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanţării.
11
Daniel Dascălu, Tratat de contencios fiscal, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 42.
12
Codul de procedură fiscală în art. 1 pct. 7 definește creanţa bugetară – dreptul la încasarea
oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanţa bugetară principală
și creanţa bugetară accesorie.
13
Codul de procedură fiscală în art. 1 pct. 8 definește creanţa bugetară principală – dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, altele decât creanţele bugetare
accesorii.
14
Cod procedură fiscală art. 1 pct. 9 definește creanţa bugetară accesorie – dreptul la
încasarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor asemenea sume, în baza legii, aferente unor creanţe
bugetare principale.
15
Cod procedură fiscală art. 1 pct. 10 definește creanţa fiscală - dreptul la încasarea oricărei
sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanţa fiscală principală și creanţa
fiscală accesorie.
16
Codul de procedură fiscală în art. 1 pct. 11 definește creanţa fiscală principală – dreptul la
perceperea impozitelor, taxelor și contribuţiilor sociale, precum și dreptul contribuabilului la
restituirea sumelor plătite fără a fi datorate și la rambursarea sumelor cuvenite, în situaţiile și
condiţiile prevăzute de lege.
17
Codul de procedură fiscală în art. 1 pct. 12. definește creanţa fiscală accesorie – dreptul la
perceperea dobânzilor, penalităţilor sau majorărilor aferente unor creanţe fiscale principale, precum
și dreptul contribuabilului de a primi dobânzi, în condiţiile legii.
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altă parte, de stabilirea obiectului şi sferei de aplicare a codului în art. 218. Coroborând definiţiile reiese că noţiunea de creanţă fiscală se referă la impozite, taxe,
contribuţii şi la dobânzile, majorările şi penalităţile aferente impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor.
Din lecturarea art. 2 rezultă că în obiectul şi sfera de activitate a Codului de
procedură fiscală intră, ca regulă, veniturile fiscale reprezentând creanţe fiscale cu
privire la care sunt incidente procedurile de administrare fiscală prevăzute de art. 3
Cod procedură fiscală şi, în măsura în care legea prevede expres, în sfera de aplicare
a acestui act normativ intră şi alte venituri bugetare, creanţele fiscale asimilate, cu
privire la care se aplică în integralitate procedurile de administrare fiscală19 sau doar
procedura de executare silită prevăzută de acest cod20.
În acest context se pune problema dacă între noţiunile menţionate de legislaţia
din materie fiscală de creanţă bugetară, care, aşa cum am arătat, are o sferă mai
largă de aplicare, şi creanţă fiscală, cu o sferă mai restrânsă, (impozite, taxe,
contribuţii şi accesorii ale acestora) care se circumscrie sferei creanţelor bugetare,
şi noţiunile avute în vedere de legiuitor în reglementarea Legii nr. 85/2014 există
similaritate.
Faţă de noţiunile arătate şi de definiţia dată în art. 5 pct. 14 din Legea nr. 85/2014
răspunsul este, în opinia noastră, unul afirmativ, termenii de impozite, taxe, contribuţii desemnând creanţele fiscale propriu-zise, iar sintagma „alte venituri bugetare”
referindu-se la sfera mai largă a creanţelor bugetare, în care intră şi creanţele
fiscale asimilate şi creanţele nefiscale.

Creanţele bugetare prin prisma procedurii insolvenţei

Deschiderea procedurii
O creanţă bugetară conferă titularului posibilitatea de a solicita tribunalului competent deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului său dacă creanţa
18
Art. 2 Cod procedură fiscală – obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală:
(1) Codul de procedură fiscală reglementează drepturile și obligaţiile părţilor din raporturile
juridice fiscale privind administrarea creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat,
indiferent de autoritatea care le administrează, cu excepţia cazului când prin lege se prevede altfel.
(2) În măsura în care prin lege specială nu se prevede altfel, prezentul cod se aplică și pentru:
a) administrarea drepturilor vamale; b) administrarea redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere și
a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a
terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului; c) alte creanţe bugetare
care, potrivit legii, sunt asimilate creanţelor fiscale. (3) În scopul aplicării alin. (2), drepturile vamale și
redevenţele sunt asimilate creanţelor fiscale. (4) Prezentul cod nu se aplică pentru administrarea
creanţelor bugetare rezultate din raporturile juridice contractuale, cu excepţia celor prevăzute la
alin. (2) lit. b).
19
Cum este cazul redevenţelor.
20
Cum este cazul amenzilor.
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este una certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile de la momentul
scadenţei obligaţiei, în cuantumul minim prevăzut de Legea nr. 85/2014, 40.000 lei.
Dacă în cazul debitorului aflat în insolvenţă vorbim de obligaţia de a formula
cererea de deschidere a procedurii, în cazul creditorului legiuitorul a lăsat la latitudinea acestuia decizia privind formularea unei cereri de deschidere a procedurii
insolvenţei împotriva debitorului său ori întreprinderea vreunui alt demers de
recuperare a creanţei.
Credem însă că în cazul creditorului bugetar, date fiind posibilităţile de
instituire de măsuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului, de recuperare prin
organe proprii, puse la îndemâna acestuia de Codul de procedură fiscală,
formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului,
ca procedură de urmărire colectivă, este între ultimele opţiuni.
Cererea creditorului bugetar de deschidere a procedurii împotriva debitorului
său trebuie să cuprindă elementele prevăzute de art. 70 alin. 1 lit. a)-d) din Legea
nr. 85/2014: cuantumul şi temeiul creanţei, existenţa unui drept de preferinţă, a
unor măsuri asiguratorii instituite asupra bunurilor debitorului şi declaraţia privind
eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului.
În temeiul art. 70 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, creditorul bugetar trebuie să
anexeze cererii sale documentele justificative ale creanţei bugetare.
Documentele ce dovedesc creanţa bugetară, folosite ca probă în litigiul declanşat
prin cererea de deschidere a procedurii formulate de creditor, cu natură contencioasă, sunt în cele mai multe cazuri înscrisuri întocmite în cadrul unei proceduri
administrativ-fiscale, de organele fiscale abilitate, materializate de regulă în titluri de
creanţă (raport de inspecţie fiscală, decizie de impunere etc.).
În literatura de specialitate21 s-a exprimat opinia că, deşi Codul de procedură
fiscală nu face referire la înscrisurile încheiate în formă autentică decât în privinţa
asumării răspunderii fiscale a unei persoane pentru obligaţia de plată a debitorului
art. 25 alin. 2 lit. d), şi în această materie sunt, de principiu, pe deplin aplicabile
regulile privind înscrisurile autentice din procedura civilă, prevăzute de noul Cod
de procedură civilă şi Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată.
Pornind de la dispoziţiile art. 269 NCPC, potrivit cărora înscrisul întocmit de o
autoritate publică, de notarul public sau de către o altă persoană investită de stat
cu autoritate publică, în forma şi condiţiile stabilite de lege, este înscris autentic,
împărtăşim opinia autorului.
Autorul pune şi problema determinării valorii probatorii a înscrisurilor întocmite de către organele fiscale în cadrul procedurii fiscale, însă prin raportare la
Codul de procedură fiscală, act normativ ce stabileşte competenţele legale ale
organelor de stat în materia fiscală, conform condiţiei cerute de art. 269 NCPC.
21

Daniel Dascălu, Tratat de contencios fiscal, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 325-326.
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Având în vedere diferenţa de reglementare prin prisma art. 94 alin. (2) C. pr.
fisc. autorul menţionează deosebirea de regim probator între deciziile de impunere,
care pot fi motivate inclusiv pe baza constatărilor proprii ale organelor fiscale, şi
celelalte acte administrative fiscale emise de organul fiscal, pentru care legiuitorul
nu a conferit abilitare legală de motivare pe baza propriilor constatări ale organului
fiscal.
Cu alte cuvinte, deşi ambele categorii de acte administrative fiscale sunt
înscrisuri oficiale şi sunt supuse obligaţiei legale de motivare în fapt şi în drept,
doar deciziile de impunere pot fi probate prin constatările proprii ale organului
fiscal, pe când celelalte acte administrative fiscale nu.
Acelaşi autor subliniază cu privire la înscrisurile pentru care există o abilitare a
organelor fiscale să procedeze la constatări de fapt că acestea vor avea valoare
probatorie pentru constatările situaţiei de fapt cu privire la care există abilitare
legală potrivit principiului specializării capacităţii lor de folosinţă şi concluzionează
că nu vor avea valoarea de „constatări” ale organelor fiscale menţiunile dintr-un act
de control cu privire la „prejudiciul” suferit de stat ca urmare a neplăţii impozitelor,
taxelor, contribuţiilor.
În opinia autorului, constatarea „prejudiciului” nu este o constatare propriis
sensibus a funcţionarului care a întocmit actul cu privire la o situaţie, ci doar opinia
acestui organ cu privire la modul în care trebuia aplicată legea, sau în legătură cu
respectiva operaţiune ce a făcut obiectul analizei, respectiv dacă în privinţa operaţiunii ar fi fost sau nu datorate sume cu titlu de impozite şi taxe.
Problema înscrisurilor cu valoare probantă în cadrul cererii de deschidere a
procedurii la cererea creditorului bugetar se pune şi din perspectiva debitorului
contribuabil care poate contesta starea de insolvenţă şi face proba contrară, sau
poate invoca aspecte privind stingerea totală sau parţială a creanţei, prescripţia.
Judecătorul sindic nu poate să ignore înscrisurile opuse de debitorul contribuabil creditorului bugetar, regulile din materia relaţiilor dintre profesionişti cu
privire la înscrisuri fiind aplicabile ori de câte ori nu există dispoziţii speciale care
să instituie reguli specifice de probaţiune, derogatorii.
O astfel de regulă specială instituie legiuitorul prin art. 277 alin. (2) NCPC cu
privire la înscrisurile dintre profesionişti potrivit căreia înscrisurile folosite de
aceştia în mod uzual în exerciţiul practicii lor pot să nu fie semnate, în raporturile
dintre ei nefiind incidente regula formalităţii multiplului exemplar prevăzută de
art. 274 NCPC şi nici cea a menţiunii „bun şi aprobat” prevăzută de art. 275,
aplicabile între neprofesionişti.
Există uneori reguli în legislaţia fiscală, care impun înregistrarea anumitor acte
sub semnătură privată la organul fiscal, cum este cazul contractelor de prestări
servicii de către societăţile străine către societăţile române şi contractelor de închiriere încheiate de locatori persoane fizice, iar sancţiunea este pe de o parte
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nedeductibilitatea cheltuielilor efectuate în baza acestora şi inopozabilitatea faţă de
organul fiscal a actului sub semnătură privată neînregistrat.
Determinante în materie probatorie sunt documentele justificative şi evidenţele
contabile ale contribuabilului, primele consemnând fenomenele şi procesele economice şi financiare ale debitorului în momentul şi la locul producerii lor, şi stând la
baza înregistrărilor în contabilitate, ceea ce le dă şi caracterul de document justificativ, iar secundele reprezentând totalitatea registrelor şi actelor contabile întocmite
de debitorul contribuabil în activitatea sa, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi
altor acte normative emise în baza acesteia.
Se impune precizarea, în acest context, că legislaţia fiscală permite corectarea
evidenţelor şi documentelor financiar-contabile, declaraţiilor fiscale, pe baza unor
reguli speciale, a căror nerespectare face de regulă incidentă sancţiunea inopozabilităţii respectivelor documente faţă de organului fiscal.
Valoarea probatorie a documentelor justificative şi evidenţelor contabile ale
contribuabilului nu poate fi, de regulă, pusă în discuţie deoarece de principiu
respectivele documente sunt întocmite în ordinea derulării operaţiilor în cadrul
activităţii debitorului conform rigorilor legislaţiei în materie şi oferă garanţia de
exactitate. Nu excludem de plano posibilitatea constituirii pro causa a unor astfel de
înscrisuri, astfel încât în aprecierea probatoriului este posibilă înlăturarea lor.
Problema înscrisurilor autentice în procedura fiscală poate fi privită şi din
perspectiva actelor încheiate de debitorul contribuabil şi, dată fiind opozabilitatea
erga omnes în privinţa conţinutului lor, organul fiscal nu le poate nesocoti.
Vor putea fi utilizate ca mijloace de probă, dacă prezintă relevanţă pentru
situaţia debitorului, în baza regulilor prevăzute de noul Cod de procedură civilă:
registrele şi hârtiile domestice (art. 279 NCPC), registrele profesionistului (art. 280
NCPC), indiferent dacă sunt regulat sau neregulat ţinute; menţiunea creditorului pe
titlul de creanţă(art. 281 NCPC); contractele încheiate pe formulare tipizate sau
standardizate ori încorporând condiţii generale tip (art. 289 alin. 1 NCPC), biletele,
tichetele şi alte asemenea documente utilizate cu ocazia încheierii unor acte juridice
sau care încorporează dreptul la anumite prestaţii (art. 289 alin. 2 NCPC); corespondenţa contribuabilului, telegrame ori mesaje telex depuse la poştă şi semnale de
expeditor sau telefaxul, acesta din urmă recunoscut pentru comunicarea actelor de
procedură, dar nemenţionat expres pentru probaţiune.
În materie probatorie, cu privire la soluţionarea cererii de deschidere a procedurii la cererea creditorului, s-au exprimat în literatura de specialitate două opinii:
una în sensul că este admisibilă doar proba cu înscrisuri, fiind inadmisibilă
administrarea altor probe22, cea de-a doua în sensul că administrarea altor probe în
afara înscrisurilor nu poate fi de plano inadmisibilă întrucât cererea de deschidere a
22

Gheorghe Piperea, Drept comercial, vol. II, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 232.
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procedurii se judecă potrivit regulilor de drept comun cu excepţiile prevăzute
expres de art. 41 din Legea nr. 85/201423.
Cu titlu general, cu privire la orice cerere de deschidere formulată de creditor,
opinăm în favoarea primei opinii pentru că nu ne aflăm în prezenţa unui litigiu de
drept comun (contencios fiscal), cadrul în care se lămuresc aspectele în cazul
contestării caracterului cert al creanţei, judecătorul sindic verificând condiţiile
privind creanţa certă lichidă şi exigibilă, cuantumul creanţei şi starea de insolvenţă.
Aceasta cu atât mai mult cu cât actuala lege a insolvenţei defineşte în art. 5 pct. 20
creanţa certă ca rezultând din chiar actul de creanţă sau din alte acte (...), deci din
înscrisuri.
Cu titlu particular, când este vorba de cererea de deschidere a creditorului
bugetar, cu atât mai mult probele administrate în faţa judecătorului sindic nu pot fi
decât înscrisurile, în condiţiile în care, aşa cum am mai arătat titlul de creanţă se
contestă la organele fiscale, iar decizia acestora la instanţa de contencios unde are
loc şi administrarea unui probatoriu complex ce presupune în cele mai multe
cazuri expertize de specialitate.
O importanţă deosebită pentru stabilirea caracterului creanţei bugetare de
creanţă certă, lichidă şi exigibilă prezintă suspendarea executării actului de creanţă,
titlu executoriu.
Se impune precizarea că, dacă titlul de creanţă a fost contestat la instanţa de
contencios administrativ, fără a se fi dispus suspendarea, acesta constituie titlu
executoriu pentru creanţa contestată a cărei existenţă rezultă din titlu, care poate
deci fi executată, plata acesteia în cadrul procedurii insolvenţei nefiind altceva decât
o formă de executare silită colectivă.
Aşa cum am mai arătat, actul administrativ fiscal are caracter obligatoriu şi
executoriu putând fi pus în executare în temeiul prezumţiei de legalitate chiar
anterior soluţionării litigiului fiscal declanşat împotriva actului respectiv.
Introducerea contestaţiei la organele fiscale nu suspendă executarea actului
administrativ fiscal potrivit art. 278 alin. 1 Cod procedură fiscală.
Legiuitorul nostru a adoptat soluţia potrivit căreia introducerea contestaţiei nu
suspendă executarea actului administrativ fiscal în considerarea consecinţelor negative
pe care o astfel de soluţie o are asupra bugetului de stat, precum şi în scopul prevenirii unei conduite abuzive a contribuabilului în cadrul acestor litigii, care, indiferent
de sorţii de izbândă, ar introduce contestaţia doar pentru tergiversare.
Reglementarea dă însă posibilitatea suspendării pe calea unei acţiuni în contencios administrativ în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
judecătorul fiind cel care apreciază în privinţa suspendării.
23

Ioan Adam, Anca Roxana Adam, Codul insolvenţei, Titlul II, Procedura insolvenţei.
Comentarii și explicaţii, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 365.
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Suspendarea dispusă de judecător în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ, texte ce se referă expres la suspendarea executării actului
administrativ, are ca efect principal afectarea caracterului executoriu al actului
administrativ fiscal.
Sintagma utilizată de legiuitor – suspendarea executării actului administrativ
unilateral – interpretată literal duce la ideea că suspendarea operează doar în
privinţa caracterului executoriu al actului administrativ unilateral.
Şi în doctrina de specialitate24 s-a exprimat opinia că redactarea textului de lege
privind suspendarea executării actului administrativ în condiţiile art. 14 şi 15 din
Legea contenciosului administrativ ar putea conduce la concluzia că este afectată
doar executorialitatea actului administrativ de la momentul pronunţării hotărârii şi
până la soluţionarea pe fond sau soluţionarea irevocabilă a litigiului, după caz, dar
nu şi efectele sale obligatorii, inclusiv exigibilitatea creanţelor fiscale. Acelaşi autor
arată însă că în practică admiterea acţiunii în suspendare conduce nu doar la
suspendarea executării actului, ci a înseşi efectelor juridice ale acestuia.
Conduce, de asemenea, la ideea suspendării efectelor actului definiţia dată suspendării actului administrativ unilateral în literatura specifică ce comentează chiar
Legea contenciosului administrativ „măsură provizorie de întrerupere sau de amânare
a efectelor manifestării de voinţă a autorităţii publice, menită să asigure protecţia
juridică a persoanei potenţial vătămate, până la evaluarea legalităţii deciziei
administrative de către instanţa de contencios administrativ”25.
În acelaşi sens este definiţia dată de profesorul Antonie Iorgovan26 „operaţiunea
juridică de întrerupere vremelnică a efectelor, ca şi cum actul dispare din circuitul
civil, deşi formal-juridic acesta există”.
Revenind la titlul de creanţă al creditorului bugetar pe baza căruia acesta solicită
deschiderea procedurii insolvenţei apare cu claritate că suspendarea de către instanţa
de contencios a acestuia ridică probleme cu privire la existenţa neîndoielnică a
creanţei şi la caracterul exigibil al acesteia.
Ca urmare, în cadrul procedurii insolvenţei creditorul bugetar titular al unei
creanţe fiscale întemeiate pe un act fiscal – titlu executoriu suspendat în temeiul
legii contenciosului administrativ nu are o creanţă certă şi exigibilă sub aspectul
executării care să poate fi plătită în procedura de executare colectivă a insolvenţei.
Practica a fost în sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii, cu motivarea
24

Daniel Dascălu, Tratat de contencios fiscal, Ed. Hamangiu, 2014, București, p. 730.
Gabriela Bogasiu, Legea contenciosului administrativ comentată și adnotată, ed. a III-a
revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 389.
26
Antonie Iorgovan, Legea contenciosului administrativ – Comentariu și jurisprudenţă,
Ed. Universul Juridic, București, 2008, p. 256.
25
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că nu este vorba de o creanţă certă şi exigibilă, şi pe vechia reglementare din materia insolvenţei27.
Titularul unei astfel de creanţe nu poate cere deschiderea procedurii, întrucât
nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii la
cererea creditorului privind existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile în cuantumul minim stabilit de lege.
Trebuie subliniat însă că obţinerea unei suspendări în temeiul art. 14 până la
soluţionarea pe fond, fără ca ulterior să fie dispusă suspendarea până la soluţionarea definitivă în temeiul art. 15 a litigiului nu mai are nici un efect ulterior
soluţionării acţiunii în primă instanţă.
În aceeaşi măsură admiterea unei cereri de suspendare în temeiul art. 14 în
condiţiile în care titlul de creanţă a fost contestat la organele fiscale, fără ca ulterior
debitorul să introducă acţiune în anularea actului de creanţă, rămâne fără efecte,
suspendarea dispusă în temeiul art. 14 încetând de drept fără nicio formalitate
conform art. 14 alin. 2 teza finală din Legea nr. 554/2004.
Dacă nu există o suspendare dispusă de instanţa de contencios, care să producă
efecte asupra caracterului obligatoriu şi executoriu al actului de creanţă, creanţa
creditorului bugetar este una certă lichidă şi exigibilă care, în măsura în care sunt
îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de Legea nr. 85/2014, va duce la admiterea
cererii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului la cererea
creditorului bugetar titular al creanţei.
De principiu, în situaţia în care debitorul contestă starea de insolvenţă potrivit
art. 72 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic poate obliga creditorul care
a formulat cererea de deschidere a procedurii la plata unei cauţiuni, în temeiul art. 72
alin. 1 din Legea nr. 85/2014, prevedere care nu se aplică în cazul creditorului bugetar.
Acesta din urmă beneficiază de un tratament mai favorabil potrivit art. 265 alin. 7
Cod procedură fiscală, care instituie o regulă specială, derogatorie de la regulă
prevăzută de art. 72 alin. 1, anume că cererile organelor fiscale privind începerea
procedurii insolvenţei sunt scutite de consemnarea vreunei cauţiuni.
Avantajul creat astfel de legiuitor este unul semnificativ având în vedere faptul
că în cele mai multe cazuri cauţiunea reprezintă o limitare legală în privinţa
accesului la justiţie, în cazul celorlalţi creditori, alţii decât organele fiscale, cauţiunea
fiind însemnată, de până la 10% din valoarea creanţei.

Creanţele bugetare în cursul procedurii
Într-o procedură de insolvenţă deschisă împotriva debitorului unei creanţe
bugetare în accepţiunea Legii nr. 85/2014, titularul unei astfel de creanţe dobândeşte
27

Ioan Adam, Anca Roxana Adam, Codul insolvenţei Titlul II Procedura insolvenţei.
Comentarii și explicaţii, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 373: Tribunalul Cluj, sent. nr. 446/c/
16.10.2003, CA Timișoara dec. nr. 1205/09.12.2008.
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calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei doar în contextul
în care formulează cerere de înscriere a creanţei, iar cererea este admisă.
Codul de procedură fiscală prevede în art. 265 alin. 5 că în vederea recuperării
creanţelor fiscale de la debitorii care se află în stare de insolvenţă potrivit Legii
nr. 85/2014, organul fiscal solicită înscrierea la masa credală a impozitelor, taxelor,
contribuţiilor sociale existente în evidenţa creanţelor fiscale la data declarării insolvenţei. Este vorba de creanţe bugetare născute anterior deschiderii procedurii
pentru care creditorul bugetar are obligaţia de a formula declaraţie de creanţă.
Obligaţia de a depune cerere scrisă prin care să îşi declare creanţa reiese şi din
art. 102 din Legea nr. 85/2014 care prevede obligativitatea formulării declaraţiei de
creanţă pentru toţi creditorii cu excepţia salariaţilor, deci inclusiv pentru creditorii
bugetari.
Chiar creditorul bugetar care a cerut deschiderea procedurii insolvenţei trebuie
să depună declaraţie de creanţă în cazul în care calculează accesorii până la data
deschiderii procedurii. De principiu creditorul care a solicitat deschiderea procedurii nu are obligaţia depunerii declaraţiei de creanţă, creanţa sa înscriindu-se pe
baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere conform art. 102 alin. 2,
însă formularea cererii de creanţă apare ca necesară şi în privinţa acestui creditor
dacă solicită accesorii la creanţă până la data deschiderii procedurii, situaţie în care
se află creditorul bugetar.
Alineatul 1 al art. 102 din Legea nr. 85/2014 prevede expres obligaţia de formulare a cererii de creanţă şi pentru creanţele bugetare constatate prin raportul de
inspecţie fiscală ce se întocmeşte după data deschidere procedurii al cărui obiect
este verificarea activităţii debitorului în perioada anterioară deschiderii procedurii,
care sunt creanţe anterioare.
Actuala reglementare permite organelor de inspecţie fiscală ca în termen de 60
de zile de la data la care notificarea de deschidere a procedurii a fost publicată în
BPI să efectueze o inspecţie fiscală a activităţii anterioare intrării în procedură a
debitorului şi să întocmească raport de inspecţie fiscală în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
În contextul creării acestei posibilităţi, care favorizează statul ca şi creditor
bugetar, legiuitorul a prevăzut pentru aceşti creditori bugetari obligaţia de înregistrare a cererii de admitere a creanţei în termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a oricărei creanţe împotriva averii debitorului prevăzut de art. 100
alin. 1 lit. b), urmând ca în termen de 60 de zile de la data la care notificarea de
deschidere a procedurii a fost publicată în BPI creditorul bugetar să înregistreze,
dacă este cazul şi a rezultat urmare a inspecţiei, un supliment la cererea de
admitere a creanţei formulată iniţial.
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În practica judiciară s-a pus problema naturii termenului de 60 de zile prevăzut de art. 102 din Legea nr. 85/2014 în sensul determinării caracterului acestuia,
termen de prescripţie sau termen de decădere.
Opinăm că acest termen este unul de decădere şi că nu poate fi nici prelungit
în condiţiile Legii nr. 85/2014, care în art. 100 alin. 2 stabileşte posibilitatea judecătorului sindic ca, în raport de circumstanţele cauzei şi dacă există motive temeinice,
să majoreze termenele prevăzute la art. 100 alin. 1 cu maximum 30 de zile.
Poate fi admisibilă o eventuală repunere în termen dacă organele fiscale dovedesc
că s-au aflat, din motive temeinic justificate, în împrejurări potrivit cărora nu au
putut efectua controlul şi odată cu declaraţia de creanţă formulează şi cererea de
repunere în termen în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării potrivit art. 86
C. pr. civ., care completează Legea nr. 85/2014.
Creanţele bugetare ce rezultă dintr-un titlu executoriu necontestat în condiţiile
Codului de procedură fiscală nu sunt supuse procedurii de verificare prevăzute de
Legea nr. 85/2014 potrivit art. 105 alin. 2 din lege.
Potrivit art. 106 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va proceda la
verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe.
Cu privire la creanţele bugetare, aşa cum am precizat, Legea nr. 85/2014 derogă
în art. 105 alin. 2 prevăzând că acestea nu sunt supuse procedurii de verificare.
Deoarece problema limitelor verificării creanţelor bugetare rezultate din titluri
executorii a iscat în practica judiciară controverse, prin decizia pronunţată în recurs
în interesul legii nr. 11/2016, referitor la această problemă, a statuat ÎCCJ28 în sensul
efectuării unei verificări formale ce vizează aspecte ce ţin de stingerea creanţei,
prescripţie şi nu de fondul creanţei, lămurirea acestor din urmă aspecte fiind de
competenţa exclusivă a instanţei specializate de contencios administrativ fiscal.
O altă problemă care a suscitat discuţii în practica instanţelor a fost aceea a modalităţii de înscriere, urmare a verificării formale, conform art. 106 alin. 2 din Legea
28
Decizia pronunţată în recurs în interesul legii nr. 11/2016 „Controlul de legalitate/de
temeinicie a titlurilor executorii din care izvorăsc creanţe bugetare, pentru care se solicită
înscrierea în tabelul de creanţă, în ipoteza în care aceste titluri au fost contestate în faţa instanţei
judecătorești în termenele speciale prevăzute de legea specială, revine exclusiv instanţei specializate
de control administrativ și fiscal, o atare verificare pe fond neputând fi făcută de practicianul în
insolvenţă. În schimb, administratorul/lichidatorul judiciar este obligat, conform atribuţiilor sale
legale, să verifice sub aspect formal creanţa bugetară ce se solicită a se înscrie în tabelul de creanţe.
Astfel, administratorul/lichidatorul judiciar este obligat să analizeze aspecte ce ţin de stingerea
parţială sau totală a creanţei ori intervenirea prescripţiei extinctive, precum și caracterul contestat
al creanţei și să menţioneze acest aspect în ce privește creanţa respectivă, conform art. 111 alin. (6)
din Legea nr. 85/2014.
În concluzie, administratorul/lichidatorul judiciar nu poate face verificări pe fond ale creanţei
bugetare, limitele verificării efectuate de către acesta reducându-se la aspectele de ordin formal
precizate mai sus”.
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nr. 85/2014, de către administratorul judiciar a creanţei creditorului bugetar ce
rezultă din titlu executoriu contestat şi suspendat în contencios administrativ fiscal.
În lipsa unor prevederi referitoare la aceste creanţe s-au exprimat diferite
opinii: fie înscrierea acestei creanţe ca fiind sub condiţie suspensivă (naşterea
creanţei la momentul soluţionării contestaţiei formulate de debitor împotriva titlului
de creanţă – titlu executoriu), sau înscrierea creanţei ca în litigiu ori că această
creanţă trebuie înscrisă provizoriu.
Plecând de la definiţia tabelului preliminar de creanţe dată de legiuitor în art. 5
alin. 1 pct. 69, conform căreia tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele
scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii
procedurii şi acceptate de către administratorul judiciar urmare a verificării efectuate
în temeiul art. 105 din legea insolvenţei, rezultă că legiuitorul face distincţie între
creanţele sub condiţie şi creanţele în litigiu ca fiind categorii distincte de creanţe ce
se înscriu în tabelul preliminar.
De asemenea, art. 67 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014, atunci când se referă
la lista creditorilor ce trebuie să însoţească cererea debitorului de deschidere a
procedurii insolvenţei, distinge cu privire la creanţele acestor creditori între creanţe
certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate
ori contestate, astfel încât se poate trage concluzia că legiuitorul priveşte ca şi
categorii de creanţe, pe de o parte creanţele necontestate, iar, pe de altă parte,
creanţele contestate, cum este şi cazul celor contestate potrivit procedurii prevăzute
de Codul de procedură fiscală.
Interpretând coroborat cele două texte apare cu evidenţă că nu există echivalenţă între creanţele contestate şi cele necontestate, şi nici între creanţele sub
condiţie şi cele în litigiu.
Subliniem că simpla contestare nu are relevanţă asupra creanţei şi că în acest
mod o creanţă nu devine una provizorie, în litigiu sau sub condiţie, încadrarea într-o
categorie sau alta fiind foarte importantă prin prisma efectelor juridice pe care le
produce înscrierea în tabel într-o categorie sau alta.
Simpla contestare în contencios administrativ fiscal nu are deci efecte sub
aspectul înscrierii creanţei fiscale în tabelul creanţelor împotriva averii debitorului,
aceasta fiind înscrisă în tabel ca o creanţă pură şi simplă, cu cauză de preferinţă în
cazul în care există.
Trebuie subliniată, în opinia noastră, şi diferenţierea faţă de creanţa înscrisă
provizoriu în tabel, care presupune contestarea creanţei în faţa judecătorului sindic
şi totodată aprecierea acestuia că sunt necesare probe.
Înscrierea creanţei ca o creanţă provizorie este atributul exclusiv al judecătorului sindic, care, aşa cum am mai arătat, apreciind, cu ocazia soluţionării contestaţiilor la tabelul preliminar privind creanţele şi drepturile trecute sau, după caz,
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netrecute de administratorul judiciar în acest tabel, că este necesară administrarea
de probe, poate dispune înscrierea provizorie.
Diferenţa este una de substanţă, pe de o parte referitoare la persoana ce face
înscrierea, de principiu administratorul judiciar şi numai judecătorul sindic în cazul
celei provizorii, iar pe de altă parte, referitoare la modalitatea de contestare, în
instanţa de contencios administrativ fiscal, respectiv pentru provizorie în faţa
judecătorului sindic în cadrul procedurii insolvenţei.
Totodată s-a pus problema dacă aspectele privind contestarea deciziei de
impunere la organul fiscal şi suspendarea executării titlului de creanţă care este şi
titlu executoriu – decizia de impunere printr-o sentinţă pronunţată de instanţa de
contencios administrativ fiscal reprezintă un eveniment viitor şi nesigur de a cărui
îndeplinire depinde naşterea creanţei creditorului bugetar.
Susţinem că nu se pune problema ca o creanţă care a fost contestată şi suspendată de instanţa de contencios administrativ să se transforme într-una sub
condiţie suspensivă, suspendarea în cadrul contestaţiei, deşi eveniment viitor şi
nesigur, nerezultând din actul juridic izvor al creanţei.
Condiţia ca eveniment viitor şi nesigur se impune să rezulte din chiar cuprinsul
actului ca izvor juridic al drepturilor şi obligaţiilor, în speţă, actul constatator al
creanţei.
Considerăm că suspendarea titlului executoriu până la soluţionarea pe fond ori
până la soluţionarea definitivă de instanţa de contencios a contestaţiei formulate
împotriva titlului de creanţă în sensul stabilirii întinderii creanţei nu reprezintă o
condiţie suspensivă.
Condiţia ca modalitate a actului juridic presupune ca naşterea creanţei, să aibă
loc la momentul îndeplinirii condiţiei ca eveniment viitor şi nesigur.
Or, creanţa bugetară în discuţie este născută anterior deschiderii procedurii
potrivit titlului de creanţă procesul-verbal de constatare, decizia de impunere, ce
reprezintă şi titlul executoriu. Efectele suspendării pun în discuţie caracterul cert şi
exigibil sub aspectul executării, cum am arătat la discuţiile privind cererea creditorului bugetar de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului.
Chiar dacă în condiţiile suspendării actului administrativ fiscal titlu de creanţă
este pusă la îndoială chiar legalitatea acestuia, până la momentul suspendării actul a
produs efecte în sensul că creanţa s-a născut valabil, iar existenţa ei nu poate fi
negată decât dacă instanţa de contencios pronunţă anularea actului.
Considerăm că definiţiile suspendării executării actului administrativ, menţionate anterior29, chiar dacă vorbesc despre suspendarea efectelor înseşi ale actului
29
Date de autorii Gabriela Bogasiu, Legea contenciosului administrativ comentată și adnotată,
ed. a III a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 389 și Antonie Iorgovan,
Legea contenciosului administrativ – Comentariu și jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, București,
2008, p. 256.
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sunt explicite în sensul amânării, întreruperii acestor efecte, existenţei formal
juridice a actului constatator al creanţei, astfel încât rezultă că până la momentul
intervenirii suspendării actul a produs efecte creanţa existând în temeiul unui act ce
beneficiază de prezumţia de legalitate.
În plus, după soluţionarea litigiului, în cazul în care soluţia este una favorabilă
total sau parţial organului fiscal, pe perioada suspendării pentru creanţa garantată
rezultată urmare a litigiului curg accesorii.
Legea nr. 85/2014 prevede un caz de creanţă în litigiu asimilat unei creanţe sub
condiţie în art. 102 alin. 8 conform căruia creanţa unei părţi vătămate dintr-un
proces penal se înscrie sub condiţie suspensivă, până la soluţionarea definitivă a
acţiunii civile în procesul penal în favoarea părţii vătămate, prin depunerea unei
cereri de admitere a creanţei. În cazul în care acţiunea civilă în procesul penal nu
se finalizează până la închiderea procedurii insolvenţei, fie ca urmare a reuşitei
planului de reorganizare, fie ca urmare a lichidării, eventualele creanţe rezultate din
procesul penal vor fi acoperite din averea persoanei juridice reorganizate sau, dacă
este cazul, din sumele obţinute din acţiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a
persoanelor ce au contribuit la aducerea persoanei juridice în stare de insolvenţă,
potrivit prevederilor art. 169 şi urm.
Situaţia menţionată mai sus, deşi similară cu cea în discuţie, este expres prevăzută de legiuitor, astfel încât apreciem că până la o eventuală intervenţie legislativă
în sensul asimilării creanţei creditorului bugetar a cărui creanţă a fost contestată şi
suspendată de instanţa de contencios cu o creanţă sub condiţie suspensivă, o astfel
de interpretare ar fi posibilă, deşi criticabilă.
Interpretarea ar avea consecinţe sub aspectul efectelor înscrierii într-un fel sau
în altul în tabelul de creanţe asupra drepturilor creditorului bugetar, anume dreptul
de vot în adunarea creditorilor, participarea la distribuiri.
Pentru creditorii titulari ai creanţelor sub condiţie suspensivă dreptul de vot şi
dreptul de distribuţie se nasc după îndeplinirea condiţiei potrivit prevederilor art. 102
alin. 5 din Legea nr. 85/2006 şi în consecinţă o înscriere a creanţei bugetare constatate printr-un titlu suspendat ca o creanţă sub condiţie suspensivă ar presupune ca
până la soluţionarea litigiului în contencios administrativ fiscal creditorul bugetar
nu ar avea drept de vot şi drept la distribuiri.
Situaţia creditorului titular al unei creanţe sub condiţie suspensivă, chiar în
contextul provizionării cu ocazia distribuirilor parţiale a unor sume proporţionale
creanţei sub condiţie suspensivă (art. 165 pct. 1 din Legea nr. 85/2006), este mai rea
decât a creditorului beneficiar al unei creanţe în litigiu, acesta din urmă beneficiind
de dreptul de vot în adunarea creditorilor, dar neputând participa la distribuiri.
Exercitarea dreptului de vot în adunarea creditorilor este foarte importantă
creditorii stabilind în diferitele etape ale procedurii chiar soarta acesteia cum este
în cazul votului asupra planului (art. 137-138 din Legea nr. 85/2006), stabilirii
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modalităţii de valorificare a bunurilor (art. 156 din Legea nr. 85/2006), antrenării
răspunderii persoanelor care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului
(art. 169 alin. 2 din Legea nr. 85/2006).
Consecinţele lipsei dreptului de vot în adunarea creditorilor pot fi grave.
Precizăm cu titlu de exemplu că au fost întâlnite în practica judiciară situaţii în
care planul de reorganizare a fost votat de adunarea creditorilor în care creditorul
bugetar cu o creanţă majoritară raportat la valoarea masei credale s-a considerat că
nu putea exercita dreptul de vot, stabilindu-se prin programul de plăţi grad de
acoperire a creanţei bugetare 0.
În forma actualei reglementări, având în vedere definiţia dată de legiuitor în art. 5
pct. 67 din Legea nr. 85/2014 tabelului definitiv de creanţe şi argumentele expuse
considerăm că soluţia judecătorului sindic de înscriere în acest tabel a creditorului
bugetar cu o creanţă în litigiu sub condiţie suspensivă este, aşa cum am arătat,
criticabilă. În opinia noastră cea mai bună rezolvare a problemei ar fi intervenţia
legiuitorului şi introducerea unor prevederi cu privire la creanţele bugetare
constatate prin titluri suspendate de instanţa de contencios administrativ fiscal.
S-a ridicat în practica judiciară şi problema efectelor în cadrul procedurii
insolvenţei a lipsei comunicării sau comunicării viciate a actului de creanţă către
debitor, care nu a avut în acest context posibilitatea contestării actului de creanţă –
titlu executoriu în condiţiile legii în contencios administrativ fiscal.
S-a exprimat în literatura recentă opinia potrivit căreia soluţia ar fi aceea a
înscrierii creanţei în tabelul de creanţe împotriva averii debitorului sub condiţia
suspensivă a comunicării legale a actului de către creditorul bugetar şi acordării
posibilităţii de contestare în condiţiile legii a actului necomunicat sau comunicat
viciat.
Pentru argumentele expuse anterior nu putem fi de acord cu această opinie.
Apreciem că soluţia este tot aceea de înscriere a creanţei ca fiind în litigiu, sub
rezerva dovedirii caracterului litigios şi obţinerii suspendării de către debitor care
de îndată ce s-a depus declaraţia de creanţă a creditorului bugetar are posibilitatea
de a cunoaşte actul de creanţă şi de a-l contesta invocând necomunicarea actului
sau comunicarea viciată.
De altfel singura în măsură să decidă asupra legalităţii comunicării actului de
creanţă este instanţa de contencios administrativ fiscal şi nu judecătorul sindic care
în condiţiile înscrierii sub condiţia comunicării legale ar aprecia asupra legalităţii
comunicării.
Prin înscrierea creanţelor în tabelul averii debitorului creditorul bugetar
dobândeşte toate drepturile (cele mai importante fiind, aşa cum am subliniat, dreptul de vot în adunarea creditorilor şi dreptul de a participa la distribuiri în vederea
acoperirii creanţei) şi obligaţiile reglementate de Legea nr. 85/2014 corespunzător
stadiului procedurii.
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Cât priveşte obligaţiile stabilite în sarcina creditorilor prin prevederile referitoare la adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor reglementate în art. 47-51 din
Legea nr. 85/2006, acestea sunt în integralitate aplicabile şi creditorului titular al
unei creanţe bugetare, anume cele privind convocarea adunării creditorilor, ordinea
de zi, deliberările, votul şi hotărârile adunării creditorilor.
Referitor la reprezentarea creditorilor bugetari dispoziţiile art. 48 alin. 3 vizând
reprezentarea prevăd expres că în situaţia creditorului bugetar, reprezentantul
acestuia va avea delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
La formarea comitetului creditorilor legiuitorul a stabilit între criteriile de
desemnare şi pe cel al categoriei de creanţă, inserând între categorii categoria
creanţelor bugetare, creditorii titulari ai unor creanţe bugetare fiind deci desemnaţi
ca regulă în comitetul creditorilor.
Creditorul bugetar care are mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu
drept de vot poate desemna în cadrul primei adunări a creditorilor administratorul
judiciar stabilindu-i şi onorariu (art. 57 din Legea nr. 85/2006).
Pe baza hotărârii creditorului bugetar care deţine mai mult de 50% din valoarea
totală a creanţelor cu drept de vot administratorul/lichidatorul judiciar poate fi
înlocuit de judecătorul sindic dacă sunt probate motive temeinice de înlocuire.
Totodată creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor
înregistrate la masa credală i s-a conferit calitate procesuală activă pentru acţiunea
în răspundere a membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere a societăţii
debitoare, precum şi a oricăror persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a
acesteia prin faptele prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. a)-h).
Creanţa bugetară însoţită de garanţii va avea şi calitatea de creanţă care
beneficiază de o cauză de preferinţă. Pentru această dublă calitate de creditor
bugetar şi garantat se impune aplicarea sechestrului fizic asupra bunurilor mobile
ale debitorului aflat în insolvenţă cu individualizarea fiecărui bun cu privire la care
a fost aplicată măsura sechestrului şi înscrierea avizului de garanţie în arhiva
electronică mobiliară.
Simpla înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare nu transformă
creanţa într-o creanţă beneficiară a unei cauze de preferinţă (art. 5 pct. 22 ultima
parte din Legea nr. 85/2014), prevedere inserată în textul actualei reglementări cu
scopul de a pune capăt unei practici abuzive a creditorilor bugetari care considerau
că simpla înscriere în arhiva electronică de garanţii mobiliare a unei creanţe bugetare era suficientă pentru ca această creanţă să fie o creanţă garantată şi pentru a
beneficia astfel de prevederile mai favorabile stabilite de legiuitor pentru acest tip
de creanţe.
În ceea ce priveşte bunurile imobile sechestrarea acestor bunuri care valorează
ipotecă trebuie urmată de solicitarea privind efectuarea înregistrărilor corespunzătoare în cartea funciară a imobilului şi înregistrarea în Cartea Funciară.
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Beneficiul neverificării creanţelor bugetare născute înaintea deschiderii procedurii
nu se păstrează şi în privinţa creanţelor care s-au născut ulterior acestei date,
art. 146 alin. 3 stabilind că la intrarea în faliment vor fi supuse verificării toate
creanţele născute după data deschiderii procedurii inclusiv cele bugetare.
Cu alte cuvinte, atât în cazul intrării în faliment în procedură generală, cât şi în
cazul intrării în faliment în procedură simplificată, lichidatorul judiciar va proceda
la verificarea creanţelor bugetare care s-au născut după data deschiderii procedurii
pentru a stabili cuantumul creanţei, legitimitatea şi rangul de prioritate.
Cât priveşte creanţele bugetare curente născute în cursul perioadei de observaţie
şi/sau reorganizare acestea se plătesc fără a fi trecute în tabelul suplimentar care se
întocmeşte ulterior trecerii la faliment pe baza documentelor din care rezultă
conform art. 5 alin. 1 pct. 21 din Legea nr. 85/2014. Cererea creditorului bugetar
formulată în temeiul art. 102 alin. 6 se soluţionează de către lichidatorul judiciar
care va analiza legitimitatea creanţei şi cuantumul acesteia, creditorul bugetar
căruia i s-a refuzat plata creanţei sau a cărui creanţă nu a fost plătită integral putând
formula, în temeiul art. 75 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 contestaţie împotriva
măsurii lichidatorului judiciar cu respectarea dispoziţiilor art. 59 alin. 5-7 din Legea
nr. 85/2014.
În concluzie, creanţele născute după data deschiderii procedurii insolvenţei vor
fi verificate şi plătite pe baza documentelor din care rezultă doar dacă acestea s-au
născut în cursul perioadei de observaţie sau reorganizare, iar dacă sunt născute
după trecerea la faliment deci ulterior perioadei de observaţie şi reorganizare vor fi
înscrise în tabelul suplimentar al creanţelor, devenind incidente dispoziţiile art. 102
alin. 7 din Legea nr. 85/2014.
În legătură cu întinderea creanţei bugetare precizăm că în cuprinsul definiţiei
date de art. 5 pct. 14 sintagma „precum şi accesoriile acestora” conduce la ideea că
întinderea creanţei bugetare cuprinde, pe lângă valoarea creanţei principale, şi
valoarea accesoriilor.
Definiţia trebuie însă interpretată coroborat cu dispoziţiile art. 80 alin. 1 şi 2 din
Legea nr. 85/2014 care stabilesc regula şi excepţia în materia accesoriilor începând
cu data deschiderii procedurii.
Potrivit art. 80 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 nici o dobândă, majorare sau
penalitate de orice fel ori cheltuială denumită accesorii nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 103 care se referă la creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă.
Aceste creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă se înscriu în tabelul
definitiv într-un cuantum până la valoarea de piaţă a garanţiei, stabilită prin evaluare, evaluare ce se dispune de administratorul sau lichidatorul judiciar şi se
efectuează de un evaluator desemnat în condiţiile art. 61 din Legea nr. 85/2014.

RSJ NR. 1/2018

LOTUS MANUELA BUZĂ

119

În consecinţă, dacă creditorul bugetar este titular al unei creanţe bugetare care
nu beneficiază de o cauză de preferinţă pentru aceste creanţe nu mai curg accesorii
de la data deschiderii procedurii insolvenţei, acestea urmând a fi înscrise în tabelul
definitiv cu valoarea principală a creanţei şi accesoriile până la momentul deschiderii
procedurii.
În situaţia în care creditorul bugetar beneficiază de o creanţă bugetară care are
şi o cauză de preferinţă, acesta va fi înscris în tabelul definitiv cu o creanţă constând
în creanţă principală şi accesorii până la valoarea de piaţă a garanţiei, valoare ce se
stabileşte prin evaluare în cadrul procedurii insolvenţei.
În acest din urmă caz în situaţia în care urmare a valorificării garanţiei se obţine
un preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv, diferenţa favorabilă
revine creditorului bugetar beneficiar al cauzei de preferinţă chiar dacă o parte din
creanţa sa a fost înscrisă ca şi creanţă chirografară până la acoperirea creanţei
principale şi a accesoriilor care vor fi calculate până la momentul la care bunul
asupra căruia poartă garanţia a fost valorificat.
Conform art. 80 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 în cazul în care se confirmă un
plan de reorganizare, accesoriile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale
se achită potrivit actelor din care rezultă cu luarea în considerare a prevederilor din
programul de plăţi. În cazul în care planul eşuează, accesoriile sunt datorate până la
data deschiderii procedurii falimentului.
O problemă controversată în practica judiciară a fost aceea privind soluţia
pentru cererea de declarare a creanţei constând în accesorii ale creanţei principale,
dobânzi şi penalităţi calculate în perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii
şi momentul intrării debitorului în procedura falimentului.
Considerăm că din redactarea textelor de lege rezultă că o astfel de creanţă
constând în accesoriile unei creanţe bugetare calculate între momentul deschiderii
procedurii generale şi până la momentul trecerii la faliment nu poate fi înscrisă în
tabelul suplimentar de creanţe ca o creanţă născută în cursul procedurii.
Un argument în susţinerea acestei soluţii este şi textul art. 179 Cod procedură
fiscală care stabileşte dobânzile şi penalităţile de întârziere în cazul deschiderii
procedurii insolvenţei în sensul că, atât pentru creanţele fiscale născute anterior cât
şi pentru cele născute ulterior datei deschiderii procedurii, se datorează dobânzi şi
penalităţi de întârziere, potrivit legii care reglementează această procedură.
Legiuitorul face trimitere la legea care reglementează procedura insolvenţei,
deci la art. 80 şi 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
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The impact of abusive clauses for the insurance contracts
Abstract

Abusive clauses are the object of regulating Law 193/2000. The law has a
general incidence, in the sense that it applies to all contracts concluded between
traders and consumers and prohibit professionals from stipulating unfair terms in
contracts concluded with consumers.
The present study aims to analise the specificity and incidence of unfair
insurance clauses, insofar as insurance companies use standard, pre-formulated
contracts to which the insured consumer adheres, lacking the necessary
information to be able to ascertain the abusive nature of such clauses, as well as
the means to avoid them.
Keywords: consumer; abusive clause; insurance contract; the character of adhesion;
rules of interpretation; life insurance; the balance of a contract; The Financial
Supervision Authority.
Neîncercând să abordăm aici problematica din dreptul consumului în legătura
cu înlăturarea efectelor clauzelor abuzive din contractele încheiate între comercianţi
şi consumatorii profani, considerăm că nu este lipsită de interes abordarea
impactului reglementării privind clauzele abuzive asupra contractelor de asigurare,
precum şi posibilitatea înlăturării efectelor acestor clauze în materie. În literatura
juridică s-a subliniat că, potrivit competenţei sale rationae materiae, Legea privind
clauzele abuzive are o incidenţă generală, în sensul că se aplică tuturor contractelor
încheiate între comercianţi şi consumatori1.
1

C. Ciuboată, Clauzele abuzive în contractele comerciale, în Revista Română de Dreptul
Afacerilor nr. 2/2004, p. 32; E.M. Minea, Încheierea și interpretare a contractelor de asigurare,
Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 266).
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În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 193/2000, orice contract
încheiat între comercianţi (asiguratorii în abordarea noastră) şi consumatori
(asiguraţii) va trebui să cuprindă clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru
înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate2. Astfel, un contract
de asigurare trebuie să expună în mod transparent, precis şi inteligibil funcţionarea
mecanismului asigurării, astfel încât consumatorul să poată evalua consecinţele
economice care rezulta din acesta în ceea ce îl priveşte. Influenţaţi de ideea
obţinerii de profituri cât mai consistente din practicarea comerţului cu asigurări,
este posibil ca, în contractele pe care le propun spre încheiere celor interesaţi,
asigurătorii să insereze clauze abuzive.
Apariţia clauzelor abuzive în contractele de asigurare este determinată de raportul inegal de forţe între cei doi subiecţi3, părţii slabe din contract (consumatorul-asigurat) lipsindu-i informaţiile necesare pentru a putea sesiza caracterul
abuziv al unor clauze, precum şi mijloacele de a le evita pe calea negocierii directe4.
Asigurătorul este un comerciant care oferă pe piaţă produse de asigurare diversificate, într-un limbaj de mare tehnicitate, iar asiguratul este consumatorul
neprofesionist şi lipsit de informare care se afla în pericolul de a suferi un abuz şi
care trebuie sa fie protejat.
Diferitele şi multiplele clauze din poliţele de asigurare, tipărite anterior pe
contra-pagina şi necitite de asiguraţi, dar nici dezbătute de ambele părţi cu prilejul
perfectării contractului, pot genera situaţii defavorabile, în măsura în care nu sunt
interpretate cu o anumită rezervă şi cu maximă bună-credinţă, cum de altfel, se
cere pentru orice fel de convenţii. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că
acele clauze neclare sau ambigue într-un contract de asigurare se interpretează în
contra celui care le-a stipulat, respectiv a asigurătorului5.
Este considerată a fi ambiguă o clauză susceptibilă de mai multe interpretări
sau ai cărei termeni nu sunt suficient de clari. Putem spune că ambiguitatea are la
baza două cauze principale de interpretare: fie insuficienţa sau lipsa informaţiilor în
cuprinsul dispoziţiilor unui contract, fie – din contră – un exces de informaţii,
manifestate prin versiuni multiple şi discordante6.
2

Cu privire la obligaţia de informare a profesioniștilor, a se vedea L. Săuleanu, Obligaţia de
informare a băncilor în cazul creditelor acordate în franci elveţieni, în Revista Română de Drept al
Afacerilor nr. 8/2015, p. 85.
3
A se vedea Gabriel Olteanu, Autonomia de voinţă în dreptul privat, Ed. Universitaria,
Craiova, 2001.
4
Irina Sferdian, Dreptul asigurărilor, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 111.
5
ICCJ, Secţia comercială, decizia nr. 535/02.02.2007, în Jurisprudenţa Secţiei comerciale pe
2007, Ed. Hamangiu, București, p. 154 și în V. Nemeș, Dreptul asigurărilor, Ed. Universul Juridic,
București, 2010, p. 219.
6
I. Sferdian, Privire specială asupra contractului de asigurare din perspectiva Codului civil,
Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 104.
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De multe ori, echivocul rezultă din dispersarea, în timp şi spaţiu, a documentelor care materializează contractul de asigurare. Astfel, Comisia Franceza a
clauzelor abuzive a criticat înmulţirea documentelor de asigurare care fac ca, cel care
doreşte o asigurare, să străbată un adevărat labirint în care chiar şi cel mai atent
asigurat riscă să se piardă7. În materia asigurărilor, însă, interpretarea trebuie făcută
Asiguratorul va răspunde în favoarea asiguratului, când există ambiguitate a clauzelor
prestabilite de asigurator. în baza principiului ambiguitas contra stipulatorem est,
motivarea folosirii acestei reguli excepţionale de interpretare, constând în caracterul
de adeziune al contractului de asigurare, ceea ce face ca, posibilităţile de negociere
ale asiguratului să fie diminuate, el fiind cel care aderă la cauzele stipulate anterior
de asigurator.
Clauzele abuzive din contractele de asigurare de multe ori prevăd anumite
obligaţii excesive sau exclud anumite evenimente sau prestaţii din protecţia prin
asigurare, despre care asiguratorul preferă să nu comunice sau negocieze la
momentul încheierii poliţei şi care, deseori sunt plasate în locuri mai puţin vizibile
din contract sau sunt exprimate prin expresii tehnice mai puţin înţelese de
consumatori. O astfel de situaţie – ce poate constitui o clauză abuzivă – o reprezintă
invocarea oricărei neglijenţe din partea asiguratului la refuzul despăgubirii de asigurare.
În momentul încheierii unei poliţe facultative de bunuri auto, atenţia asiguratului se îndreaptă spre cuantumul primei de asigurare pe care urmează să o
achităm şi care ar putea fi redusă după o negociere directă, pe care asiguratul o va
aprecia drept victorie la încheierea contractului. În realitate, de cele mai multe ori,
reprezentanţii asiguratorilor reduc prima pentru a nu pierde clientul. Satisfacţia
obţinerii unei prime reduse ne mută atenţia de la alte clauze stipulate în contract,
în special cele ce privesc modalitatea de plată a despăgubirii, unde societăţile de
asigurare impun o serie de interdicţii sau excluderi, precum şi de obligaţii excesive
pe seama asiguraţilor, având drept scop neachitarea sau achitarea cât mai mică a
indemnizaţiei8.
În contractul de asigurarea facultativă a autovehiculului pentru riscul de furt se
prevede printre obligaţiile contractuale ale asiguratului – aceea de a depune toate
seturile de chei originale ale autoturismului, după producerea riscului. Or, în speţă,
furtul autovehiculului s-a produs prin înlăturarea conducătorului auto de la volan
de către un individ necunoscut, moment în care un rând de chei se afla în
contactul maşinii. O atare situaţie nu fusese prevăzută de Condiţiile de asigurare
7

Y. Jouhaud, La loyautedans les contrats d`assurance, Rapport de la Cour de cassation, 1985,
La Documentation francais, p. 7 și urm.; M.H. Maleville, L`interpretacion des contrats d`assurance
terrestre, Librarie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1996, p. 30; E.M. Minea, op. cit.,
p. 193, nota 2.
8
„Bine de știut: Excluderile din contractul de asigurare sunt clauze abuzive?”,
www.ziaruldevrancea.ro.
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facultativa, şi deci, nu pot fi aplicate prevederile din poliţa referitoare la obligaţia
depunerii tuturor seturilor de chei, întrucât nedepunerea şi a ultimului set nu
poate fi imputată asiguratului, în situaţia în care autoturismul a fost furat cu cheile
în contact. Această posibilitate nefiind avută în vedere la încheierea contractului, nu
ar putea reprezenta un caz de exonerare a asiguratorului de la plata despăgubirii.
În speţă, pentru pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice, este imperios necesară
o interpretare corectă a contractului de asigurare. Riscul contractului trebuie definit
clar, pentru a evita neînţelegeri ulterioare rezultate din interpretări diferite ale
părţilor. Aşadar, urmărind împrejurarea în care s-a produs riscul, există o anumită
ambiguitate în legătură cu interpretarea clauzei contractuale referitoare la nedepunerea tuturor cheilor autoturismului, clauză care, în virtutea principiului enunţat
mai sus (ambiguitas contra stipulatorem est), va trebui interpretată în favoarea
asiguratului.
În prezenţa unor astfel de situaţii, instanţele de judecată au încercat să restabilească echilibrul între părţile contractante, calificând actul juridic ca având caracter
de adeziune şi interpretând în favoarea asiguraţilor clauzele ambigue.
Inspirat de legiuitorul german care a formulat o „listă neagră” în care sunt
incluse clauzele ce au în mod obligatoriu un caracter abuziv şi o „listă gri” în care
apar menţionate clauzele care sunt doar prezumate a fi abuzive, legiuitorul român
a întocmit o listă a clauzelor pe care le-a prezumat a fi abuzive9. În concepţia Legii
nr. 193/200 (Anexa) pot fi considerate drept clauze abuzive acele prevederi cuprinse
în poliţa de asigurare care dau dreptul asiguratorului să modifice unilateral clauzele
contractuale, fără un motiv specificat în contract, cele care dau dreptul exclusiv
asiguratorului să interpreteze clauzele contractuale, precum şi cele ce obligă asiguratul
să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să
ştie la data semnării poliţei, precum şi acelea care exclud dreptul asiguratului de a
întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în
acelaşi timp rezolvarea disputelor, în special, prin arbitraj. Cu privire la dreptul
asiguratului de a acţiona în justiţie pe asigurator, Comisia clauzelor abuzive din
Franţa a recomandat chiar suprimarea acelor clauze prin care asiguratul ar fi fost
supus unor proceduri prealabile.
Contractele de asigurare facultativă sunt, de regulă, contracte tipizate, la care
asiguratorii aderă, prin semnarea lor, fără să aibă posibilitatea negocierii cu asiguratorul a clauzelor din poliţă.
Asigurările de viaţă reprezintă o formă de protecţie – împotriva riscului
neprevăzut – de tip facultativ şi nu obligatoriu. Apar însă situaţii când asigurarea
de viaţă devine obligatorie, cum ar fi în cazul contractării unui credit bancar.
9

p. 115.

Irina Sferdian, Privire specială asupra contractului de asigurare din perspectiva Codului civil,
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În acest caz, asigurarea de viaţă se încheie având ca risc principal decesul, la care sar putea ataşa şi clauze cu privire la invaliditatea temporară sau parţială,
incapacitatea temporară de muncă sau pierderea involuntară a locului de muncă.
Faptul ca un contract de asigurare este legat de unele contracte de credit încheiate
concomitent poate juca un rol important în examinarea respectării cerinţei privind
transparenţa clauzelor contractuale, deoarece se presupune ca – în acest – caz
consumatorul nu se comportă cu aceeaşi vigilenţă în ceea ce priveşte întinderea
riscurilor acoperite prin poliţă.
Curtea de Justiţie a UE a avut de răspuns la întrebările preliminare care i-au
fost adresate, drept urmare a cererii formulate într-un litigiu între reclamantul V.H.
(consumator) şi pârâta CNP Assurance SA, privind caracterul pretins abuziv al unei
clauze contractuale incluse în poliţa de asigurare şi care pune în discuţie definirea
noţiunii de incapacitate totală de muncă. Cu prilejul încheierii unor contracte de
împrumut imobiliar, reclamantul a aderat la un contract de asigurare grup al pârâtei
pentru a garanta, printre altele o acoperire de 75% din rate în caz de incapacitate
totală de muncă. în urma unui accident de muncă, reclamantul a ajuns în incapacitate
permanentă parţială de muncă în sensul dreptului francez al asigurărilor sociale.
Pârâta a refuzat în aceasta situaţie să preia ratele împrumutatului. Astfel, reclamantul
susţine ca acea clauză din contract ce defineşte incapacitatea totală de muncă ar
crea un dezechilibru semnificativ în detrimentul său, definiţia fiind redactată astfel
încât nu poate fi înţeleasă de consumatorul profan. Pârâta consideră că respectiva
clauza nu poate fi una abuzivă, aceasta privind obiectul însuşi al contractului.
Instanţa franceză sesizată cu litigiul solicită Curţii de Justiţie să decidă dacă ar
putea fi posibilă aprecierea caracterului eventual abuziv al clauzei.
Potrivit Curţii, împrejurarea că acest contract de asigurare se situează într-un
ansamblu contractual cu cel de credit, ar putea avea relevanţă în acest context,
neputându-se cere consumatorului să aibă aceeaşi vigilenţă în privinţa întinderii
riscurilor acoperite de poliţa de asigurare pe care ar fi avut-o în situaţia în care cele
două contracte ar fi fost încheiate în mod distinct. Pornind de la prevederile Directivei
93/13/ CEE, clauzele ce definesc sau delimitează în mod clar riscul asigurat şi
răspunderea asiguratorului nu sunt supuse unei aprecieri a caracterului abuziv,
întrucât aceste restricţii sunt avute în vedere la calcularea primei pe care o plăteşte
consumatorul. Pornind de la raţionamentul iniţial prezentat mai sus, Curtea decide
că este de competenţa instanţei naţionale să stabilească în ce măsură, ţinând cont
de natura, economia generală şi ansamblul prevederilor contractului, precum şi
contextul său juridic, clauza în litigiu stabileşte un element esenţial al ansamblului
contractual în care se înscrie.
În ceea ce priveşte problema că acea clauză din litigiu privind definirea
incapacităţii totale de muncă ar fi redactată suficient de clar, Curtea reiterează că
cerinţa privind transparenţa clauzelor din contracte consacrată de directivă trebuie
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înţeleasă în mod extensiv. Astfel, considerăm că nu este exclus ca domeniul de
aplicare al clauzei menţionate, să nu fi putut fi înţeles corect de asigurat, în măsura
în care lipseşte o explicaţie transparentă cu privire la funcţionarea corectă a
mecanismului asigurării în privinţa acoperirii ratelor împrumutului în cadrul
ansamblului contractual. Posibil ca asiguratul să nu fi putut evalua, pe baza unor
criterii precise, consecinţele economice care rezultă din acea clauză în ceea ce îl
priveşte. În cazul în care nu aceasta este situaţia, instanţa naţională va putea
aprecia caracterul eventual abuziv al clauzei în discuţie.
Doctrina consideră ca suntem în prezenţa unei clauze abuzive ce nu a fost
negociată direct ori de cate ori a fost inserată într-un contract standard preformulat sau în condiţiile generale de vânzare şi în măsura în care consimţământul
părţii mai slabe, chiar dacă dat în urma unor discuţii asupra respectivei clauze, nu
a fost unul activ, de natură să influenţeze natura clauzei, ci unul pasiv, de acceptare
a clauzei impuse de partea mai puternică.
În materia asigurărilor de răspundere civilă au existat numeroase clauze abuzive
cu privire la garantarea răspunderii în timp. Astfel, răspunderea asiguratorului
putea fi angajată doar în măsura în care producerea riscului şi reclamaţia victimei
se petreceau în timpul valabilităţii contractului10. Considerăm astfel de clauze ca
fiind abuzive în măsura în care sinistrul a fost produs în timpul valabilităţii
contractului, însă victima nu a putut fi în măsura să reclame evenimentul în acel
interval, iar despăgubirea nu a fost plătită (posibil ca acel contract să fi expirat la
câteva zile de la producerea evenimentului, iar victima să fi fost spitalizată pe acea
perioadă, neputând reclama). O altă ipoteză pusă în discuţie de doctrină este cea a
contractelor de asigurare succesiv încheiate cu asiguratori diferiţi, când sinistrul are
loc în timpul derulării primului contract, însă este raportat de victimă în timpul
valabilităţii celui de-al doilea contract. În atare situaţie indemnizaţia nu este plătită
nici de primul asigurator (întrucât riscul a fost reclamat în afara perioadei de
valabilitate a contractului său), nici de cel de-al doilea, deoarece riscul – deşi
raportat în perioada de existenţă a contractului cu acesta – s-a produs în timpul
cât era în vigoare primul11.
În scopul atenuării caracterului abuziv al unei astfel de clauze, contractele au
fost modificate acceptându-se o clauză prin care răspunderea asiguratorului pentru
o faptă produsă pe perioada de valabilitate a contractului, dar raportată ulterior, să
poată fi angajată într-o anumită perioadă limitată de timp de la încetarea contractului.
Clienţii societăţilor de asigurări au la dispoziţie – începând cu anul 2016 – un
instrument nou cu ajutorul căruia pot soluţiona diferite probleme apărute în relaţia
cu asiguratorul. Pe un model impus de organismele europene şi lansat în România
10
11

Y. Lambert-Faivre, Droit des Assurance, ed. VIII Dalloz, Paris, 1998, p. 499.
I. Sferdian, op. cit., p. 118.
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pentru sistemul bancar de către Banca Naţională a României, a fost înfiinţată
comisia pentru rezolvarea amiabilă a litigiilor (SAL-FIN), fiind o structură creată în
cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară cu scopul de a permite consumatorilor
să apeleze gratuit la un mecanism de soluţionare alternativă a litigiilor din domeniul
financiar nonbancar.
Potrivit Raportului final privind activitatea SAL-FIN pentru anul 2017 cererile
consumatorilor au vizat neînţelegeri cu comercianţii din domeniul asigurărilor, însă
au existat şi două cereri care au vizat pensiile private. Din totalul celor 165 de
cereri soluţionate, 160 acoperă domeniul asigurărilor (118 – RCA, 11 – CASCO, 26 –
Asigurări generale, 4 – Asigurări de viaţă şi 1 – PAD). Cele mai multe reclamaţii
vizează poliţele RCA şi invocă neplata sau plata parţială a daunelor ca urmare a
invocării de către asiguratori a anumitor clauze din contract, ce nu par a fi tot
timpul suficient de transparente, precise şi inteligibile.
Pornind de la constatările aceluiaşi raport, problemele semnificative care apar
frecvent şi duc la litigii sunt generate de următoarele situaţii:
 Diferenţa mare dintre sumele propuse de către asiguratori în dosarele de
daună şi calculele pe care consumatorii le primesc în urma evaluărilor sau
constatărilor din unităţile service (pentru RCA);
 Pentru celelalte tipuri de asigurări, diferenţa mare dintre sumele propuse de
către asiguratori şi sumele maximale prevăzute în contractele de asigurare;
 Lipsa de comunicare transparentă a calculelor pe care asiguratorii le fac în
stabilirea cuantumului indemnizaţiei;
 Comunicarea deficitară a comercianţilor cu consumatorii.
Specialiştii ASF au identificat în contractele de asigurare clauze cu potenţial
abuziv. În aceste condiţii, una din funcţionalităţile comisiei SAL-FIN ar putea fi chiar
înlăturarea unor astfel de prevederi contractuale. Dacă persoana care se adresează
SAL-FIN alege astfel, specialiştii comisiei pot lua o decizie care sa fie obligatorie
pentru ambele părţi şi clauza abuzivă sa fie eliminată din contract.
Probleme contractuale identificate de specialiştii comisiei au apărut şi în domeniul asigurărilor de viaţă şi de sănătate (o zonă în general mai „curată” din
domeniul asigurărilor). Aceste probleme apar mai des, aşa cum prezentam anterior,
în cazul asigurărilor de viaţă/sănătate încheiate obligatoriu de clienţii care au
credite bancare. În ce măsura poate fi considerată abuzivă o clauză prin care asiguratorul refuză să despăgubească pe motiv ca asiguratul nu ar fi declarat – la
încheierea poliţei – că suferă de anumite boli, chiar dacă – atunci când s-a semnat
contractul – acesta nu a fost informat complet că trebuie să declare aceste lucruri
şi nu i s-au realizat analize de risc? Asiguratorul a motivat că asiguratul suferea de
aritmie cardiacă de câţiva ani anterior semnării poliţei, nedeclarând că are o boală
cardiacă, deşi cauza decesului nu avea legătură cu respectiva boală. Este o altă
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situaţie potenţial abuzivă. O altă situaţie ar fi aceea în care asiguratorul nu despăgubeşte invocând faptul că decesul a survenit ca urmare a sinuciderii asiguratului,
chiar dacă acest fapt a survenit la mai mult de 5 ani de la încheierea contractului,
iar Codul civil exclude de la despăgubire situaţia în care sinuciderea survine în
primii doi ani.
Specialiştii autorităţii au concluzionat că astfel de cazuri sunt destul de des
întâlnite. În unele situaţii, societăţile de asigurări sunt acoperite de contract, însă
limbajul folosit în contracte poate fi înşelător, iar consumatorul-asigurat nu ştie ce
cumpără.
Procedura de reprimare a clauzelor abuzive se poate declanşa la sesizarea persoanelor prejudiciate sau din oficiu, de către organele de control abilitate printr-un
demers administrativ, finalizat cu un proces verbal ce va consemna faptele constatate
şi dispoziţiile legale încălcate. Parcurgerea acestei etape administrative nu este una
obligatorie, consumatorul putându-se adresa direct instanţei de judecată12.
Reprimarea clauzelor abuzive se realizează prin aceea că, odată constatate, sunt
lipsite de efecte juridice, iar contractul – dacă este posibil – se va derula în continuare.
Clauzele abuzive sunt o problemă oriunde exista o asimetrie a informaţiei la
încheierea contractelor şi, iată că, nici domeniul asigurărilor nu face o excepţie.

12

I. Sferdian, op. cit., p. 119.
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CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII ACTULUI
ADMINISTRATIV CU CARACTER NORMATIV
Drd. Claudiu GHERGHINA
Judecător, Curtea de Apel Craiova

The constitutional control over administrative acts with normative character
Rezumat

Potrivit disp. art. 1 Legea nr. 554/2004 instanţa de contencios administrativ
verifică legalitatea actului administrativ, respectiv validitatea şi conformitatea acestuia
cu legislaţia în vigoare, în primul rând cu legea în executarea sau pentru aplicarea
căreia a fost adoptat.
Legea, pe de altă parte cât, şi orice acte infra legale administrative cu caracter
normativ fac parte dintr-o ierarhie normativă în vârful căreia se află Constituţia,
ierarhie care impune obligaţii atât cetăţenilor cât şi organelor statului având ca
scop final protecţia drepturilor şi libertăţilor individuale.
Principiul ierarhiei normative instituit prin dispoziţiile art. 1 alin. 5 din Constituţie impune o conformitate a tuturor actelor normative cu Constituţia. Acestea
trebuie să fie în acord perfect cu dispoziţiile constituţionale, nu numai legile şi
ordonanţele dar şi actele administrative cu caracter normativ.
Pentru asigurarea supremaţiei Constituţiei, justiţia constituţională trebuie să
exercitate controlul de constituţionalitate asupra tuturor actelor normative, inclusiv
asupra celor administrative cu caracter normativ, deoarece niciun act contrar
Constituţiei nu poate exista în ordinea juridică.
Cuvinte-cheie: act administrativ; normativ; constituţionalitate.
Abstract

According to provisions art. 1 of Law no. 554/2004, the administrative
contentious court verifies the legality of the administrative act, namely its validity
and its conformity to the legislation in force, first of all to the law in who’s
execution and application it was adopted.
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The law, on the other hand, and all infra-legal administrative acts with
normative character are part of a normative hierarchy at the top of which lays the
Constitution, a hierarchy that imposes obligations both to the citizens and to state
bodies with the ultimate goal of protecting individual rights and freedoms.
The principle of the normative hierarchy established by the provisions of art. 1
par. 5 from the Constitution requires the conformity of all normative acts with the
Constitution. They must be in perfect agreement with constitutional provisions, not
only laws and ordinances, but also administrative acts with normative character.
In order to ensure the supremacy of the Constitution, constitutional justice
must exercise the constitutionality control over all normative acts, including the
administrative acts with normative character, since no act contrary to the
Constitution can exist in the judicial order.
Keywords: administrative; normative; constitutional act.

Obiectul contenciosului administrativ
Controlul judecătoresc al legalităţii actului administrativ este consacrat în
Constituţia României în dispoziţiile art. 126 alin. 61. Accesul la instanţa de contencios administrativ a fost consolidat prin prevederile art. 52 introdus la Capitolul II
cu ocazia revizuirii constituţionale din 2003 care consacră dreptul persoanei
vătămate de o autoritate publică de a se adresa instanţei2.
Potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 554/2004 instanţa de contencios administrativ verifică legalitatea actului administrativ la cererea persoanei care se
consideră vătămată într-un drept sau într-un interes legitim, pentru anularea actului,
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a
fost cauzată.
Textul art. 1 nu reglementează în mod expres natura controlului judiciar
efectuat de către judecătorul de contencios, neexistând precizarea dacă acesta verifică
legalitatea actului administrativ sau/şi constituţionalitatea acestuia. Din analiza
1

Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum
și a actelor de comandament cu caracter militar. Instanţele de contencios administrativ sunt
competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii
din ordonanţe declarate neconstituţionale.
2
Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică,
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită
să obţină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea
pagubei.
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teleologică a legii contenciosului administrativ, deducem că activitatea instanţei de
contencios administrativ este, în primul rând, aceea de verificare a legalităţii actelor
administrative contestate de persoanele vătămate.
Controlul de legalitate are ca raţiune faptul că administraţia publică constituie
acea activitate de stat de organizare a executării legii sau de executare în concret a
acesteia. Prin urmare, justiţia administrativă – contenciosul administrativ controlează jurisdicţional modul în care această administraţie respectă legea, exercitarea
competenţelor respectivelor administraţii publice în limitele conferite de lege, cu
scopul de a garanta drepturile şi libertăţile persoanelor.
Verificarea legalităţii actelor administrative de către instanţa de contencios
presupune ca ipoteză de plecare faptul că administraţia publică este obligată ca în
activitatea sa să se supună principiului legalităţii, respectiv trebuie să se conducă
după legea pe care o organizează şi pe care o execută.
Pe de altă parte actele administrative sunt emise în adoptarea sau executarea
unei legi, astfel încât anularea unui asemenea act este consecinţa nelegalităţii
raportată la o dispoziţie legală pe care o încalcă.
Judecătorul specializat de contencios administrativ, sesizat cu un litigiu care pune
în discuţie validitatea unui act administrativ, va analiza legalitatea acestuia prin
verificarea dispoziţiilor legale în temeiul cărora a fost emis, precum şi întreaga legislaţie specifică domeniului de aplicare în care respectivul act a fost adoptat.
În consecinţă, atât dispoziţiile constituţionale, cât şi dreptul comun, legea organică
în materie nr. 554/2004, garantează un control al legalităţii actului administrativ
normativ.
Se pune problema dacă pe lângă verificarea legalităţii actului administrativ cu
caracter normativ este necesar şi un control al constituţionalităţii acestuia. Nu
regăsim însă, în actul suprem, o reglementare a controlului de constituţionalitate a
actelor normative infralegale.
Judecătorul, fie cel constituţional, fie cel de contencios administrativ are posibilitatea să analizeze şi constituţionalitatea unui act administrativ cu caracter
normativ? Există acte administrative normative care sunt legale dar în acelaşi timp
neconstituţionale?
Cu privire la actele administrative cu caracter normativ trebuie verificată doar
legalitatea lor sau autorităţile judiciare (includem aici instanţele ordinare şi Curta
Constituţională) au dreptul şi obligaţia de a verifica şi conformitatea acestor acte şi
în raport cu Constituţia? Avem în vedere, nu numai actul administrativ cu caracter
normativ ca formă, dar şi ca materie pentru a lămuri instanţa competentă în raport
de organul emitent al actului administrativ normativ.
La o analiză mai atentă a dispoziţiilor legii contenciosului administrativ,
constatăm că persoana vătămată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului
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legitim, fără a distinge dacă vătămarea produsă a fost consecinţa încălcării unei legi
sau a unei dispoziţii constituţionale.
Legea pleacă de la ipoteza unei persoane vătămată într-un drept, iar acest
drept poate avea fie o natură constituţională în situaţia drepturilor fundamentale,
fie una legală.
Pentru alte subiecte de sezină cum e situaţia Ministerului Public în contenciosul administrativ, acţiunea este limitată la existenţa excesului de putere, noţiune
definită de dispoziţiile art. 2 lit. n) din Legea nr. 554/2004 ca fiind situaţia când
dreptul de apreciere al autorităţilor publice se exercită fie prin încălcarea limitelor
competentei prevăzute de lege, fie prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
Cum textul nu face distincţie, ne referim în această ipoteză şi la drepturile şi
libertăţile fundamentale astfel cum sunt acestea descrise de Titlul II din Constituţia
României.
Numai pentru Avocatul Poporului este prevăzută expres noţiunea de ilegalitate
a actului ca premisă pentru formularea unei acţiuni în contenciosul administrativ.
În consecinţă, pentru reclamanţii titulari ai acţiunilor la instanţa de judecată nu
este prevăzută vreo obligaţie legală de a declanşa demersul judiciar exclusiv prin
susţinerea nelegalităţii actului administrativ, ci este posibil, în egală măsură, ca
demersul judiciar să vizeze un drept pretins vătămat de natură constituţională.
În altă ordine de idei, legea, precum şi orice acte infra legale administrative cu
caracter normativ fac parte dintr-o ierarhie normativă în vârful căreia se află
Constituţia, ierarhie care impune obligaţii atât cetăţenilor, cât şi organelor statului,
având ca scop final protecţia drepturilor şi libertăţilor individuale.
Principiul ierarhiei normative instituit prin dispoziţiile art. 1 alin. 5 din Constituţie3 impune o conformitate a tuturor actelor normative cu Constituţia. Acestea
trebuie să fie în acord perfect cu dispoziţiile constituţionale, nu numai legile şi
ordonanţele, dar şi actele administrative cu caracter normativ.
Pentru asigurarea supremaţiei Constituţiei, justiţia trebuie să exercitate controlul
de constituţionalitate asupra tuturor actelor normative, inclusiv asupra celor administrative cu caracter normativ deoarece niciun act contrar Constituţiei nu poate exista
în ordinea juridică, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. 5 din Constituţia României şi art. 81 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative.

Obiectul contenciosului constituţional
În sistemul constituţional românesc justiţia constituţională este atribuită prin
Constituţia din 1991 unei instanţe specializate, Curtea Constituţională. Controlul
3

Alineatul 5 al art. 1 a fost introdus prin Legea de revizuire a constituţiei nr. 429/2003,
publicată în M. Of. nr. 758 din 29.10.2013.
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constituţionalităţii legilor este consacrat normativ în Constituţie şi a fost instituit
pentru a garanta respectarea supremaţiei Constituţiei asupra tuturor legilor4.
Constituţia stabileşte, potrivit dispoziţiilor art. 146, că sub incidenţa controlului
de constituţionalitate intră legile, ca acte juridice adoptate de Parlament, ordonanţele
Guvernului, acte normative cu forţă juridică legislativă similară legilor, iniţiativele
de revizuire a Constituţiei, regulamentele Parlamentului, tratatele sau alte acorduri
internaţionale, iniţiativele legislative populare şi referendumul.
Cât priveşte legile şi ordonanţele, ne interesează controlul a posteriori (singurul
la care au acces persoanele) care se realizează pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, atribuţie definitorie pentru Curtea Constituţională, reglementată de dispoziţiile art. 146 lit. d din Constituţie.
Dispoziţiile privind controlul constituţionalităţii legilor au fost preluate prin Legea
organică nr. 47/19925, care la art. 29 stabileşte că instanţa de contencios constituţional
decide asupra excepţiilor ridicate în fata instanţelor judecătoreşti de drept comun sau
de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei
dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice faza a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.
Din analiza dispoziţiilor constituţionale, cât şi a Legii nr. 47/1992 reţinem că
pot face obiect al excepţiei de neconstituţionalitate doar legile şi ordonanţele, simple
sau de urgenţă (în totalitate sau doar anumite dispoziţii din acestea), ca acte juridice
normative privite în primul rând din punct de vedere formal, respectiv adoptate de
autoritatea publică emitentă, Parlamentul, respectiv Guvernul şi promulgate de
Preşedintele României.
În sensul acestei opinii, Curtea Constituţională, printr-o practică constantă, a
respins ca inadmisibile excepţiile de neconstituţionalitate invocate cu privire la acte
administrative cu caracter normativ. Amintim de decizia nr. 5/19946, prin care
instanţa de contencios constituţional a stabilit că „legea fundamentală a înţeles să

supună contenciosului constituţional numai acele acte normative care, într-un fel
4

În doctrina franceză s-a subliniat că justiţia constituţională reprezintă „o formă de justiţie, sau
mai exact, de jurisdicţie, care privește constituţionalitatea legilor” Charles Eisemann, La justice
constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle d’Autriche, Editeur Economica, Paris, 1986, p. 291.
5
Privind organizarea și funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în M. Of. nr. 101/
22.05.1992 și republicată în M. Of. nr. 807 din 03/12/2010, cu modificări și completări.
6
Publicată în M. Of. nr. 63/10.03.1994, Curtea a reţinut că art. 144 din legea fundamentală în
care sunt enumerate atribuţiile Curţii, la lit. c) prevede că aceasta „hotărăște asupra excepţiilor
ridicate în faţa instanţelor judecătorești privind neconstituţionalitatea legilor și a ordonanţelor”, dispoziţie preluată și în art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcţionarea
Curţii Constituţionale.
În raport cu aceste dispoziţii legale care sunt de strictă interpretare, se constată că nu intră în
competenta Curţii soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate referitoare la hotărârile Guvernului, asupra acestora urmând să se pronunţe instanţele judecătorești ordinare.
Trebuie reţinut că termenul lege nu este folosit în textul constituţional amintit în sens larg,
cuprinzând toate actele normative, ci doar în sensul său strict de act legislativ adoptat de Parlament.
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sau altul, ajung în final să fie supuse dezbaterii şi aprobării Parlamentului, lăsând
de o parte acele acte ale executivului care fiind date în executarea legii nu mai sunt
supuse acestui for7”.
De asemenea, prin decizia nr. 37/19938 Curtea Constituţională a clarificat obiectul
excepţiei de neconstituţionalitate subliniind că „prin lege se înţelege numai un act

adoptat de Parlament şi că concepţia Constituţiei referitoare la controlul constituţionalităţii legii are în vedere acest concept, rezultând din îmbinarea criteriului
formal cu cel material, întrucât conţinutul legii este determinat de importanţa
acordată de legiuitor aspectelor reglementate”.
Din aceste două decizii ale Curţii Constituţionale reţinem mai multe aspecte
relevante.
În primul rând contenciosul constituţional exercitat pe calea excepţiei de neconstituţionalitate este limitat la legile adoptate de către Parlament şi ordonanţele emise
în virtutea delegării legislative, deci este avută în considerare noţiunea de lege în
sens restrâns.
Dacă privim legea din punct de vedere material, aceasta capătă o sferă mai largă
şi reprezintă orice act normativ care reglementează primar un domeniu al relaţiilor
sociale. În acest sens, în doctrină9, s-a subliniat că legea este actul normativ care
reglementează primar un domeniu.
7
O soluţie similară a fost pronunţată de Curtea Constituţională prin decizia nr. 84/1996,
publicată în M. Of. nr. 218/12.06.1998, prin care s-a reţinut că actul atacat de autoarea excepţiei nu
face parte din categoria celor care pot face obiectul controlului de constituţionalitate în sensul
art. 144 lit. c) din Constituţie.
8
Publicată în M. Of. nr. 215/01.09.1993, Curtea Constituţională a mai reţinut că potrivit
Constituţiei, ceea ce nu intră în sfera de competenţă a Curţii Constituţionale, chiar dacă privește
conformitatea cu dispoziţiile Constituţiei, intră în sfera contenciosului administrativ, în sensul de
litigiu de competenta instanţelor judecătorești. Constituţia nu reglementează un sistem special și
specializat de instanţe de contencios administrativ, ci dă această competenţă instanţelor judecătorești
în genere, potrivit art. 125. Faptul că prin Legea nr. 29/1990 s-au înfiinţat secţii speciale de contencios
administrativ nu constituie un temei pentru o jurisdicţie paralelă de contencios administrativ. Acestea,
alături de celelalte secţii ale instanţelor judecătorești – civile, penale etc. –, alcătuiesc sistemul
instanţelor judecătorești în fruntea cărora se află Curtea Supremă de Justiţie.
De aceea, actele normative și individuale ale Guvernului, ministerelor și celorlalte autorităţi ale
administraţiei publice, centrale sau, după caz, locale, indiferent de materia la care se referă, sunt
controlate, sub aspectul legalităţii, de instanţele de contencios administrativ. Această concluzie se
impune și atunci când ilegalitatea actului administrativ privește nerespectarea a înseși legii fundamentale, fiind emis prin exces de putere, adică cu depășirea limitelor și condiţiilor de exercitare a
competenţei organului emitent.
Având în vedere cele arătate, rezultă că legalitatea precizărilor ce fac obiectul excepţiei de
neconstituţionalitate invocate este de competenta Secţiei de contencios administrativ a Tribunalului
Municipiului București. În fond, neconstituţionalitatea unui act administrativ nu reprezintă altceva
decât o formă agravată de ilegalitate.
9
Dan Claudiu Dănișor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănișor, Teoria generală a dreptului, ed. 2,
Ed. C.H. Beck, București, p. 146.
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Din perspectiva obiectului excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea nu priveşte
legea prin prisma obiectului de reglementare, ci ca act formal adoptat de Parlament,
ca urmare a exercitării funcţiei legislative.
Pe de altă parte, Curtea Constituţională admite că neconstituţionalitatea unui
act administrativ normativ reprezintă o formă agravată de nelegalitate. Din această
interpretare putem reţine că şi Constituţia este tot o lege, superioară celorlalte pe
care le determină, iar încălcarea ei produce o nelegalitate aparte şi mai profundă
decât încălcarea unei legi.
Nu în ultimul rând, se reţine din motivarea celor două decizii că revine exclusiv
instanţelor de contencios administrativ competenţa de soluţionare a excepţiei de
neconstituţionalitate a unui act administrativ normativ. Formularea nu este prea
fericită în sensul că excepţia la care face trimitere Curtea Constituţională în acest
caz trebuie privită ca modalitatea judiciară de control a unui asemenea act administrativ prin raportare la dispoziţiile constituţionale şi nu la excepţia de neconstituţionalitate, ca obiect al judecăţii de către Curte.
Trebuie să avem în vedere controlul de constituţionalitate al unui act administrativ nu neapărat pe cale de excepţie, ci mai ales pe cel pe cale directă, aceasta
fiind regula în materia contenciosului administrativ, asemenea acte putându-se
contesta direct în justiţie. În acest context, trebuie reamintit că pe calea excepţiei de
nelegalitate nu se pot controla judiciar acte administrative cu caracter normativ,
pentru acestea existând posibilitatea legală de fi contestate direct oricând, plângerea
prealabilă pentru asemenea acte fiind imprescriptibilă.
Nu suntem însă de acord cu menţiunea din cuprinsul celei de a doua decizii
care limitează controlul instanţei de contencios administrativ doar pentru excesul
de putere, noţiune ce reprezenta în opinia Curţii de la acea dată „depăşirea limitelor şi
condiţiilor de exercitare a competenţei organului emitent”. Controlul trebuie să fie
efectiv, respectiv să privească nu numai verificarea formalismului actului administrativ, procedura de adoptare şi forma sa, dar şi substanţa actului în sine. Oricum,
la momentul pronunţării deciziei, conceptul de exces de putere nu avea o reglementare în dreptul administrativ, noţiunea fiind reglementată ulterior prin Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004.
În opinia noastră controlul de constituţionalitate al unui act administrativ cu
caracter normativ trebuie realizat în aceleaşi condiţii ca cel realizat de Curtea
Constituţional în ceea ce priveşte o lege. Respectiv, trebuie să privească atât
respectarea formei, dar şi a substanţei dispoziţiilor constituţionale.
Curtea Constituţională a stabilit prin decizia nr. 122/199610 că din interpretarea
prevederilor art. 144 lit. a) din Constituţie şi ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
„întrucât, prin dispoziţiile arătate, nu s-a făcut nici o distincţie între controlul
10

Publicată în M. Of. nr. 265 din 20.28.10.1996.
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constituţionalităţii substanţei reglementării şi controlul constituţionalităţii procedurii
de adoptare a legii, rezultă că obiectul controlului de constituţionalitate priveşte
ambele aspecte, deci atât constituţionalitatea intrinsecă sau internă, cât şi cea
extrinsecă sau externă”.
Raportat la conţinutul acestui control şi în doctrină s-a subliniat că în ceea ce
priveşte conţinutul propriu-zis al controlului de constituţionalitate trebuie să avem
în vedere atât constituţionalitatea intrinsecă ce reprezintă conformitatea cu constituţia
din punct de vedere al substanţei reglementării actului controlat, cât şi extrinsecă
rezultată din raportarea legii controlate la procedurile instituite de Constituţie pentru
adoptarea ei11.
În ceea ce priveşte instanţa competentă să realizeze controlul de constituţionalitate al unui act administrativ cu caracter normativ, într-o opinie doctrinară12, s-a
subliniat faptul că în situaţia când Guvernul, depăşind-şi competenţa, legiferează
sub acoperirea formei de act administrativ a hotărârii Curtea Constituţională este
cea competentă să cenzureze actul deoarece nu controlează actul administrativ, ci
actul guvernului prin care acesta îşi extinde competenţa şi faţă de care hotărârea
este doar un efect. Guvernul ar adopta într-o asemenea situaţie un act de natură
constituţională, deoarece ar extinde efectele limitei propriei competenţe aşa cum au
fost stabilite prin Constituţie.
Într-o altă opinie, principiul supremaţiei Constituţiei şi principiul conform căruia
judecătorii se supun numai legii impune concluzia că aceştia au dreptul şi obligaţia
să se raporteze la Constituţie în privinţa tuturor actelor normative pe care sunt
chemaţi să le aplice. Prin urmare, se poate afirma că instanţele judecătoreşti sunt
adevărate justiţii constituţionale în privinţa verificării constituţionalităţii actelor
normative cu forţă juridică inferioară legii sau ordonanţelor Guvernului13.
În opinia noastră, trebuie să plecăm de la principiul ierarhiei actelor normative
care priveşte o piramidă în vârful căreia se află Constituţia, iar pe treptele inferioare restul legilor, toate actele normative trebuind a fi privite în primul rând
formal, în funcţie de organul emitent. Acest principiu are în vedere un anume
formalism al tuturor actelor juridice normative, inclusiv al Constituţiei. De aici şi
opinia constantă a Curţii Constituţionale care priveşte legea, ca obiect al excepţiei
de neconstituţionalitate, doar din punct de vedere formal, restrâns.
Dacă o autoritate publică încalcă acest formalism al ierarhiei normative şi adoptă
acte normative din sfera de competenţă a altei autorităţi, această disfuncţionalitate
nu trebuie să se transfere pe planul organelor şi procedurilor de control
11

Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Drept parlamentar românesc, Ed. C.H. Beck, București, 2005,
p. 118; Bianca Selejan Guţan, Excepţia de neconstituţionalitate, Ed. All Beck, București, 2005, p. 75.
12
Dan Claudiu Dănișor, Drept constituţional și instituţii politice, vol. 1, Teoria generală, Ed. Sitech,
Craiova, 2006, p. 747.
13
Bianca Selejan Guţan, Excepţia de neconstituţionalitate, Ed. All Beck, București, 2005, p. 90.
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constituţional/judiciar. În esenţă, se impune evitarea încălcării principiului la care
ne-am referit şi de către autorităţile judiciare.
În consecinţă, având în vedere şi soluţiile instanţei de contencios constituţional
de a refuza extinderea sferei de competenţă, considerăm că numai instanţele de
contencios administrativ sunt competente să constate nelegalitatea/neconstituţionalitatea unor acte administrative cu caracter normativ, privite în primul rând ca
formă.
Avantajul acestui punct de vedere în sensul că instanţa de contencios administrativ are plenitudine de jurisdicţie cu privire la controlul actelor administrative
este acela că accesul persoanelor la instanţa specializată de contencios constituţional
nu este unul direct, ci unul indirect pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, în
timp ce actele administrative cu caracter normativ, pot fi atacate, direct la instanţă şi
fără limită de timp.
Prin urmare, actele administrative infralegale normative nu pot face obiectul
excepţiei de neconstituţionalitate în faţa Curţii Constituţională. Cu privire la aceste
acte este exclus orice control de constituţionalitate? Răspunsul trebuie să fie unul
negativ.
Vom analiza specificul acestui control în funcţie de natura actului administrativ
cu caracter normativ, dacă acesta a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale şi
de autoritatea competentă potrivit legii.
Actele administrative normative se împart, în linii mari, în două categorii. Cele
adoptate în exercitarea unei funcţii delegate de legiferare, cum ar fi hotărârile consiliilor locale în materie contravenţională şi cele emise, în virtutea principiului
autonomiei de organizare a administraţiei, ca spre exemplu, regulamentele de
ordine interioară.
Ambele tipuri de acte pot fi emise în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale,
dar cea mai întâlnită situaţie este încălcarea Constituţiei prin uzurparea funcţiei
legislative.

Controlul de constituţionalitate cu privire
la actul administrativ cu caracter normativ tipic
În această secţiune ne referim la actul administrativ adoptat de o autoritate
administrativă centrală sau locală în executarea atribuţiilor legale şi cu respectarea
competenţelor, act care cuprinde dispoziţii specifice dreptului administrativ, fiind
emis în organizarea sau executarea în concret a unei legi.
Aşa cum am arătat, judecătorul de contencios administrativ verifică în primul
rând actul din perspectiva legalităţii lui, respectiv încălcarea unor dispoziţii legale,
lege sau ordonanţă.
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Instanţele de judecată sunt reticente în a-şi argumenta soluţia pronunţată pe
dispoziţii constituţionale. Într-un fel reticenţa este explicabilă. Trebuie avut în vedere
că, Constituţia cuprinde norme fundamentale ce privesc organizarea statală,
funcţionarea instituţiilor publice, drepturile şi libertăţile persoanelor. Ea reprezintă
întru-un fel un statut al statului14, un regulament de ordine interioară al acestuia,
iar normele sale nu beneficiază de forţa de coerciţie a agenţilor statului, nu au o
sancţiune juridică asemenea unor norme legale.
Pe de altă parte, obiectul unui litigiu este guvernat de principiul disponibilităţii,
iar persoanele vătămate întru-un drept sau interes legitim reclamă, de regulă, încălcarea unei dispoziţii legale şi mai puţin a uneia constituţionale.
Constatarea încălcării nelegalităţii unui act administrativ din perspectiva încălcării unei legi este suficientă pentru ca motivarea instanţei să corespundă cerinţelor
enunţate de art. 425 C. pr. civ. şi să dea satisfacţie juridică părţii reclamante în
proces.
Din aceste cauze, în motivările instanţelor de judecată găsim mai mult trimiteri
la principii generale ale dreptului sau principii constituţionale, aceasta fiind reţinute
în mod secundar ca suport pentru argumentaţia juridică principală.
Astfel, întru-un litigiu aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova15, instanţa de
contencios administrativ a admis excepţia de nelegalitate şi a constatat nelegalitatea
dispoziţiilor art. 11 pct. 5 din Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 399/2007 şi art. 4
alin. 3 şi 4 din decizia nr. 307/25.01.2007 emisă de Directorul General al Administraţia
Naţională a Penitenciarelor.
Actele administrative normative contestate în respectivul litigiu au privit
modalitatea de compensare a orelor suplimentare prestate de funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi modul de calcul al
acestor ore în cazul lucrului în ture.
În motivarea instanţei, s-a reţinut în esenţă faptul că actele a căror nelegalitate
s-a constatat sunt în contradicţie cu acte juridice cu forţă juridică superioară, la
care adaugă în mod nepermis, respectiv O.G. nr. 64/200616 şi Legea nr. 293/2004.
Aceste acte normative stabilesc, într-o manieră similară dispoziţiilor art. 119 din
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, că orele prestate peste durata normală a
timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Pentru situaţia în
care compensarea cu timp liber corespunzător nu este posibilă în următoarele 30
de zile după efectuarea muncii suplimentare, acelaşi alineat impune plata orelor
suplimentare cu un spor la salariul de bază de 75% pentru primele două ore de
14

Dan Claudiu Dănișor, Drept constituţional și instituţii politice, vol. 1, Teoria generală,
Ed. Sitech, Craiova, 2006, p. 154.
15
Sentinţa nr. 526/11 mai 2012 pronunţată în dosarul nr. 196/54/2012, nepublicată.
16
O.G. nr. 46/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în M. Of. nr. 747 din 01.09.2006.
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depăşire a duratei normale a zilei de lucru, respectiv 100% din salariul de bază
pentru orele următoare.
Nelegalitatea cele două acte normative se datorează faptului că acestea stabilesc
o modalitate sui generis de calcul a sporului cuvenit pentru munca suplimentară
prestată în cazul lucrului în ture, modalitate de calcul în care este luat în considerare
numărul de zile lucrate suplimentar, cu neglijarea orelor suplimentare efectuate în
fiecare lună, care nu însumează durata normală a programului de lucru de 8 ore pe zi.
Consecinţa practică pentru funcţionari publici cu statut special din administraţia penitenciarelor care lucrează în ture este acea că sunt privaţi de drepturile
salariale cuvenite pentru o parte din orele suplimentare efectuate pentru simplul
motiv că acestea reprezintă o fracţiune mai mică decât durata normală a programului
zilnic de 8 ore.
Dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 293/2004, cu care cele două acte administrativ
vin în contradicţie, reglementând modul de plată a muncii suplimentare necompensate cu timp liber în următoarele 30 de zile, nu fac distincţie după cum este
vorba de lucru în ture sau nu, se raportează exclusiv la orele suplimentare, ora fiind
singura unitate de timp prevăzută de legiuitor pentru calculul sporului ce trebuie
acordat pentru munca suplimentară.
Ceea ce ne interesează este faptul că, în sprijinul argumentaţiei privind
nelegalitatea actelor administrative, judecătorul face trimitere la principiul ierarhiei
şi forţei juridice a actelor normative consacrat de art. 1 alin. 5 din Constituţie şi art. 4
alin. 3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată.
Prin raportate la aceste principii, Curtea înlătură apărările pârâţilor Ministerul
Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Craiova, care
justifică tratamentul diferenţiat pentru personalul din cadrul administraţiei penitenciare ce îşi desfăşoară activitatea în ture, fată de ceilalţi salariaţi, din considerente
de ordin pur tehnic, contabil, nu unele obiective care să aibă suport legal.
Un act administrativ cu caracter normativ poate fi legal, fiind adoptat cu
respectarea condiţiilor legale care reglementează adoptarea unui asemenea act
(respectarea competentei de reglementare, procedură de vot, cvorum, publicitate
etc.) dar se poate afla în contradicţie cu Constituţia şi implicit să fie neconstituţional, prin încălcarea unuia din drepturile şi libertăţile cetăţeneşti constituţionale.
Instanţa de contencios administrativ nu poate cenzura actul administrativ din
perspectiva oportunităţii, dar o poate face şi trebuie să o facă din perspectivă
constituţională, nu numai legală. Mai mult poate reţine încălcarea unor norme de
drept comunitar, norme care fac parte din blocul constituţionalităţii în condiţiile
art. 148 alin. 2 din Constituţie, prin integrarea în dreptul naţional cu caracter obligatoriu şi prioritar faţă de legea internă, în urma aderării României la Uniune
Europeană.
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Spre exemplu, ne imaginăm ipoteza stabilirii unei taxe adoptată de consiliul
local al unei unităţi teritorial-administrative pentru parcarea în zona centrală a
localităţii în spaţii de parcare special amenajate, taxă ce ar urma să fie plătită numai
prin trimiterea unui sms de către persoana care doreşte să parcheze autoturismul,
care trebuie să fie abonata unuia din serviciile de telefonie mobilă în România.
Verificarea valabilităţii unui asemenea act administrativ prin care se stabileşte o
astfel de taxă trebuie privită din mai multe perspective.
În primul rând din punctul de vedere al oportunităţii un asemenea act nu poate
fi controlat de instanţele de judecată, fiind atributul exclusiv al autorităţii publice să
aprecieze dacă această taxă este necesară pentru degrevarea zonei centrale a unităţii
administrativ-teritoriale de autovehiculele parcate ilegal şi pentru asigurarea finanţării
cheltuielilor de întreţinere, în condiţii optime, a locurilor de parcare.
Din punct din vedere al legalităţii, hotărârea de consiliu local presupune o
anumită procedură de adoptare, avize şi alte operaţiuni administrative premergătoare, cvorum, supunere la vot, publicitate etc. condiţii ce trebuie respectate de
autoritatea publică şi care sunt prevăzute în legislaţia în domeniu. Nulitatea actului
este determinată de neîndeplinirea unei condiţii legale anterioare sau concomitente
adoptări actului respectiv.
Presupunând că respectiva hotărâre este legală, în ipoteza amintită, se pune
problema constituţionalităţii din mai multe puncte de vedere.
În primul rând, obligaţia plăţii taxei de parcare prin modalitatea exclusivă a
trimiterii unui sms în reţeaua de telefonie mobilă, fără existenţa şi a posibilităţii de
a plătii taxa fizic la un parcomat, vine în contracţie cu dreptul la liberă circulaţie
garantat de Constituţia Românei prin dispoziţiile art. 25.
Cetăţenii României nu au obligaţia legală de a deţine un telefon mobil. Implicit
nu li se pot stabili sarcini fiscale în virtutea unei facultăţi. Obligaţia deţinerii unui
telefon mobil, deşi acesta este un produs comun în societatea modernă actuală,
poate fi o sarcină excesivă material pentru anumite persoane, cel puţin prin prisma
faptului că nu toţi cetăţenii au încheiate contracte pentru plata unui abonament
lunar la o un operator de telefonie mobilă, fiind preferate cartelele telefonice
preplătite. Pentru aceste cartele, trimiterea unui sms nu este posibilă, pentru că taxa
se face venit la bugetul local doar prin viramentul pe care îl efectuează operatorii
de telefonie mobilă, la finalul fiecărei luni pe baza facturilor de abonament în care
sunt consemnate sumele respective.
Pe de altă parte, pentru cetăţenii europeni libertatea de circulaţie reglementată
de normele comunitare este încălcată şi ca urmare a faptului că, deşi aceştia ar
putea deţine telefoane mobile, acestea sunt conectate la un alt serviciu de telefonie
mobilă operaţional în ţara respectivă. Neavând contract cu un operator de telefonie
mobilă românesc nu pot trimite sms pentru achitarea taxei şi sunt puşi în situaţia
în care nu pot utiliza locurile de parcare amenajate în acest sens.
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O astfel de decizie administrativă a autorităţii deliberative locale, restrânge
exerciţiul dreptului la liberă circulaţie, fiind adoptată cu încălcarea dispoziţiilor
art. 53 din Constituţia României privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau
libertăţi. Ea nu a fost luată prin lege şi nu este necesară într-o societatea democratică
fiind aplicată discriminatoriu prin condiţionarea accesului la serviciul public de
parcare de deţinerea în mod obligatoriu a unui telefon mobil.
În consecinţă, putem întâlni situaţii în care un act administrativ cu caracter
normativ poate fi oportun şi legal, dar neconstituţional. Dacă verificarea legalităţii
presupune o comparare a textului actului administrativ normativ cu dispoziţia legii,
verificarea constituţionalităţii implică un control de substanţă, dacă un anumit
drept este respectat şi/sau în ce măsură exerciţiul său a fost încălcat sau limitat.
În doctrină s-a subliniat că, constituţia cuprinde ansamblul normelor primordiale
care organizează statul. Din punct de vedere material, în doctrină s-a subliniat că

reprezintă ansamblul normelor care determină modul de producere a celorlalte
norme generale şi abstracte17.
Ea alătură norme care enumeră principii fundamentare ale organizării statului,
cuprinde neexhaustiv drepturile şi libertăţile fundamentele ale persoanelor, precum
şi norme de funcţionare a puterilor şi autorităţilor publice de stat, atribuţiile şi
competenţelor acestora, proceduri de elaborare a actelor normative etc.
Dar constituţia nu trebuie privită ca un act juridic, generic doar de contemplat
ce conţine norme abstracte de drept public. În fond, ea reprezintă tot o lege, evident
de o natură aparte, dar trebuie aplicată, unde e cazul, în aceeaşi măsură ca orice
lege. Din acest punct de vedere se impune concluzia potrivit căreia constituţionalitatea
este o dimensiune a legalităţii.
Aplicarea directă a Constituţiei, respectiv verificarea respectării ei deschide
judecătorului de contencios administrativ calea spre analiza oportunităţii activităţii
administraţiei. Verificarea respectării drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale conduce la o mai largă apreciere asupra actului administrativ normativ
decât examinarea legalităţii acestuia. Legalitatea presupune analiza condiţiilor şi procedurilor formale în raport de legea prin care e protejat dreptul respectiv. În schimb,
controlul de constituţionalitate privind respectarea unui drept fundamental excede
legalităţii mergând la analiza respectării dreptului în conţinutul şi substanţa sa.
În concluzie, cum Curtea Constituţională nu poate realiza un control asupra
constituţionalităţii actului administrativ cu caracter normativ, deoarece acesta din
punct de vede formal are caracter infralegal, revine instanţelor ordinare administrative competenţa de a realiza acest control.
17

Dan Claudiu Dănișor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănișor, Teoria generală a dreptului, ed. a 2-a,
Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 132.
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Controlul de constituţionalitate cu privire
la actul administrativ cu caracter normativ care cuprinde norme primare
În situaţia premisă vizată trebuie să facem distincţie după cum legiferarea este
delegată sau nu, respectiv dacă autoritatea administrativă are atribuită competenţa de
a reglementa anumite norme întru-un domeniu strict şi expres prevăzut de o lege.
Actele administrative cu caracter normativ conţin normele impersonale, abstracte
şi cu aplicare nedeterminată, fiind asemănătoare actelor normative tipice, legea sau
ordonanţa, diferind de acestea prin modalitatea de adoptare şi instituţia din
structura statală îndreptăţită să le adopte, precum şi prin sfera relaţiilor sociale pe
care le reglementează.
Aceste acte administrative se aseamănă şi mai mult cu legea în situaţia delegării
legislative, când atribuţia legislativă este cedată în mod expres prin lege unei
autorităţi publice, centrale, locale sau autonome. Ne referim aici, la reglementări
primare adoptate prin actele administrative normative, nu la ordonanţele simple
sau de urgenţă, unde datorită reglementării constituţionale exprese acestea au putere
de lege, chiar dacă sunt adoptate de organul administrativ executiv central Guvernul
României.
În situaţia în care autoritatea administrativă are o delegare expresă, sunt dese
situaţii în care aceasta este depăşită şi ea derivă dintr-o practică ilegală a administraţiei, mai ales a celei locale, de a îşi aroga drepturi de legiferare peste limita delegată
de autoritatea legislativă.
În această situaţie apreciem că instanţele de judecată ordinare de contencios
administrativ au competenţa verificării legalităţii actului administrativ cu caracter
normativ, punându-se în primul rând problema validităţii acestuia din punct de vedere
formal.
Spre exemplu, prin decizia Curţii de Apel Craiova nr. 6260/20.20.2014,
nepublicată, instanţa de recurs a respins recursul Consiliului Local al com. M. şi a
menţinut sentinţa Tribunalului Dolj – Secţia de contencios administrativ şi fiscal,
reţinând că dispoziţiile Codului fiscal dau în competenţa unui consiliu local doar
atribuţia de a stabili, în anumiţi parametri, doar cuantumul taxelor locale, în speţă
impozit pe clădire, nu şi momentul de la care se aplică cota majorată, acest moment
fiind stabilit de dispoziţii cu forţă juridică superioară, respectiv art. 254 C. fisc.,
coroborate cu dispoziţiile din Normele metodologice de la art. 52 alin. 1 şi de la
punctul 121 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 pentru
aprobarea reglementărilor contabile conforme cu normele europene.
Curtea a reţinut, în esenţă, că autoritatea deliberativă a respectivei unităţi
administrativ teritoriale a depăşit competenţa de reglementare prin încălcarea
dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, actele administrative trebuind fi adoptate în
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limitele stabilite de Constituţie şi lege, în domeniile în care autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii locale.
La adoptarea unor asemenea acte administrative cu caracter normativ,
autorităţile administrative, cărora le este cedat un drept de reglementare, trebuie să
aibă în vedere caracterul infralegal al actelor pe care le adoptă, faptul că acestea se
subordonează legilor sau ordonanţelor Guvernului, acte de nivel superior, şi trebuie
să le respecte atât în mod formal, cât şi substanţial.
Pe de altă parte, întâlnim situaţii în care autoritatea publică nu are delegată
expres o competenţă de legiferare şi îşi arogă singură un asemenea drept.
Un exemplu în constituie hotărârea nr. 434/17.05.2016, prin care Secţia de
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a introdus în domeniul justiţiei o
instituţie juridică nouă, cea a consilierului de etică. O hotărâre similară a adoptat şi
Secţia de procurori în ceea ce priveşte Ministerul Public.
Deşi s-a îndepărtat de practica postdecembristă în care actele normative erau
insuficient sau deloc motivate printr-o expunere de motive care să preceadă actul
în sine, printr-o motivare amplă Consiliul Superior al Magistraturii tinde să explice,
în opinia emitentului, necesitatea reglementării.
În timp ce rămân deschise de discutat atât necesitatea înfiinţării consilierului de
etică în cadrul instanţelor şi parchetelor, cât şi rolul efectiv al acestuia în sistemul
judiciar, în condiţiile existenţei Inspecţiei judiciare, în ceea ce ne priveşte, Consiliul
Superior al Magistraturii, avea obligaţia, ca orice astfel de demers de a reglementa
să plece, mai întâi de toate, de la verificarea propriei competenţe în a legifera un
asemenea act normativ.
Hotărârea CSM conţine reglementări generice, abstracte reprezentând un act
administrativ normativ şi, ca orice act administrativ, trebuie emis în executarea în
concret a legii sau pentru organizarea executării acesteia. Cu alte cuvinte, orice act
administrativ are ca bază, ca fundament un act normativ superior, respectiv o lege
sau ordonanţă.
În situaţia de faţă, nu avem consacrată printr-o dispoziţie legală o delegare de
competenţă în materie de legiferare Consiliului Superior al Magistraturii. Aceasta
nu numai că nu există, dar ea nici nu este posibilă în condiţiile în care domeniul
justiţiei este unul care ţine de sfera legilor organice, în condiţiile art. 27 alin. 3 lit. l)
din Constituţia României.
Hotărârea Consiliului este întemeiată, la finalul expunerii de motive, în ceea ce
priveşte competenţa de adoptare pe dispoziţiile art. 41 lit. g) din Legea nr. 317/200418,
conform cărora acesta îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. O asemenea precizare, este ambiguă şi nu justifică funcţia legislativă însuşită
de Consiliu.
18

Legea nr. 3127/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în M. Of. nr. 599
din 02.07.2004 și republicată în M. Of. nr. 628 din 01.09.2012, cu modificări și completări.
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Unul din principiile de funcţionare a statului de drept este acela al ierarhiei
actelor normative.
Analizând hotărârea în discuţie, observăm lacune de tehnică legislativă, care pe
undeva denotă graba în a reglementa, dar şi lipsa de „experienţă” a Consiliului în a
adopta asemenea acte de o anumită anvergură juridică. Spre exemplu, hotărârea
începe în mod chiar abrupt cu procedura de numire a consilierului de etică, fără a
stabili ce reprezintă acesta instituţie, rolul şi competenţa sa.
Astfel cum s-a subliniat în doctrina de specialitate19, Constituţia reprezintă
suveranitatea poporului roman în forma ei cea mai înaltă. Trecând la un nivel inferior
legile organice, cele ordinare, ordonanţele de urgenţă sau cele simple reprezintă
într-o măsură mai mare sau mai mica aceeaşi suveranitate.
Actele administrative, chiar şi cele cu caracter normativ, în pofida faptului că
au caracterul unei izvor de drept, reprezintă într-o măsură mai mică suveranitatea
poporului român. De fapt, în cazul acestor acte administrative putem vorbi mai
mult de o cedare de suveranitate din partea aleşilor legislativi, care au fost investiţi
de alegatori prin vot, către administraţia publică, cedare care se realizează în mod
concret prin delegarea expresă de competenţă de legiferare.
În cazul de faţă, nu avem o delegare de legiferare, ci efectiv avem o asumare de
suveranitate de către Consiliul Superior al Magistraturii. Acesta a legiferat prin act
administrativ într-un domeniu rezervat expres prin Constituţie legilor organice,
domeniu ce aparţine în mod exclusiv Parlamentului, cu o procedură aparte de vot
calificată diferită de cea pentru legile ordinare.
Poate ar fi scuzabilă o asemenea manieră de legiferare din partea unei instituţii a
administraţiei publice locale datorată unor neînţelegeri a mecanismelor juridice sau a
unei lipse de experienţă juridică. Din partea Consiliului Superior al Magistraturii o
asemenea asumare de competenţă legislativă este impardonabilă, hotărârea încălcând
în mod direct principiul separaţiei puterilor în stat reglementat de Constituţie.
Opinăm că, în esenţă hotărârea la care ne-am referit este neconstituţională20.
19

Dan Claudiu Dănișor, Drept constituţional și instituţii politice, vol. 1, Teoria generală,
Ed. Sitech, Craiova, 2006, p. 158; Dan Claudiu Dănișor, Constituţia României comentată, Titlul I –
Principii generale, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 100.
20
Hotărârea CSM prin care a fost instituit consilierul de etică a fost contestată la instanţa de
contencios administrativ, prin sentinţa nr. 3192/24.10.2016 pronunţată în dosarul nr. 5454/2/2016,
nepublicată, Curtea de Apel București, Secţia a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, a admis
acţiunea formulată de Uniunea Naţională a Judecătorilor și Asociaţia Magistraţilor din România, și a
anulat respectiva hotărâre. Fără a face comentarii despre speţă în sine, cauza fiind la momentul
redactării prezentului articol în procedura de filtru la Înalta Curte, reţinem că instanţa de judecată
a dispus anularea hotărârii deoarece, în absenţa unei prevederi exprese legale, Secţia pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu putea adopta o hotărâre cu conţinutul celei
atacate, prin care s-a reglementat instituţia consilierului de etică, nefiindu-i conferite prin lege ori
regulament asemenea atribuţii.
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În condiţiile în care Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei, potrivit dispoziţiilor art. 133 alin. 1 Constituţia României, adoptarea
unei asemenea reglementări, pune seme de întrebare şi cu privire la raţiunea de a
introduce această instituţie a consilierului juridic care a fost privită circumspect
atât de magistraţi, cât şi de asociaţiile profesionale ale acestora.
Mai ales că, în actuala configuraţie constituţională, Consiliului nu numai că nu
are drept de legiferare, dar nici drept de iniţiativă legislativă.

Controlul de constituţionalitate cu privire la legea
care cuprinde norme infralegale administrative
În esenţă, legea ca act juridic adoptat de Parlament în exercitarea funcţiei
legislative cuprinde norme primare, generale prin care se reglementează domeniile
necesare pentru funcţionarea statului, înfiinţarea şi organizarea de instituţii şi servicii
publice ori reguli de conduită caracteristice relaţiilor specifice între persoane şi
organizaţii.
Legea nu cuprinde norme sau operaţii administrative care au ca scop organizarea
sau punerea în executare a propriilor dispoziţii sau a altor dispoziţii legale. Acestea
trebuie adoptate exclusiv de autoritatea administrativă îndrituită legal să aplice
respectiva lege.
Parlamentul mai poate adopta conform dispoziţiilor constituţionale de la art. 64
din Constituţie, hotărâri sau moţiuni, dar acestea nu au caracterul unor norme
legale sau administrative, ci sunt adoptate de Parlament în virtutea naturii acestuia
de organ reprezentativ politic.
Se pune problema dacă legea adoptată de Parlament care cuprinde asemenea
norme administrative este conformă Constituţiei şi care instanţa care controlează
constituţionalitatea ei.
În primul rând, un asemenea act, fiind emis de autoritatea legislativă, în exercitarea funcţiei legislative, dar cu depăşirea acesteia, are caracterul unei legi ca
formă, chiar dacă din punct de vedere material are natură administrativă, astfel că
instanţele ordinare nu pot controla constituţionalitatea lui, o astfel de competenţă
revenind doar Curţii Constituţionale.
În al doilea rând, nu putem vorbi de un control de legalitate, actul datorită
formei fiind o lege, nu poate fi controlat prin raportarea la un o altă lege, act normativ cu o forţă juridică egală, ci doar cu un act normativ superior, respectiv
Constituţia.
Un asemenea act al Parlamentului, lege ca formă dar act administrativ ca materie,
a fost supus controlului de constituţionalitate în faţa Curţii Constituţionale, care
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prin decizia nr. 574 din 16 octombrie 201421, a stabilit că o asemenea lege nu este
constituţională.
Obiectul controlului de constituţionalitate l-au reprezentat dispoziţiile Legii
nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de
acţiuni deţinute de stat la Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime”
– S.A. Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al
Municipiului Constanţa22.
Autorul excepţiei Avocatul Poporului a contestat transmiterea dreptului de
proprietate al statului asupra unui pachet de acţiuni deţinute la Compania Naţională
„Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, acest transfer fiind de natură a încălca dreptul de proprietate al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este prevăzut în art. 136
alin. (2) din Constituţie, precum şi statutul juridic de autoritate administrativă a
consiliului local, astfel cum acesta este reglementat prin art. 121 alin. (2) din Constituţie şi prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în M. Of.
nr. 123 din 20 februarie 2007, deoarece consiliile locale, în calitate de autorităţi
deliberative ale administraţiei publice locale, nu sunt persoane juridice, şi, în consecinţă, neavând patrimoniu propriu, nu pot fi titulare de drepturi şi obligaţii.
Prin decizia mai sus amintită23, Curtea a reţinut în primul rând, trecând în
revistă practica judiciară anterioară, că legea datorită naturii sale este prin esenţa şi
finalitatea ei constituţională, un act cu aplicabilitate generală adoptat de
Parlamentul prin care se reglementează relaţii sociale generale.
În speţa în discuţie, reglementarea este una determinată concret, dată fiind
raţiunea intuitu personae a reglementării, aceasta are caracter individual, fiind
21

Publicată M. Of. nr. 889 din 08.12.2014.
Publicată în M. Of. nr. 734 din 30 octombrie 2008.
23
Un alt argument de neconstituţionalitate, dar care nu privește teza de faţă, l-a constituit
faptul că un consiliu local, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administraţiei publice locale,
nu are personalitate juridică și prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu
poate exercita drepturi și obligaţii proprii în cadrul raporturilor juridice. Unitatea administrativ
teritorială, în calitatea sa de subiect de drept public titular de patrimoniu, în sensul de drepturi și
obligaţii pe care le exercită în legătură cu bunurile din domeniul său public sau privat, este
reprezentată în cadrul raporturilor juridice de către consiliul local, acesta din urmă exercitând
drepturile și asumându-și obligaţiile existente în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale. În
consecinţă, aplicând acest considerente de principiu la prezenta cauză, Curtea a reţinut că
transmiterea dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni deţinut de stat, prin Ministerul
Transporturilor, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, iar nu către Municipiul Constanţa,
contravine dispoziţiilor art. 121 alin. (2) din Constituţie, prin încălcarea statutului juridic
constituţional și legal de autoritate administrativă a consiliului local, care nu poate fi el însuși
titular de drepturi și obligaţii asupra bunurilor domeniale, ci doar să le exercite în numele unităţii
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.
22
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concepută nu pentru a fi aplicată unui număr nedeterminat de cazuri concrete, în
funcţie de încadrarea lor în ipoteza normei, ci, de plano, într-un singur caz, prestabilit
fără echivoc.
În consecinţă, Curtea a reţinut că „legea supusă controlului de constituţionalitate are un veritabil caracter individual, fiind adoptată nu în vederea aplicării unui
număr nedeterminat de cazuri concrete, ci într-un singur caz prestabilit, respectiv
pentru transmiterea pachetului de acţiuni deţinut de stat, reprezentat de Ministerul
Transporturilor, către Municipiul Constanţa, reprezentat de Consiliul Local. Însă
exercitarea dreptului de dispoziţie asupra unui pachet de acţiuni deţinut de stat la
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, operaţiune

juridică ce se circumscrie domeniului de reglementare a actelor cu caracter infralegal,
administrativ, nu corespunde finalităţii constituţionale a activităţii de legiferare, care
presupune reglementarea unei sfere cât mai largi de relaţii sociale generale, în
cadrul şi în interesul societăţii.
Legiuitorul, fie originar sau delegat, nu are competenţa de a realiza, printr-un
act normativ de reglementare primară, transferul intuitu personae şi cu titlu gratuit
a acţiunilor aflate în proprietatea privată a statului către unităţile administrativteritoriale, dar are, în schimb, posibilitatea de a reglementa, printr-o lege-cadru,
regulile, procedurile şi condiţiile în care Guvernul să poată realiza un transfer cu
titlu oneros către unităţile administrativ-teritoriale, cu respectarea dispoziţiilor art. 1
alin. (4), art. 44 şi art. 135 din Constituţie”.
Decizia Curţii Constituţionale are la bază principiul separaţiei puterilor în stat,
al separaţiei competenţelor şi funcţiilor constituţionale diferite şi exclusive pe care
le au autorităţile statului, legislativă şi executivă, precum şi principiul ierarhiei
actelor normative.
Parlamentul nu poate lua măsuri administrative intuitu personae, dar poate
legifera condiţiile generale, abstracte pentru un număr de subiecţi nedeterminaţi în
care operaţiunile administrative se pot desfăşura. Fiecare autoritate publică este
chemată să răspundă unor necesităţi constituţionale concrete, numai respectarea de
către fiecare autoritate publică a propriilor competenţe şi a competenţelor celorlalte
autorităţi putând conduce la respectarea statului de drept. Din raţionamentul Curţii
Constituţionale putem aprecia faptul că ierarhia actelor normative nu trebuie
privită numai pe verticală în sensul că există obligaţia ca legile, ordonanţele, actele
administrative cu caracter normativ ale autorităţilor publice centrale şi locale să fie
în concordanţă cu normele constituţionale, dar şi pe orizontală.
Astfel, fiecărui izvor de drept, Constituţie, legile organice şi cele ordinare, ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă, actele administrativ cu caracter normativ, îi
corespunde un anumit de tip de relaţii sociale pe care trebuie să le reglementeze,
un anumit mecanism specific de adoptare şi un organ public exclusiv care are
abilitatea constituţională sau legală de adoptare.
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În consecinţă, Constituţia conţine norme fundamentele, are o anumită procedură de adoptare şi un anumit „organ specific” poporul român, legea priveşte
anumite norme specifice primare de reglementare, o procedură reglementată
constituţional şi un organ abilitat Parlamentul, iar actul administrativ normativ
cuprinde în esenţă reglementări infralegale prin care administraţia pune în
executare decizia politică.
Fiecare organ de stat trebuie să respecte procedura proprie de organizare şi
sfera competenţelor de reglementare. Prin urmare, în această situaţie principiul qui
potest plus potest minus este inaplicabil, fiecare organ al statului abilitat cu competenţe specifice în procesul de legiferare fiind obligat să adopte numai acele acte
normative care sunt în competenţa sa, nu şi acte cu forţă juridică superioară sau de
rang inferior.
Prin decizia amintită s-a statuat că legea adoptată este de natură a contraveni
dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Constituţie ce fac referire la principiul separaţiei şi
echilibrului puterilor în stat, Parlamentul intrând în sfera de competenţă a autorităţii executive. Dacă la adoptarea unei norme cu caracter primar de către o
autoritate administrativă se încalcă Constituţia prin nesocotirea competenţei de
legiferare a Parlamentului, tot astfel şi Parlamentul, la rândul său, nu poate să îşi
însuşească atribuţii în domeniul organizării legilor, prin adoptarea unor acte cu
caracter administrativ.
Deşi actul juridic supus controlului de constituţionalitate a fost o lege care avea
caracterul unui act administrativ individual, argumentele Curţii Constituţionale
sunt în egală măsură valabile şi în situaţia unei legi care cuprinde reglementări
administrative cu caracter normativ.
Astfel, apreciem că Parlamentul nu poate stabili nivelul taxelor locale pentru o
anumită localitate aceasta fiind atribuţia exclusivă a consiliului local, cum tot astfel
nu poate elabora planuri urbanistice generale sau zonale pentru o anumită unitate
administrativ-teritorială sau adopta regulamente de ordine interioară pentru diverse
autorităţi publice (cum este Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de
judecată adoptat de către Consiliul Superior al Magistraturii).
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CETĂŢENIA EUROPEANĂ –
COMPONENTĂ A UNIUNII FONDATĂ PE DREPT
Drd. Teodora Elena ZALDEA1

European citizenship – about eu's component based on the rule of law
Rezumat

Plasăm prezentul studiu în contextul viitoarelor alegeri pentru Parlamentul
European ce se vor desfăşura în perioada 23-26 mai a.c., cu intenţia de a reaminti
faptul că democraţia presupune, printre altele, şi concepte de participare la guvernare
şi informare a societăţii civile. Afirmăm acestea, găsind întrucâtva cetăţeanul, din
punct de vedere teoretic, ca fiind acel titular al unor drepturi ce ar trebui să-l
protejeze înaintea puterii politice fie ea transnaţionale, naţionale sau locale, cât şi a
unor drepturi ce ar trebui să-i garanteze poziţia în cadrul structurii de şanse de acces
la procesele sociale, politice, economice. Totodată, Tratatul de la Lisabona, vine să
plaseze cetăţenii în centrul vieţii democratice a Uniunii, înzestrându-i cu drept de
iniţiativă legislativă, oferindu-li-se în acest fel, posibilitatea de a-şi asuma statutul de
actori activi, capabili de a influenţa agenda politică a Uniunii Europene.
Studiul de faţă, pe lângă devoalarea unor concepte precum cele de cetăţenie
europeană, cetăţenie naţională, îşi propune şi o mai bună înţelegere la nivel tehnic a
diferenţelor ce incumbă celor două noţiuni, accentul fiind pus pe relevarea
conţinutului cetăţeniei europene şi a drepturilor pe care cetăţenii europeni le
posedă, date fiind numeroasele Eurobarometre2 ce scot în evidenţă slaba cunoaştere
de către cetăţenii români a drepturilor lor în calitate de cetăţeni europeni.
Cuvinte-cheie: cetăţenie europeană; drepturi; dreptul de iniţiativă legislativă al
cetăţenilor europeni; cetăţenie naţională; Tratatul de la Lisabona.
1

Doctorand în știinţe juridice, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, e-mail:
teodora.zaldea@yahoo.com.
2
Potrivit unui Eurobarometru realizat în primăvara anului 2018, 50% dintre români s-au arătat a
cunoaște drepturile ce le posedă în calitate de cetăţeni europeni, în vreme ce 75% s-au arătat
doritori a afla mai multe despre acestea. (Comisia Europeană. Direcţia Generală de Comunicare,
(2018), „Eurobarometru Standard 89. Opinia publică în Uniunea Europeană. Primăvara 2018”,
https://www.dnevnik.bg/file/3200164.pdf, accesat ultima dată în 02.03.2019).
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Abstract

This study is placed in the context of the upcoming European Parliament
elections which will take place on 23rd to 26th of May and wants to remind that
democracy involves concepts such as participation, empowerment or involvement
of the citizens in the decision making process. We affirm this because the citizen
from a theoretically point of view is the holder of some rights that should protect
him against the political power, whether this is a transnational, national or local
power, and these rights should guarantee him the power to change and influence
how public affairs are managed. At the same time, the Lisbon Treaty places the
citizens at the heart of the democratic life of the European Union, endowing them
with the right of legislative initiative which gives them the opportunity to assume
the status of active actors capable of influencing the political agenda of the EU.
This study also aims for a better understanding of concepts like European
citizenship and national citizenship and the differences between them, the focus
being put on revealing the content of the European citizenship and of the rights
that European citizens have, given the many Eurobarometers that highlight the
poor knowledge of the Romanian citizensof their' rights as European citizens.
Keywords: european citizenship; rights; european citizens initiative; national
citizenship; Lisbon Treaty.

1. Consideraţii introductive
Uniunea Europeană, făurită din ruinele celui de al doilea război mondial, a
apărut ca organizaţie supranaţională din dorinţa celor şase state fondatoare de a
stopa războiul pe continent odată pentru totdeauna. Orientată iniţial în direcţia
obiectivelor economice, în prezent, aceasta a căpătat contururi politice. „Europa
politică unită” a devenit, începând îndeosebi cu Tratatul de la Maastricht, miza
esenţială a viitorului politic şi democratic al Uniunii Europene.
Considerăm că uniunea politică este anunţată prin cetăţenia europeană întrucât
ea transpune realitatea instituţională dobândită de Uniune şi realizează simultan
devierea sa din planul dreptului internaţional. Instrumentele prin care cetăţenii se
pot pronunţa cu privire la evoluţia UE sunt, în principal, cetăţenia europeană,
valorificarea drepturilor fundamentale consacrate de Uniune, precum şi a dreptului
de iniţiativă legislativă.
Iniţial, Comunităţile europene nu au fost create de cetăţeni, ci de elitele politice
conducătoare. Procesul de reorientare a acestora înspre cetăţean constituie trecerea
de la o construcţie artificială la o entitate nouă supranaţională legitimată de acordul
cetăţenilor săi răspunzători şi preocupaţi de viaţa publică europeană.
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În literatura de specialitate, cetăţenia este definită ca fiind „legătura juridică şi
politică permanentă dintre o persoană fizică şi un stat, care generează şi exprimă
drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acea persoană şi statul al cărui cetăţean
este”3. Bazele cetăţeniei moderne le regăsim în Declaraţia Drepturilor Omului şi ale
Cetăţeanului, adoptată în timpul Revoluţiei franceze din 1789. Conceptul de
cetăţenie a suferit numeroase modificări datorate transformărilor sociale, economice
şi mai ales politice apărute de-a lungul timpului. Asistăm, astfel, la apariţia unei noi
noţiuni cea de cetăţenie europeană ce este considerată a fi o mare inovaţie
constituţională.
„Cetăţenia este strâns legată de naţionalitate şi de stat, astfel încât o cetăţenie
europeană este un concept nou, o noţiune specială datorită caracterului său supranaţional. Ea simbolizează, la modul ideal, comunitatea de scopuri şi de mijloace care
există între popoarele statelor membre ale Uniunii Europene, care a introdus statutul
juridic al cetăţenilor europeni, sub forma unor drepturi supranaţionale”4. Cetăţenia
europeană este văzută ca fiind stâlpul Europei politice în devenire, „ca o nouă etapă
a procesului de realizare a unei Uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele
Europei”5.
Semnat la 7 februarie 1992, Tratatul de la Maastricht a instituit conceptul de
cetăţenie europeană. Potrivit acestuia, cetăţenia UE constă în oportunitatea dată
fiecărui individ ce posedă cetăţenia unui stat membru de a fi considerat cetăţean al
Uniunii Europene.
Prof. Fuerea, A. aprecia că „prin introducerea cetăţeniei europene, semnatarii
Tratatului asupra Uniunii Europene şi-au dorit, printre altele, promovarea şi
consolidarea identităţii europene, implicând, în acest fel, cetăţenii în procesul de
integrare europeană. Ca urmare a dezvoltării Pieţei unice, cetăţenii beneficiază de o
serie de drepturi generale în domenii dintre cele mai diverse, precum libera
circulaţie a bunurilor şi a serviciilor, protecţia consumatorilor şi sănătatea publică,
egalitatea de şanse şi de tratament, accesul la ocuparea locurilor de muncă şi la
protecţia socială”6.
În 1984, Consiliul de la Fontainebleau (25-26 iunie) a format un Comitet de
reflecţie, cunoscut sub denumirea de Comitetul de la Adoninno ce a creat noţiunea
3
Pușcă B., (2001), Drept constituţional și instituţii politice, vol. I, Ed. Fundaţiei Academice
Danubius, Galaţi, p. 236.
4
Pantea M., (2009), Cetăţenia europeană, în revista „Drepturile omului” editată de IRDO,
București, An XIX, nr. 1, p. 19 (http://www.irdo.ro/sectiuni.php?subsectiuni_id=99, accesată ultima
oară la data de 02.03.2019).
5
Tratatul asupra Uniunii Europene de la Maastricht, modificat prin Tratatul de la Amsterdam,
articolul 1 (http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html, accesată ultima oară la
data de 02.03.2019).
6
Fuerea A., (2003), Cetăţenie naţională – cetăţenie europeană, Ed. Fundaţia Culturală Libra,
București, p. 34.
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de „Europa cetăţenilor”. Menţionăm că distincţia dintre cele două noţiuni cea de
cetăţenie europeană şi cea de „Europa cetăţenilor” nu este una uşoară. Cetăţenia
europeană, de-a lungul timpului, se constituie într-o cetăţenie politică ce plasează
individul în centrul Uniunii, în vreme ce conceptul de „cetăţenie în Europa” se
referă la modul specific de dobândire a cetăţeniei din fiecare stat membru UE.
Cetăţenia Uniunii Europene creată prin Tratatul de la Maastricht, semnalează
depăşirea limitelor economice ale construcţiei europene şi orientarea sa înspre
dimensiunea politică. Introducerea acestei noţiuni în acquis-ul comunitar prin intermediul Tratatului asupra Uniunii Europene, vizează consolidarea relaţiei existente
între UE şi cetăţenii statelor membre. Astfel, cetăţenia europeană este considerată
ca fiind expresia legitimităţii democratice a construcţiei europene şi „a unei uniuni
din ce în ce mai strânse între popoarele europene”7. „Acest aport este fundamental
pentru afirmarea identităţii europene, întrucât se recunoaşte existenţa unui cetăţean
european şi nu doar a consumatorului european sau a resortisantului comunitar,
muncitor sau independent în construcţia europeană”8.
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene defineşte cetăţenia europeană ca fiind
„statutul fundamental al resortisanţilor statelor membre permiţându-le acestora să
obţină independent de naţionalitatea lor şi fără prejudicierea excepţiilor special
prevăzute în acest sens, acelaşi tratament juridic”9.
Prof. Bârzea, C. preciza că „condiţia de cetăţean se bazează pe o relaţie contractuală între stat şi indivizi: statul recunoaşte drepturile fundamentale ale individului,
dar pretinde în schimb obligaţii civice, loialitate şi participare. Ca titular de drepturi,
cetăţeanul devine un element al exerciţiului puterii şi al principiului suveranităţii.
Prin capacitatea sa de a influenţa configuraţia puterii politice, cetăţeanul este deţinătorul unei părţi din suveranitatea politică deoarece, prin vot, poate decide asupra
guvernării”10.
În modul acesta, putem observa că de voinţa cetăţenilor depind atât structura
puterii politice cât şi executarea deciziilor luate de guvernanţi. Cu privire la cetăţenia
europeană, Tratatul de la Lisabona introduce o nouă prevedere – iniţiativa cetăţenească care permite unui milion de cetăţeni dintr-un număr semnificativ de state
membre să ceară direct Comisiei Europene luarea în discuţie a unei iniţiative de care
sunt interesaţi, într-unul din domeniile de competenţă ale Uniunii Europene.
7

Tratatul asupra Uniunii Europene de la Maastricht, articolul 1 – (http://eur-lex.europa.eu/
en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html, accesată ultima oară la data de 02.03.2019).
8
Groza A., (2008), Cetăţenia europeană, statut fundamental al resortisantului european, în
Revista Română de Drept Comunitar, nr. 4, Ed. Wolters Kluwer, București, p. 118.
9
CJCE, 20 septembrie 2001, cauza C-184/99.
10
Bârzea C., (2005), Cetăţenia europeană, Ed. Politeia-SNSPA, București, p. 46.

152

TEODOR ELENA ZALDEA

RSJ NR. 1/2018

2. Cetăţenia europeană versus cetăţenia naţională
„O problemă în analiza acestui concept în cadrul sistemului UE constă în separarea cetăţeniei europene de cetăţenia naţională. Principalul obstacol îl reprezintă
separarea cetăţeniei de naţionalitate. La nivel supranaţional, cel puţin în teorie
cetăţenia şi naţionalitatea nu sunt interschimbabile, dar în practică această caracteristică persistă”11. În doctrină, naţionalitatea este definită ca fiind „calitatea sau
condiţia juridică ce decurge din relaţiile care există între o persoană juridică şi un
stat determinat, pe când cetăţenia este o categorie juridică prin care este desemnată
apartenenţa unei persoane fizice la o comunitate politică, în virtutea legilor prin care îi
sunt atribuite o serie de drepturi civile şi politice”12. Pentru majoritatea teoreticienilor, cele două noţiuni sunt analitic distincte. Aceştia identifică naţionalitatea cu
elementele culturale, iar cetăţenia cu cele politice.
Conform prevederilor art. 20 din Tratatul de la Lisabona este „cetăţean al
Uniunii Europene orice persoană având naţionalitatea unuia dintre statele membre,
conform legilor în vigoare din statul respectiv. Cetăţenia europeană vine în completarea cetăţeniei naţionale, ea se suprapune, fără a se substitui, cetăţeniei naţionale,
făcând posibilă exercitarea unora dintre drepturile cetăţeanului Uniunii pe teritoriul
statului membru în care locuieşte13”. Precizăm că în opinia UE, potrivit acestui articol
există o legătură între cetăţenie şi naţionalitate. Astfel, naţionalitatea este adesea
percepută ca un aspect de drept internaţional în vreme ce cetăţenia se referă la
implicaţiile acesteia din legislaţia naţională. Este evident că naţionalitatea exprimă
legătura formală ce se stabileşte între o persoană şi un stat, iar cetăţenia europeană
defineşte noul statut creat în legislaţia UE.
Tratatul de la Amsterdam clarifică raportul dintre cetăţenia europeană şi cea
naţională, afirmând că cea dintâi o completează pe cea de a doua, fără a o înlocui
însă. Tratatul de la Lisabona precizează că cetăţenia europeană se alătură cetăţeniei
naţionale, completând-o. Cetăţenia europeană apare astfel ca o calitate suplimentară
oferită cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi care le conferă acestora
un set de drepturi ce pot fi exercitate fie la nivelul Uniunii, fie la nivelul statelor
membre. Este vorba despre dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European
sau în cadrul alegerilor locale. Observăm că cetăţenia europeană produce efecte în
11

Sarcinschi A.; Bogzeanu C., (2009), Europa: graniţe, cetăţenie, securitate, Ed. Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, București, p. 30.
12
Pantea M., (2009), op. cit., p. 19.
13
Savenco I., (2006), Cetăţenia europeană, dependentă de cetăţenia naţională?, în International
Conference on European Integration – Realities and Perspectives, volumul 1, Universitatea Danubius,
Galaţi, p. 223.
(http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1161/1077, accesată ultima oară
la data de 02.03.2019).
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plan juridic şi politic. Unul dintre avantajele imediate ale acesteia se referă la
exercitarea drepturilor din conţinutul său pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi o
consolidare indirectă a drepturilor fundamentale.
Prof. Bârzea afirma că „atunci când se vorbeşte de cetăţenia Uniunii Europene,
se înţelege un statut supranaţional acordat automat cetăţenilor ţărilor membre ale
UE. Cetăţenia UE este deci, o calitate suplimentară, în completarea cetăţeniei recunoscute de statul naţional. Această prelungire europeană a naţionalităţii nu este
reversibilă: cetăţenii unei ţări membre a UE nu pot obţine automat cetăţenia celorlalte
ţări membre”14.
Cetăţenii UE nu sunt absolviţi prin introducerea noţiunii de cetăţenie europeană de obligaţiile cetăţeneşti pe care le au faţă de statele lor de provenienţă.
Principala problemă cu care instituţiile europene se confruntă se referă la transformarea cetăţeniei europene dintr-un ideal într-o realitate, în condiţiile în care totul
se găseşte într-o continuă mişcare. Crearea unei solidarităţi între popoarele statelor
membre ale UE este dificilă din cauza diversităţii culturilor naţionale, a procesului
de extindere a Uniunii Europene. Menţinerea diversităţii a fost recunoscută în toate
documentele oficiale ale UE, fiind considerată o condiţie firească a dezvoltării şi
progresului într-o Europă unită. În prezent, cetăţenia europeană este văzută ca o
cetăţenie de reciprocitate bazată pe mutualitatea drepturilor dintre resortisanţii
europeni, dar şi ca o cetăţenie de atribuţie întrucât ea îşi are originea în naţionalitatea unuia din statele membre din care extrage sentimentul de provenienţă la
aceasta a cetăţenilor săi.
Conform Tratatului de la Lisabona, cetăţenia UE este un ansamblu unitar:
identitate colectivă, cultură organizaţională, statut juridic, participare efectivă la
viaţa publică. „Identitatea colectivă a devenit o formă de acreditare a cetăţeniei
europene încă de la începutul construcţiei UE, când cetăţenii statelor fondatoare
optează pentru împărtăşirea unui set comun de valori, care duce implicit la relaţionarea identităţii culturii naţionale cu marea cultură europeană. Identitatea creată
în urma valorificării acestei culturi europene este caracterizată prin democraţie
participativă, pluralism politic, participare socială, respect al diversităţii, concurenţă
liberă şi loială, supremaţia legii şi primordialitatea drepturilor omului. Astăzi, când
temerea mondială apare sub forma globalizării ca atitudine uniformizatoare,
Uniunea Europeană aduce modelul unei identităţi colective definite prin sloganul
„unitate în diversitate”, iar cetăţenia europeană apare ca o formă de apartenenţă la
această identitate pe care individul şi-o asumă şi prin care preferă să fie recunoscut”15.
14

Bârzea C., (2005), op. cit., p. 48.
Pop L., (2010), Conceptul de cetăţenie europeană în perspectiva Tratatului de la Lisabona, în
Revista Consilier European, anul VI, nr. 1, p. 46.
15
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3. Conţinutul cetăţeniei europene
Ratificarea Tratatului de la Lisabona de cele 28 de state membre a condus la
dobândirea de către UE a calităţii de subiect de drept internaţional, iar Carta
Drepturilor Fundamentale a UE a fost încorporată în dreptul primar. De asemenea,
cetăţenia europeană a căpătat o valoare mai mare după acest moment. Nu putem
vorbi despre cetăţenia europeană fără a aduce în discuţie Carta Drepturilor Fundamentale.
„Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost proclamată în mod
solemn de către Consiliul European de la Nisa din 7 decembrie 2000 şi are la bază
Tratatele fondatoare, convenţii internaţionale (cum ar fi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, adoptată în 1950, şi Carta Drepturilor Sociale Fundamentale
ale Lucrătorilor, adoptată în 1989), tradiţii constituţionale comune ale statelor membre
şi diverse declaraţii ale Parlamentului European. În cele 54 de articole, Carta defineşte
drepturile fundamentale legate de demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, cetăţenie
şi justiţie. În timp ce prin CEDO (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) sunt
protejate numai drepturile civile şi politice, Carta include şi alte drepturi, precum
drepturile sociale ale lucrătorilor, protecţia datelor”16.
Carta cuprinde şapte capitole, introducerea sa ca parte a dreptului originar al
Uniunii Europene este acompaniată de posibilitatea UE de a deveni parte a Consiliului Europei şi a CEDO. Tratatul de la Lisabona consacră ca fiind fundamentale
patru prevederi referitoare la cetăţenia europeană:
a) recunoaşterea drepturilor din cadrul Cartei Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene (TUE, art. 6);
b) cetăţenia europeană şi egalitatea tuturor cetăţenilor (TUE, art. 9);
c) funcţionarea Uniunii Europene pe principiul democraţiei reprezentative (TUE,
art. 10);
d) asigurarea dialogului şi transparenţei între UE şi cetăţeni (TUE, art. 11).
Constatăm astfel, că cetăţenia europeană este o cetăţenie bazată pe drepturi şi
anume pe drepturile consacrate de Carta Drepturilor Fundamentale a UE, pe drepturile sociale conferite de Carta socială europeană (1961) sau de Carta comunitară a
drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor (1989).
Tratatul de la Maastricht introduce statutul de cetăţean european sub forma a
patru drepturi supranaţionale garantate persoanelor ce deţin deja naţionalitatea
(http://www.dae.gov.ro/admin/files/CONSILIER%20EUROPEAN%20nr1.pdf, accesată ultima oară la
data de 02.03.2019).
16
Infoeuropa, (2007), „Uniunea Europeană. Glosar de termeni C”, Teme Europene, nr. 31, p. 1
(http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/tema_31.pdf, accesată ultima oară la data de
02.03.2019).
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uneia din statele membre ale UE. Aceste drepturi la care Tratatul privind Uniunea
Europeană se referă în art. 8 sunt:
a. dreptul de mişcare liberă şi de rezidenţă în oricare din ţările membre ale UE;
b. dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European şi în alegerile locale;
c. dreptul la protecţie diplomatică într-un stat terţ, în care propria ţară nu are
reprezentanţă consulară;
d. dreptul de petiţie la Parlamentul European şi dreptul de a se adresa
Ombudsman-ului European. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene17
în capitolul V precizează drepturile ce decurg din calitatea de cetăţean european şi
anume:
 dreptul de vot şi de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European;
 dreptul de vot şi de a fi ales la alegerile municipale;
 dreptul la o bună administrare;
 dreptul de acces la documente;
 dreptul de a se adresa Mediatorului European;
 dreptul de petiţie în faţa Parlamentului European;
 libertatea de circulaţie şi şedere;
 protecţie diplomatică şi consulară.
Tratatul de la Amsterdam include dreptul de acces al cetăţenilor la documentele
Parlamentului, Consiliului şi Comisiei, precum şi dreptul cetăţenilor de a se adresa
instituţiilor UE într-una din limbile oficiale ale Uniunii şi de a primi răspuns în
aceeaşi limbă. Aportul acestuia în materia cetăţeniei europene trebuie corelat şi cu
inovaţiile din materia interzicerii discriminării, liberei circulaţii, securităţii persoanelor. Principiul interzicerii oricărei discriminări bazată pe originea etnică consolidează indirect drepturile cetăţenilor europeni. În vederea combaterii discriminării,
Tratatul de la Amsterdam autorizează Consiliul să adopte cu unanimitate măsurile
care se impun, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European.
Curtea de Justiţie a valorificat magistral acest principiu, în special în materia
dreptului de liberă circulaţie şi şedere. Curtea a apreciat că resortisanţii statelor
membre pot apela la calitatea de cetăţeni ai Uniunii pentru a se proteja de orice
discriminare la care ar fi supuşi de statele membre, pe criterii de naţionalitate18.
Statutul cetăţeanului european are vocaţia de a fi statut fundamental al resortisanţilor statelor membre.
Tratatul de la Nisa a introdus majoritatea calificată în privinţa adoptării deciziilor în materia dreptului de liberă circulaţie şi sejur.
17

Zlătescu Moroianu, I., (2008), Instituţii europene și drepturile omului, IRDO, București,
p. 134-135.
18
A se vedea CJCE, C-85/96.
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Tratatul de la Lisabona introduce iniţiativa cetăţenească, ca mijloc de sesizare a
Comisiei pentru adoptarea unor acte cu caracter juridic. Carta Drepturilor Fundamentale vizează combaterea excluziunii sociale şi respectarea tuturor drepturilor cu
care au fost investiţi cetăţenii europeni. „Excluziunea socială a fost definită ca fiind
excluderea cetăţenilor de la drepturi şi de la posibilitatea de participare la viaţa
publică. Astfel, cei aflaţi în situaţie de excluziune socială, din diferite cauze precum
sărăcia, au un acces redus la piaţa muncii, posibilităţi scăzute de a câştiga un venit
şi o participare redusă la viaţa comunităţii”19. Prof. Bărbulescu afirma că „pentru
asigurarea incluziunii sociale şi a coeziunii, sunt necesare atât respectarea drepturilor
cetăţenilor, cât şi participarea activă a acestora la funcţionarea Uniunii Europene.
Creşterea gradului de reprezentativitate a instituţiilor, precum şi creşterea participării
cetăţenilor, constituie două elemente cheie ale Tratatului de la Lisabona”20.
Constatăm că, conţinutul cetăţeniei europene este unul evolutiv. Acesta poate fi
completat cu noi drepturi de către Consiliu, statuând cu unanimitate, la propunerea Comisiei. Articolul 22 din Tratatul asupra funcţionării Uniunii Europene
stabileşte că la fiecare trei ani, Comisia prezintă un raport Parlamentului European,
Consiliului şi Comitetului economic şi social asupra aplicării dispoziţiilor privind
cetăţenia europeană. Pe baza acestui raport, Consiliul decide cu unanimitate conform
unei proceduri legislative speciale şi după aprobarea Parlamentului European, adoptarea unor dispoziţii care să ducă la completarea conţinutului cetăţeniei europene.

4. Drepturile cetăţenilor europeni
Putem afirma că drepturile ce sunt conferite cetăţenilor Uniunii Europene sunt
în special drepturi politice. În acest fel se pune un mai mare accent pe raporturile
dintre cetăţean şi structurile publice ale guvernanţei europene, ceea ce reprezintă
deja o întărire a cetăţeniei supranaţionale.
„Drepturile ce decurg din calitatea de cetăţean european, pot fi clasificate în
următoarele categorii:
 drepturi politice;
 libertăţi cu caracter economic;
 drepturi-garanţii.
Din categoria drepturilor politice fac parte:
a) dreptul de vot şi de a fi ales la alegerile locale;
19

Bărbulescu I.; Ion O.; Iancu A.; Toderaș N., (2010), Tratatul de la Lisabona: implicaţii asupra
instituţiilor și politicilor românești, în Studii de strategie și politici – SPOS 2010, Studiul nr. 1,
Institutul European din România, București, p. 59.
(http://www.ier.ro/documente/spos_2010/SPOS_1_site.pdf, accesată ultima oară la data de
02.03.2019).
20
Idem, p. 59.
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b) dreptul de vot şi de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European.
Din categoria libertăţilor cu caracter economic fac parte:
a. dreptul la libera circulaţie şi dreptul la sejur;
b. libera circulaţie a lucrătorilor şi accesul liber la locurile de muncă salariate;
c. libertatea de stabilire pe teritoriul oricărui stat membru care presupune accesul la activităţile nesalariate precum şi înfiinţarea şi administrarea întreprinderilor.
Din categoria drepturilor-garanţii fac parte:
A. dreptul de petiţionare;
B. dreptul de a se adresa Mediatorului european”21.
Exercitarea drepturilor şi libertăţilor ce alcătuiesc conţinutul cetăţeniei europene, presupune, „totodată, îndatoriri şi responsabilităţi, precum apărarea ordinii şi
prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii şi a moralei, protecţia reputaţiei sau a
drepturilor altora”22. Declaraţia de la Berlin din 25 martie 2007 preciza faptul că
UE apără libertăţile cetăţenilor şi drepturile lor civile prin lupta împotriva celor
care atentează la acestea. La nivel naţional sunt consacrate asemenea îndatoriri
fundamentale, cum sunt: fidelitatea faţă de ţară, apărarea ţării, contribuţii financiare
la cheltuielile publice. Atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, drepturile şi
libertăţile cetăţenilor statelor membre, în calitatea lor de cetăţeni europeni, trebuie
să se exercite cu bună credinţă fără să se încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.
Prof. Bârzea, C. preciza că „există un dublu sistem de protecţie a drepturilor ce
decurg din cetăţenia europeană, respectiv:
 mecanismele non – juridice reprezentate de Comitetul pentru Petiţii al
Parlamentului European şi Avocatul poporului (Ombudsman);
 mecanismele juridice de protecţie a drepturilor cetăţenilor europeni se referă
la sistemele de judecată la nivel unional, respectiv Curtea Europeană de Justiţie”23.
Comitetul pentru Petiţii al Parlamentului European primeşte sesizările cetăţenilor europeni sau cele ale persoanelor fizice sau juridice rezidând sau având
sediul statutar într-un stat membru, pe care le soluţionează beneficiind de sprijinul
Avocatului Poporului şi de cel al comitetelor pentru petiţii aparţinând Parlamentelor
naţionale. Comisia de petiţii a Parlamentului European verifică admisibilitatea petiţiei introduse şi decide măsurile care se impun. Astfel, ea poate sesiza instituţiile
europene, cum ar fi Comisia, în cazul în care este reclamată o încălcare a dreptului
european, poate formula un raport în atenţia Parlamentului European, poate efectua
anchete sau poate iniţia o colaborare cu instituţiile naţionale. Acest drept oferă
21

Pantea M., (2009), op. cit., p. 21.
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor Fundamentale, amendată
prin Protocoalele nr. 3, 5, 8 și completată prin Protocolul nr. 2, Convenţie adoptată la Roma,
4 noiembrie 1950, art. 10 alin. 2 (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3B2B4F4D66BEC/0/ROU_CONV.pdf, accesată ultima oară la data de 02.03.2019).
23
Bârzea C., (2005), op. cit., p. 50.
22
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Parlamentului European posibilitatea de a cunoaşte violări ale drepturilor cetăţenilor
europeni, precum şi de a reduce deficitul de democraţie de care Uniunea Europeană este adesea acuzată.
Mediatorul European admite plângerile ce provin de la orice cetăţean al UE sau
de la orice persoană fizică sau juridică rezidând sau având domiciliul statutar întrun stat membru cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în acţiunea
instituţiilor sau organelor, cu excepţia Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de primă
instanţă în exercitarea funcţiilor lor jurisdicţionale. Acesta realizează din proprie
iniţiativă sau în baza plângerilor ce i-au fost adresate direct sau prin intermediul
unui europarlamentar, anchete, investigaţii. El sesizează instituţia a cărei activitate
este denunţată, declanşează o anchetă asupra plângerii şi încearcă remedierea pe
cale amiabilă a situaţiei.
Cetăţenii europeni au dreptul de a vota şi de a candida la alegerile municipale şi
europene indiferent de locul de reşedinţă pe teritoriul Uniunii, în aceleaşi condiţii ca
şi naţionalii statului pe teritoriul căruia se află. Acest drept constituie dimensiunea
politică majoră a cetăţeniei Uniunii Europene şi un început care permite degajarea
progresivă a unei conştiinţe politice europene. Cetăţeanul european îşi exercită
dreptul de vot şi de eligibilitate o singură dată cu prilejul aceloraşi alegeri, fie în
cadrul statului său de origine, fie în cadrul statului de reşedinţă. Decăderea din aceste
drepturi survenită ca urmare a unei condamnări civile sau penale în statul de origine
sau în cel de reşedinţă, împiedică exercitarea lor în oricare din cele două state. Pentru
a putea exercita acest drept în privinţa alegerilor municipale într-un stat a cărui
cetăţenie nu o are, cetăţeanul european trebuie să aibă cetăţenia unui stat membru al
Uniunii Europene, să aibă reşedinţa în statul membru în care doreşte să candideze
sau să voteze. El trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cetăţeanul statului de
reşedinţă. Cetăţenii europeni pot ataca în faţa instanţelor competente, în aceleaşi
condiţii ca şi resortisanţii statului, refuzul statului de reşedinţă de a da curs cererilor
lor de candidatură sau de înscriere pe listele electorale.
„Dreptul de protecţie diplomatică şi consulară al cetăţeanului european într-un
stat terţ în care statul de origine nu este reprezentat se acordă de către autorităţile
diplomatice şi consulare ale oricărui alt stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi
pentru resortisanţii statului care o acordă. Exerciţiul acestui drept a fost amenajat
în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună, iar introducerea sa nu poate
decât să consolideze identitatea internaţională a UE. Pentru a beneficia de această
protecţie, solicitantul trebuie să facă dovada cetăţeniei unui stat membru şi să se
afle în situaţia în care pe teritoriul statului terţ, statul său de origine să nu fie
reprezentat la nivel de ambasadă sau consulat. Această formă de protecţie se
acordă în mod obligatoriu în cazurile de deces, boală sau accident grav, arestare sau
deţinere, violenţă, sprijin, repatriere a cetăţenilor aflaţi în dificultate. Important de
precizat este faptul că protecţia diplomatică şi consulară nu sunt acordate de
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Uniunea Europeană ci de statele sale membre, ceea ce relevă lipsa unor efecte
internaţionale proprii ale cetăţeniei europene. Această protecţie, de fapt, se reduce
la acordarea unei asistenţe consulare, dimensiunea de protecţie existând doar în
cazurile de arestare, deţinere sau de sprijin a victimelor violenţei”24.
Tratatul de la Amsterdam consacră dreptul cetăţenilor europeni de a coresponda cu instituţiile europene. Tratatul de la Nisa a consolidat acest drept prin
obligarea instituţiilor şi organelor Uniunii de a răspunde în termen rezonabil. Cetăţenii UE au dreptul de a se adresa instituţiilor europene într-una din cele 23 de
limbi oficiale ale UE şi de a primi răspuns scris într-una din aceste limbi.
Tratatul de la Amsterdam consacră, de asemenea, dreptul cetăţenilor europeni

de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Comisiei şi ale
Consiliului, ca o concretizare a transparenţei activităţii Uniunii şi a caracterului său
democratic. Tratatul de la Lisabona extinde dreptul de acces al cetăţenilor europeni
la documentele tuturor instituţiilor, organelor şi organismelor Uniunii Europene.
Exercitarea acestui drept este detaliată prin regulamentele de ordine interioară ale
instituţiilor şi nu beneficiază de el doar cetăţenii europeni ci şi persoanele fizice şi
juridice ce îşi au reşedinţa, respectiv sediul într-un stat membru. Dreptul se
exercită pe baza unei solicitări scrise, redactată într-una din limbile oficiale ale UE,
trimisă inclusiv în format electronic şi suficient de precisă pentru a permite individualizarea documentului. Instituţiile europene pot refuza accesul în condiţiile în
care divulgarea unui document ar aduce atingere unui interes public, vieţii private
sau integrităţii individului, intereselor comerciale ale unei persoane fizice sau juridice
determinate, procedurilor jurisdicţionale şi avizelor juridice. Analiza aplicării dreptului
de acces la documente şi recomandări de ameliorare sunt în sarcina Comisiei,
instituţia prezentând un raport în acest sens. Documentele Curţii de Justiţie, ale
Băncii Centrale Europene şi ale Băncii Europene de Investiţii care nu prezintă un
caracter administrativ sunt însă exceptate.
Una dintre libertăţile fundamentale, garantată cetăţenilor europeni este libera
circulaţie a forţei de muncă, ce include dreptul de a locui şi de a lucra într-un alt stat
membru. Cele două drepturi enunţate mai sus constituie elemente esenţiale ale Pieţei
Interne. Pentru o perioadă de şedere mai lungă de trei luni este necesar un certificat
de sejur. Intrarea pe teritoriul altui stat membru nu poate fi interzisă decât din
raţiuni de securitate şi sănătate publică, iar interzicerea trebuie să fie justificată.
Cetăţenia europeană este doar un catalog de drepturi, fără obligaţii. O aşa zisă
obligaţie a cetăţenilor europeni este aceea de a respecta drepturile celorlalţi şi de a
respecta legea. Participarea cetăţenilor la viaţa publică este în acelaşi timp şi un
24
Maftei J., (2008), Dimensiunea europeană a protecţiei consulare, în International Conference
on European Integration – Realities and Perspectives, vol. 3, Universitatea Danubius, Galaţi, p. 63.
(http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1014/933, accesată ultima oară
la data de 02.03.2019).
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drept şi o obligaţie. Pe plan european, educaţia pentru o cetăţenie democratică este
o prioritate, o responsabilitate pentru cetăţenii europeni, în vederea promovării
unei culturi a democraţiei şi a drepturilor omului.
„Cunoaşterea drepturilor pe care calitatea de cetăţean al Uniunii Europene le
conferă trebuie completată de folosirea efectivă a acestora ca instrumente de
contestaţie civică, de participare activă la instituţiile politice, la vot, la viaţa asociativă. Un proiect comun care să vizeze o dezvoltare durabilă şi sustenabilă, o Uniune
Europeană şi un mecanism instituţional capabil să facă faţă provocărilor globale se
referă în mod expres şi la participarea permanentă a cetăţenilor şi a actorilor sociali
la viaţa publică europeană. Cetăţenia europeană, în toate coordonatele ei, reprezintă
o formă de propagare a specificului Uniunii Europene, un spaţiu dinamic, supus
unei perpetue schimbări la care România trebuie să ia parte activ”25.

5. Dreptul la iniţiativă legislativă
Tratatul de la Lisabona prin prevederile sale, urmăreşte să întărească structura
democratică a Uniunii Europene. O inovaţie extrem de importantă adusă de acest
tratat o reprezintă instituirea iniţiativei cetăţenilor europeni. Cetăţenii au dreptul
de a participa la viaţa democratică a Uniunii. Deciziile sale sunt adoptate într-o
manieră cât mai transparentă şi mai aproape de cetăţeni. În titlul „Dispoziţii privind
principiile democratice” se stabileşte că „la iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni
ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act juridic
al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor”26.
Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei, responsabil de relaţiile interinstituţionale şi administraţie declara „Sunt un susţinător entuziast al iniţiativei cetăţenilor,
deoarece aceasta va introduce în UE o formă complet nouă de democraţie participativă. Este un adevărat pas înainte în ceea ce priveşte viaţa democratică a Uniunii,
un exemplu concret de apropiere a Europei de cetăţenii săi. Iniţiativa ar trebui să
stimuleze o dezbatere aprinsă privind ceea ce facem la Bruxelles, iar Comisia va trebui
să acorde o atenţie deosebită solicitărilor formulate prin iniţiativele cetăţenilor”27.
Meritul Tratatului de la Lisabona este de a fundamenta edificiul democratic al
Uniunii, îndeosebi pe conceptul de cetăţenie. Această evoluţie apropie cetăţenia
Uniunii de o veritabilă cetăţenie, fiind binecunoscut faptul că sensul noţiunii de
25

Pop L., (2010), op. cit., p. 47.
Art. 11 alin. 4 din Tratatul de la Lisabona.
27
Comisia Europeană, (2010), „Iniţiativa cetăţenilor europeni: noi posibilităţi pentru cetăţeni
de a influenţa politica UE” (http://ec.europa.eu/romania/news/initiativa_cetatenilor_europeni_ro.htm,
accesată ultima oară la data de 02.03.2019).
26
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cetăţenie se regăseşte în planul participării la viaţa politică. Prin această inovaţie
introdusă prin Tratatul privind funcţionarea UE se urmăreşte promovarea unei
cetăţenii active, implicarea cetăţenilor europeni în procesul decizional chiar din faza
de stabilire a agendei politice. Comisia Europeană preciza în anul 2006 trebuinţa
unei agende a cetăţenilor şi asigurarea accesului facil la informaţiile relevante.
De asemenea, aceasta recunoaşte importanţa şi necesitatea unei cetăţenii active, prin
susţinerea unui proiect intitulat „Cetăţeni pentru Europa” care se desfăşoară între
2007 şi 2013. Acest proiect îşi propune să contribuie la conştientizarea de către
cetăţeni a îndatoririlor ce le revin în această calitate şi să devină activ implicaţi în
procesul integrării europene, dezvoltându-şi un simţ al apartenenţei şi al identităţii
europene. Prof. Bărbulescu semnala „necesitatea simplificării anumitor proceduri,
încurajării societăţii civile europene pentru a permite o mai mare implicare a cetăţenilor, înţelegere a diversităţii culturale şi formare a unei identităţi europene”28. Pentru
a garanta participarea activă a cetăţenilor, UE foloseşte numeroase programe ca de
exemplu Fondul Social European constituit pentru facilitarea accesului pe piaţa
muncii sau Metoda Deschisă de Coordonare pentru combaterea excluziunii sociale.
Pentru majoritatea cetăţenilor europeni, Uniunea Europeană este o organizaţie
interguvernamentală, o entitate birocratică ce înghite banii contribuabililor fără a
aduce rezultate palpabile. În vederea modificării acestei opinii, Tratatul de la Lisabona
urmăreşte întărirea legitimităţii democratice a Uniunii prin sporirea prerogativelor
Parlamentului European în procesul legislativ şi printr-un rol mai important
acordat parlamentelor naţionale. Dreptul de iniţiativă legislativă indirectă reprezintă
un puternic mijloc pentru a suda popoarele europene şi de a da naştere unei conştiinţe
colective, ceea ce nu au reuşit să facă până în prezent nici alegerea directă a
Parlamentului European, nici cetăţenia europeană. Iniţial, cetăţenii europeni nu
puteau influenţa procesul decizional, nu îşi puteau exprima opiniile cu privire la politicile europene. De asemenea, aceştia nu aveau niciun cuvânt de spus în numirea
înalţilor oficiali în posturile cheie ale executivului european. Sentimentul de
apartenenţă la Comunitatea europeană era redus prin faptul că nu exista un dialog
semnificativ între instituţiile europene şi cetăţeni cu privire la direcţia strategică
principală şi priorităţile asumate de UE. Nu trebuie să uităm că Parlamentul
European este format din deputaţi aleşi în mod direct, iar Consiliul European şi
Consiliul UE sunt formate din politicieni aleşi la nivel naţional. Dreptul de iniţiativă
legislativă conferă cetăţenilor europeni posibilitatea de a fi cetăţeni activi, capabili
să influenţeze agenda politică a Uniunii Europene, nemaifiind simpli purtători pasivi
de drepturi, consumatori reprezentaţi prin vot.
„Reglementarea acestei iniţiative are ca obiectiv să confere cetăţenilor Uniunii
Europene o voce mai puternică, acordându-le dreptul de a solicita direct Comisiei
28

Bărbulescu I.; Ion O.; Iancu A.; Toderaș N., (2010), op. cit., p. 62.
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să propună noi iniţiative politice. Astfel, iniţiativa cetăţenească adaugă o nouă dimensiune democraţiei europene, completând setul de drepturi referitoare la
cetăţenia Uniunii şi intensifică dezbaterea publică privind politicile europene, de
natură să contribuie la crearea unui autentic spaţiu public european”29.
Comisia Europeană a lansat un proces de consultare a tuturor actorilor interesaţi
cu privire la această inovaţie adusă de Tratatul de la Lisabona – iniţiativa legislativă
a cetăţenilor europeni. Soluţiile oferite în cadrul acestor consultări publice au fost
reunite într-o „Cartă Verde privind iniţiativa cetăţenilor europeni” elaborată de
Comisia Europeană la 11 noiembrie 2009 şi într-o „Rezoluţie a Parlamentului European
din 7 mai 2009 prin care se solicită Comisiei să prezinte o propunere de regulament
al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare a iniţiativei
cetăţeneşti”. „În data de 31 martie 2010, Comisia a prezentat un proiect de Regulament
privind iniţiativa cetăţenească la nivel european. În urma mai multor discuţii între
statele membre asupra acestui proiect, a rezultat un text de compromis, agreat
deopotrivă de Parlamentul European şi de Consiliu şi concretizat prin adoptarea
Regulamentului UE nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16
februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească. Acest regulament, se aplică direct în
toate statele membre începând cu 1 aprilie 2012”30. „Cartea Verde şi-a propus să
identifice soluţii pentru a răspunde întrebărilor care nu sunt precizate în Tratatul
de la Lisabona şi anume: numărul minim de state din care trebuie să provină semnatarii, vârsta minimă a semnatarilor, forma pe care o va lua iniţiativa cetăţenilor şi
modalitatea de formulare folosită, regulile privind colectarea, verificarea, autentificarea semnăturilor, perioada de timp în care trebuie colectate semnăturile, modalităţile de înregistrare oficială a iniţiativelor, reguli în materie de transparenţă şi
finanţare, intervalul de timp posibil în care Comisia trebuie să răspundă cu privire
la iniţiativă”31.
Tabelul de mai jos (tabelul 1) exprimă poziţiile luate de Parlamentul European
şi Comisia Europeană prin intermediul celor două documente elaborate de acestea
şi anume: Cartea Verde şi Rezoluţia Parlamentului European. De asemenea sunt
29
Cîrstena O.; Duciu I., (2010), Consideraţii asupra soluţiilor propuse prin Cartea Verde
privind iniţiativa cetăţenilor europeni pentru consolidarea democraţiei în Uniunea Europeană, în

Revista Consilier European, anul VI, nr. 1, p. 48.
(http://www.dae.gov.ro/admin/files/CONSILIER%20EUROPEAN%20nr1.pdf, accesată ultima oară
la data de 02.03.2019).
30
Surdescu O., (2011), Consolidarea democraţiei participative la nivelul Uniunii Europene:
Iniţiativa cetăţenilor europeni, în revista Sfera Politicii nr. 159, p. 31 (http://www.sferapoliticii.ro/
sfera/159/cuprins.php, accesată ultima oară la data de 02.03.2019).
31
Sauron J.-L., (2011), The European Citizens' Initiative: not such a good idea?, în European
Issue nr. 192, Fundaţia Robert Schuman, p. 2.
(http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-192-en.pdf, accesată ultima oară la data
de 02.03.2019).
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precizate şi articolele din Regulamentul UE nr. 211/2011 cu privire la modul de
organizare şi exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă al cetăţenilor europeni.
Tabelul 1. Dreptul de iniţiativă legislativă32

Poziţia Comisiei
Europene

Poziţia
Parlamentului
European

Numărul minim de
O treime din
O cincime din
state din care
statele membre (9
statele membre
trebuie să provină
state)
(5-6 state)
semnatarii
Numărul minim de
înmulţirea
înmulţirea
semnături pentru
numărului de
numărului de
fiecare stat
membri ai
membri ai
membru
Parlamentului
Parlamentului
European din
European din
respectiva ţară cu respectiva ţară cu un
un factor de 750.
factor de 750.
Organizatori
Persoană
Comitete ale
fizică/juridică
cetăţenilor, alcătuite
din cel puţin
7 persoane, care
locuiesc în cel puţin
7 state membre
ale UE
Vârsta minimă a
Vârsta la care
16 ani.
semnatarilor
cetăţenii au drept
de vot în alegerile
pentru Parlamentul
European.
Modalităţile de
Iniţiativele
Iniţiativele propuse
înregistrare oficială propuse trebuie trebuie înregistrate
a iniţiativelor
înregistrate întrîntr-un registru
un registru online,
online, pus la
pus la dispoziţie dispoziţie de către
de către Comisie.
Comisie 32

Idem, p. 2-3.

Prevederile
Regulamentului UE
nr. 211/2011 privind
iniţiativa
cetăţenească
O pătrime din
statele membre
(7 state)
înmulţirea
numărului de
membri ai
Parlamentului
European din
respectiva ţară cu
un factor de 750.
Comitete ale
cetăţenilor, alcătuite
din cel puţin
7 persoane, care
locuiesc în cel puţin
7 state membre
ale UE
Vârsta la care
cetăţenii au drept
de vot în alegerile
pentru Parlamentul
European.
Iniţiativele propuse
trebuie înregistrate
într-un registru
online, pus la
dispoziţie de către
Comisie -
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înregistrarea poate fi
refuzată dacă
iniţiativa este în mod
vădit contrară
valorilor
fundamentale ale UE
Regulile privind
Pe suport de
Pe suport de hârtie
hârtie sau în
sau în format
colectarea
semnăturilor
format electronic
electronic
Perioada de timp în
12 luni
12 luni
care trebuie colectate semnăturile
Decizia privind
Organizatorul
–
admisibilitatea
trebuie să solicite
iniţiativelor
Comisiei verificarea
legislative
admisibilităţii
iniţiativei, odată ce
au fost strânse
300 000 de
semnături din trei
state membre.
Intervalul de timp
În termen de
În termen de trei
posibil în care
patru luni,
luni, Comisia
Comisia trebuie să Comisia prezintă
prezintă într-o
răspundă cu privire într-o comunicare
comunicare
la iniţiativă
concluziile juridice concluziile juridice şi
şi politice privind
politice privind
iniţiativa
iniţiativa
cetăţenească,
cetăţenească,
acţiunile pe care
acţiunile pe care
intenţionează să le intenţionează să le
întreprindă şi
întreprindă şi
motivele acţiunilor motivele acţiunilor
sau ale refuzului sau ale refuzului de
de a acţiona.
a acţiona.
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înregistrarea poate
fi refuzată dacă
iniţiativa este în
mod vădit contrară
valorilor
fundamentale ale UE
Pe suport de hârtie
sau în format
electronic
12 luni
–

În termen de trei
luni, Comisia
prezintă într-o
comunicare
concluziile juridice
şi politice privind
iniţiativa
cetăţenească,
acţiunile pe care
intenţionează să le
întreprindă şi
motivele acţiunilor
sau ale refuzului de
a acţiona.

Tabelul de mai sus ilustrează cât de mare a fost convergenţa între instituţiile
europene cu privire la dreptul de iniţiativă legislativă al cetăţenilor UE. Observăm
că diferenţe notabile nu sunt decât cu excepţia numărului minim de state din care
trebuie să provină semnatarii.
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Inovaţia Tratatului de la Lisabona nu este însă scutită de riscul deturnării de la
finalitatea prevăzută de tratat, de către diferite grupuri de interese. Tocmai pentru
acest motiv, Comisia poate da curs iniţiativei cetăţeneşti sau o poate refuza. Caracterul
facultativ, iar nu obligatoriu pentru Comisie al iniţiativei cetăţenilor poate fi
interpretat ca o protejare a interesului comunitar. „Critici ai iniţiativei cetăţeneşti
au subliniat că este la latitudinea Comisiei să ia sau nu în considerare petiţia cetăţenească şi că există o asimetrie importantă între cerinţele stricte pe care cetăţenii
trebuie să le îndeplinească pentru ca iniţiativa lor să fie luată în considerare şi libertatea Comisiei de a nu răspunde în niciun fel. Aceasta ar putea duce la frustrarea
cetăţenilor şi la o relaţie mai dificilă între instituţiile UE şi cetăţenii săi. Pentru a
preveni un astfel de scenariu, Parlamentul European şi Consiliul au cerut, ca în
momentul înregistrării iniţiativei cetăţeneşti, Comisia să stabilească admisibilitatea
de formă şi de fond a acesteia, urmând ca după colectarea semnăturilor executivul
european să fie măcar obligat să organizeze o audiere publică a iniţiatorilor petiţiei.
Totodată, Comisiei i se cere ca într-un termen stabilit să justifice foarte clar
motivele pentru respingerea sau acceptarea iniţiativei cetăţeneşti”33.
Iniţiativa cetăţenească poate reprezenta un instrument util în vederea apropierii
cetăţenilor de Bruxelles. Rolul acestui nou instrument nu trebuie exagerat de mass
media sau de anumite organizaţii, ci trebuie abordat într-o manieră realistă, pragmatică. Comisia Europeană, însă, nu îşi va pierde monopolul asupra iniţiativelor
legislative. O iniţiativă reuşită a cetăţenilor europeni va invita Comisia să prezinte o
propunere, dar decizia de a face acest lucru rămâne la latitudinea exclusivă a
Comisiei. Considerăm că iniţiativa cetăţenilor europeni nu va modifica modul de
funcţionare al UE, precum nici calitatea democratică a politicilor elaborate la nivel
european prin complicatul proces co-decizional. În mod sigur, însă aceste iniţiative
vor surescita atenţia presei, vor da curs unor noi dezbateri. Prin iniţiativa cetăţenilor se urmăreşte să se stimuleze dezbaterea la nivel european, să se conecteze
instituţiile cu cetăţenii pentru a se adopta acte legislative care să răspundă nevoilor
şi aşteptărilor oamenilor, în cadrul competenţelor UE şi ale Comisiei. Dezbaterea la
nivel european este considerată ca fiind modul prin care se poate forma un
adevărat spaţiu public european. Un spaţiu propice comunicării între popoarele
statelor membre UE care va duce la întărirea solidarităţii şi identităţii europene, la
crearea unei societăţi civile europene.
Un dezavantaj, în opinia noastră, se referă la faptul că există riscul ca dreptul
de iniţiativă legislativă să se transforme dintr-o modalitate de încurajare a participării active a cetăţenilor europeni într-un puternic instrument de lobby în mână
33
Buzașu C., (2010), Iniţiativa cetăţenilor europeni: O soluţie pentru reducerea distanţei dintre
cetăţeni și instituţiile de la Bruxelles?, Europuls (http://europuls.ro/index.php?option=com_content&

view=article&id=517:initiativa-cetateneasca&catid=118:institutii&Itemid=1268, accesată ultima oară la
data de 02.03.2019).
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ONG-urilor. Procesul de înregistrare a iniţiativelor şi de colectare a celor un milion
de semnături se anunţă a fi unul greoi şi birocratic. Apreciem că Parlamentul
European şi Consiliul pot face procedura de iniţiativă mai accesibilă, mai uşor de
utilizat, transparentă.
„Cetăţenii europeni doresc ca dreptul la iniţiativă legislativă comunitară să fie
exercitat cât mai simplu, direct, printr-o procedură uşor de înţeles, şi cel mai important să fie accesibil”34.

6. Concluzii
Cetăţenia europeană reprezintă o inovaţie conceptuală majoră introdusă prin
Tratatul de la Maastricht. Acest concept semnalează depăşirea limitelor economice
şi orientarea înspre dimensiunea politică. Cetăţenia europeană urmăreşte consolidarea
imaginii şi a identităţii UE şi implicarea mai profundă a cetăţeanului în procesul de
integrare europeană.
Între cetăţenia europeană şi cetăţenia naţională există un raport de complementaritate, în sensul că cetăţenia UE se adaugă la cetăţenia naţională pe care în
baza reglementărilor în vigoare o deţin cetăţenii statelor membre. „Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică aflată în plin proces de democratizare. Cetăţenia
europeană stă la baza recunoaşterii şi garantării pentru cetăţenii europeni a unor
drepturi, precum cel de a locui în orice stat comunitar şi de a circula liber pe întreg
teritoriul Uniunii, dreptul de petiţionare, dreptul de protecţie diplomatică şi consulară,
dreptul de vot şi de a fi eligibil în alegerile municipale şi europene”35.
Principala problemă cu care instituţiile europene se confruntă se referă la
transformarea cetăţeniei europene dintr-un ideal într-o realitate, în condiţiile în care
totul se găseşte într-o continuă mişcare. Crearea unei solidarităţi între popoarele
statelor membre ale UE este dificilă din cauza diversităţii culturilor naţionale, a procesului de extindere a Uniunii Europene. Menţinerea diversităţii a fost recunoscută în
toate documentele oficiale ale UE, fiind considerată o condiţie firească a dezvoltării şi
progresului într-o Europă unită.
Conţinutul cetăţeniei europene este unul evolutiv. O Uniune Europeană, un
mecanism instituţional care să facă faţă provocărilor globale presupun participarea
permanentă a cetăţenilor la viaţa publică europeană.
Tratatul de la Lisabona a acordat cetăţenilor europeni un drept indirect de a
participa la procesul decizional european. Prin exercitarea dreptului de iniţiativă
34

Cărăușan M., (2011), The European Citizens' Initiative – Participatory Democracy in the
European Union, în International Conference on European Integration – Realities and Perspectives,
Universitatea Danubius, Galaţi, p. 23.
35
Zlătescu Moroianu I.; Demetrescu C.R., (2001), Drept instituţional european și politici
comunitare, Ed. Casa Editorială „Calistrat Hogaș”, București, p. 145-146.
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legislativă se urmăreşte implicarea mai activă a cetăţenilor în crearea politicilor
europene, ce afectează viaţa acestora, ducând astfel la creşterea gradului lor de
interes, de conştientizare şi acţiune în domeniile ce îi vizează direct. Acţiunile din
cadrul procesului iniţiativelor cetăţeneşti trebuie să fie supuse controlului jurisdicţional al Curţii de Justiţie a UE, precum şi controlului exercitat de Ombudsman-ul
European pentru a garanta respectarea dreptului cetăţenilor de a participa la procesul
decizional european. Chiar dacă UE se bazează pe democraţia reprezentativă, unde
cetăţenii pot alege în mod direct membrii Parlamentului European şi pot adresa
petiţii aceleiaşi instituţii, iniţiativa legislativă le oferă posibilitatea de a influenţa
deciziile instituţiilor UE, prin intermediul democraţiei participative. Considerăm că
iniţiativa cetăţenilor va stimula activismul societăţii civile din statele membre ale
UE, va duce la crearea unei noi dimensiuni în activitatea ONG-urilor în direcţia
iniţiativelor europene. Succesul unor prime iniţiative va întări încrederea cetăţenilor
europeni în democraţia participativă.
Cetăţenii Uniunii Europene „sunt nu numai actori ai construcţiei europene, ci
reprezintă ei înşişi scopul final, chiar dacă nu îşi dau întotdeauna seama de
impactul pe care îl au deciziile luate de către instanţele de la Bruxelles asupra vieţii
lor personale şi profesionale”36.
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The effects of the different interpretations given to criminal provisions by the
Constitutional Court and the High Court of Justice and Cassation
Rezumat

Interpretările diferite date, normelor de drept substanţial penal şi drept procesual
penal, de Curtea Constituţională – prin soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate, respectiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu ocazia soluţionării
recursurilor în interesul legii şi pronunţării hotărârilor prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept, afectează drepturile justiţiabililor din procesul penal, în
condiţiile în care, dispare previzibilitatea normei juridice, iar, pe de altă parte, se
ajunge la situaţii, în care, persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică, care au fost
judecate în momente diferite, li se aplică tratamente juridice diferite.
Cuvinte-cheie: previzibilitate; egalitate de tratament juridic; justiţiabil; proces penal.
Abstract

Different interpretations given to substantive criminal law and criminal
procedural rules by the Constitutional Court - by resolving the exceptions of
unconstitutionality, respectively by the High Court of Cassation and Justice, when
dealing with appeals in the interest of the law and rendering preliminary rulings
for the solving of legal issues, affects the rights of the persons in the criminal trial,
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since the predictability of the legal norm disappears and, on the other hand,
situations are found in which persons in the same legal situation who have been
judged at different times, are applied to them different legal remedies.
Keywords: predictability; equality of legal treatment; justice; criminal trial.
De la data intrării în vigoare a Codului penal, respectiv Codului de procedură
penală, până în prezent, organele judiciare care au atribuţii în aplicarea legii, în
special instanţele judecătoreşti, au întâmpinat dificultăţi cu ocazia interpretării normelor de drept substanţial şi drept procesual, ajungându-se la multe cazuri în care
legea nu a fost aplicată în mod unitar.
În acest context, mai multe complete de judecată, care au fost investite cu
judecarea cauzelor în ultimă instanţă, au uzat de procedura introdusă în actualul
C. pr. pen.1 sesizând ÎCCJ în vederea rezolvării unor chestiuni de drept.
În alte cazuri, titularii prevăzuţi de art. 471 alin. 1 C. pr. pen.2 au formulat
cereri de recurs în interesul legii, ocazie cu care instanţa supremă a dat dezlegare
problemelor de drept, care, anterior, au fost soluţionate diferit prin hotărâri
definitive de către instanţe judecătoreşti.
Au fost şi situaţii în care în cursul proceselor penale, s-au ridicat excepţii de
neconstituţionalitate cu privire la norme cuprinse în legi sau ordonanţe, conform
dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie3 şi art. 29 din Legea nr. 47/1992.
Legiuitorul, prin stabilirea unor condiţii de admisibilitate în art. 475 C. pr. pen.,
a înlăturat posibilitatea apariţiei situaţiilor în care, aceeaşi problemă de drept, este
rezolvată diferit de ÎCCJ, fie prin mai multe hotărâri prealabile, fie printr-o hotărâre
prealabilă şi un recurs în interesul legii.
1

Art. 475 C. pr. pen. prevede că: „Dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei
Curţi de Casaţie și Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, investit cu soluţionarea cauzei în
ultimă instanţă, constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea
pe fond a cauzei respective și asupra căreia Înalta Curte de Casaţie și Justiţie nu a statuat printr-o
hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii și nici nu face obiectul unui recurs în
interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie să pronunţe
o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”.
2
Art. 471 alin. 1 C. pr. pen. prevede că: „Pentru a asigura interpretarea și aplicarea unitară a
legii de către toate instanţele judecătorești, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie și Justiţie, din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, colegiul de conducere al
Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie sau colegiilede conducere ale curţilor de apel, precum și Avocatul
Poporului au îndatorirea să ceară Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie să se pronunţe asupra
chestiunilor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătorești”.
3
Art. 146 lit. d) din Constituţie prevede că: „Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:
(…) d) hotărăște asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile și ordonanţele, ridicate în
faţa instanţelor judecătorești (…)”.
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De altfel, procedura hotărâri prealabile reglementată de legea procesual penală,
similară procedurii întrebării prealabile adresată de instanţele naţionale, în temeiul
art. 267 TFUE, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, are scopul de a înlătura riscul
ca un complet de judecată ce soluţionează cauza în ultimă instanţă, să pronunţe o
hotărâre definitivă în urma rezolvării greşite a unei probleme de drept.
,,Mecanismul hotărârii prealabile instituie un veritabil dialog judiciar între instanţa
supremă şi celelalte instanţe judecătoreşti care are drept scop prevenirea apariţiei
interpretărilor divergente, care ulterior ar fi impus pronunţarea unui recurs în
interesul legii4”.
Dacă în cazul hotărârilor prealabile şi recursurilor în interesul legii nu pot fi
date interpretări diferite aceleiaşi norme, de-a lungul timpului au fost situaţii,
numărul acestora crescând odată cu intrarea în vigoare a actualelor coduri, în care,
CCR, în deciziile prin care a admis excepţii de neconstituţionalitate invocate în
timpul proceselor penale, a interpretat într-un mod propriu norma respectivă. Mai
mult, CCR a dat aceluiaşi text de lege un înţeles opus celui stabilit de ÎCCJ, fie prin
hotărârile prin care a dezlegat chestiuni de drept, conform art. 475 C. pr. pen., fie
deciziile prin care a admis recursuri în interesul legii.
Astfel de interpretări au fost date în cazul art. 5 C. pen., iniţial ÎCCJ-CDCD
hotărând prin Decizia nr. 2/2014 că legea penală mai favorabilă poate fi stabilită
prin aprecierea autonomă a normelor sau instituţiilor din legi succesive5, dar, ulterior
CCR prin Decizia nr. 265/2014 a statuat că legea penală mai favorabilă se aplică
numai în ansamblul ei6
În motivarea Deciziei nr. 2/2014 s-a reţinut, în principal, că noţiunea de lege
penală nu trebuie înţeleasă doar în sens restrâns, ca o lege în totalitatea ei, ci în sens
larg, respectiv o normă juridică cu caracter penal7, iar între criteriul aprecierii globale
şi cel al aprecierii autonome, ultimul asigură aplicarea efectivă a legii penale mai
favorabile8. Privitor la caracterul previzibil al normei, s-a arătat că una dintre condiţiile răspunderii penale este neîmplinirea termenului de prescripţie, dar la momentul
săvârşirii faptei nu este îndeplinită condiţia previzibilităţii dacă, în cazul prescripţiei
în curs, se aplică termenul de prescripţie reglementat de noul cod penal.
4

Victor Horia Dimitrie Constantinescu, în Mihail Udroiu (coord.), Codul de procedură penală.

Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2015, p. 1202.
5

Prin Decizia nr. 2/2014 a ÎCCJ-CDCD publicată în M.Of. nr. 319 din 30 aprilie 2014 s-a stabilit
că: „Prescripţia răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei”.
6
Prin Decizia nr. 265/2014 a CCR publicată în M. Of. nr. 372 din 20 mai 2014 s-a admis excepţia
de neconstitualitate și s-a constatat că: „dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în
măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi successive în stabilirea și aplicarea legii
penale mai favorabile”.
7
Pct. XII, lit. B, pct. 3, par. 1-4 din Decizia nr. 2/2014 a ÎCCJ-CDCD.
8
Pct. XII, lit. B, pct. 3, par. 10 din Decizia nr. 2/2014 a ÎCCJ-CDCD.
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CCR, în Decizia nr. 265/2014, a reţinut că cele două coduri penale diferă în
privinţa viziunii, în sensul că, în cazul legii vechi, a fost preponderent represivă, iar
în cazul legii noi este preponderent preventivă, astfel încât, dacă s-ar aplica legea
penală mai favorabilă prin combinarea normelor din cele două coduri, s-ar ignora
intenţia legiuitorului9.
În acest context, instanţa de contencios constituţional a apreciat că interpretarea
dată de ÎCCJ-CDCD art. 5 C. pen. în sensul că instanţele de judecată pot să
combine dispoziţiile din vechiul cod penal şi noul cod penal, „contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind separaţia şi echilibrul puterilor în stat,
precum şi ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului ca unică autoritate legiuitoare a ţării”10. Alt argument care a fost invocat în decizie a avut la bază nediscriminarea infractorului, în sensul aplicării unui tratament identic ce „presupune ca
suspecţii/inculpaţii care au comis fapte sub imperiul legii vechi, dar care vor fi
judecaţi sub imperiul legii noi trebuie să aibă, în funcţie de legea penală mai favorabilă, o situaţie juridică identică ori cu cei condamnaţi anterior potrivit legii vechi,
ori cu cei ce vor săvârşi infracţiuni potrivit legii noi, nefiind permisă o a treia formă
de tratament sancţionator ce combină dispoziţii din ambele coduri11”.
Din considerentele celor două decizii se observă că fiecare instanţă a analizat
modul de aplicare a art. 5 C. pen. din perspective diferite, respectiv ÎCCJ – CDCD a
avut în vedere aspecte ce privesc condiţia previzibilităţii normei şi înţelesul noţiunii
de lege penală, iar CCR a invocat motive legate de intenţia legiuitorului şi dispoziţiile constituţionale ce reglementează separaţia puterilor în stat, dar şi de principiul
nediscriminării justiţiabililor aflaţi în situaţii juridice identice.
Cert este că s-a ajuns la interpretarea diferită a modului de stabilire a legii
penale mai favorabile, ceea ce a condus la pronunţarea unor hotărâri definitive de
către instanţele naţionale prin care s-au soluţionat diferit speţe identice.
Până la pronunţarea Deciziei nr.2/2014 a ÎCCJ-CDCD, în jurisprudenţă s-au
adoptat interpretări diferite, aplicându-se art. 5 C. pen. fie prin combinarea dispoziţiilor din Codul penal din 1969 şi din Codul penal actual, fie prin stabilirea unei
singure legi, ca lege penală mai favorabilă. În acest sens, exemplificăm decizia
penală nr. 226 din 4 martie 2014 pronunţată de Curtea de Apel Craiova – Secţia
penală în dosarul nr. 13226/225/2013, prin care s-au aplicat dispoziţiile art. 5 C. pen.
în privinţa termenului de reabilitare prev. de art. 166 alin. 1 lit. b) din NCP cu
privire la o pedeapsă aplicată în perioada cât a fost în vigoare VCP, astfel încât
pedeapsa respectivă nu a mai constituit primul termen al recidivei postexecutorii
prev. de art. 37 lit. b) VCP. În schimb, inculpatul a fost condamnat în baza legii
9

Par. 37 din Decizia nr. 265/2014 a CCR.
Par. 42 din Decizia nr. 265/2014 a CCR.
11
Par. 48 din Decizia nr. 265/2014 a CCR.
10
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vechi dispunându-se suspendarea condiţionată a executării pedepsei potrivit art. 81
VCP. În motivarea deciziei s-a arătat că este mai favorabilă legea nouă numai în
ceea ce priveşte termenul de reabilitare, acesta fiind de 5 ani pentru pedeapsa de 8
ani închisoare aplicată anterior inculpatului, termen care era împlinit la data săvârşirii
faptei pentru care era trimis în judecată, fiind incidente disp. art. 38 alin. 2 VCP
potrivit căruia inculpatul nu se afla în stare de recidivă postexecutorie. Referitor la
pedeapsă şi la modalitatea de executare, s-a arătat că legea veche este mai favorabilă, prin prisma instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei.
Pe de altă parte, prin decizia penală nr. 145 din 24 februarie 2014 pronunţată
de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală în dosarul nr. 2861/317/2013, în aplicarea
disp. art. 5 C. pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prev.
de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a), e), g), i) VCP cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP,
în două infracţiuni prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b), d) NCP, dispunându-se încetarea procesului penal deoarece inculpaţii s-au împăcat cu persoanele
vătămate. În considerentele deciziei s-a reţinut că legea nouă este mai favorabilă
atât prin prisma pedepselor, a înlăturării unor forme agravate ale infracţiunii, cât şi
a posibilităţii inculpaţilor de a se împăca cu persoanele vătămate.
După momentul publicării deciziei în M. Of. şi chiar după ce dispozitivul
acesteia a fost comunicat prin intermediul site-ului ÎCCJ, instanţele naţionale au
procedat potrivit dezlegării date de instanţa supremă, fiind combinate norme din
cele două coduri penale, ajungându-se la hotărâri definitive care i-au avantajat pe
cei care aveau calitatea de inculpaţi în procesele penale.
Astfel, au fost cazuri în care instanţele au avut în vedere limitele pedepselor
prevăzute de noul cod penal, care sunt mai mici în comparaţie cu cele reglementate
de codul penal anterior, însă s-au raportat la termenele prescripţiei răspunderii
penale stabilite în legea veche, respectiv prescripţia specială prev. de art. 124 din
vechiul cod penal12, potrivit căruia indiferent de câte întreruperi ale cursului
prescripţiei au fost, este înlăturată răspunderea penală dacă termenul este depăşit
cu încă jumătate, constatându-se că aceste termene s-au împlinit şi dispunându-se
încetarea procesului penal. Or, potrivit noului cod penal, în cazul întreruperilor
cursului prescripţiei, indiferent de numărul acestora, termenul este considerat
îndeplinit, dacă a fost depăşit încă o dată13.
În practică, s-au întâlnit cazuri în care, între momentul pronunţării Deciziei
nr. 2 din 14 aprilie 2014 a ÎCCJ-CDCD şi data publicării acesteia în M. Of. –
30 aprilie 2014, s-a solicitat disjungerea cauzei cu privire la infracţiunile pentru care
12

Art. 124 din vechiul Cod penal prevede că: „Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte
întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut de art. 122 este depășit cu încă
jumătate”.
13
Art. 155 alin. 4 NCP prevede că: „Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depășite cu
încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni”.
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legea nouă prevedea limite de pedepse mai mici, dar raportat la prescripţia specială
reglementată de legea veche, s-ar fi împlinit termenul prescripţiei răspunderii
penale14.
După publicarea Deciziei nr. 265/2014 a CCR în M. Of., judecătorii naţionali
au pus în aplicare această decizie, stabilind legea penală mai favorabilă după criteriul aprecierii globale, astfel încât nu au mai fost combinate dispoziţii din cele
două legi organice succesive.
În acest context, s-a ajuns la situaţii în care au existat inculpaţi care au săvârşit
acelaşi gen de infracţiuni în perioada în care a fost în vigoare Codul penal din 1969,
dar au fost judecaţi după intrarea în vigoare a actualului cod penal, însă pentru unii
s-au pronunţat hotărâri definitive, prin care s-au combinat dispoziţiile celor două
coduri, conform Deciziei nr. 2/2014 a ÎCCJ-CDCD, iar pentru alţii, procesul penal
s-a finalizat, după publicarea Deciziei nr. 265/2014 a CCR, prin hotărâri care au
respectat această decizie, aplicând o singură lege. Inculpaţii din prima categorie au
fost avantajaţi prin modul de aplicare a art. 5 C. pen., conform deciziei instanţei
supreme, în comparaţie cu inculpaţii din cea de-a doua categorie în privinţa cărora
s-a stabilit legea penală mai favorabilă potrivit deciziei instanţei de contencios
constituţional, astfel încât justiţiabili ce au avut aceeaşi situaţie juridică au primit
tratament juridic diferit.
Practic, perioadele de timp în care s-au pronunţat hotărârile definitive în
procesele penale în care au fost trimişi în judecată inculpaţi pentru acelaşi gen de
fapte comise sub imperiul legii vechi, au făcut diferenţa între tratamentele juridice
aplicate acestora şi implicit au influenţat modul de soluţionare a proceselor.
În altă ordine de idei, după publicarea Deciziei nr. 265/2014 a CCR în M. Of.,
în jurisprudenţă s-au mai întâlnit cazuri în care, faţă de acelaşi inculpat, s-au aplicat
disp. art. 5 C. pen. prin combinarea normelor din cele două coduri. În acest sens, este
Decizia nr. 146/2015 pronunţată de ÎCCJ – Secţia penală în dosarul nr. 8557/95/2011
prin care, s-a aplicat legea nouă cu privire la încadrarea juridică a faptelor, dispunându-se încetarea procesului penal pentru patru infracţiuni de complicitate la
înşelăciune prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 NCP, intervenind împăcarea
cu părţile civile. Totodată a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare
pentru săvârşirea unei infracţiuni de complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 rap
la art. 244 alin. 1 şi 2 NCP, dar în privinţa modalităţii de executare s-au aplicat disp.
art. 861 VCP dispunându-se suspendarea executării sub supraveghere. În motivarea
deciziei s-a arătat că noul cod este mai favorabil deoarece permite atât aplicarea
unei pedepse mai mici, cât şi încetarea procesului penal prin împăcare. Referitor la
modalitatea de executare, deşi CCR a statuat că nu pot fi combinate dispoziţii din
14

Încheierea din 16 aprilie 2014 pronunţată în dosarul nr. 8719/3/2006 al Curţii de Apel
Craiova.
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legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile, ÎCCJ a constatat
că art. 16 alin. 2 din L. nr. 187/201215 reglementează o „situaţie punctuală, ce constituie
o excepţie prevăzută în mod expres de legiuitor de la aplicarea globală a legii penale
mai favorabile”. Dispoziţiile art.861VCP sunt mai favorabile inculpatului în comparaţie cu art. 93 NCP deoarece legea nouă prevede mai multe obligaţii, iar împlinirea
termenului de supraveghere nu mai are ca efect reabilitarea de drept a condamnatului.
O situaţie incertă s-a întâlnit şi în cazul art. 159 alin. 3 C. pen. şi art. 67 din
Legea nr. 192/2006, în interpretarea cărora ÎCCJ-CDCD prin Decizia nr. 9/2015 a
stabilit că medierea poate interveni în orice stadiu al procesului penal, fiind înlăturată răspunderea penală16, iar CCR prin Decizia nr. 397/2016 a decis că acordul
de mediere înlătură răspunderea penală numai dacă este încheiat până la citirea
actului de sesizare17.
În considerentele Deciziei nr.9/2015 s-au avut în vedere diferenţele dintre
mediere şi împăcare, rezultate din condiţiile de formă şi de fond stabilite prin Legea
nr. 192/2006, procedura ce trebuie urmată, una din cele mai importante deosebiri
fiind aceea că art. 69 alin. 1 din lege reglementează procedura medierii înainte de
începerea procesului penal. Referitor la momentul limită până la care poate fi încheiat
un acord de mediere în cursul procesului penal, s-a reţinut că legea procesual penală
nu a stabilit vreun anumit stadiu al judecăţii, iar, pe de altă parte, procedura medierii
este una din cauzele suspendării judecăţii, potrivit art. 367 alin. 3 C. pr. pen., text de
lege care nu limitează perioada în care judecata este suspendată.
Instanţa de contencios constituţional, în Decizia nr. 397/2016, a reţinut că efectul
interpretării dată disp. art. 67 din Legea nr. 192/2006, de către ÎCCJ-CDCD prin
Decizia nr. 9/2015, este acela că în procesele penale având ca obiect infracţiuni în
cazul cărora poate interveni împăcarea, dar părţile nu se mai pot împăca deoarece
15

Art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, prevede că: „Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea
sub supraveghere a executării pedepsei conform art.5 din Codul penal, instanţa va avea în vedere
sfera obligaţiilor impuse condamnatului și efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere”.
16
Prin Decizia nr. 9/2015 a ÎCCJ-CDCD publicată în M. Of. nr. 406 din 9 iunie 2015 s-a
stabilit că: „1. în aplicarea dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 (…), încheierea unui acord de
mediere constituie cauză sui – generis care înlătură răspunderea penală, distinctă de împăcare;
2. încheierea unui acord de mediere în condiţiile Legii nr. 192/2006 (…) poate interveni în tot
cursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale”.
17
Prin Decizia nr. 397/2016 a CCR publicată în M. Of. nr. 532 din 15 iulie 2016 s-a admis
excepţia de neconstitualitate și s-a constatat că: „dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 (…), în
interpretarea dată de prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, sunt constituţionale în măsura în
care încheierea unui acord de mediere cu privire la infracţiunile pentru care poate interveni
împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei”.
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a fost depăşit momentul citirii actului de sesizare, dacă acestea recurg la procedura
medierii, fie instanţa de fond, fie instanţa de apel este obligată să ţină cont de
acordul de mediere şi să dispună încetarea procesului penal ca o consecinţă a
medierii. Pe de altă parte, legiuitorul a stabilit un moment limită până la care
părţile se pot împăca, pentru a nu prelungi în timp o stare de incertitudine în
desfăşurarea raporturilor juridice şi pentru a elimina riscul exercitării abuzive a
dreptului conferit de lege. Or, dacă părţile nu se mai pot împăca deoarece termenul
limită a fost depăşit, dar pot să încheie acordul de mediere până la rămânerea
definitivă a hotărârii, scopul urmărit de legiuitor este eludat, fiind încălcat art. 124
alin. 2 din Constituţie18.
Comparând cele două decizii, observăm că instanţa supremă s-a raportat la
diferenţele dintre împăcare şi mediere, dar şi la inexistenţa unui termen care
limitează încheierea acordului de mediere la un anumit moment procesual, iar
CCR a analizat efectele interpretării date în hotărârea prealabilă asupra prevederilor
constituţionale care consacră unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei.
În practică19, după publicarea Deciziei nr. 9/2015 în M. Of., în procesele în care
actul de sesizare a instanţei a fost citit, mulţi justiţiabili au recurs la procedura
medierii, iar în cazurile în care această procedură s-a finalizat cu un acord, acesta
a fost depus la dosarele care au avut ca obiect infracţiuni pentru care împăcarea
înlătură răspunderea penală, astfel încât, instanţele de judecată au dispus încetarea
procesului penal. În aceste cazuri, s-a creat o situaţie mai favorabilă pentru justiţiabilii care, din punct de vedere financiar, aveau posibilitatea să urmeze procedura
medierii, în comparaţie cu cei care nu au avut la dispoziţie nici timpul, nici banii
necesari pentru a merge la un mediator. Totodată, justiţiabilii ale căror procese sau finalizat înainte de publicarea deciziei instanţei supreme, dar nu s-au împăcat
din cauza faptului că a fost depăşit momentul mai citirii actului de sesizare a
instanţei, au fost dezavantajaţi faţă de părţile din cauzele în care nu se pronunţase
o hotărâre definitivă până la acel moment, acestea având la dispoziţie şi posibilitatea
încheierii unui acord de mediere. Pe de altă parte, cei care au început procedura
medierii, după dezlegarea chestiunii de drept de către ÎCCJ, dar din diferite motive
acordul de mediere s-a încheiat după publicarea Decizia nr. 397/2016 a CCR în
M. Of., nu au mai avut posibilitatea să valorifice acel acord în faţa instanţelor de
judecată, în comparaţie cu justiţiabilii care au finalizat medierea cu un acord, pe
care l-au depus la dosarul cauzei, înainte de publicarea deciziei CCR. Mai mult,
prelungirea termenului limită până la care se putea încheia un acord de mediere,
având ca efect înlăturarea răspunderii penale a inculpatului, a dat posibilitatea
persoanelor vătămate să negocieze încheierea acordului de mediere în condiţii mai
18
19

Par. 36 din Decizia nr. 397/2016 a CCR.
Decizia nr. 350/A din 9.10.2015 a ÎCCJ, Secţia penală.
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avantajoase din punct de vedere al pretenţiilor financiare, iar, pe altă parte, perioada
de incertitudine în care se afla inculpatul, s-a extins.
Art. 399 alin. 3 lit. d) şi alin. 4 C. pr. pen.20 (forma avută înainte de a fi modificată prin art. II pct. 101 din O.U.G. nr. 18/2016) a fost interpretat de ÎCCJ-CRIL
prin Decizia nr. 7/2015, în sensul că prima instanţă prin aplicarea unei măsuri
educative, indiferent că este privativă sau neprivativă de libertate, trebuie să
constate încetată de drept măsura arestării preventive luată anterior faţă de
inculpatul minor şi să dispună punerea de îndată în libertate a acelui inculpat21.
Pentru a hotărî astfel, instanţa supremă a avut în vedere faptul că textul de
lege – art. 399 alin. 3 lit. d) C. pr. pen. – nu distinge dacă minorul trebuie pus în
libertate doar în cazul în care instanţa îi aplică o măsură educativă neprivativă de
libertate sau şi în situaţia aplicării unei măsuri educative privative de libertate.
În privinţa caracterului executoriu al sentinţei primei instanţe, prin interpretarea
sintagmei „de îndată”, folosită de legiuitor, ÎCCJ-CRIL a ajuns la concluzia că momentul soluţionării cauzei de către instanţa de fond este şi momentul în care
inculpatul minor trebuie pus în libertate. În acest context, pentru punerea în executare
a dispoziţiilor referitoare la măsura preventivă, nu este necesar să se mai aştepte
momentul în care sentinţa rămâne definitivă, chiar dacă art. 399 alin. 4 C. pr. pen.
nu prevăd în mod expres faptul că dispoziţia de punere în libertate a minorului
arestat preventiv, este executorie.
După câteva luni, CCR prin Decizia nr. 44/2016 a dat o altă interpretare
aceluiaşi text de lege stabilind că inculpatul minor faţă de care, anterior s-a luat
măsura arestării preventive, este pus de îndată în libertate de către instanţa de fond
numai dacă îi aplică o măsură educativă neprivativă de libertate22.
În motivarea deciziei CCR a subliniat diferenţele dintre efectele art. 350 alin. 3
lit. d C. pr. pen. din 1968, respectiv art. 399 alin. 3 lit. d) C. pr. pen. actual, în
sensul că în cazul legii substanţiale anterioare, exista atât posibilitatea condamnării
minorilor care au săvârşit infracţiuni, la pedeapsa închisorii, cât şi posibilitatea aplicării
20

Art. 399 alin. 3 lit. d) și alin. 4 C. pr. pen. (forma avută înainte de a fi modificată prin art. II
pct. 101 din O.U.G. nr. 18/2016) prevedea că: „De asemenea, instanţa dispune punerea de îndată în
libertate a inculpatului arestat preventiv atunci când pronunţă: (…) d) o măsură educativă. Hotărârea pronunţată în condiţiile alin. (1) și (2) cu privire la măsurile preventive este executorie.”
21
Prin Decizia nr. 7/2015 a ÎCCJ-CRIL publicată în M. Of. nr. 234 din 6 aprilie 2015 s-a
stabilit că: „La momentul soluţionării, în primă instanţă, a acţiunii penale, prin pronunţarea unei
măsuri educative, indiferent de natura acesteia, măsura arestării preventive, luată anterior faţă de
inculpatul minor, încetează de drept, iar instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului minor arestat preventiv”.
22
Prin Decizia nr. 44/2016 a CCR publicată în M. Of. nr. 305 din 21 aprilie 2016 s-a admis excepţia de neconstitualitate și s-a constatat că: „dispoziţiile art. 399 alin. 3 lit. d) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care se referă numai la măsurile educative neprivative de libertate”.
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unei măsuri educative, iar legea substanţială nouă nu prevede decât ipoteza aplicării
măsurii educative, care poate fi privativă de libertate sau neprivativă de libertate.
În cazul legii anterioare, măsurile educative se aplicau minorilor care au săvârşit
infracţiuni ce au avut o gravitate redusă, ceea ce justifica încetarea stării de arest
preventiv şi punerea de îndată în libertate, dar de la intrarea în vigoare a legii noi,
indiferent de gravitatea infracţiunii, minorilor se aplică numai măsuri educative.
Pe de altă parte, un minor este arestat preventiv în situaţii excepţionale, după
analizarea consecinţelor detenţiei preventive asupra personalităţii şi dezvoltării sale
în raport cu scopul urmărit, iar măsurile educative privative de libertate se aplică
numai în cazuri justificate, fie de numărul infracţiunilor comise, fie de limitele mari
de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită. În condiţiile în care
dispoziţiile art. 399 alin. 3 lit. d) C. pr. pen. prevăd obligativitatea punerii de îndată
în libertate a minorului, indiferent de natura măsurii educative aplicate, „lipsesc
instanţa de posibilitatea de a aprecia – la momentul soluţionării, în fond, a acţiunii
penale prin pronunţarea unei măsuri educative privative de libertate – dacă
subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive sau au
intervenit temeiuri noi care justifică această măsură preventivă şi de a dispune
menţinerea arestării preventive a inculpatului minor, în condiţiile în care acesta a
săvârşit o infracţiune deosebit de gravă sau a reţinut în sarcina minorului existenţa
unei pluralităţi infracţionale”23.
Observăm că instanţa supremă a avut în vedere în mod strict conţinutul normei
recurgând la interpretarea literală şi gramaticală a termenilor folosiţi, spre deosebire
de CCR care a luat în considerare, atât scopul măsurii arestării preventive, cât şi
efectele imediate şi pe termen îndelungat ce se produc în cazul în care starea de
arest a minorului încetează odată cu pronunţarea sentinţei de către prima instanţă.
De la data intrării în vigoare a noului cod penal, în jurisprudenţă24 s-au întâlnit
cazuri în care instanţa de fond, după ce a aplicat inculpatului minor o măsură educativă privativă de libertate, nu a constatat încetată de drept starea de arest preventiv,
dar a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului, conform art. 399 alin. 3
lit. d) C. pr. pen., însă această dispoziţie a sentinţei nu a fost pusă în executare.
În motivele de apel invocate de Ministerul Public, s-a arătat că, în mod nelegal,
prima instanţă a dispus punerea de îndată în libertate a minorului, deoarece potrivit
disp. art. 243 C. pr. pen., faţă de un minor se poate dispune măsura arestării preventive care poate dura până la finalizarea procesului. Instanţa de control judiciar a
arătat, în motivarea deciziei, că nu se impune înlăturarea aplicării disp. art. 399
alin. 3 lit. d) C. pr. pen., deoarece aceste dispoziţii sunt obligatorii pentru prima
instanţă, însă nu sunt executorii aşa cum rezultă din alineatul 4 al aceluiaşi articol.
23

Par. 18 din Decizia nr. 44/2016 a CCR.
Sentinţa penală nr. 154/2014 pronunţată de Tribunalul Olt, Secţia penală în dosarul
nr. 311/104/2014, definitivă prin decizia penală nr. 688/2014 a Curţii de Apel Craiova, Secţia penală
și pentru cauze cu minori.
24
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Din momentul publicării Deciziei nr. 7/2015 a ÎCCJ-CRIL, instanţele naţionale
care au soluţionat fondul cauzelor, au constatat încetată de drept măsura arestării
preventive dispusă faţă de minori şi au dispus punerea de îndată în libertate a
acestor inculpaţi în cazul în care nu erau arestaţi în altă cauză25. Au fost şi situaţii
în care, la momentul publicării deciziei instanţe supreme în M. Of., cauza se afla în
faza judecării apelului, astfel încât, instanţa de apel a constatat încetată de drept
măsura arestării preventive, şi a dispus punerea în libertate a inculpaţilor26. Însă, în
procesele care au avut ca obiect infracţiuni grave, judecătorii fost nevoiţi să
găsească soluţii, pe de o parte, pentru a preîntâmpina sustragerea inculpatului de la
executarea măsurii educative sau de la judecarea căilor de atac, iar, pe de altă parte,
pentru a reduce riscul săvârşirii altor fapte antisociale de către inculpat. În acest
sens, prin sentinţă, deşi au dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului, au
instituit o altă măsură preventivă, fie arestul la domiciliu, fie controlul judiciar,
aplicând dispoziţiile art. 399 alin. 10 C. pr. pen., care reglementează posibilitatea
luării unei măsuri preventive până la sesizarea instanţei de control judiciar27. În acest
caz, soluţia aleasă este discutabilă, deoarece, pe de o parte, textul de lege se referă
la „condamnat”, condiţie neîndeplinită în cazul minorului, acestuia aplicându-i-se o
măsură educativă, iar pe de altă parte, în situaţia în care în cauză, inculpatul a fost
supus unei măsuri preventive, care a încetat, în aceeaşi cauză, o nouă măsură preentivă este condiţionată de apariţia unor temeiuri noi. Deşi, în perioada respectivă,
art. 238 alin. 3 C. pr. pen.28, reglementa condiţiile privitoare la instituirea din nou a
măsurii arestării preventive, iar CCR nu pronunţase Decizia nr. 22/201729 care se
referă la imposibilitatea luării măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul care,
în aceeaşi cauză, a mai fost arestat preventiv sau la domiciliu, dacă nu există temeiuri
noi, în practică30 s-a apreciat că dispoziţiile articolului menţionat anterior trebuie
25

Sentinţa penală nr.3008 din 10.09.2015 pronunţată de Judecătoria Craiova, Secţia penală în
dosarul nr. 11635/215/2015, definitivă prin decizia penală nr.1532 din 23.11.2015 a Curţii de Apel
Craiova – Secţia penală și pentru cauze cu minori.
26
Încheierea pronunţată la data de 08.04.2015 de Curea de Apel Craiova, Secţia penală și
pentru cauze cu minori în dosarul nr. 278/215/2015.
27
Art. 399 alin. 10 C. pr. pen. prevede că: „După pronunţarea hotărârii, până la sesizarea
instanţei de apel, instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu, luarea, revocarea, înlocuirea sau
menţinerea unei măsuri preventive cu privire la inculpatul condamnat, în condiţiile legii”.
28
Art. 238 alin. 3 C. pr. pen. prevede că: „Faţă de inculpatul care a mai fost anterior arestat
preventiv în cauză, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii,
se poate dispune din nou această măsură numai dacă au intervenit temeiuri noi care fac necesară
privarea sa de libertate”.
29
Prin Decizia nr. 22/2017 a CCR publicată în M. Of. nr. 159 din 3 martie 2017 s-a admis excepţia
de neconstitualitate și s-a constatat că: „este neconstituţională soluţia legislative reglementată de
dispoziţiile art. 220 alin. 1 din Codul de procedură penală, care permite luarea măsurii arestării la
domiciliu în condiţiile în care inculpatul a fost arestat (preventive sau la domiciliu) în aceeași
cauză, în lipsa unor temeiuri care fac necesară privarea sa de libertate”.
30
Încheierea nr. 7 din 12.08.2016 a Curţii de Apel Alba, Secţia penală.
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aplicate mutatis mutandis la orice situaţie similară, astfel încât, luarea unei noi măsuri
preventive, indiferent de natura acesteia, este posibilă numai dacă este justificată de
motive noi.
Au fost şi situaţii în care, instanţele au dispus înlocuirea măsurii arestării
preventive cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar chiar prin sentinţă, pentru
a evita aplicarea disp. art. 399 alin. 3 lit. d) şi alin. 4 C. pr. pen., potrivit cărora
doar măsura arestării preventive înceta de drept în cazul aplicării unei măsuri
educative. Şi această soluţie este criticabilă în condiţiile în care o măsură preventivă
care încetează de drept nu mai poate fi înlocuită cu altă măsură preventivă, fiind
posibilă doar luarea altei măsuri numai dacă au apărut temeiuri noi din care rezultă
caracterul necesar al acesteia.
În cazul infracţiunilor care au legătură cu circulaţia pe drumurile publice,
prevăzute de art. 334 alin. 1 C. pen. şi art. 335 alin. 1 C. pen. în privinţa noţiunii de
„autovehicul”, ÎCCJ-CDCD prin Decizia nr. 11 din 12.04.2017 a interpretat norma
penală prin raportare la dispoziţiile art. 6 pct. 6 şi pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002,
modificată şi completată prin O.G. nr. 21/26.08.2014 şi a stabilit că tractorul agricol
sau forestier nu este un autovehicul, astfel încât fapta unei persoane de a conduce
pe drumurile publice un asemenea vehicul neînmatriculat, respectiv neînregistrat,
sau fapta unei persoane de a le conduce pe drumurile publice fără a avea permis de
conducere, nu constituie infracţiune31.
Pentru a dezlega chestiunea de drept cu care a fost sesizată, ÎCCJ a avut în
vedere înţelesul termenului de „autovehicul” şi modificările aduse acestei noţiuni,
de-a lungul timpului, de actele normative ce reglementează circulaţia pe drumurile
publice, ajungând la concluzia că cele două articole din codul penal nu îndeplinesc
condiţiile privind claritatea, previzibilitatea, accesibilitatea în situaţia în care o
persoană este acuzată, fie că a condus pe drumurile publice un tractor agricol sau
forestier neînmatriculat/neînregistrat, fie că nu a avut permis de conducere în momentul când a condus un astfel de utilaj pe drumurile publice.
Înainte de soluţionarea acestei chestiuni de drept de către instanţa supremă,
CCR prin Decizia nr. 224 din 04.04.2017 a statuat că art. 335 alin. 1 C. pen. este
contrar dispoziţiilor constituţionale, dacă infracţiunea reglementată de acest articol
nu include şi fapta persoanei, care nu are permis de conducere, de a conduce un
tractor agricol sau forestier pe drumurile publice32.
31

Prin Decizia nr.11/2017 a ÎCCJ-CDCD publicată în M. Of. nr. 479 din 26 iunie 2017 din s-a
stabilit că: „În interpretarea noţiunii de autovehicul, prevăzută de de art. 334 alin. (1) din Codul penal
și art. 335 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 6 pct. 6 și pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002,
modificată și completată prin O.G. nr. 21/26.08.2014, conducerea pe drumurile publice a unui tractor
agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă
permis de conducere nu întrunește condiţiile de tipicitate ale infracţiunilor prevăzute de art. 334
alin. (1) din Codul penal, respectiv de art. 335 alin. (1) din Codul penal”.
32
Prin Decizia nr. 224/2017 a CCR publicată în M. Of. nr. 427 din 9 iunie 2017 s-a admis
excepţia de neconstitualitate și s-a constatat că: „soluţia legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din
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Pentru a admite excepţia de neconstituţionalitate CCR a reţinut că între
denumirea marginală a art. 335 C. pen. şi conţinutul normei există o diferenţă
semnificativă, în sensul că prima include termenul de vehicul, iar reglementarea
propriu – zisă se referă doar la ipotezele conducerii pe drumurile publice a unui
autovehicul sau a unui tramvai de către o persoană care nu are permis de
conducere. Totodată, a avut în vedere pericolul social ridicat al unei asemenea
fapte, consecinţele care pot fi produse, dar şi aspectul că forma actuală a art. 335
alin. 1 C. pen. dă naştere la discriminări în privinţa subiecţilor activi ai infracţiunii
prevăzute de alineatul 2 al aceluiaşi articol33. În acest sens, persoana care nu posedă
niciun fel de permis de conducere şi conduce un tractor agricol sau forestier pe
drumurile publice nu poate fi trasă la răspundere penală, în timp ce o persoană
care are permis de conducere pentru altă categorie decât cea din care fac parte cele
două vehicule, dar le conduce pe drumurile publice poate fi subiect activ al
infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. 2 C. pen.
Referitor la raportul dintre cele două decizii, în doctrină34 s-a exprimat ideea
conforma căreia prin Decizia nr. 11 din 12.04.2017 a ÎCCJ-CDCD nu contravine
Deciziei nr. 224 din 04.04.2017 a CCR, deoarece atât instanţa supremă cât şi instanţa
de contencios constituţional reţin că norma penală contestată nu incriminează fapta
de a conduce un tractor agricol sau forestier pe drumurile publice, fără a poseda
permis de conducere. Totodată numai decizia ÎCCJ este „interpretativă”, în timp ce
decizia CCR se adresează legiuitorului care are competenţa de a adopta o normă
prin care este incriminată fapta respectivă.
În ceea ce ne priveşte, subliniem faptul că art. 147 alin.1 din Constituţie35 nu are
niciun fel de efect în privinţa aplicării art. 335 alin. 1 C. pen., de către organele
Codul penal, care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol
sau forestier, fără permis de conducere, este neconstituţională”.
33
Art. 335 alin. 2 C. pen. prevede că: „Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru
care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei
permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a
conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se
pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.
34
Judecător Georgiana Tudor, Curtea de Apel București, doctorand la Universitatea BucureștiFacultatea de Drept în articolul „Declararea ca neconstituţională a unei soluţii legislative de
neincriminare și interpretarea obligatorie dată de ÎCCJ dispoziţiei din Codul penal afectată de viciul
de neconstituţionalitate. Efecte. Decizia CCR nr. 224/04.04.2017 și Decizia ÎCCJ – Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr. 11/12.04.2017” prezentat în cadrul
Conferinţei Probleme dificile de drept penal și procedură penală (ed. 4). Corectarea Codurilor
Penale de către Curtea Constituţională Conferinţa Nicolae Volonciu.
35
Art. 147 alin. 1 din Constituţie prevede că: „Dispoziţiile din legile și ordonanţele în vigoare,
precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, își încetează efectele juridice
la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau
Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.
Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.
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judiciare, în condiţiile în care instanţa de contencios constituţional nu a analizat
norma prin prisma conţinutului ei, ci din perspectiva omisiunii de a reglementa o
anumită faptă care, în opinia CCR, are un grad de pericol social ridicat. În acest sens,
observăm că în termenul de 45 de zile prevăzut de textul constituţional, nu poate fi
suspendat art. 335 alin. 1 C. pen., şi nici nu îşi încetează efectele după expirarea
acestui termen, deoarece ar însemna ca nici fapta unei persoane de a conduce un
autovehicul sau un tramvai pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere,
să nu mai fie infracţiune. Pe de altă parte, nu se poate interpreta art. 147 alin. 1 din
Constituţie în sensul că atât în timpul intervalului de 45 de cât şi după epuizarea
acestuia, se considera infracţiune fapta unei persoane de a conduce pe drumurile
publice un tractor agricol sau forestier fără a avea permis de conducere, deoarece sar încălca principiul legalităţii incriminării, iar potrivit art. 61 alin. 1 din Constituţie36,
în România există o singură autoritate legiuitoare – Parlamentul.
În privinţa infracţiunii prev. de art. 336 alin. 1 C. pen. referitor la importanţa
momentului prelevării probelor biologice, opinia exprimată de ÎCCJ-CDCD în Decizia
nr. 3/2014 a fost în sensul că are relevanţă penală rezultatul alcoolemiei obţinut cu
ocazia primei prelevări, în cazul în care a existat o dublă prelevare de mostre
biologice37.
Instanţa de contencios constituţional prin Decizia nr. 732/2014 a decis că stabilirea nivelului alcoolemiei trebuie raportat la momentul imediat următor comiterii
faptei, ci nu la momentul prelevării probelor biologice, în condiţiile în care, în unele
situaţii, cele două momente nu coincid, context în care, norma de incriminare este
lipsită de previzibilitate38.
Instanţa supremă a analizat problema de drept prin prisma intenţiei legiuitorului
de a înlătura posibilitatea recalculării ulterioare a îmbibaţiei de alcool în sânge, modificând condiţiile pentru a fi realizat elementul material al laturii obiective a
infracţiunii respective. Astfel, potrivit noul text de lege pentru a exista infracţiunea
este necesar ca în momentul prelevării probelor biologice nivelul îmbibaţiei
alcoolice să depăşească limita prevăzută de lege, în comparaţie cu vechea normă
conform căreia avea importantă, în privinţa elementelor constitutive ale infracţiunii,
momentul conducerii vehiculului.
CCR a avut în vedere principiul legalităţii incriminării şi pedepsei raportat la
condiţiile calitative privind claritatea, precizia şi previzibilitatea pe care trebuie să le
36

Art. 61 alin. 1 din Constituţie prevede că: „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al
poporului român și unica autoritate legiuitoare a ţării”.
37
Prin Decizia nr. 3/2014 a ÎCCJ-CDCD publicată în M. Of. nr. 392 din 28 mai 2014 s-a
stabilit că: „În aplicarea art. 336 alin. 1 din Codul penal, în ipoteza unei duble prelevări de mostre
biologice, rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală este cel dat de prima prelevare”.
38
Prin Decizia nr. 732/2014 a CCR publicată în M. Of. nr. 69 din 27 ianuarie 2015 s-a admis
excepţia de neconstitualitate și s-a constatat că: „sintagma la momentul prelevării mostrelor
biologice din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională”.
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îndeplinească o normă care incriminează un anumit comportament pentru a crea
dificultăţi niciunei persoane să înţeleagă conţinutul normei şi, implicit să aibă o
conduită prin care să nu încalce prevederea legală.
Pe de altă parte, a scos în evidenţă consecinţele stabilirii îmbibaţiei alcoolice la
momentul prelevării mostrelor biologice, în sensul că, deşi infracţiunea este de
pericol, se consumă la un moment ulterior săvârşirii ei, în condiţiile în care între
cele două momente poate să fie o perioadă mai lungă de timp, iar starea de pericol
încetează odată cu oprirea în trafic a conducătorului vehiculului de către lucrătorii
de poliţie.
După publicarea deciziei instanţei supreme în M. Of., în cele mai multe cazuri
în care conducătorii auto au fost depistaţi în trafic sub influenţa alcoolului, fiind
prezentaţi la centrele speciale de prelevare a probelor biologice, nu s-a mai procedat
la dublă prelevare, fiind suficientă o singură prelevare pentru stabilirea nivelului
îmbibaţiei alcoolice în sânge. Unele cauze au fost soluţionate definitiv de instanţele
judecătoreşti până la publicarea deciziei CCR în M. Of., dar au fost şi situaţii în care,
până la acel moment, nu au fost pronunţate hotărâri definitive, astfel încât nu s-a
mai putut stabili retroactiv nivelul îmbibaţiei alcoolice în sânge la momentul conducerii vehiculului pentru a se constata dacă inculpaţii au săvârşit infracţiunea prev. de
art. 336 alin. 1 C. pen. Astfel, s-a ajuns la situaţii în care persoane acuzate că au
comis acelaşi gen de fapte, în aceeaşi perioadă au primit tratament juridic diferit, în
sensul că cei care au fost judecaţi definitiv, după publicarea Deciziei nr. 3/2014 a
ÎCCJ-CDCD în M. Of., dar până la publicarea Decizia nr. 732/2014 a CCR, conţinutul
constitutiv la infracţiunii a fost analizat în funcţie de nivelul îmbibaţiei alcoolice
stabilită în momentul prelevării mostrelor biologice, iar în procesele în care s-au
pronunţat hotărâri definitive după publicarea deciziei instanţei de contencios constituţional în M. Of., instanţele au avut în vedere nivelul îmbibaţiei alcoolice stabilită în
momentul conducerii vehiculului. Dar, aşa cum am arătat anterior, din cauza faptului
că s-a procedat doar la o singură prelevare, în timpul procesului nu s-a mai putut
stabili retroactiv nivelul îmbibaţiei alcoolice.
Având în vedere practica CCR avută de-a lungul timpului în privinţa deciziilor
interpretative, observăm că până în anul 2014, nu a fost foarte bogată, mai mult,
putem spune că a nu existat o asemenea practică.
În ultimii ani s-au pronunţat multe decizii de către CCR prin care se analizează
modul de interpretare a unor norme în raport cu legea fundamentală, ajungându-se
la situaţii în care aceste decizii au intrat în contradicţie cu deciziile ÎCCJ pronunţate,
fie în soluţionarea recursurilor în interesul legii, fie în soluţionarea întrebărilor
preliminare.
Pornind de la dispoziţiile constituţionale care reglementează rolul fiecăreia dintre
cele două instanţe, constatăm că, potrivit art. 126 alin. 3 din Constituţie, ÎCCJ „asigură
interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti,
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potrivit competenţei sale”, iar CCR, conform art. 146 lit. d) din Legea fundamentală
„hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele,
ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial (...)”. La prima
vedere, s-ar putea spune că numai ÎCCJ este competentă să interpreteze o normă în
vedere aplicării unitare la nivelul întregii ţări, însă pentru a înţelege şi rolul deciziilor
interpretative date de CCR, trebuie să avem în vedere scopul justiţiei constituţionale.
Astfel, în doctrină39, s-a arătat că justiţia constituţională este „sistemul instituţiilor şi tehnicilor prin care este asigurată supremaţia Constituţiei şi protecţia
drepturilor şi libertăţilor persoanelor” iar, în condiţiile în care „libertatea individuală
este scopul sistemului, garantarea drepturilor şi libertăţilor este scopul tuturor
procedeelor de impunere a supremaţiei Constituţiei”40.
Or, prin analizarea de către CCR a compatibilităţii înţelesului unei norme
stabilit de instanţa supremă, în deciziile de soluţionare a recursurilor în interesul
legii sau de rezolvare a chestiunilor de drept, cu Legea fundamentală, se poate
spune că se realizează o protecţie sporită a drepturilor şi libertăţilor persoanelor.
Deşi, uneori, s-a considerat că interpretarea dată de CCR ar fi mai nefavorabilă
persoanelor trimise în judecată, în comparaţie cu interpretarea instanţei supreme,
cum ar fi cazul deciziilor privind interpretarea art. 5 C. pen., opinia noastră este că,
pentru a se asigura supremaţia Constituţiei şi protecţia drepturilor şi libertăţilor
persoanelor, nu trebuie să ne raportăm doar la anumite categorii de persoane, sau la
anumite cazuri particulare, ci trebuie avute în vedere aspecte privitoare la principiile
generale, drepturile, libertăţile, îndatoririle reglementate de Legea fundamentală.
Cert este că noile coduri au determinat înmulţirea cazurilor în care CCR şi
ÎCCJ au dat interpretări diferite normelor de drept substanţial penal şi normelor de
drept procesual penal, context în care instanţele ordinare au pronunţat soluţii
diferite cu privire la inculpaţi care aveau aceeaşi situaţie juridică, iar, în acelaşi timp
se poate spune că normele respective nu au îndeplinit una dintre condiţiile ce ţin
de calitatea unei norme, respectiv, previzibilitatea.
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dificile de drept penal şi procedură penală (ed. 4). Corectarea Codurilor Penale de
către Curtea Constituţională Conferinţa Nicolae Volonciu.
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal;
Sentinţa penală nr. 154/2014 pronunţată de Tribunalul Olt, Secţia penală în
dosarul nr. 311/104/2014, definitivă prin decizia penală nr. 688/2014 a Curţii de Apel
Craiova, Secţia penală şi pentru cauze cu minori;
Sentinţa penală nr. 3008 din 10.09.2015 pronunţată de Judecătoria Craiova –
Secţia penală în dosarul nr. 11635/215/2015, definitivă prin decizia penală nr. 1532
din 23.11.2015 a Curţii de Apel Craiova, Secţia penală şi pentru cauze cu minori;
Victor Horia Dimitrie Constantinescu, în Mihail Udroiu (coord.), Codul de
procedură penală. Comentariu pe articole., Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015.
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ASPECTE ESENŢIALE PRIVIND REGIMUL JURIDIC
AL BUNURILOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT
Drd. Mihai Marian ICU
Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Essential aspects regarding the legal status of private real estate
Rezumat

Determinarea regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat prezintă
o importanţă deosebită în doctrină, dar mai ales în practică. Stabilirea regimului
juridic aplicabil bunurilor imobile din domeniul privat ca fiind un regim juridic de
drept comun, duce la concluzia că bunurile care fac parte din domeniul privat pot
face obiectul diverselor acte juridice, pot fi înstrăinate sau uzucapate, asupra lor se
pot constitui dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, iar domeniul privat
este supus aceloraşi prescripţii ca şi particularii.
Cuvinte-cheie: regim juridic; bun imobil; domeniu public; domeniu privat; unitate
administrativ-teritorială; stat.
Abstract

Determining the legal status of private real estate is of particular importance in
doctrine, but especially in practice. The establishment of the legal regime applicable
to private real estate as a general law legal status leads to the conclusion that
goods belonging to the private domain may be subject to various legal acts, may be
alienated or acquired through usucapio, they may be dismembered ownership, and
the private domain is subject to the same prescriptions as private individuals.
Keywords: legal status; real estate; public domain; private domain; territorial administrative unit; state.
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A. Regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat al Statului
Potrivit teoriei susţinută de un autor1 recunoscut în materie, de vreme ce legea
nu distinge intre titularii dreptului de proprietate privată, înseamnă ca regimului
juridic de drept comun, îi sunt supuse şi bunurile care formează domeniul privat al
Statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale.
Potrivit unui alt punct de vedere2 în cadrul domeniului privat, bunurile imobile
pot fi în proprietate în regim juridic de drept privat, cu toate că nu există la acest
moment un act normativ care să stabilească în mod unitar criteriile de delimitare
generale dintre bunurile aflate în domeniul privat al Statului şi cel din domeniul
privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale, nu a făcut distincţie între bunurile ce intră în
proprietatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat înfiinţate prin aceasta
lege. Adică, cu alte cuvinte, nu a făcut distincţie între regimul juridic al bunurilor
din domeniul public şi al bunurilor din domeniul privat transferate acestor entităţi,
fapt ce a născut controversa3 referitoare la calitatea de subiecte de drept a acestor
entităţi, respectiv persoane juridice de drept public4, persoane juridice de drept
privat sau persoane juridice cu natura mixtă, public şi privat.
O prima reglementare cu referire la acest regim juridic de drept privat al
bunurilor imobile din domeniul privat al Statului a fost conţinută în dispoziţiile
art. 4 din Legea nr. 18/1991, reglementare care arata că terenurile pot face obiectul
dreptului de proprietate privată sau a altor drepturi reale având ca titulari persoane
fizice sau juridice, ori pot aparţine domeniului public sau domeniului privat. În articolul următor, respectiv art. 6 din Legea nr. 18/1991, textul de lege se referă la domeniul privat al Statului, al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor şi arată că
este alcătuit din terenurile dezafectate din domeniul public, precum şi din terenurile
dobândite de aceste entităţi prin modurile prevăzute de lege.
Într-un punct de vedere exprimat5 s-a susţinut că în domeniul privat al Statului
trebuie incluse acele imobile – terenuri din intravilanul localităţilor, pe care sunt
amplasate construcţii sau edificii proprietatea statului de interes naţional, punct de
vedere care a avut drept argument prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea
1

Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturi reale principale, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck, București,
2013, p. 118.
2
Ioan Adam, Proprietatea publică și privată asupra imobilelor în România, Ed. All. Beck,
București, 2000, p. 197.
3
Ioan Adam, op. cit., p. 198.
4
Antonie Iorgovan, Drept administrativ. Tratat elementar, vol. III, Ed. Proarcadia, București,
1993, p. 99.
5
Ioan Adam, op. cit., p. 199.
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unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, lege care
conţine reglementari referitoare la patrimoniul regiilor autonome şi societăţilor
comerciale cu capital de stat.
Legea nr. 18/1991 a fost primul act normativ care a conţinut reglementari referitoare la regimul juridic al bunurilor din domeniul public şi reglementari cu privire
la regimul juridic din domeniul privat, această lege intrând în vigoare înaintea
Constituţiei, ca act fundamental care a stabilit criteriile generale în funcţie de care
bunurile pot fi clasificate în bunuri ca făcând parte din domeniul public cu regimul
juridic specific şi bunuri ca făcând parte din domeniul privat cu un regim juridic de
drept comun. În acest sens, sunt prevederile art. 135 alin. 4 din Constituţia României,
articol în care s-a prevăzut care bunuri fac parte din domeniul public al statului,
Constituţia conţinând această reglementare generală în raport cu prevederile Legii
nr. 18/1991, care conţinea prevederi speciale. Ulterior, în anul 1998 a fost adoptată şi
Legea nr. 213/1998, iar acest act normativ a unificat dispoziţiile legale referitoare la
formarea domeniului public cu referire specială la criteriile după care bunurile pot
fi identificate ca făcând parte din domeniul public, incluzând o înşiruire exemplificativă a acestor bunuri.
Revenind la patrimoniul regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital
de stat, aşa cum erau ele reglementate prin Legea nr. 15/1990, se poate spune că
dispoziţiile legale adoptate în intervalul 1990-1998 au clarificat conţinutul „dreptului
de proprietate” al regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat, în
condiţiile în care efectul juridic al acestor dispoziţii se referă strict la bunurile din
domeniul privat al statului transferate în proprietatea acestor persoane juridice de
drept privat. Aceste regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat, au
dobândit în proprietatea lor privată bunuri imobile, care au intrat în patrimoniul
acestora potrivit Legii nr. 15/1990 reprezentând proprietatea privată a acestor entităţi.
Aceste bunuri „transferate” nu intra în domeniul privat al Statului, pronunţându-se
în acest sens şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1 din 07.03.1993, decizie în
care se arată că „bunurile regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale nu constituie
proprietate de stat, ci proprietate privată, chiar dacă Statul deţine la societăţile
comerciale majoritatea capitalului social”. Aceasta, în condiţiile în care printr-o altă
decizie, respectiv Decizia nr. 33 din 26.05.1993 Curtea Constituţională stabilea că
„potrivit art. 5 şi art. 20 alin. 2 din Legea nr. 5/1990, regiile autonome şi societăţile
comerciale cu capital de stat sunt proprietare asupra bunurilor ce fac parte din patrimoniul lor, cu excepţia celor care au intrat în acest patrimoniu cu un alt titlu
juridic”.
Este cert că atâta timp cât, aceste persoane juridice – regiilor autonome şi
societăţilor comerciale cu capital de stat, aşa cum erau ele reglementate prin Legea
nr. 15/1990, au avut ca obiect de activitate administrarea bunurilor imobile din
domeniul public, au dobândit calitatea persoanelor juridice de drept public, fie că
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au acţionat în numele statului, fie că au acţionat în numele sau sub autoritatea
unităţilor administrativ-teritoriale. Adică, aceste bunuri imobile administrate de regiile
autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat, au avut întotdeauna calitatea
de bunuri imobile şi au făcut parte din domeniul public al statului, regimul juridic
aplicabil acestor bunuri imobile fiind special.
Bunurile imobile „transferate” regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu
capital de stat, aşa cum erau ele reglementate prin Legea nr. 15/1990 nu fac parte din
domeniul privat al statului, în condiţiile în care au devenit parte a patrimoniului
acestor entităţi juridice nou înfiinţate, iar statul a devenit titular al acţiunilor sau al
părţilor sociale în funcţie de forma juridică a acestor societăţi înfiinţate. În mod
logic, desfiinţarea, lichidarea acestor societăţi, a acestor entităţi juridice ar duce în
mod clar la intrarea în patrimoniul, intrarea în domeniul privat al statului al acestor
bunuri imobile, operaţiunea de inventariere la care se referea dispoziţiile cuprinse
în art. 19 din Legea nr. 15/1990 având un dublu sens, sensul de transfer la intrare,
dar şi sensul de reîntoarcere în ipoteza desfiinţării şi lichidării al acţiunilor sau al
părţilor sociale în funcţie de forma juridică a acestor societăţi înfiinţate.
În mod logic, regimul juridic aplicabil acţiunilor şi părţilor sociale aparţinând
Statului, în funcţie de forma juridică a acestor societăţi înfiinţate, precum şi al
bunurilor imobile reîntoarse la Stat, în ipoteza desfiinţării şi lichidării regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat, este un regim juridic de drept
comun.

B. Regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat
al unităţilor administrativ teritoriale
Pornind de la dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale „(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public,
cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice
de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la
unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele
privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care
acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în
condiţiile legii”.
Continuând raţionamentul de mai sus în care am arătat că în domeniul privat
al Statului nu intră bunurile imobile transferate în proprietatea regiilor autonome şi
societăţilor comerciale cu capital integral de stat, acelaşi raţionament este valabil şi
în ceea ce priveşte transferul acestor bunuri imobile transferate din patrimoniul
unităţilor administrativ-teritoriale către aceste entităţi. Restul bunurilor imobile care
nu fac parte din patrimoniul particularilor, care nu fac parte din patrimoniul
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regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, având în
vedere calaşi criteriu al excluderi, pot fi considerate ca făcând parte din domeniul
privat al unităţilor administrativ-teritoriale, regimul juridic aplicabil acestor bunuri
imobile fiind supus dispoziţiilor de drept comun.
Într-o opinie exprimată6 se susţine că bunurile din domeniul privat nu se
deosebesc de bunurile particularilor decât prin aceea că proprietarul lor este Statul,
judeţul sau comuna în loc de a fi o persoană particulară, aşa că şi regimul lor juridic
trebuie să fie cel de drept comun, aceste bunuri nefiind afectate uzului public. Într-o
primă reglementare a regimului juridic a acestor bunuri imobile aparţinând unităţilor
administrativ-teritoriale, respectiv reglementarea conţinută de art. 26 alin. 1 din
Legea nr. 18/1991, se prevedea ca „terenurile situate în intravilanul localităţii pot fi
vândute, concesionate or date în folosinţă...”. Prin urmare, concluzia exprimată în
doctrină7 a fost aceea că aceste bunuri pot fi supuse unor operaţiuni juridice de
drept comun, cum este vânzarea, concesionarea, închirierea, ori darea în folosinţă,
iar acest text de lege a fost primul text care stabilea regimul juridic al unui bun
imobil din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
Următoarele articole, respectiv art. 33 din Legea nr. 18/1991, precum şi art. 36.
alin. 1 din Legea nr. 18/1991 au stabilit un regim juridic de drept privat asupra
terenurilor provenite din fostele islazuri comunale. De altfel, după operaţiunea de
transfer în patrimoniul regiilor autonome de interes naţional şi al societăţilor comerciale cu capital de stat de interes naţional, a bunurilor imobile proprietatea
statului, aflate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale şi după instituirea
reglementarii conţinute de dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 s-ar putea trage
concluzia că, la acest moment, Statul nu mai deţine bunuri imobile pe teritoriul
administrativ al comunei, oraşului sau municipiului.
Revenind la regimul juridic aplicabil bunurilor imobile din domeniul privat al
unităţilor administrative teritoriale, împărtăşim punctul de vedere potrivit căruia8,
bunurile imobile din domeniul privat este supus aceloraşi prescripţii ca şi particularii,
domeniul privat al unităţilor administrative teritoriale este supus dispoziţiilor de drept
comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. O astfel de prevedere, ce tine de regimul
juridic al bunurilor imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale,
se referă la prohibiţia de a nu se permite operaţiuni de înstrăinare prin acte cu titlu
gratuit sau operaţiunea de dare în plată, fiind în prezenţa unei derogări de la
dispoziţiile de drept comun unde astfel de operaţiuni sunt permise. De asemenea,
împărtăşim punctul de vedere exprimat de un alt autor9, referitor la faptul ca
bunurile care fac parte din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale pot
6

Eugen Chelaru, op. cit., p. 122.
Ioan Adam, op. cit., p. 209.
8
Eugen Chelaru, op. cit., p. 123.
9
Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 171.
7
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face obiectul diverselor acte juridice, pot fi înstrăinate sau uzucapate, iar asupra lor
se pot constitui dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, fără a exclude
posibilitatea ca aceste bunuri să fie urmărite în cadrul procedurii de executare silită.
Într-o lucrare citată10 se arată ca, potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 18/1991
terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau altor drepturi reale,
având ca titular persoane fizice sau juridice ori pot aparţine domeniului public sau
privat, dispoziţii care se completează şi sunt dezvoltate de prevederile art. 6 din
Legea nr. 18/1991, ideea fiind că domeniul privat al Statului şi respectiv al comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea
prin modurile prevăzute de lege, precum şi din terenurile dezafectate potrivit legii
din domeniul public. Prin urmare, în domeniul privat al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale sunt incluse toate acele terenuri care prin declaraţia legii
nu au fost incluse în domeniul public. Lăsând la o parte terenurile care au fost
transferate de către stat în proprietatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale,
terenuri care nu aparţin unităţilor administrativ teritoriale unde se află sediul şi
punctele de lucru ale acestor persoane juridice de drept privat, celelalte terenuri
din intravilanul localităţilor fac parte din domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale, regimul juridic aplicabil acestor bunuri imobile fiind supus dispoziţiilor
de drept comun11.
În acest sens sunt relevante dispoziţiile art. 26 alin. 1 din Legea nr. 18/1991,
dispoziţii legale care prevăd că „terenurile situate în intravilanul localităţii care au
aparţinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat în ambele cazuri fără
moştenitori trec în proprietatea comunei, oraşului sau a municipiului, după caz şi
în administrarea primăriilor pentru a fi vândute, concesionate ori date în folosinţă
celor care solicită sa construiască locuinţe şi nu teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale cu caracter productiv potrivit legii, ori pentru compensările
prevăzute la art. 24”. Aceste terenuri din intravilanul localităţilor care fac parte din
domeniul privat al comunei, oraşului şi municipiului sunt administrate de către
Consiliile locale ale acestor unităţi administrativ-teritoriale şi pot fi supuse unor
operaţiuni juridice de vânzare, concesionare, închiriere ori date în folosinţă celor ce
doresc să îşi construiască locuinţe.
În ultimă instanţă, includerea acestor terenuri intravilane în domeniul privat al
comunei, oraşului sau municipiului dă dreptul la efectuarea operaţiunilor de
compensare prevăzute de art. 24 din Legea nr. 18/1991, în sensul că terenurile din
intravilanul localităţilor, care iniţial se aflau în proprietate cooperatistă şi au fost
atribuite membrilor cooperatori pentru construcţia de locuinţe, rămân în proprietatea titularilor de locuinţe prin atribuirea în proprietate a acestor terenuri, chiar
10
11

Ion Adam, op. cit., p. 197.
Ion Adam, op. cit., p. 209.
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dacă terenurile preluate de la foştii proprietari s-a realizat în mod abuziv. Foştii
proprietari ai acestora terenuri intravilane vor fi compensaţi, în raport de dispoziţia
legii, cu o suprafaţă de teren echivalentă în intravilan sau cu o suprafaţă de teren
extravilan în imediata apropriere a terenului care urma a fi reconstituit vechiului
proprietar, cu posibilitatea unui drept de opţiune.
Dacă art. 26 din Legea nr. 18/1991 stabileşte regimul juridic numai al unei părţi
din terenurile intravilane, respectiv terenurile intravilane ramase de la membrii
cooperatori care au decedat şi nu au lăsat moştenitori, terenuri care au trecut în
regim de drept privat în proprietatea comunei, oraşului sau municipiului art. 33 din
Legea nr. 18/1991 stabileşte regimul juridic de drept privat al terenurilor provenite
din fostele islazuri comunale – pajişti şi arabil, terenuri care s-au aflat în folosinţa
fostelor CAP-uri şi care prin declaraţia legii au trecut în proprietatea privată a
comunei, oraşului sau după caz a municipiilor. Aceste terenuri intravilane rămase
după operaţiunea de reconstituire a dreptului de proprietate, după operaţiunea de
compensare a celor îndreptăţiţi la aceste terenuri intravilane ca urmare a operaţiunii
de constituire prin atribuirea în proprietate către titularii locuinţelor construite au
fost incluse în domeniul privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor constituind
aşa numita „rezervă”, aceste terenuri urmând regimul juridic de drept privat.
O singură precizare se mai impune în ceea ce priveşte incidenţa în recunoaşterea regimului de drept privat a bunurile imobile proprietatea comunelor,
oraşelor şi municipiilor la care face trimitere norma de drept cuprinsă în art. 5 şi
art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de
stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.
Potrivit unei opinii12 intrarea în vigoare a Legii nr. 18/1991, precum şi a Legii
nr. 213/1998 ar fi dus la o abrogare parţială a prevederilor art. 5 alin. 1 şi art. 20
alin. 2 din Legea nr. 15/1990, în sensul că din patrimoniul regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat, indiferent că acestea sunt de interes naţional
sau de interes local, au fost scoase bunurile imobile care aparţineau potrivit declaraţiei legii domeniului public, rămânând însă valabile efectele juridice ale acestor
dispoziţii referitoare la intrarea în patrimoniul acestor persoane juridice a bunurilor
imobile care făceau parte din domeniu privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
Pentru a nu exista nici o confuzie, împărtăşim punctul de vedere potrivit
căruia13 regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate prin
hotărâri ale organelor judeţene, municipale sau comunale sunt titularele dreptului
de proprietate asupra bunurilor din patrimoniu, inclusiv asupra bunurile imobile
transferate în patrimoniul lor din patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale.
12
13

Ion Adam, op. cit., p. 211.
Eugen Chelaru, op. cit., p. 142.
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În mod evident, aceste regii autonome şi societăţi comerciale de interes local au primit
în patrimoniul lor nu numai construcţiile, ci şi terenul aferent acestora, logica fiind
aceea că numai bunurile din domeniul public, indiferent că domeniul public este de
interes naţional sau local, sunt date prin lege în administrarea regiilor autonome nu
şi cele ce fac parte din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativteritoriale. Exprimam opinia că prevederile art. 5 alin. 1 şi art. 20 alin. 2 din Legea
nr. 15/1990 nu au suferit o abrogare parţială prin intrarea în vigoare a Legii
nr. 18/1991 şi a Legii nr. 213/1998, şi îşi produc efectele juridice şi sunt în vigoare, în
ceea ce priveşte bunurile imobile din raza teritoriala a comunei, oraşului şi municipiului, terenuri în regim de drept privat transferate în patrimoniul regiile autonome
şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate prin hotărâri ale organelor
judeţene, municipale sau comunale. Aşa cum se argumenta într-o lucrare14, în raport
de aceste dispoziţii legale s-a instituit o prezumţie iuris tantum de proprietate în
favoarea acestor entităţi pentru bunurile aflate în patrimoniul lor, iar unităţile
administrativ-teritoriale au un drept de proprietate asupra acţiunilor deţinute la
aceste entităţi, acţiuni care se includ în domeniul lor privat.

Concluzii
1. Regimul juridic aplicabil bunurilor imobile din domeniul privat al Statului şi
al unităţilor administrativ-teritoriale este un regim juridic de drept comun, iar
bunurile imobile care fac parte din domeniul privat al Statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale pot face obiectul diverselor acte juridice, pot fi înstrăinate
sau uzucapate, asupra lor se pot constitui dezmembrăminte ale dreptului de
proprietate, iar domeniul privat este supus aceloraşi prescripţii ca şi particularii.
2. Regimul juridic aplicabil acţiunilor şi părţilor sociale aparţinând Statului şi
unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de forma juridică a acestor societăţi
înfiinţate, precum şi al bunurilor imobile reîntoarse la Stat sau la unităţile administrativ-teritoriale, în ipoteza desfiinţării şi lichidării regiilor autonome şi societăţilor
comerciale înfiinţate la nivel naţional sau la nivel local, este un tot un regim juridic
de drept comun.
3. Intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 a fondului funciar şi a Legii
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, nu au dus la
o abrogare parţială a prevederilor art. 5 alin. 1 şi art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale, în sensul că din patrimoniul regiilor autonome şi societăţilor comerciale
cu capital de stat, indiferent că acestea sunt de interes naţional sau de interes local,
au fost scoase bunurile imobile care aparţineau potrivit declaraţiei legii domeniului
14

Eugen Chelaru, op. cit., p. 142.

RSJ NR. 1/2018

MIHAI MARIAN ICU

195

public. Aceste dispoziţii au lămurit regimul juridic aplicabil bunurilor imobile transferate acestor entităţi, instituindu-se o prezumţie relativa de proprietate pentru
bunurile aflate în patrimoniul lor, iar Statul şi unităţile administrativ-teritoriale au
un drept de proprietate asupra acţiunilor deţinute la aceste entităţi, acţiuni care se
includ în domeniul lor privat.
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The contravention penalties applied to natural persons
in the legislation of the Republic of Moldova
Rezumat

Materialul publicat mai jos are un conţinut desluşit de informaţii despre cum a
evoluat regimul juridic al sancţiunilor contravenţionale în sistemul normativ-juridic
a Republicii Moldova, clasificarea şi caracteristica sancţiunilor contravenţionale la
etapa actuală aplicate persoanelor fizice, eficienţa aplicării sancţiunilor contravenţionale corelată cu misiunea de resocializare a făptuitorilor contravenţionali. Un loc
aparte în lucrare a fost dedicat autorităţilor statului autorizate prin lege să constate
şi să aplice sancţiuni contravenţionale faţă de persoanele fizice. Prin tratarea logică
a problemelor abordate am dorit ca această lucrare să fie utilă studenţilor,
profesorilor facultăţilor de drept, constatările şi rezultatele fiind tratate obiectiv şi
nu doar din punctul de vedere al contravenientului ori al agentului constatator.
Cuvinte-cheie: contravenţie; persoane fizice; sancţiuni contravenţionale; valori
sociale; agent constatator; fapte contravenţionale; legislaţie.
Abstract

The below published material has a clear content of information about how the
legal regime of the contravention penalties has evolved in the normative-legal
system of the Republic of Moldova, the classification and the characteristic of the
contravention sanctions at the present stage applied to the natural persons, the
efficiency of the application of the contravention penalties correlated with the
re-socialization mission of contravention perpetrators. A special place in the work
was dedicated to the state authorities authorized by law to establish and apply
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contravention sanctions to natural persons. Through the logical treatment of the
addressed issues, we wanted this work to be useful for students, law faculty
teachers, the findings and the results being treated objectively and not only from
the point of view of the perpetrator or the finding agent.
Keywords: contravention; natural persons; contravention penalties; social values;
finding agent; contraventions; legislation.

Introducere
O condiţie esenţială fără de care societatea nu poate să existe este respectarea
valorilor sociale, pe care această societate s-a întemeiat şi le întemeiază continuu.
Cu o doză ridicată de adevăr şi pentru zilele noastre, marele Sofocle spunea odată
că, „…un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare şi pentru libertatea de a
face orice sfârşeşte prin a se prăbuşi”. Prin ocrotirea valorilor sociale statul apără de
fapt societatea în ansamblu şi stabileşte un şir de norme de convieţuire, care se
realizează inclusiv cu ajutorul dreptului contravenţional. Aplicabilitatea acestei
ramuri de drept este destul de diferenţiată, ţinându-se cont de diversitatea faptelor
antisociale care le întâlnim zilnic, de gradul de pericol generat, modalitatea de reacţionare a autorităţilor statului în prevenirea şi combaterea acestor fapte.
Printre cele mai frecvent întâlnite fapte antisociale se numără contravenţiile. Doctrina de specialitate, mai ales de peste hotare, deseori tratează această problemă din
perspectiva şi în regimul juridic al faptelor administrative, considerându-le ca pe o
parte componentă a dreptului administrativ. Însă, sistemul contravenţional al
Republicii Moldova a înaintat pe această platformă, încadrând faptele într-o ramură
distinctă de drept, dreptul contravenţional, cu adoptarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova la 24.10.2008.

Rezultate şi discuţii
Sancţiunile contravenţionale sunt reglementate în Codul contravenţional, la
capitolul IV. Aşadar, alin. (1) al art. 32 din Codul contravenţional (în continuare
CC) defineşte sancţiunea contravenţională ca pe „o măsură de constrângere statală
şi un mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a
săvârşit o contravenţie1”.
Alin. (2) al aceluiaşi articol specifică, care sunt sancţiunile contravenţionale
aplicabile persoanei fizice:
a) avertismentul;
1

Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008.
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b) amenda;
c) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
d) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
e) aplicarea punctelor de penalizare;
f) privarea de dreptul special (dreptul de a conduce vehicule, dreptul de a deţine
armă şi de portarmă);
g) munca neremunerată în folosul comunităţii;
h) arestul contravenţional2.
În continuare vom analiza fiecare sancţiune contravenţională în parte:
a) Avertismentul reprezintă cea mai uşoară formă de sancţionare a contravenientului, considerată mai mult o sancţiune morală, aplicată de autorităţi pentru
comiterea unor fapte de mică importanţă şi cu gravitate scăzută de pericol social.
Prin aplicarea avertismentului, autoritatea într-un fel atenţionează făptaşul despre
pericolul acţiunii sau inacţiunii săvârşite şi recomandă pentru viitor ca să respecte
dispoziţiile legale.
Avertismentul se aplică doar în formă scrisă. Legiuitorul a prevăzut expres ca
autoritatea competentă să aplice avertismentul anume în formă scrisă pentru a
duce o evidenţă a conduitei de mai departe a contravenientului, dacă pe viitor el
respectă sau nu dispoziţiile legale. În formă verbală ar fi mai dificil să se ţină cont
de toate persoanele avertizate pentru comiterea contravenţiilor. Cu toate acestea,
totuşi considerăm oportun de a include în lege şi forma verbală de avertisment,
pentru a face mai uşoară şi mai eficientă munca agenţilor constatatori, având în
vedere numărul mare de contravenţii care se comit. Există fapte contravenţionale
mărunte pentru care nu se merită de înscris în procesul-verbal de constatare, fiind
suficientă şi o simplă avertizare verbală făptuitorului.
Având în vedere caracterul neînsemnat al faptelor şi forma scrisă obligatorie, de
cele mai multe ori agenţii constatatori o neglijează, preferând ca să nu aplice în
genere sancţiunea dată. Mai mult ca atât, în materie contravenţională sancţiunile nu
reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de restabilire a relaţiilor sociale, de formare
a unui spirit de responsabilitate, iar pentru asta nu este nevoie în toate cazurile să
aplici sancţiunea contravenţională. În general, în toată lumea civilizată ideea de a
aplica sancţiuni mai severe este înlăturată, căutând soluţii mai eficiente (programe
probaţionale, campanii sociale, activităţi individuale şi în grup). În art. 41 CC,
legiuitorul a inclus noţiunea de individualizare a sancţiunii pentru fiecare persoană
în parte în funcţie de diferite criterii. În acelaşi context, amintim o bine-cunoscută
expresie latină: „punitur quia peccatum est et ut ne peccetur”, ceea ce înseamnă că,
este pedepsit nu doar fiindcă a greşit dar şi pentru a nu mai greşi în viitor. Dar,
asta nici pe departe nu înseamnă că statul nu va aplica sancţiuni pentru acele fapte
2

Ibidem.
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antisociale grave, care pun în pericol real valorile societăţii, relaţiile sociale care se
nasc din aceste valori.
b) Amenda este o sancţiune contravenţională pecuniară, evaluată în unităţi
convenţionale şi care constă în „obligarea contravenientului la plata unei sume de
bani”. Amenda este considerată cea mai răspândită sancţiune contravenţională şi
cea mai eficientă. Mărimea unei unităţi convenţionale este de 50 lei. De la început
mărimea unităţii convenţionale era de 20 de lei, iar odată cu schimbările care au
intervenit în economie şi finanţe, dar şi lipsa eficienţei sancţiunilor cu amenzi mici
aplicate, au determinat autorităţile ca în anul 2017 să modifice mărimea unităţii
convenţionale, de la 20 la 50 de lei. Modificările operate atunci au avut la bază
următoarea formula de calcul: salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru
anul 2016 era de 5050 lei. Astfel, 1% din 5050 lei, cât se dorea a fi noua valoare a
unităţii convenţionale, a constituit 50 lei şi 50 bani.
Cât priveşte cuantumul amenzilor, acesta este determinat de gradul de pericol
social al faptei şi vinovăţia contravenientului şi trebuie să se încadreze în limitele
prevăzute de lege. Pentru persoana fizică de la una la 500 de unităţi convenţionale,
iar persoanelor cu funcţie de răspundere – de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale.
Dacă în normă este scris „… se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 u.c.”, atunci
autoritatea competentă va ţine cont de gradul de pericol şi de vinovăţie. Amenda se
achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data
stabilirii acesteia şi se virează la bugetul instituţiilor stabilite la art. 34 CC3.
Dacă contravenientul plăteşte amenda în decurs de 72 de ore de la momentul
stabilirii faptei, este în drept să achite jumătate din aceasta. În legătură cu această
normă, Curtea Constituţională a pronunţat o hotărâre privind constituţionalitatea
textului „din momentul stabilirii ei”. Analizând excepţia de neconstituţionalitate
ridicată, Curtea a constatat că între persoanele care pot achita jumătate de amendă,
pentru că primesc în timp util copia procesului-verbal de comitere a unei contravenţii,
prin intermediul serviciilor poştale, şi persoanele care primesc cu întârziere copia
procesului-verbal şi nu îşi pot realiza în mod efectiv dreptul de a plăti amenda în
jumătate, există o discriminare care nu este justificată în mod obiectiv şi rezonabil.
Ea a mai observat că legea contravenţională nu oferă un mecanism care ar permite
remedierea suficientă a obstacolelor ce decurg din exercitarea efectivă de către
contravenient a dreptului său de a achita jumătate din amenda stabilită. Astfel, Curtea
a hotărât că până la modificarea legii de către Parlament, „termenul de 72 de ore de
achitare a amenzii în jumătate va curge din momentul în care contravenientului i
se aduce la cunoştinţă actul cu privire la stabilirea amenzii4”.
3
4

Ibidem.

Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 7 din 26.04.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 34 alin. (3) din Codul contravenţional. [Online] la http://www.constcourt.md/
ccdocview.php?tip=hotariri&docid=655&l=ro.
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În acelaşi context, recent Parlamentul a aprobat în lectură finală proiectul de
modificare a Codului contravenţional, pentru a fi înlocuită durata de 72 de ore cu
„trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a
sancţiunii”. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral,
cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă
într-o cauză contravenţională, până la cercetarea judecătorească. Prin această
iniţiativă legislativă se doreşte oferirea unei posibilităţi obiective de a beneficia de
dreptul achitării a jumătate din amenda stabilită. Or, perioada oferită, urmează a fi
sincronizată cu orarul de lucru al instituţiilor responsabile de recepţionarea amenzii.
În nota informativă se mai spune că prin acest amendament se doreşte garantarea
dreptului la un proces echitabil prin asigurarea beneficierii de dreptul de a achita
jumătate din amendă, chiar dacă procesul-verbal a fost contestat în instanţa de
judecată şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă
asupra cauzei contravenţionale, până la cercetarea judecătorească. În cazul în care
făptuitorul nu a respectat condiţiile sau cererea i-a fost respinsă, cuantumul
amenzii urmează a fi achitată integral5.
În alin. (4) al aceluiaşi articol se menţionează consecinţele neachitării amenzii
din cauza lipsei ori a insuficienţei bunurilor sau din cauza eschivării cu rea-voinţă a
contravenientului de la achitarea acesteia, instanţa de judecată poate înlocui suma
neachitată a amenzii cu:
– amendă în mărime dublă, ce însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii
cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională;
– privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la
6 luni la un an;
– muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculându-se o oră de muncă
pentru o unitate convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore;
– arest contravenţional, calculându-se o zi arest pentru 2 unităţi convenţionale,
durata arestului fiind de cel mult 30 zile, ţinând cont de regulile aplicării arestului;
– pentru contravenţiile în domeniul circulaţiei rutiere amenda poate fi înlocuită
cu privarea de dreptul de a conduce vehicule de la 6 luni la un an.
Amenda se înlocuieşte de către instanţa de judecată în a cărei rază teritorială
îşi are sediul autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat
cauza, la demersul acestuia sau al procurorului care a examinat cauza6.
5

Notă informativă a Ministerului Justiţiei a Republicii Moldova la proiectul Legii privind
modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
[Online] la http://www.justice.gov.md/public/files/2018/transparenta_in_procesul_decizional/martie/27/1/
NF_COD_CONT.pdf.
6
Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008.
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În acest sens, există un şir de subtilităţi privind neachitarea amenzii în condiţii
susmenţionate. Întâi de toate urmează a fi demonstrat faptul că este imposibilă
executarea cauzei de către executor, adică este imposibil de a încasa suma amenzii
prin acţiunile dispuse: blocarea sumei pe card salarial, sechestre pe bunuri, altele.
Apoi, înlocuirea amenzii cu munca neremunerată în folosul comunităţii poate
avea loc doar în cazul în care contravenientul şi-a manifestat acordul în scris pentru
executarea acestei forme de sancţiune. În lipsa acordului instanţa de judecată nu va
putea aplica înlocuirea sancţiunii contravenţionale.
Cu referinţă la arestul contravenţional, o zi de arest pentru două u.c. (100 lei),
instanţa de judecată neglijează şi aplicarea acestei prevederi. Deoarece, deţinerea
unei persoane în arest ar costa astăzi statul circa 198 lei per zi (cheltuieli pentru
servicii comunale, alimentaţie, salariile funcţionarilor care asigură supravegherea şi
paza) şi respectiv, este non sens să deţii în arest o persoană pentru 100 de lei zilnic,
cheltuind pentru asta aproape dublu.
c) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate este o sancţiune ce
presupune interzicerea persoanei fizice pentru o perioadă de timp de a desfăşura o
anumită activitate. Privarea de dreptul de a desfăşura anumită activitate poate fi
aplicată de instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un an.
Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări
de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege.
În general, prin dreptul de a exercita o anumită activitate sau, cu referinţă la sancţiunea de mai jos, de a ocupa anumite funcţii, se înţelege un post într-o întreprindere, instituţie, organizaţie sau subdiviziunea, filiala lor, în care persoana respectivă,
prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări deţine anumite drepturi şi
obligaţiuni în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor administrative de dispoziţie
sau organizatoric-economice.
Instanţa de judecată aplică pedeapsa complementară, apreciind că sancţiunea
principală nu este de ajuns pentru restabilirea relaţiilor sociale care au fost afectate
prin comiterea contravenţiei. Dacă o persoană a comis contravenţia folosindu-se de
profesia sa, este considerată nedemnă să o mai exercite în continuare. Judecătorul
poate aplica pedeapsa complementară dar poate şi să nu aplice (când în sancţiunea
normei juridice este prevăzut „cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate”). Dar, în anumite cazuri prevăzute de lege instanţa de judecată
este chiar obligată să aplice privarea de acest drept (atunci când în sancţiunea
normei este expres prevăzut „…cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate”), fiind inadmisibilă desfăşurarea unei anumite activităţi de către aceasta.
În art. 35 CC legiuitorul explică în ce cazuri se aplică pedeapsa, „sancţiunea
privării de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi aplicată în cazul în
care activitatea a fost folosită la săvârşirea contravenţiei sau în cazul în care contravenţia reprezintă o încălcare a regulilor de desfăşurare a acestei activităţi7”.
7

Ibidem.
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d) Privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii reprezintă interdicţia de a
deţine temporar anumite funcţii de către contravenient, prin rezilierea contractului
de muncă pe o anumită perioadă. Sancţiunea poate fi aplicată exclusiv de instanţa
de judecată, pe un termen de la 3 luni la un an. Reglementarea juridică a sancţiunii
respective este la fel ca la pedeapsa precedentă, în art. 35 CC, instanţa decide dacă
aplică sau nu sancţiunea complementară, dacă legea nu prevede altfel. Această
pedeapsă se referă numai la persoanele fizice. Prin comiterea unei contravenţii,
folosindu-se de funcţie, contravenientul este considerat nedemn să o mai exercite în
continuare.
Aceeaşi prevedere explică în ce cazuri persoana fizică nu poate deţine funcţii:
„… ţinând cont de caracterul contravenţiilor comise de persoana vinovată, legea
declară ca fiind inadmisibilă deţinerea unei anumite funcţii de către aceasta8”.
e) Aplicarea punctelor de penalizare este o sancţiune complementară, care se
aplică în cazul comiterii contravenţiilor ce atentează la regimul de transporturi şi
contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere. Pentru încălcarea acestor norme,
conducătorului de vehicul, pe lângă sancţiunea principală, se aplică şi un număr de
puncte de penalizare, în calitate de sancţiune complementară. Cuantumul punctelor
de penalizare aplicat pentru fiecare sancţiune este prevăzut pentru fiecare încălcare
în parte.
Punctele de penalizare în calitate de sancţiune complementară au apărut odată
cu intrarea în vigoare a Codului contravenţional la 24.10.2008, ideea fiind inspirată
din legislaţiile statelor europene (România, Germania).
Definiţia noţiunii „puncte de penalizare” a apărut peste un an în Regulamentul
privind evidenţa contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere şi asigurare a accesului titularului permisului de conducere la informaţia despre punctele de penalizare,
aprobat prin H.G. nr. 493 din 14.08.2009. Astfel, prin puncte de penalizare înţelegem
– unităţi de evidenţă aplicate în calitate de sancţiune contravenţională comple-

mentară concomitent cu sancţiunea principală sub formă de amendă în cazurile şi
mărimea prevăzută de sancţiunea normei9.
Dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii, care cumulează
15 puncte de penalizare, agentul constatator remite cauza în instanţa de judecată
competentă, care, odată cu sancţiunea principală şi cu aplicarea punctelor de penalizare, aplică privarea de dreptul special de a conduce vehicule pe un termen de la
6 luni la un an ca sancţiune complementară.
Punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data
constatării contravenţiei pentru care au fost aplicate sau de la data privării, prin
8
9

Ibidem.

Regulamentul privind evidenţa contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere și asigurare
a accesului titularului permisului de conducere la informaţia despre punctele de penalizare, aprobat
prin H.G. nr. 493 din 14.08.2009.
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hotărâre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule. Începând cu 14.12.2018
va intra în vigoare un aliniat nou un aliniat nou la art. 36 alin. (31) CC, care
prevede anularea punctelor de penalizare la prezentarea documentului confirmativ
care atestă trecerea programului special de instruire pentru anularea punctelor de
penalizare. Programul a fost elaborat de către Inspectoratul Naţional de Probaţiune
şi urmează a fi pus în aplicare10. În conformitate cu Legea nr. 138 din 19.07.2018
privind modificarea unor acte legislative, a fost modificată şi completată legea nr.
131/2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6)11 cu noţiunea de Program de instruire a
conducătorilor vehiculelor, în scopul reeducării şi sensibilizării conducătorilor vehiculelor sancţionaţi contravenţional cu privire la consecinţele încălcării prevederilor
regulamentului circulaţiei rutiere. Programul dat se efectuează contra plată, în conformitate cu tarifele stabilite de Guvern. După finalizarea programului probaţional,
consilierul de probaţiune va întocmi o evaluare a contravenientului pentru stabilirea
sporirii sau diminuării comportamentului vizat de specificul programului şi impactului programului asupra conduitei persoanei în ansamblu.
Totodată, recent au fost aprobate modificări la Codul contravenţional în ceea
ce priveşte punctele de penalizare. Potrivit modificărilor, dacă contravenientul va
achita sancţiunea în termen de 3 zile lucrătoare acestuia nu i se vor aplica punctele
de penalizare. Această măsură de stimulare va contribui la prevenirea factorilor de
corupţie, întrucât deţinătorii permiselor de conducere care au acumulat un număr
critic de puncte de penalizare încearcă să omită această sancţiune pe cale ilegală.
Cu referinţă la evidenţa punctelor de penalizare şi modalitatea de asigurare a
accesului titularului de permis de conducere la informaţia despre punctele de
penalizare sunt reglementate prin H.G. nr. 493 din 14.08.2009. La nivel teritorial
evidenţa contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere, sancţiunilor şi punctelor de
penalizare aplicate este realizată de organele de poliţie teritoriale, iar la nivel central
de subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.
Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul sa obţină în termen de
10 zile, personal sau prin reprezentantul său legal, la organul teritorial al poliţiei
rutiere în raza căruia îşi are reşedinţa, informaţii cu privire la numărul de puncte
de penalizare ce i-au fost aplicate, precum şi cu privire la cazierul său contravenţional, contra plată12.
f) Privarea de drept special este sancţiune contravenţională complementară
aplicată doar de către instanţa de judecată în cazurile prevăzute de lege. Legiuitorul
10

Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008.
Legea nr. 138 din 19.07.2018 privind modificarea unor acte legislative.
12
H.G. nr. 508 din 11.05.2006 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra
plată și a tarifelor la acestea.
11
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face referinţă aici la două forme de privare de dreptul special: dreptul de a conduce
vehicule şi dreptul de a deţine armă şi de portarmă.
Privarea de dreptul de a conduce vehicule se aplică de instanţa de judecată pe
un termen de la 6 luni la 3 ani. Această sancţiune nu poate fi aplicată persoanei cu
dezabilităţi care foloseşte vehiculul ca unic mijloc de deplasare, cu excepţia cazurilor în
care l-a condus atribuindu-i cu bună ştiinţă un număr de înmatriculare fals ori l-a
condus în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, ori s-a eschivat
de la examenul medical de constatare a acestei stări, ori a părăsit locul accidentului
rutier la care a fost participant13.
În acelaşi context, Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier a fost
completată cu un articol, nou art. 211 „Redobândirea dreptului de conducere a mijlocului de transport”. În mare parte articolul se referă la domeniul dreptului penal
(în cazul anulării dreptului de a conduce mijlocul de transport), dar alin. (3) reglementează că, organele care asigură executarea pedepsei penale sau sancţiunii
contravenţionale de privare de dreptul de a conduce mijloace de transport, în termen
de până la 10 zile, remit autorităţii competente permisele de conducere ridicate
pentru anularea acestora14.
Ca şi în cazul privării de dreptul de a conduce vehicule, la privarea de dreptul
de a deţine armă şi de portarmă, aceasta se dispune doar de instanţa de judecată.
Perioada privării este de la 3 luni la un an, în funcţie de gravitatea contravenţiei.
După ce expiră perioada de privare stabilită, la repunerea în drept a persoanei
se va ţine cont de îndeplinirea pe deplin a cerinţelor stabilite (de exemplu, a trecut
sau nu programul probaţional, rezultatele schimbării comportamentale).
g) Munca neremunerată în folosul comunităţii reprezintă o sancţiune care
poate fi aplicată atât ca sancţiune principală, cât şi sancţiune complementară. Ca
sancţiune contravenţională principală ea poate fi aplicata direct de către instanţa de
judecata la sesizarea agentului constatator în cazul contravenţiilor pentru care legea
prevede sancţiunea amenzii sau sancţiunea prestării unei munci neremunerate în
folosul comunităţii. De asemenea, în anumite cazuri prevăzute de lege, instanţa de
judecată poate aplica pedeapsa muncii neremunerate direct, fără a exista vreo altă
alternativă. Ea poate fi aplicată şi pentru înlocuirea unei amenzi contravenţionale, în
cazul în care persoana contravenientă nu a achitat amenda şi nu există posibilitatea
executării silite.
Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată militarilor prin
contract şi persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani.
În conformitate cu art. 37 CC, munca neremunerată în folosul comunităţii este
definită ca antrenarea contravenientului persoană fizică, în afara timpului de
13
14

Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008.
Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier.
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serviciu de bază sau de studii, la munca stabilită de autoritatea administraţiei
publice locale. Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe o durată
de la 10 la 60 de ore şi se execută în 2-4 ore pe zi. În cazul contravenientului care
nu este angajat în câmpul muncii, nu este antrenat în activităţi de bază sau de
studii, la solicitarea sau cu acordul acestuia, pedeapsa poate fi executată până la
8 ore pe zi. În total, munca se prestează în cel mult 6 luni, timp care curge de la
data luării în evidenţă a contravenientului şi punerii în executare a hotărârii instanţei
de judecată15.
Un indiciu important la aplicarea acestei sancţiuni contravenţionale este
consimţământul persoanei. Instanţa nu poate aplica munca neremunerată fără a
avea acordul contravenientului. Contravenientului sancţionat cu muncă neremunerată
în folosul comunităţii i se ia în scris un angajament prin care se obligă să se
prezinte în termen de 10 zile la organul de probaţiune în a cărui rază teritorială îşi
are domiciliul. În caz de eschivare din partea contravenientului de la muncă, această
sancţiune se înlocuieşte cu arest contravenţional, calculându-se o zi de arest pentru
2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Însă, soarta acestei înlocuiri
este asemănătoare înlocuirii amenzii cu arestul. Statul va cheltui mai mut pentru
deţinerea unei persoane în arest contravenţional, decât acesta va prejudicia la
rândul său statul pentru neexecutarea muncii neremunerate în folosul comunităţii.
De la norma care prevede consimţământul contravenientului pentru aplicarea
sancţiunii muncă neremunerată există o excepţie de neconstituţionalitate, „în cazul

comiterii contravenţiei prevăzute de art. 781 CC (violenţa în familie), instanţele
judecătoreşti pot aplica sancţiunea muncii neremunerate în folosul comunităţii fără
acordul persoanei.” Curtea Constituţională a menţionat că, în lipsa unei alternative
punitive (în cazul în care nu poate fi aplicat arestul), acordul persoanei de a executa munca neremunerată în folosul comunităţii apare ca un detaliu insignifiant în
raport cu obligaţia autorităţilor statale de a garanta un sistem efectiv de sancţionare a
tuturor formelor de violenţă în familie în baza art. 24 alin. (2) din Constituţie şi a
art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului16.
Munca neremunerată se execută la locul de trai al contravenientului, la
obiectele cu destinaţie socială care sunt stabilite de Birourile de probaţiune, de comun
acord cu autorităţile administraţiei publice locale. În cazul în care contravenientul
îşi schimbă locul de trai, se adresează la consilierul de probaţiune responsabil de
caz, cu solicitarea în scris (cerere) de a fi strămutat la Biroul de probaţiune de la
noul loc de trai. În cazul militarilor în termen şi militarilor cu termenul redus,
munca se execută în unitatea militară.
15

Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008.
Hotărârea nr. 28 din 22.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi de
la articolul 781 din Codul contravenţional. [Online] la http://constcourt.md/ccdocview.php?
tip=hotariri&docid=675&l=ro.
16
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h) Arestul contravenţional este considerată cea mai severă sancţiune, pentru că
a se aplică numai în cazurile când printr-o contravenţie se pune în pericol real
sănătatea ori integritatea corporală a persoanei. Chiar dacă se atentează la valorile
supreme ale persoanei, nu tuturor contravenienţilor li se aplică această sancţiune.
Arestul contravenţional se aplică persoanelor fizice şi presupune privarea de
libertate pe o perioadă determinată. Hotărârea privind aplicarea arestului este de
competenţa exclusivă a instanţei de judecată şi se aplică în cazuri contravenţionale
pentru care sunt prevăzute astfel de sancţiuni şi atunci când contravenientul nu a
executat intenţionat alte sancţiuni contravenţionale.
Durata arestului contravenţional este de la 4 la 15 zile, iar pentru concurs de contravenţii sau cumul de hotărâri de arest, instanţa poate aplica sancţiunea şi până la 30
zile17. Arestul se execută în penitenciarele din Republica Moldova, de regulă în
izolatoarele de urmărire penală în care sunt amenajate condiţii pentru executarea
astfel de sancţiuni (Penitenciarele nr. 13 – Chişinău, nr. 11 – Bălţi, nr. 17 – Rezina şi
nr. 5 –Cahul).
Arestul contravenţional nu poate fi aplicat:
 persoanelor cu dezabilităţi severe şi accentuate;
 militarilor în termen;
 militarilor şi angajaţilor cu statut special ai Ministerului Afacerilor Interne,
angajaţi în bază de contract;
 minorilor;
 femeilor gravide;
 femeilor care au copii cu vârsta de până la 8 ani;
 persoanei care este unicul întreţinător al copilului cu vârsta de până la 16 ani;
 persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare18.
Cu referinţă la ultima categorie (pensionarii), Curtea Constituţională la fel s-a
pronunţat asupra aplicării arestului pentru comiterea contravenţiei prevăzute de
art. 781 CC (violenţa în familie), prin excepţie de neconstituţionalitate: „În cazul

comiterii contravenţiei prevăzute de art. 781 CC, instanţele judecătoreşti le pot aplica
arestul contravenţional persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare,
dacă starea lor de sănătate permite acest fapt”. Curtea a conchis că, interdicţia
absolută a aplicării arestului contravenţional în cazul persoanelor care au împlinit
vârsta generală de pensionare este disproporţionată în raport cu obligaţia
procedurală a autorităţilor statale de a stabili un sistem efectiv de sancţionare a
tuturor formelor de violenţă în familie19.
17

Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008.
Ibidem.
19
Hotărârea nr. 28 din 22.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi de
la art. 781 din Codul contravenţional. [Online] la http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&
docid=675&l=ro.
18
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În conformitate cu politicile ce sunt promovate prin recomandările Consiliului
Europei, se recomandă statelor membre ale Consiliului oportunitatea dezvoltării şi
aplicării sancţiunilor alternative la sancţiunile privative de libertate. În contextul
acestor tendinţe şi ţinând cont de caracterul de reeducare, de moralitate al aplicării
sancţiunilor contravenţionale, se conturează o părere ca arestul să fie exclus în
genere din lista sancţiunilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice sau de
înlocuire a acesteia cu o sancţiune contravenţională nouă „arestul la domiciliu”.
Întemniţarea unei persoane trebuie totuşi reglementată prin aria dreptului penal.

Concluzii
Sancţionarea contravenţională este o instituţie fundamentală în prevenirea şi
combaterea faptelor care contravin convieţuirii sociale. Autorităţile statului trebuie
să conştientizeze care este rolul lor în prevenirea şi combaterea acestor fapte cu
grad redus de pericol social şi, respectiv, în găsirea unor pârghii adecvate pentru
eficientizarea realizării scopului preventiv şi represiv pentru care au fost aplicate.
Este considerată una din cele mai importante faze ale procesului contravenţional,
care în practică, trebuie să recunoaştem, are o eficienţă scăzută, fie că asta este din
cauza frământărilor social-economice, politice din ţară, fie din lipsa de mecanisme
de punere în executare a lor. Nu este suficient ca agentul constatator să stabilească
contravenţia şi să întocmească procesul-verbal, mai este nevoie ca contravenientul
să fie pus la respect de autorităţile statului, în măsura în care să nu mai comită
astfel de fapte. Cu regret se observă o creştere a contravenţionalităţii pe toate
palierele în rândul persoanelor tinere.
Tendinţele de integrare europeană a Republicii Moldova sunt condiţionate de
un şir de schimbări şi adaptări normative în special la capitolul XIX CC, Ordine şi
securitate publică, care ar presupune crearea unui sistem contravenţional flexibil, în
cooperare cu statele europene. Prin urmare, se conturează necesitatea elaborării
unei strategii la nivel naţional cu privire la prevenirea, combaterea contravenţiilor,
care să includă atât procese de armonizarea legislaţiei contravenţionale, cât şi tehnici
de aplicare şi funcţionare a sancţiunilor contravenţionale. Or, sancţiunile aplicate
trebuie să-şi atingă scopul propus – ocrotirea valorilor sociale stabilite prin legea
contravenţională, resocializarea persoanei vinovate şi prevenirea săvârşirii de noi
fapte contravenţionale.
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Culture and human rights
Abstract

The article gives us an interdisciplinary, both juridical-political and
anthropological perspective, addressing the relations between culture, contemporary
society and cultural rights of peoples and ethnic groups. In anthropological and
sociological thinking, culture is an ensemble of literary, artistic, philosophical,
ethical values, which conferidentity on a national company and differentiate sit
from other companies.
Keywords: Culture; globalization; cultural diversity; Roma culture; anthropology.

1. Consideraţii teoretice şi prevederi legale
Procesul de globalizare a produs, printre alte efecte, şi o reacţie de apărare a
comunităţilor naţionale, în special de protejare a valorilor lor culturale şi tradiţionale, ameninţate în diverse ţări din lume. Globalizarea înseamnă expansiune, dar
şi uniformizare – fapt care a fost sesizat şi criticat de diverşi specialişti, politicieni,
jurnalişti etc., adepţi ai păstrării diversităţilor culturale şi valorilor originale, create
de un popor sau altul.
Cultura este doar una dintre dimensiunile reprezentative ale identităţii naţionale.
Alături de cultură, în fiinţa naţională mai distingem şi următoarele: limba vorbită de
locuitori; cadrul natural, geografic; cadrul istoric specific; reţeaua instituţiilor de
învăţământ, cercetare ştiinţifică, de manifestare a credinţelor religioase; mediul economic şi calitatea vieţii cetăţenilor; conştiinţa apartenenţei naţionale; personalităţile
de seamă, care au influenţat cursul evoluţiei naţionale ori au creat valori materiale
şi spirituale, prin care o ţară se deosebeşte de alta1.
1

Adrian Otovescu, Conservarea identităţii culturale în mediile de imigranţi români din Europa,
ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Academiei Române, București, 2017, p. 78.
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La nivel naţional, cultura este alcătuită din valori literare, ştiinţifice, artistice,
filosofice, religioase, morale ş.a., consacrate şi recunoscute în mod oficial, a căror
circulaţie în societate se face îndeosebi prin intermediul învăţământului şi al massmedia. În realitate, descoperim că, pe lângă aceste valori culturale difuzate şi general
acceptate, există şi valori specifice unor grupuri sociale, unor comunităţi etnice sau
lingvistice şi unor colectivităţi teritoriale (sate şi oraşe). Anumite studii şi cercetări
sociologice de teren ne dezvăluie că tocmai această diversitate culturală generează,
în anumite circumstanţe, motive de alimentare a unor confruntări sociale ori dispute
politice, în special pe tema respectării drepturilor omului.
Unii autori au analizat schimbarea ordinii globale pornind de la fenomenul
migraţiei externe, care antrenează zeci de milioane de oameni anual, migranţii purtând
cu ei în noul mediu social propriile identităţi sau valori culturale, intrând inevitabil
în contact cu majorităţile culturale şi cu alte minorităţi culturale aflate pe teritoriul
noului stat de adopţie2. După opinia reputatul politolog american Samuel P. Hutington,
lumea va avea de suportat un conflict al civilizaţiilor, care va prefigura o nouă
ordine pe planetă, evoluţia realităţilor sociale părând să confirme această teză a
gânditorului menţionat3. Atentatele teroriste care au avut loc în anul 2001 în S.U.A.,
apoi cele din anii trecuţi în diverse capitale ale unor ţări europene, precum Londra,
Paris, Madrid ş.a., puse la cale de diverse persoane sau organizaţii legate de practicile fundamentalist-islamice, par să alimenteze ideea unui posibil conflict, care s-ar
putea contura la scară globală între marile culturi religioase ale lumii – islamismul
şi creştinismul.
Pentru a preîntâmpina un posibil conflict al civilizaţiilor pe glob, unele instituţii
internaţionale au reacţionat imediat şi s-au implicat direct, prin adoptarea unor
măsuri concrete. Deja se ştie că, atunci când vorbim de recunoaşterea identităţii
culturale a unei naţiuni, înseamnă să recunoaştem şi dreptul de promovare a culturii
proprii unor grupuri sociale, unor comunităţi etnice şi lingvistice, care trăiesc pe
acelaşi teritoriu naţional. Nerecunoaşterea culturii acestora poate fi interpretată ca
un atentat la identitatea şi demnitatea lor. Acelaşi principiu este valabil şi la nivel
interstatal, pentru a nu se ajunge ca dialogul şi cooperarea dintre ţări să fie înlocuite cu dezbinarea şi conflictul. „Experienţa arată că încălcările drepturilor
culturale au fost cauza multor tensiuni în şi între state şi au dus uneori la conflicte
violente. Desigur tensiunile interculturale sunt cunoscute de secole, dar numai în
ultimul timp conceptul de cultură a dobândit o semnificaţie politică, prin integrarea
explicită a problematicii interculturale în acţiunile politice4”.
2

A se vedea lucrarea lui Nathan Gardels, Schimbarea ordinii globale. Văzută de marii lideri ai
lumii, Ed. Antet, București, 1998.
3
Samulet P. Hutington, Ciocnirea civilizaţiilor și refacerea ordinii mondiale, Ed. Antet, București,
1998.
4

Ion Diaconu, Cultura și drepturile omului, Ed. Pro Universitaria, București, 2012, p. 7.
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În viziunea propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură (UNESCO), cultura este înţeleasă într-o manieră precumpănitor antropologică, în sensul că este inerentă unei societăţi ori unui grup social, precizându-se
totodată elementele componente ale acesteia. Astfel, UNESCO a propus şi adoptat o
definiţie a culturii, care evidenţiază că este „întregul complex de caracteristici distinctive de natură spirituală, materială, intelectuală şi emoţională care caracterizează
o societate sau un grup social. Ea include nu numai artele şi literatura, ci şi moduri
de viaţă, drepturile fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, tradiţii şi credinţe5”.

Pentru a promova principiul diversităţii culturale şi respectarea drepturilor
culturale ale grupurilor sociale şi popoarelor, UNESCO a iniţiat un eveniment care
să atragă atenţia pe întregul glob, stabilind ziua de 21 mai ca fiind Ziua mondială
pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare (World Day for Cultural
Diversity for Dialogue and Development). Declaraţia universală privind diversitatea
culturală a fost adoptată la Paris în 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a
sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO, iar Adunarea Generală a ONU a validat
şi proclamat ziua de 21 mai ca Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru
dialog şi dezvoltare6.
Pentru început, în România s-a organizat un eveniment consacrat acestei zile în
data de 19 mai 2016, care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului. Acesta a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Camera Deputaţilor şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice, evenimentul marcând 60 de ani de când România
a aderat la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură7.
După instituţionalizarea Zilei mondiale pentru diversitate culturală au apărut şi
o serie de alte documente oficiale, care promovează dialogul şi dezvoltarea interculturală a popoarelor, convieţuirea paşnică în aceeaşi ţară a unor grupuri sociale
multiculturale. Desigur, la scară globală, cea mai importantă instituţie care susţine
asemenea obiective grandioase este UNESCO.
Evidenţiem faptul că aceasta reprezintă „una dintre cele 16 agenţii specializate
din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), constituită la 16 noiembrie 1945
de către un număr de 20 de state care au elaborat Constituţia acestui organism.
România i s-a alăturat la 27 iulie 1956. În prezent, UNESCO cuprinde 195 de state
membre şi 10 state asociate. Sediul se află în Paris, Franţa. Misiunea declarată a
UNESCO este să contribuie la promovarea păcii şi securităţii în lume prin intermediul
educaţiei, ştiinţei şi culturii, în vederea consolidării cooperării internaţionale, respectării drepturilor fundamentale ale omului, fără restricţii de rasă, sex, limbă sau religie.
În prezent, Organizaţia îşi defineşte strategia şi activitatea în baza a 17 obiective de
5

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83.
https://www.juridice.ro/512029/ziua-mondiala-pentru-diversitate-culturala-pentru-dialog-sidezvoltare.html.
6

7

Idem.
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dezvoltare durabilă cuprinse în Agenda 2030 a UNESCO. România este un partener
stabil al UNESCO în atingerea obiectivelor sale strategice, fiind un membru activ al
tuturor celor şapte convenţii culturale UNESCO:
 Convenţia pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat;
 Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi

împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al
bunurilor culturale;
 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural;
 Al doilea protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor
culturale în caz de conflict armat;
 Convenţia asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic;
 Convenţia pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial;
 Convenţia asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiei culturale8”.
Dintre documente oficiale internaţionale, axate pe susţinerea şi promovarea
diversităţii culturale, prezentăm, în continuare, un număr de două convenţii şi două
pacte internaţionale.
 Convenţia asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale-a
fost adoptată la Paris, la data de 20 octombrie 2005. În art. 1 sunt prezentate
următoarele obiective:
„a) să protejeze şi să promoveze diversitatea expresiilor culturale;
b) să creeze condiţiile pentru îmbogăţirea culturilor şi interacţiunea liberă a
acestora într-o manieră reciproc benefică;
c) să încurajeze dialogul dintre culturi pentru a asigura în lume schimburi culturale mai largi şi echilibrate, în favoarea respectului intercultural şi a unei culturi a
păcii;
d) să cultive interculturalitatea pentru a dezvolta interacţiunea culturală în spiritul
construirii de punţi între popoare;
e) să promoveze respectul pentru diversitatea expresiilor culturale şi să cultive
înţelegerea valorii acesteia la nivel local, naţional şi internaţional;
f) să reafirme importanţa legăturii dintre cultură şi dezvoltare pentru toate
ţările, în special pentru ţările în curs de dezvoltare, şi să sprijine acţiunile întreprinse la nivel naţional şi internaţional pentru a asigura recunoaşterea adevăratei
valori a acestei legături;
g) să acorde recunoaştere naturii distincte a activităţilor, bunurilor şi serviciilor
culturale ca vehicule ale identităţii, valorilor şi semnificaţiilor;
8

http://www.cultura.ro/unesco.
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h) să reafirme drepturile suverane ale statelor în ceea ce priveşte păstrarea,
adoptarea şi implementarea politicilor şi măsurilor pe care le consideră potrivite
pentru a proteja şi a promova diversitatea expresiilor culturale pe teritoriile proprii;
i) să întărească cooperarea şi solidaritatea internaţională în spiritul parteneriatului, în special în vederea întăririi capacităţii statelor în curs de dezvoltare pentru
a proteja şi a promova diversitatea expresiilor culturale”.
În art. 2 sunt specificate principiile directoare: Principiul respectului pentru
drepturile omului şi libertăţile fundamentale; Principiul suveranităţii; Principiul
demnităţii egale şi al respectului pentru toate culturile; Principiul solidarităţii şi
cooperării internaţionale; Principiul complementarităţii aspectelor economice şi
culturale ale dezvoltării; Principiul dezvoltării durabile; Principiul accesului echitabil;
Principiul deschiderii şi al echilibrului.
Art. 4 prevede că „Diversitatea culturală se referă la multiplele moduri în care
se exprimă culturile grupurilor şi societăţilor. Aceste expresii sunt transmise în cadrul
şi între grupuri şi societăţi. Diversitatea culturală se manifestă nu numai prin căi variate de exprimare, sporire şi transmitere a patrimoniului cultural prin intermediul
varietăţii expresiilor culturale, ci şi prin diverse moduri de creaţie, producţie, diseminare, distribuire şi utilizare artistică, indiferent de tehnologiile şi de mijloacele
folosite pentru acestea”.
 Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale – precizează în
alin. 1, art. 5 că „Părţile se angajează să promoveze condiţiile de natură să permită
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura,
precum şi să-şi păstreze elementele esenţiale ale identităţilor, respectiv religia,
limba, tradiţiile şi patrimoniul lor cultural”.
 Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice – specifică în alin. 1
art. 1 că „Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele. În virtutea acestui
drept, ele îşi determină liber statutul politic şi îşi asigură liber dezvoltarea economică,
socială şi culturală”; iar în art. 27: „În statele în care există minorităţi etnice, religioase
sau lingvistice, persoanele aparţinând acestor minorităţi nu pot fi lipsite de dreptul de
a avea, în comun cu ceilalţi membri ai grupului lor, propria lor viaţă culturală, de a
profesa şi practica propria lor religie sau de a folosi propria lor limbă”.
 Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
stipulează în art. 15 că:
„1. Statele părţi la prezentul Pact recunosc fiecăruia dreptul:
a) de a participa la viaţa culturală;
b) de a beneficia de progresul ştiinţific şi de aplicaţiile sale;
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c) de a beneficia de protecţia intereselor morale şi materiale decurgând din
orice producţie ştiinţifică, literară sau artistică al cărui autor este.
2. Măsurile pe care statele părţi la prezentul Pact le vor lua pentru a asigura
deplina exercitare a acestui drept trebuie să cuprindă măsurile necesare pentru a
asigura menţinerea, dezvoltarea şi difuzarea ştiinţei şi culturii.
3. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea indispensabilă cercetării ştiinţifice şi activităţilor creatoare.
4. Statele părţi la prezentul Pact recunosc urmările binefăcătoare care trebuie
Să rezulte din încurajarea şi dezvoltarea cooperării şi contactelor internaţionale
în domeniul ştiinţei şi culturii”.
Pe plan naţional, problema dreptului la cultură este reglementată în art. 33 din
Constituţia României, care prevede următoarele:
(1) „Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.
(2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile
culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.
(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii
naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea
creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în
lume”.
Statul are obligaţia să depună toate eforturile în vederea sprijinirii vieţii culturale
şi artistice, în concret, să ajute la editarea de carte, la promovarea literaturii, să
finanţeze unele instituţii culturale precum teatrele, muzeele, bibliotecile, precum şi să
finanţeze unele manifestări culturale9. „Termenul de «societate» conţine în el ceea ce
se cheamă rânduială, organizare şi conducere”10. „Dacă drepturile şi libertăţile fundamentale se impun în primul rând ca limită a puterii legislative, garantarea drepturilor
şi libertăţilor în general se impune statului în ansamblu11”.
În acest context teoretico-normativ şi juridic, apreciem ca semnificative câteva
reflecţii cu caracter antropologic despre legăturile oamenilor cu mediul lor sociocultural, despre cum se reflectă acestea în arhitectura caselor construite în diverse
comunităţi de rromi din România.

2. Despre palatele rromilor
Cultura este proprie fiinţei umane şi ea caracterizează pe Homo sapiens
sapiens. Una din cele mai dificile probleme ale antropologiei culturale este aceea de
a explica procesul de transmitere verticală, din generaţie în generaţie, a culturii.
9

Bogdan Adrian, Drepturile omului. Mecanisme și instrumente naţionale, Ed. Universitaria,
Craiova, 2004, p. 179.
10
R. Niţoiu, Teoria generală a contractelor aleatorii, Ed. All Beck, București, 2003, p. 53.
11
Ion Dogaru, D.C. Dănișor, N. Popa, S. Cercel (coord. colectiv), Bazele dreptului civil. Teoria
generală, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 87.
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Cultura este un produs social. Ca şi limbajul (tot un produs social) nu este
posibilă decât prin faptul că encefalul nostru dispune de posibilitatea de a crea şi
consuma cultura. Această posibilitate este conferită de structura şi de posibilităţile
funcţionale ale creierului uman. Din păcate, în timp ce pentru limbaj au fost identificate structurile neurale respective (din emisfera dominantă), pentru cultură nu
se cunoaşte o localizare exactă. Evident că rolul principal îi revine scoarţei cerebrale
şi, din considerente de anatomie şi psihologie comparată, în mod dominant lobului
prefrontal (deşi rudimente de activitate culturală găsim şi la Homo neanderthalensis12,
al cărui lob prefrontal era redus).
Ştim că structura şi funcţionarea tuturor componentelor organismului sunt
determinate şi gestionate de genom. De aceea, aprioric, se poate afirma că în determinarea culturii, în afară de factorii sociali de mediu, în general, intervin şi factorii
genetici, ca şi în cazul limbajului, în particular. Aceşti factori genetici au apărut
acum 200.000 de ani, odată cu genomul propriu speciei noastre. Aceasta a dus la
conceptul de coevoluţie gen-mediu13. Pornind de la acest model, A. Lippman a
lansat conceptul de genetizare a culturii. Se conturează, astfel, o biologizare a
culturii, care ar putea duce la o nouă frenologie, în care în loc de bose craniene ar
interveni variante de ADN (alele, mutaţii etc.). Hărţile cromozomiale ar înlocui cele
encefalice ale lui Gall, Spurzheimer ş.a. Aceşti factori genetici au apărut acum
200.000 de ani, odată cu genomul propriu speciei noastre14. Omul de atunci a
evoluat biologic foarte puţin prin procesul de microevoluţie care, printre altele, au
dus la diversitatea exemplarelor umane şi a grupelor populaţionale.
În schimb, cultura (inclusiv tehnologiile) a evoluat triumfal. Omul modern
dispune de o cultură în care se împletesc aspecte proprii generaţiilor anterioare, la
care se adaugă cele proprii generaţiei actuale. Problema este de a şti cum au ajuns
aspectele din trecut, aspectele ancestrale după zeci, sute sau mii de generaţii până
în zilele noastre. Datele stocate în memoria de lungă durată a sistemului nervos nu
se transmit biologic generaţiilor viitoare, deoarece, cum a subliniat Weissman,
celulele somatice nu transmit nimic progeniturilor, ci numai cele germinale, care nu
sunt influenţate de fenotip. Participarea genomului cromozomial la transmiterea
culturii este exclusă, cel puţin în stadiul actual al ştiinţei, experimental şi teoretic.
Ceea ce se transmite ereditar este doar aptitudinea sau aptitudinile de a crea sau/şi
de a consuma cultură.
Transmiterea culturii, din zorii umanităţii şi până în zilele noastre, s-a făcut
atât prin procesul de învăţare aleatorie, cât şi prin procesul de învăţare
12

*** Neanderthal Culture http://hoopermuseum.earthsci.carleton.ca/neanderthal/n-culture.html.
Herbert Gintis1Gene, Culture coevolution and the nature of human sociality, Philos Trans
R Soc Lond B Biol Sci. 2011 Mar 27; 366(1566): 878-888.
14
Simon E. Fisher, Matt Ridley, Culture, Genes, and the Human Revolutio in Science, 24 May
2013:Vol. 340, Issue 6135, pp. 929-930.
13

RSJ NR. 1/2018

CRISTINA OTOVESCU

217

sistematică/ordonată (educaţia empirică/ educaţia instituţională). Ab initio au fost
folosite mijloacele naturale de comunicare (limbajul verbal, mimica, gesturile, limbajul corpului). Oamenii au mai învăţat din propriile lor experienţe (prin contemplarea spectacolului naturii şi al evenimentelor din cadrul ei) şi din observarea
comportamentului semenilor lor. În acest proces intervine şi mecanismul imitaţiei,
mijlocit de neuronii în oglindă, descoperiţi de Giacomo Rizzolatti, Giuseppe di
Pellegrino, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi şi Vittorio Gallese15.
Omul paleolitic a început să folosească desenul şi pictura (de ex. frescele din
peşterile franco-cantabrice), să realizeze diverse simboluri (ca cele studiate de
André Leroi-Gourhan16). Talentul unora a condus la practicarea muzicii, cu ajutorul
unor fluiere, instrumente de percuţie, a interpretării vocale17.
Transmiterea culturii a fost revoluţionată de apariţia scrisului, în epoca bronzului. De acum înainte nu se mai baza, ca în culturile orale, pe memoria umană şi
mijloacele de comunicare arhaice. Înainte de descoperirea scrisului, în unele
societăţi umane erau „specialişti” care memorau textele, ce trebuiau conservate şi
transmise mai departe.
Rolul scrisului a căpătat o nouă dimensiune după descoperirea, în cursul
Renaşterii a tiparului. În fine, actualmente, am intrat într-o eră nouă, prin folosirea
mijloacelor electronice de comunicare (telefon, radio, televiziune, internet).
Modelele clasice de transmitere a culturii presupun că receptorul este în stare
de veghe şi că procesul se realizează prin intermediul conştiinţei. Hipnopedia, adică
procesul care permite memorarea în cursul somnului natural sau hipnotic, nu s-a
putut confirma ştiinţific.
Cu toate acestea, transmiterea culturii pe căi inconştiente a fost admisă de o
serie de cercetători ai problemei. Nu este vorba de rolul inconştientului în cultură,
care este o altă problemă, ci de transmiterea inconştientă a unor aspecte sau valori
ale culturii de la o generaţie la alta. Modelul, considerat clasic, este cel al lui C.G. Jung.
El descrie transmiterea în lungul şir al generaţiilor umane, din preistorie până azi, a
unor idei, imagini sau arhetipuri înnăscute, nu achiziţionate prin învăţare. Acestea
ar mobila inconştientul, de unde ar acţiona asupra conştientului în vise sau cazuri
patologice. Asemenea arhetipuri au o dimensiune simbolică şi se referă, în special,
la miturile arhaice ale umanităţii18. Modelul lui Jung ridică problema modului cum
aceste engrame (urme lăsate de un excitant asupra sistemului nervos central) se
transmit de la o generaţie la alta, uneori pe intervale de secole (de zeci de
15

Rizzolatti, Giacomo; Craighero, Laila, The mirror-neuron system (PDF), Annual Review of
Neuroscience, 2004, 27 (1): 169-192.
16
André Leroi-Gourhan, Préhistoire de l'art occidental, Citadelle/Mazenod, 1965.
17
*** Honibides, La musique dans la prehistoire, http://www.hominides.com/html/
dossiers/musique-prehistoire.php.
18
Gerhard Adler, Étude de la psychologie jungieneva, Georg Genèv, 1957.
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generaţii). Jung a menţionat intervenţia inconştientului individual şi, mai ales, a
celui colectiv, fără să definească limpede aceste concepte şi fără să descrie mecanismul ereditabilităţii arhetipurilor19.
Un exemplu, interesant pentru teza transmiterii inconştiente a unor modele, îl
găsim în cultura rromilor din România. Oricine ştie că, după prăbuşirea regimului
comunist în ţara noastră, rromii înstăriţi, abandonând nomadismul tradiţional, şi-au
construit locuinţe cu un aspect insolit în peisajul românesc şi european. Este vorba
de aşa numitele palate ale rromilor, care se găsesc uneori izolate în localităţi, alteori
grupate în ansambluri impresionante, ca cel din satul Buzescu (jud. Teleorman),
lângă Roşiorii de Vede.
O analiză atentă a aspectului lor, ne permite să găsim elementele definitorii ale
arhitecturii nobiliare din nordul Indiei, din perioada premongolă, dar mai ales din
cea mongolă. Regăsim aspectul monumental, faţadele somptuos ornamentate, ferestre
tip jarokha cu încadrări luxuriante, portaluri arcuite (pishtak), chioşcuri mici cu
cupole rotunde (chatri), turnuri uneori numeroase, cupole, ornamente de ceramică,
acoperişuri orientale etc. Privind comparativ imaginile palatelor rromilor români şi
cele ale vechilor palate din nordul Indiei, putem constata o indiscutabilă similitudine, care este greu de acceptat ca fiind doar o simpla şi aleatorie coincidenţă.
O bună cunoscătoare a mentalităţii şi culturii rromilor, Delia Grigore, dezvăluia
faptul că: „palatul rromilor este mai mult decât o locuinţă, el este mai ales un
element de reprezentare socială, de destigmatizare, de (re)construcţie a stimei de sine
şi de recunoaştere în societate”. Nu trebuie să uităm că rromii căldărari, care au
construit aceste palate, au dus secole de-a rândul o viaţă nomadă, care nu a fost
opţiunea lor, ci un mijloc de supravieţuire într-o societate ostilă, care i-a marginalizat
şi umilit. Rromii s-au integrat în cultura nomadă, şi-au adaptat mentalul la acest
modus vivendi, în care comuniunea cu mediul era deplină. Nu cunoşteau dreptul de
proprietate asupra pământului, ci doar sacralizarea prin ritualuri magice, preponderent apotropaice a terenului, pe care temporar îşi plasau şatra. Aceasta, totuşi, nu i-a
împiedecat să resimtă nomadismul ca un stigmat al marginalizării lor. De aceea, când
au reuşit să acumuleze sumele de bani necesare, riposta lor a fost să-şi construiască
palate, şi nu case obişnuite, fapt care sub aspect psihologic este explicabil. Ceea ce
rămâne, însă, greu de înţeles este de ce au ales modelul unor palate din nordul Indiei
şi nu acela al culturii în care trăiau. Au construit palate cu aspecte pe care nu le-au
văzut niciodată, dar pe care le-au considerat un simbol al puterii în societate, aşa
cum au făcut-o generaţiile care i-au precedat cu câteva secole.
Astăzi se ştie că rromii din Europa provin dintr-o populaţie ariană, situată în
nordul Indiei (Rajasthan, Haryana şi Punjab20). Întrucât rromii au o cultură exclusiv
19

Jung Carl, The Gesammelte Werke 6, Walter-Verlag, Düsseldorf, 1995.
K. Meira Goldberg; Ninotchka Devorah Bennahum; Michelle Heffner Hayes, Flamenco on the
Global Stage: Historical, Critical and Theoretical Perspectives, McFarland, 2015.
20
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orală, originile lor nu se pot stabili pe baza unor documente istorice. Legendele
acestora au o încărcătură iluzorie, fiind pline de fantezii. Originea lor indiană a fost
precizată pe baza unor date lingvistice21 şi genetice22. Ele confirmă că rromii de la
noi provin dintr-o populaţie care, în Evul Mediu, trăia într-o regiune în care se
construiau palatele indiene amintite. Sub presiunea invaziilor turceşti, afgane şi apoi
mongole, rromii au migrat spre vest, ajungând în Iran şi apoi în Imperiul Bizantin.
Au trecut Bosforul şi au ajuns în Balcani, prin secolul al XV-lea, de unde s-au
pripăşit şi în Voievodatele române, unde mulţi s-au „pricopsit” cu statutul de robi.
Rromii au adus cu ei un anumit patrimoniu cultural, pe care şi l-au transmis
oral, odată cu limba lor. Este foarte probabil ca, în cadrul acestui patrimoniu, să fi
adus şi păstrat arhetipul referitor la palatele prestigioase ale seniorilor din locurile
lor de baştină, care se impuneau ca simboluri ale succesului social. Este surprinzător cum acest simbol s-a menţinut în mentalul lor atâtea secole şi atâtea generaţii
– aproape 20 de generaţii numai în Ţările Române. Este foarte greu să ne explicăm
persistenţa unui model imagistic într-o cultură exclusiv orală şi fără tradiţii
picturale. Evident că ipoteza lui Jung explică transmiterea modelelor arhitecturale
nord-indiene medievale în rândul rromilor. Numai că ipoteza lui Jung se bazează pe
conceptul de inconştient colectiv, care nu are însă o consistenţă ştiinţifică.
Pentru această surprinzătoare transmitere a unui model cultural, ca acela al
palatelor din nordul Indiei, se mai poate invoca mecanismul memelor lui Dawkins23.
E vorba de o transmisie a culturii, nongenetică, prin unităţi de memorare a culturii
numite meme, care s-ar replica, transmite şi evolua ca şi genele biologice. Ideea
transmiterii modelelor arhitectonice prin meme a fost amplu dezvoltată de Nikos
Salingaros24. De asemenea, în teza ei de doctorat, arhitecta Iconica Săbăilă a
demonstrat că, atunci când au migrat de pe Valea Moselei (din Luxemburgul de
azi) în Banat, au adus cu ei şi modele tradiţionale ale locuinţelor lor. Au investit
sume mari de bani într-un model de case, pe care nu le văzuseră până atunci, dar
le-au plăcut şi le-au crezut utile pentru a transmite un semnal privind noul lor
status social. Nu cred că a fost o simplă întâmplare că au ales modele arhitecturale
prin care seniorii medievali din nordul Indiei îşi semnalau superioritatea socială, nici
nu cred că a fost un capriciu individual, imitat automat. Cazul rămâne o enigmă,
legată de procesele de transmisie a culturii.
21

David Gresham, Bharti Morar et al., Origins and Divergence of the Roma (Gypsies), dans
American Journal of Human Genetics, no 69 (2001), p. 1314-1331.
22
Isabel Mendizabal; 21 others, Reconstructing the Population History of European Romani
from Genome-wide Data, Current Biology, 6 December 2012, 22: 2342-2349; Sindya N. Bhanoo,
Genomic Study Traces Roma to Northern India, New York Times, 2012.
23
Dawkins, Richard, 11. Memes: the new replicators, The Selfish Gene, Oxford: Oxford
University Press, 1989.
24
Salingaros Nikos, Theory of Architecture, chapter 12, Architectural memes in a universe of
information, Umbau-Verlag, 2006.
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Odată cu trecerea rromilor de la nomadism la sedentarism s-a produs şi o
interesantă mutaţie cu privire la percepţia lor privind dreptul de proprietate.
Nomadul nu are în proprietatea lui terenul pe care îşi plasează cortul. Este vorba
doar de o preluare temporară, fără forme juridice (uneori contracte sau înţelegeri
cu cei ce deţin terenul respectiv). Nomazii au, totuşi, o serie de ritualuri ancestrale,
cu rol predominant apotropaic (de protejare a lor de vrăji şi farmece), pe care le
execută când îşi plasează şatra într-un anume loc. Nimic nu este întâmplător la ei.
Totul este sacralizat şi ritualizat.
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Practică judiciară comentată
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Baroul Dolj

Rezumat

Atunci când s-a stabilit un termen suspensiv, creditorul nu poate să facă nici un
act de executare, atât timp cât termenul de plată nu este scadent, adică creditorul nu
poate proceda la acte de executare silită şi nici la chemarea în judecată. Termenul
suspensiv nu afectează existenţa obligaţiei, ci numai exigibilitatea acesteia, adică
obligaţia, deşi există, nu este exigibilă. Prin ajungerea la scadenţă obligaţia devine
exigibilă din ziua următoare aceleia în care termenul s-a împlinit.
Părţile nu au stabilit plăţi parţiale cu scadenţă distinctă, adică nu au eşalonat
plata, numai într-o astfel de situaţie creditorul putând cere plata sumelor eşalonate,
la momentul în care ar fi devenit scadente.
Cuvinte-cheie: acţiune în realizare; acţiune în constatare; obligaţii afectate de
modalităţi; retragere asociat; drepturile asociatului retras
Abstract

When a standstill period has been settled, the creditor may not initiate any
enforcement proceedings as long as the term of the payment is not due. The
standstill period does not affect the very existence of the obligation, but the
exigibility of the obligation, meaning the the obligation is valid but not due. By
reaching the maturity, the obligation becomes due starting the next day the term is
reached.
The parties agreed partial payments with different maturities, meaning that the
parties did not agree a scheduling of the payment, in this case only the creditor
may ask for each payment at the moment of its maturity.
Keywords: injuction; declaratory judgement; complex obligations; shareholder
withdrawal; the rights of the withdrawn shareholder
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Rezumat

Acţiune în realizare drepturi, acţiune în constatare drepturi. Obligaţii afectate
de modalităţi. Termenul suspensiv. Calculul termenului suspensiv. Excepţia prematurităţii acţiunii
Abstract

Injunction, declaratory judgement. Complex obligations. Standstill period. Period
calculation. The prematurity: procedural defence
[Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 976/2016]
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj în data de 15.06.2016
reclamanta B.M. a chemat în judecată pârâta L.T. S.R.L. pentru ca prin hotărârea ce se
va pronunţa să se stabilească drepturile cuvenite reclamantei în calitate de asociat
retras din L.T. S.R.L. pentru părţile sociale deţinute la aceasta, în temeiul art. 226
alin. 3 din Legea nr. 31/1990, raportat la momentul retragerii reclamantei din
societate, să fie obligată pârâta la plata sumei de 12.000 lei (cuantum provizoriu al
pretenţiilor, acesta urmând a fi modificat ulterior dacă din probele administrate în
cauză ar rezulta un alt cuantum), reprezentând drepturi cuvenite pentru părţile
sociale pe care le-a deţinut în societate anterior retragerii.
În motivarea cererii, reclamanta arată că s-a retras din societatea pârâtă,
retragere convenită de cele 2 asociate prin hotărârea adunării generale a asociaţilor
(AGA) din data de 22.04.2013, părţile sociale ale reclamantei fiind cesionate către
cealaltă asociată. S-a mai decis prin hotărârea AGA că pentru partea de 50% din
capitalul social, reclamanta va fi despăgubită cu o sumă de bani după ce se va
stabili, prin evaluări, valoarea patrimoniului. Suma urma să fie plătită după 3 ani de
la data retragerii, dar nu mai târziu de 5 ani.
Instanţa de fond a admis acţiunea formulată de către reclamantă, obligând
pârâta la plata sumei de 251.152 lei reprezentând drepturile asociatului retras şi a
sumei de 9.407 lei cheltuieli de judecată.
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 226 alin. (3)
din Legea nr. 31/1990, drepturile asociatului retras cuvenite pentru părţile sale
sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia
sau, în caz de neînţelegere, de tribunal, iar costurile de evaluare vor fi suportate de
societate. Cum la momentul introducerii acţiunii, suma cuvenită reclamantei nu a
fost stabilită, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize judiciare contabile, prin care
s-a stabilit că suma cuvenită reclamantei în urma retragerii sale este de 251.152 lei.
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Pârâta a arătat că expertul nu a luat în considerare voinţa părţilor, că ulterior
momentului retragerii două dintre autoturismele societăţii au trecut în patrimoniul
reclamantei, astfel că din suma ce i se cuvine trebuie scăzută valoarea autoturismelor
şi că în mod greşit s-a reţinut de către expert că societatea avea disponibilităţi
băneşti în casierie în cuantum de 26.829 lei, în realitate acestea fiind retrase de la
bancă de către reclamantă înaintea retragerii din societate.
Instanţa a reţinut că, pe de o parte, pârâta nu a formulat cerere reconvenţională prin care să solicite obligarea reclamantei la plata sumelor ce ar fi fost
încasate nejustificat sau la plata contravalorii autoturismelor, pentru ca respectivele
sume să fie compensate cu cele cuvenite ca urmare a retragerii reclamantei din
societate, iar pe de altă parte, expertul a realizat expertiza conform înregistrărilor
din contabilitate, iar în casierie figurau disponibilităţi, astfel că pârâta nu poate invoca
faptul că această sumă apare din eroare, şi că la momentul ieşirii din societate,
autoturismele se găseau în proprietatea societăţii, o eventuală înstrăinare ulterioară
şi neplata preţului nu prezintă relevanţă în condiţiile în care instanţa nu a fost
învestită cu o cerere reconvenţională.
Împotriva sentinţei Tribunalului, pârâta a formulat apel solicitând anularea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
În motivarea apelului, pârâta arată că instanţa de judecată nu s-a pronunţat
deloc asupra excepţiei de prematuritate a capătului de cerere care are drept obiect
obligarea pârâtei la plata drepturilor cerute de reclamantă.
Susţine apelanta că prin hotărârea de ieşire din societate a reclamantei, aceasta
din urmă a fost de acord să primească posibilele sale drepturi într-o perioadă
cuprinsă între 3 şi 5 ani din momentul semnării actului de ieşire din societate –
între 3 şi 5 ani din 30.03.2013, perioadă care nu s-a scurs, şi că obligarea pârâtei la
plata sumelor constatate prin expertiză este prematur introdus întrucât creanţa va
fi certă, lichidă şi exigibilă la data de 22.04.2018, astfel cum cele două asociate au
convenit prin hotărârea de retragere a reclamantei.
Mai susţine apelanta că acţiunea promovată de reclamantă şi anume de a stabili
drepturile care i se cuvin la acea dată este lipsită de interes practic de vreme ce retragerea a fost actul de voinţă exclusiv al acesteia şi în deplin consens cu cealaltă asociată.
Arată că, în mod greşit, instanţa a făcut afirmaţia că pârâţii nu au contestat
evaluarea realizată, în condiţiile în care pârâta a depus şi susţinut obiecţiuni la
raportul de expertiză în care a contestat atât conţinutul, cât şi natura expertizei,
expertul stabilind drepturile asociatului retras raportat la evaluarea întregii întreprinderi, lucru care contravine art. 226 alin. (3) teza I din Legea nr. 31/1990 şi
hotărârii AGA, raportat la momentul retragerii din societate – 30.03.2013.
Susţine că voinţa părţilor a fost aceea de a împărţi patrimoniul societăţii în
două părţi egale şi că expertiza ar fi trebuit să se facă ţinându-se cont de voinţa
părţilor şi nu de OMF 1376/2004.
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Referitor la autoturismele care existau într-adevăr la momentul retragerii reclamantei în patrimoniul societăţii, având în vedere că proprietatea acestora a fost
transmisă ulterior în patrimoniul reclamantei, suma totală pentru acestea trebuie
scăzută din cuantumul de bani care i s-ar cuveni.
O altă obiecţiune se referă la disponibilităţile băneşti ale societăţii comerciale,
susţinând că expertul a reţinut greşit existenţa unor disponibilităţi în casierie în
cuantum de 26.829 lei pentru că sumele fuseseră retrase de la bancă de către
reclamantă, aşadar, şi această sumă trebuie să îi fie imputată tot reclamantei.
Afirmaţia instanţei conform căreia trebuia să existe o cerere reconvenţională pentru
a se cere să se constate că reclamanta are dreptul la o sumă mai mică de bani este
total lipsită de suport juridic, instituţia compensaţiei intervenind de plin drept.
În drept au fost invocate art. 466 şi urm. C. pr. civ.
Intimata reclamantă a depus întâmpinare prin care a solicitat anularea cererii
de apel, iar în subsidiar, respingerea apelului ca nefondat, cu obligarea apelantei la
plata cheltuielilor de judecată.
Motivând, intimata reclamantă susţine că apelanta nu a respectat dispoziţiile
art. 470 alin. (1) lit. a) C. pr. civ., respectiv, nu a indicat datele de identificare ale
apelantei: sediu, cod unic de înregistrare, cod de identificare fiscală, nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului şi contul bancar. De asemenea a invocat excepţia
netimbrării cererii de recurs (?) şi a solicitat anularea apelului ca netimbrat.
Pe fond, a solicitat respingerea tuturor apărărilor referitoare la relaţiile dintre
cele 3 societăţi, din care reclamanta s-a retras, ca irelevante.
Referitor la susţinerea potrivit căreia instanţa nu s-ar fi pronunţat asupra
excepţiei prematurităţii arată că o astfel de excepţie nu a fost invocată expressis
verbis prin întâmpinare. Şi oricum, capătul de cerere în obligarea pârâtei la plata
contravalorii drepturilor sale ca urmare a retragerii nu este prematur, întrucât,
potrivit hotărârii AGA, suma cuvenită ar trebui să fie plătită „nu mai devreme de
3 ani de la semnarea actului de retragere”, termen care s-a împlinit deci la data de
22.04.2016, iar interpretarea dată de apelantă în sensul că termenul s-ar împlini la
22.04.2018 este pur personală, contravenind voinţei părţilor.
Mai arată că expertiza realizată în cauză este corectă şi susţinerile potrivit
cărora voinţa părţilor a fost ca patrimoniul societăţii să se împartă în două sunt
nefondate, iar apărarea referitoare la „excepţia” compensaţiei trebuie respinsă,
deoarece nici o astfel de „excepţie” nu a fost invocată prin întâmpinare, o astfel de
apărare invocată direct în apel nefiind admisibilă.
Motivează intimata reclamantă că, compensaţia nu operează de drept, nefiind
îndeplinite condiţiile legale de la art. 1617 C. civ. (creanţă certă, lichidă şi exigibilă
conform art. 663 C. pr. civ.), astfel că, pentru ca instanţa să se pronunţe asupra ei,
trebuie învestită cu un astfel de capăt de cerere, deci printr-o cerere reconvenţională,
pe care pârâta nu a formulat-o.
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Prin decizia nr. 976/2016, Curtea de Apel Craiova a admis apelul, cu luarea în
considerare a dispoziţiilor art. 477 şi 478 C. pr. civ., a schimbat în tot sentinţa, în
sensul că a admis în parte acţiunea, a stabileşte valoarea de 521.152 lei ca reprezentând drepturile reclamantei în calitate de asociat retras, a admis excepţia prematurităţii şi a respins capătul de cerere privitor la obligarea pârâtei la plata sumei de
251.152 lei, ca prematur formulat.
Pentru a se pronunţa astfel, Curtea a reţinut că prima instanţă a soluţionat
greşit excepţia de prematuritate a capătului de cerere ce are ca obiect obligarea
pârâtei la plata drepturilor ce i se cuvin reclamantei.
Astfel că, potrivit dispoziţiilor art. 1411 C. civ., obligaţia este afectată de termen
atunci când executarea sau stingerea ei depinde de un eveniment viitor şi sigur.
Termenul poate fi stabilit de părţi sau de instanţă ori prevăzut de lege. Potrivit dispoziţiilor art. 1412 alin. (1) C. civ., termenul este suspensiv atunci când, până la împlinirea lui, este amânată scadenţa obligaţiei iar, potrivit dispoziţiilor art. 1413 alin. (1)
C. civ., termenul profită debitorului, afară de cazul când din lege, din voinţa părţilor
sau din împrejurări rezultă că a fost stipulat în favoarea creditorului sau a ambelor
părţi. Potrivit dispoziţiilor art. 1414 C. civ., ceea ce este datorat cu termen nu se poate
cere înainte de împlinirea acestuia, dar ceea ce s-a executat de bunăvoie şi în
cunoştinţă de cauză înainte de împlinirea termenului nu este supus restituirii.
Din textele de lege invocate, Curtea reţine că atunci când este vorba despre un
termen suspensiv, creditorul nu poate să facă nici un act de executare, atât timp cât
termenul nu este scadent, adică creditorul nu poate proceda la acte de executare silită
şi nici la chemarea în judecată. Termenul suspensiv nu afectează existenţa obligaţiei,
ci numai exigibilitatea acesteia, adică obligaţia deşi există, nu este exigibilă. Prin
ajungerea la scadenţă obligaţia devine exigibilă din ziua următoare aceleia în care
termenul s-a împlinit.
Din clauza „Această sumă va fi plătită asociatei retrase de către YY YY[asociatul
rămas, n.ns.] nu mai devreme de 3 ani de la data semnării actului de retragere şi
nu mai târziu de 5 ani de la aceeaşi dată” rezultă fără dubiu că debitoarea are la
dispoziţie un termen de 2 ani în care poate să facă voluntar plata, doar la expirarea
acestui termen creditoarea putând să ceară executarea obligaţiei, aşa cum rezultă
din textele de lege sus-redate. În acest sens este relevantă sintagma ”nu mai târziu
de 5 ani de la aceeaşi dată”, care indică faptul că aceasta este limita perioadei acordată debitorului pentru a efectua plata, anterior acestui moment creditorul neputând
cere organelor judiciare să oblige debitorul la plată. Ori, termenul de 5 ani calculat
de la data de 22.04.2013 conform dispoziţiilor art. 2552 alin. (1) C. civ. se împlineşte
la data de 22.04.2018. Este real că apelanta nu a făcut dovada vreunei plăţi în
intervalul 22.04.2016 şi până la data pronunţării prezentei, dar părţile nu au stabilit
plăţi parţiale cu scadenţă distinctă în cadrul intervalului de 2 ani, adică nu au
eşalonat plata, numai într-o astfel de situaţie creditorul putând cere plata sumelor
eşalonate, la momentul în care ar fi devenit scadente. Curtea constată că cererea de

RSJ NR. 1/2018

BOGDAN ŢENE

227

chemare în judecată a fost formulată la data de 12.06.2015, moment la care
termenul suspensiv nu se împlinise, iar ulterior acesta nu s-a împlinit nici până la
judecata în fond şi nici până la judecata în apel, astfel că excepţia prematurităţii
acestui capăt de cerere este întemeiată.
Cu privire la stabilirea cuantumului sumei cuvenite intimatei reclamante în calitate
de asociat retras din societate, Curtea reţine că sunt neîntemeiate criticile apelantei.
Curtea constată că prin hotărârea AGA asociaţii au stabilit că „3. Pentru partea
de 50% din patrimoniul societăţii B.M. va fi despăgubită cu o sumă de bani după
ce se va stabili, prin evaluări, valoarea patrimoniului societăţii la data de 30.03.2013”
ceea ce denotă că, mai întâi, trebuia evaluat patrimoniul societăţii la data de
30.03.2013 şi după aceea, stabilită valoarea cotei de 50 % ce se cuvinte asociatului
retras, aşa cum de altfel s-a şi procedat de către expert.
Cu privire la criticile vizând nescăderea din suma cuvenită reclamantei a
contravalorii autoturismelor, Curtea apreciază că sunt neîntemeiate, având în vedere
că prin întâmpinarea depusă la judecata în fond, pârâta nu a invocat o eventuală
desocotire parţială a asociaţilor sau vreo compensaţie, aceste aspecte fiind invocate
pentru prima oară în apel. Constată că, în mod eronat, pârâta susţine că ar fi
operat compensaţia reglementată de art. 1616 şi 1617 C. civ., în condiţiile în care
operaţiunea menţionată în facturi reflectă o vânzare-cumpărare al cărei preţ a fost
achitat de cumpărător, ceea ce denotă că apelanta pârâtă nu avea o creanţă certă,
lichidă şi exigibilă asupra reclamantei care să poată pune în discuţie o eventuală
compensaţie, în condiţiile legii. Susţinerea că respectiva operaţiune juridică nu ar
reprezenta o vânzare-cumpărare, precum şi susţinerea privind greşita luare în
considerare de către expert a disponibilităţilor băneşti, fiind formulate pentru prima
dată în apel şi cu privire la care nu s-a formulat cerere reconvenţională în primă
instanţă, nu pot fi primite, având în vedere dispoziţiile art. 478 alin. 3 C. pr. civ.,
conform căruia în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul
cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi.
Comentariu:
Deşi hotărârea vizează mai ales analiza obligaţiile afectate de termen, comentariul de mai jos se concentrează pe natura acţiunii în stabilirea drepturilor
asociatului retras reglementată de dispoziţiile art. 226 alin. 3 din Legea nr. 31/1990.
Doctrina clasifică cererile în justiţie, raportat de scopul urmărit de reclamant,
în cereri în realizarea dreptului, cereri în constatarea drepturilor şi cereri în
constituire de drepturi1.
1

V. Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol. I – Teoria generală, Ed. Universul Juridic,
București, 2013, p. 241 și urm.; Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediţia a 2-a,
revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 51 și urm.
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Cererile în realizare (denumite şi în executare sau în condamnare), reglementate de prevederile art. 30 alin. 1 C. pr. civ., sunt cele prin care reclamantul
urmăreşte condamnarea pârâtului, respectiv ca instanţa să oblige pârâtul să dea, să
facă sau să nu facă ceva, specificul acestora fiind acela că hotărârea pronunţată este
susceptibilă de pus în executare, constituind deci titlu executoriu.
Cererile în constatarea dreptului (denumite şi în recunoaşterea sau confirmarea
dreptului), reglementate de art. 35 C. pr. civ., sunt cele prin care reclamantul
urmăreşte constatarea unui drept al său sau constatarea inexistenţei unui drept
împotriva sa, nefiind deci susceptibile de pus în executare2.
Cererile în constituire de drepturi (denumite cereri în transformare) sunt cele
prin care reclamantul cere aplicarea legii la anumite fapte în scopul de a crea o
situaţie juridică nouă între părţi, exemplul cel mai facil fiind acţiunile de divorţ.
Raportat la obiectul acţiunii analizate, această ultimă categorie este exclusă a fi
incidentă în speţă, astfel că discuţiile le vor viza pe primele două.
În concret, se pune întrebarea dacă prevederile art. 226 alin. 33 din Legea
nr. 31/1990 reglementează o acţiune în realizarea de drepturi sau una în constatare,
chiar dacă doctrina vorbeşte despre o „acţiun[e] pentru stabilirea drepturilor sale
de retragere”4 sau, sec, despre „dreptul la acţiune pentru valorificarea eventualelor
pretenţii izvorâte din acordul de voinţă”5. Având în vedere criteriul de clasificare la
care ne raportăm, respectiv scopul urmărit de reclamant, nu credem că alin. 3 al
art. 226 citat reglementează o acţiune sui generis, aparte de cele trei enumerate.
Prin urmare, această acţiune de stabilire a drepturilor asociatului retras nu poate fi
decât o acţiune în realizarea drepturilor asociatului împotriva societăţii.
Legea nu reglementează în mod expres natura drepturilor cuvenite asociatului
retras, respectiv drept de creanţă sau drept real asupra bunurilor societăţii, proporţionale cu participarea acestuia la capitalul social. Dacă în cazul asociatului exclus,
legea prevede în mod expres6 că i se cuvine o sumă de bani, şi nu bunuri ale
societăţii, în cazul retragerii nu mai există o atare prevedere, ci art. 226 alin. 3 lasă
pe seama asociaţilor sau pe seama instanţei, în caz de neînţelegere între aceştia,
modalitatea de desocotire între societate şi asociatul retras.
2

C.S.J., s.civ., dec. nr. 3107/1994, în B.J.1994, p. 85, apud Gabriel Boroi, Mirela Stancu, idem.
Art. 226 alin. 3: Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc
prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceștia sau, în caz de neînţelegere, de
tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.
4
Ioan Schiau, Titus Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Analize și comentarii
pe articole, Ediţia a 2-a, revăzută, adăugită și actualizată, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 604
5
St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăţilor comerciale. Comentariu
pe articole, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 712
6
Art. 224 alin. 2 din Legea nr. 31/1990: Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporţională
din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia
3
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În speţă, că este vorba despre drept de creanţă, reiese din actul de voinţă al
asociaţilor care, în hotărârea AGA din 30.03.2013, că asociatul retras va fi despăgubit cu o sumă de bani ce se va stabili prin evaluări.
Pe de altă parte, caracterul de acţiune în realizarea dreptului, în speţă de
creanţă, reiese din interpretarea teleologică a prevederilor art. 226 alin. 3 citat. Din
formularea „Drepturile asociatului retras... se stabilesc prin acordul asociaţilor... sau,
în caz de neînţelegere, de tribunal”, rezultă că asociaţii sunt cei care stabilesc
bunurile sau, în speţă, cuantumul sumelor cuvenite asociatului retras, iar, în caz de
neînţelegere, instanţa de judecată. În prima situaţie, când părţile se înţeleg, aceştia
vor stabili atât bunurile şi/sau cuantumul sumelor, dar şi modalitatea şi termenele
concrete de plată. Per a contrario, în caz de neînţelegere, instanţa trebuie să
stabilească deci atât bunurile şi/sau sumele, cât şi faptul că acestea trebuie plătite
asociatului retras. Instanţa apare a o modalitate ultimă şi subsidiară în stabilirea
contradictorie a drepturilor asociatului retras, şi anume doar după ce negocierile
dintre părţi au eşuat. Existând deci dezacord cu privire la drepturile asociatului
retras, dezacord care se traduce, în practică, ca refuz de despăgubire, instanţa este
cea care trebuie să dea posibilitatea şi căile legale necesare asociatului retras de a-şi
obţine sumele de bani ce i se cuvin, evident printr-o hotărâre judecătorească de
condamnare, respectiv de realizare a dreptului de creanţă, susceptibilă de a fi pusă
în executare, astfel încât să se înfrângă refuzul celuilalt/celorlalţi asociaţi rămaşi în
societate de despăgubire a celui retras. Cu alte cuvinte, interesul asociatului retras
care se adresează instanţei de judecată este acela de a primi ce i se cuvine de la
societate urmare a retragerii cu concursul forţei coercitive a statului, în lipsa unei
înţelegeri amiabile cu foştii asociaţi/societatea în această privinţă, scopul, în înţeles
procesual, fiind acela de a obţine în mod efectiv mărirea patrimoniului său cu
drepturile recunoscute de lege. Aşa fiind, o acţiune în constatarea dreptului de
creanţă al asociatului retras împotriva societăţii ar fi lipsită de interes, atât timp cât
aceasta nu este susceptibilă de pus în executare, hotărârea nefiind titlu executoriu.
Revenind la decizia comentată, se observă că instanţa de apel, apreciind că este
investită cu două capete de cerere distincte, a dispus stabilirea valorii drepturilor
reclamantei asociat retras, şi a respins capătul de cerere privind obligarea societăţii
la plata acestei sume.
A admite ipoteza că este vorba despre două capete de cerere distincte – respectiv
stabilirea drepturilor cuvenite urmare a retragerii şi obligarea pârâtei la plata sumei
de bani echivalentul acestor drepturi, ar echivala cu investirea instanţei cu două
capete de cerere ce se exclud unul pe celălalt: o cerere în constatarea dreptului şi o
cerere în realizarea dreptului. Or. tocmai acest lucru a făcut instanţa, când admiţând
apelul, a admis cererea în constatarea drepturilor cuvenite retragerii, însă a respins
cererea în obligarea pârâtei la plata acestor sume, adică o cerere în realizarea
dreptului.
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Este evident că prin exprimarea „respinge capătul de cerere privind obligarea
pârâtei la plata sumei de 251.152 lei” în contradicţie implicită cu formula „Stabileşte
valoarea de 251.152 lei ca reprezentând drepturile reclamantei în calitate de asociat
retras”, instanţa a înţeles în mod expres să lase fără putere executorie hotărârea
judecătorească, cu aceasta acceptând şi impunând ca modalitate de interpretare a
celeilalte părţi din dispozitiv: „stabileşte valoarea de 251.152 lei ca reprezentând
drepturi (...)” ca fiind în sensul constatării dreptului de creanţă cuantificat tot la
suma de 251.152 lei. O altă interpretare este exclusă, conform principiului tertio non
datur.
În aceeaşi ordine de idei, o acţiune în constatarea dreptului trebuie respinsă ca
inadmisibilă în prezenţa posibilităţii promovării unei cereri în realizarea dreptului,
conform art. 35 C. pr. civ. De aici rezultă fără dubiu de interpretare că nu poate fi
respinsă, nu ca inadmisibilă, prin aceeaşi hotărâre, o cerere în realizarea unui drept
de creanţă şi admisă cererea în constatarea aceluiaşi drept.
În concluzie, considerăm că art. 226 alin. 3 reglementează, deşi nu numeşte în
mod expres, o acţiune în realizarea de drepturi a asociatului retras, îndreptată
împotriva societăţii, ca debitoare a obligaţiei de plată.
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ARBITRABILITY OF DISPUTES
AND JURISDICTION OF ARBITRATORS
Av. Sofia Elena COZAC
Baroul Bucureşti

„What restraints may exist on the arbitrability of disputes?
Under which law may such issue be raised?
How should such a challenge to the arbitrator’s jurisdiction be resolved?”

1. Arbitrability of Disputes

1.1 Definition of Arbitrability
In order for arbitration agreements to be effective, they must be concluded
with the valid consent of the parties. However, arbitration agreements must be also
lawful. The lawfulness of arbitration agreements has two aspects:
(i) First, the agreement must be entered by parties which are entitled to
submit their disputes to arbitration (subjective arbitrability or arbitrability ratione
personae)1; and
(ii) Second, the agreement must relate to a subject matter which is capable to
be resolved by arbitration (objective arbitrability or arbitrabilityrationemateriae)2.
The term arbitrabilityis generally used in the narrow sense to describe disputes
which are capable of being resolved by arbitration3.

1.2 Applicable Law for Determination of Arbitrability of Disputes
1.2.1 Applicable Law for Determination of Arbitrability in case of Subjective
Arbitrability
Where a party to a state contract – whether the state or a state-owned entity is challenging the arbitration agreement, the choice of law method gives rise to a
1
Subjective arbitrability concerns in particular the entitlement of states and public entities to
submit their disputes to arbitration.
2
Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law
International, 1999, pp 312-313.
3
In the broad sense, arbitrabilityis used to describe the existence and validity of the parties’
consent to arbitration – see Fouchard, Gaillard, Goldman, op. cit., pp. 312.
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particular delicate question: is this a matter of the party’s capacity to enter the
arbitration agreement, or is it a matter of arbitrability?
If the issue is considered to be one of capacity, in civil law countries the
national law of the party in question will be applicable, and in common law
countries, the law of the party’s domicile.
However, the international arbitration principles regard this as an issue of
arbitrability. It is now firmly established that states and state-owned entities cannot
rely on restrictive provisions of their own law in order to challenge the validity of
an arbitration agreement in which they unreservedly entered.
This principle is provided in: (i) international conventions4; (ii) international
arbitral case law and in (iii) non-binding provisions expressing the consensus of the
international legal community5.
In international arbitration case law, the Galakis6, Gatoil7 and BecFères8
decisions are reference decisions in the subject matter, ruling in favour of the
principle that the state cannot contradict itself to the detriment of others. Instead
of applying the national law of the state party to the arbitration, the tribunals have
ruled that the rules of international commerce shall apply9.
Furthermore, the arbitration case law has stated that the question of the state’s
capacity to enter an arbitration agreement is a matter of public policy10, and not a
matter of national law. Consequently, the position of entity’s domestic law is
irrelevant.
4
The European Convention on International Commercial Arbitration of 1961 Done at Geneva,
April 21, 1961 provides in Article II – „Right of Legal Persons of Public Law to Resort to Arbitration”,
paragraph 1, that „In cases referred to in Article I, paragraph 1 [i.e. arbitration agreements and awards
for the scope of the Convention], of this Convention, legal persons considered by the law which is

applicable to them as „legal persons of public law” have the right to conclude valid arbitration
agreements.”; See also the 1956 Washington Convention establishing the ICSID.
5

Resolution on Arbitration between States, State Enterprises or State Entities and Foreign
Enterprises of September 1989, Institute of International Law, Article 5.
6
Cass 1e civ., 2 May 1966 Tresor Public v. Galakis, JCP Ed. G., Pt.II, No. 14,798 (1966) – The
prohibition does not apply “to an international contract entered into for the purposes and in
accordance with the usages of maritime commerce”.
7

„International public policy …[prohibited] NIOC from availing itself of restrictive dispositions
in itsnational law to withdrawa posteriori from the arbitration to which the parties agreed;…
Similarly, Neither can Gatoil base its objections to the capacity and powers of NIOC upon the
dispositions of Iranian law since international public policy is not concerned by conditions set in
this domain in the integral legal order”. - CA Paris, 17 December 1991, Gatoil v. National Iranian Oil
Co., 1993 Rev. Arb. 281.
8
CA Paris, 24 February 1994, Ministeretunisien de léquipement v. BecFeres, 1995 Rev. Arb. 275.
9
17 October 1987, BEC-GTAF v. Etat Tunisien, 1988, Rev. Arb. 732.
10
ICC award no. 4381 (1986), French Company v. Iranian Company.
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1.2.2 Applicable Law for Determination of Arbitrability in case of Objective
Arbitrability
When examining the objective arbitrability the courts must apply their
conception on international public policy.
Arbitrators dealing with this issue will apply the requirements of genuinely
international public policy, subject to considerations of enforceability of their award.

1.2.2.1 Arbitrability under the International Conventions
The New York Convention provides for the law of arbitrability only form the
prospective of enforcement of the award. Article (V)(2)(a) provides that an award
may not be enforceable if the subject matter of the dispute is not arbitrable under
the law of the country where the award is enforced.
The New York Convention does not contain a rule as to what law governs the
arbitrability at the pre-award stage.
The arbitral tribunal have applied different criteria depending whether the
issue has arisen at the pre-award stage, or at the enforcement stage.In the case
Company M v. M SA11, the tribunal considered that if the issue of arbitrability arises
at the pre-award stage, the applicable law is that of that governing the arbitration
agreement, whereas if the issue arises at the enforcement stage, the law of the state
in which the enforcement takes place shall be applicable.
The courts have generally applied national law when deciding on issues of
arbitrability12. Other courts, have applied the provisions of article (V)(2)(a) of the
New York Convention.
The practice of national courts determining arbitrability according to their own
law13 is also supported by Article VI (2) of the European Convention, which
provides that the courts may refuse recognition if under the law of their country
the dispute is not capable of settlement by arbitration.

1.2.2.2 Arbitrability in the Arbitration Practice
When confronted with the problem of determining the arbitrability of disputes,
arbitral tribunals have taken different approaches, especially since article (V)(2)(a)
of the New York Convention is primarily directed to courts of law.
11

Courd’appel Bussel, 4 October 1985, Company M v. M SA, XIV YBCA 618 (1989).
Belgium, Tribunal de Commerce, Brussel, 20 September 1999, Matermaco SA v. PPM Cranes
Inc et al, XXV, YBCA 673 (2000) 675.
13
See Corte di Appello Genoa, 7 May 1994, FincantieriCantieriNavaliItalianiSpA and Oto
12

Melara SpAv. Ministry of Defence, Armament and Supply Directorate of Iraq, Republic of Iraq,
4 Riv Arb 505 (1994) XXI YBCA 594 (1996) – where the court decided that the arbitrability issue
must be interpreted in accordance with Italian law since thisissue directly affects the jurisdiction.
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Eight different approaches have been suggested in arbitration practice and
scholarly writing14: (1) the national law of the parties, or of one of them, (2) the law
of the contract; (3) the law of the seat of arbitration, (4) thelaw of the country
competent to handle the dispute in absence of an arbitration clause, (5) the law of
the country where the award is most likely to be enforced, (6) the law of the
arbitration agreement, (7) a combination of laws under 1.-6. above and (8) common
and fundamental principles of law, applying a denationalized approach.
In the majority of cases, however tribunals determine the arbitrability of a
dispute on the basis of the provisions of the place of arbitration15. If the dispute is
not arbitrable according to the law of the place of arbitration, the award will be
open to setting aside procedures in that country and its enforcement may be
excluded in another country.

1.3 Restraints on Objective Arbitrability of Disputes
There are certain types of disputes which have been rendered by arbitral
tribunal as „non-arbitrable”. The main categories shall be analyzed below.

1.3.1 Matters which do not Involve an Economic Interest and Inalienable Rights
It is well established in the arbitration practice that only monetary claims are
arbitrable. Thus, questions such as personal status and capacity, divorce or judicial
separation, may not be referred to arbitration.
In general, inalienable rights do not involve an economic interest, and are
consequently not arbitrable. However, in different jurisdictions, the notion of
inalienable rights may include rights that could be arbitrable, therefore the notion
of inalienable rights should be replaced with a list of matters which are considered
as non arbitrable.

1.3.2 Antitrust Claims
As a general rule, the arbitral case law has consistently confirmed the
arbitrability of disputes involving antitrust claims16. Such disputes are non-arbitrable
only where the arbitrator is asked to make a decision over which the public
authorities have sole jurisdiction under applicable rules. This is the case for example
14

D.M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan M. Kroell, Comparative International Commercial

Arbitration, Wolters Kluver Law 2003 pp. 196.
15

There have been cases in which arbitrators have avoided a definitive decision where
disputes were arbitrable according to all possibly applicable laws (see Blessing, Arbitrability of
Intellectual Property Disputes) 12 Arb int 191 (1996) 192. An alternative view maintains that
arbitrators should determine arbitrability on the basis of a genuinely international public policy.
16
Italian company v. French company, 106 J.D.I. 984 (1979).
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with decisions under article 85, paragraph 3 of the Treaty of Rome for Establishing
of the European Community.

1.3.3 Bankruptcy or insolvency proceedings
Bankruptcy proceedings, respectively insolvency proceedings are usually in the
exclusive jurisdiction of the national courts and the arbitration proceedings should
be suspended once these proceedings are opened against one of the parties17.
However, there have been cases in which arbitrators have ruled that the
arbitral arbitration proceedings may be conducted, even if one of the parties is
under bankruptcy18.
Within this context, it will be for the arbitral tribunal to determine whether the
arbitral proceedings shall be suspended. In many arbitration cases the ICC
arbitration practice has proceeded with arbitration notwithstanding the pendency
of insolvency proceedings involving one of the parties (even in the case of monetary
claims)19. In other cases, the procedures were suspended due to the insolvency
proceedings20.

1.3.4 Intellectual Property Rights
As a general rule, it should be drawn a distinction between: (i) disputes
concerning the existence, or validity of intellectual property rights, which are non
arbitrable and (ii) disputes concerning the performance of contracts, particularly
licensing agreements, relating to patents or trademarks, which are arbitrable21.
17

In accordance with Article 36 of the Romanian insolvency Law no.86/2006 („Law no. 86”),

„at the date of the opening of insolvency proceedings against a debtor, any judicial and extrajudicial proceedings for the recovery of receivables against debtors shall be suspended”. However,
Law no. 86 does not make a specific reference to arbitration proceedings. Following the
commencement of the insolvency proceedings, the judicial administrator will notify all courts of
law from the jurisdiction in which the debtor has its headquarters.
18
Further, the European Council Regulation no. 1346/2000 with respect Insolvency
Proceedings in the European Union, Article 15, provides that the suspension of pending lawsuits
against a debtor under insolvency proceedings shall be exclusively provided by the national law of
such debtor.
19
Gary B. Born, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, Volume I.
pp. 814-815.
20
However, it should be envisaged, that an arbitral award which is rendered by disregarding
the imperative provisions of applicable law in the field of insolvency may be, at a later stage, either
challenged or refused upon enforcement based on the infringement of the public policy (ordre
public) rules.
21
See ICC award in case no. 6709 of 1991, in ICC Bulletin, Vol. 5 no.1 at 69 (1994) – „Article 68

of the French statute of January 2, 1968 gives the national courts exclusive jurisdiction over disputes
involving public policy, i.e. the issuance, cancellation or validity of patents...; yet it is nevertheless clear
that disputes related to the exploitation of a patent remain beyond doubt arbitrable”.
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1.3.5 Bribery and Corruption
Although in the past the arbitration practice has admitted in several cases that
disputes related to corruption or bribery are non-arbitrable22, the recent case law
generally admits the arbitrability of such disputes23. Thus, where allegations of
corruption are proven, the contracts will be held void. This approach protects the
interests of the involved companies and seeks to ensure that international
commerce retains a certain degree of morality.

1.3.6 Embargoes
The view that disputes concerning embargoes imposed by the international
community to a third country are non-arbitrable is now outdated and such
disputes are generally considered arbitrable24.
There are several other types of disputes which have been analyzed by the
arbitration case law from the perspective of their arbitrability and have generally
been considered as arbitrable. These include: taxation disputes, investment
contracts relating to infrastructure and natural resources,securities transactions or
exclusive sale concessions.

1.4 The arbitrator’s Duty to Raise ex officio Issues of Arbitrability
Although in the majority of the disputes the arbitrability of the case is raised by
one of the parties, the predominant view is that arbitrators have the duty to analyze
the arbitrability of disputes and deny jurisdiction if the matter is not arbitrable25.

2. Jurisdiction of Arbitrators
The arbitration agreement empowers the arbitral tribunal to make a decision
resolving a dispute which the parties are obliged to submit to it.
22
See ICC award in case no. 116 of 1963 where judge Gunnar Lagergren denied jurisdiction on
grounds that „parties who ally themselves in an enterprise of the present nature must realize that

they have forfeited any right to ask for assistance of the machinery of justice (national courts or
arbitral tribunals) in settling their dispute”.
23
Court of Justice of the Geneva Canton, 17 November 1989, Hilmarton v. OTV, 1993 Rev.
Arb. 315.
24
See ICC case no. 6719 of 1994: „The mere fact that the nature of the dispute may lead the

arbitrator to apply various rules of law implicating public policy does not mean that the dispute
becomes non-arbitrable as a result. The arbitrator must comply with the rules of international
public policy, bet he need not decline jurisdiction”.
25
This conclusion has been confirmed by Judge Lagergren in the ICC Case 110, Argentine
engineer v. British company, 3 Arb. Int. 282 (1987), with note Wetter, 10 Arb Int 277 (1994),
XXI, YBCA 47 (1996). In this case the judge stated that he could not, „in the interest and due
administration of justice avoid examining the question of jurisdiction” on his own motion.
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On the basis of the arbitration clause, the arbitrators have jurisdiction to
determine their own competence. This principle is known as the „competencecompetence” principle.

2.1 Solving the Challenging of the Arbitrators’ Jurisdiction
If the jurisdiction of the arbitral tribunal is challenged by one of the parties
before the arbitral tribunal, in view of the competence-competence principle, the
arbitral tribunal will rule upon its competence.
This principle is recognized by the international arbitration practice, as well as
by the international conventions, such as the New York Convention (Article V,
paragraph 3) or the ICSID Convention (Article 41).
The solving of the challenge of the jurisdiction may be performed though a
preliminary award on jurisdiction, or may be included in the final award which
includes the solving of the dispute on the merits.
It is debatable in the arbitration practice whether the preliminary award may
be challenged before the national courts. However, the final award may be
challenged upon enforcement or through a setting aside claim for lack of
jurisdiction. Such claim will be raised before the national courts.
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ARBITRATION TRIBUNALS AND REFERRALS
FOR PRELIMINARY RULINGS TO THE CJEU
Av. Andra Camelia IONESCU
Baroul Bucureşti
International Arbitration LLM

Rezumat

Arbitrajul devine din ce în ce mai atractiv în rândul comercianţilor ca
mecanism alternativ instanţelor naţionale în soluţionarea litigiilor internaţionale.
Astfel, este inevitabil ca la un moment dat un tribunal arbitral să se confrunte cu
aplicarea legislaţiei europene. Dacă aceste tribunale se pot adresa Curţii Europene
de Justiţie („CJUE”) în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare a fost în
dezbatere timp de decenii şi este în continuare. De ce are nevoie un tribunal
arbitral pentru a fi considerat „instanţă” în sensul art. 267 TFUE vedea în cele ce
urmează.
Cuvinte-cheie: hotărâre preliminară; tribunal arbitral; instanţă; art. 267 TFUE;
CJUE.

Abstract

Arbitration is becoming more and more attractive among businesses as an
alternative mechanism to national courts in solving international disputes. It is thus
inevitable that at some point an arbitral tribunal will be faced with applying
European legislation. Whether such tribunals can refer to the European Court of
Justice („CJEU”) for preliminary ruling has been under debate for decades, and still
is. What an arbitral tribunal needs in order to be considered „court” in the
meaning of art. 267 TFEU is presented in the following.
Keywords: preliminary ruling; arbitral tribunal; court; art. 267 TFEU; CJEU.
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I. Introduction
The meaning of the word „court or tribunal” within the provisions of article
267 of the Treaty of the Functioning of the European Union (hereinafter „TFEU”)
has made the object of numerous judgements of the Court of Justice of the
European Union (hereinafter „CJEU”).
At first, the question was that of what is the main criteria on establishing
whether a body of a Member State is a „court” in the meaning of the TFEU. As
international arbitration began to spread, the need of establishing whether an
arbitral tribunal can be considered as a „court” in the meaning of the TFEU arouse
as well.
In the beginning, by its very first decision involving an arbitral tribunal, in the
Vaassen-Göbbels1 case, ruled on in 1966, the Court held that by meeting the
established criteria, such tribunals can found as being a „court or tribunal” within
the provisions of art. 267 TFEU.
Later, in 1982, by the judgement rendered in the Nordsee case (102/81)2, the
Court made a distinction between „state-organized” and „consensual” arbitral
tribunals, thusrulingagainst the inclusion of the „consensual” arbitral tribunals
within the scope of „courts” competent to request preliminary rulings.
On this occasion, the Court held that: „If in the course of arbitration resorted

to by agreement between the parties questions of community law are raised which
the ordinary courts may be called upon to examine either in the context of their
collaboration with arbitration tribunals or in the course of a review of an
arbitration award, it is for those courts to ascertain whether it is necessary for
them to make a reference to the court of justice under article 177”3 (now article
267 TFEU).
However, in light of two recent preliminary rulings the Court, Merck Canada
(Case C-555/13)4 and Ascendi (Case C-377/13)5, both ruled on in 2014, the position
of the Court seems to pave the way for closer cooperation between arbitration
tribunals and the Court when it comes to the interpretation of EU law.
Of course, what needs to be mentioned is that not any arbitral tribunal is
considered „court” in the meaning of art. 267 TFEU. From a combined reading of
the Merck Canada and Ascendi judgments, it appears that only Investor-State
1

Case 61/65, G. Vaassen-Göbbels v Management of the Beambten fondsvoorhet Mijnbedrijf,
CJEU, [1966] ECR 262.
2
Case 102/81, Nordsee Deutsche Hochseefischerei v Reederei Mond Hochseefischerei
Nordsternand Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern, CJEU, [1982] ECR 1095.
3
Idem.
4
Case C-555/13, Merck Canada Inc. v Accord Healthcare Ltd and Others, CJEU, [2014].
5
Case C-377/13, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA v
Autoridade Tributária e Aduaneira, CJEU, [2014].
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Dispute Settlement (ISDS) arbitration panels acting under a Bilateral Investment
Treaty (BIT) of a Member State where the claimant investor had the alternative
option to bring its case to a state court in a Member State qualify. The motives of
the Court are not short of being criticized.
Furthermore, we will analize this evolution of the case-law of the Court with
regards to the different based arbitral tribunals and their related (or not)
competence to submit requests for preliminary rulings.

II. The beginning
Art. 267 TFEU provides that:

„The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give
preliminary rulings concerning:
a. the interpretation of the Treaties;
b. (b) the validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices
or agencies of the Union;
Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member
State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the question is
necessary to enable it to give judgment, request the Court to give a ruling thereon.
Where any such question is raised in a case pending before a court or tribunal
of a Member State against whose decisions there is no judicial remedy under
national law, that court or tribunal shall bring the matter before the Court.
If such a question is raised in a case pending before a court or tribunal of a
Member State with regard to a person in custody, the Court of Justice of the
European Union shall act with the minimum of delay6”.
Based on this wording, in it'svery first ruling on a matterinvolvinga reference
from an arbitral tribunal, the Vaassen-Göbbels7 case, ruled on in 1966, the Court
held in favour of the admissibility of the reference from the arbitration court of the
pension fund for non-manual workers employed in the mining industry in the
Netherlands by finding that:
(i) the parties to the arbitration were bound to take any disputes amongst
themselves to the „Scheidsgerecht” because that tribunal had compulsory
jurisdiction in the settlement of disputes between the health insurance provider in
question and its insurers;
(ii) that the tribunal was established under Dutch law and so existed and
operated pursuant to a statute;
6

Former art. 177EEC.
Case 61/65, G. Vaassen-Göbbels v Management of the Beambten fonds voorhet Mijnbedrijf,
CJEU, [1966] ECR 262.
7
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(iii) that it was permanent in nature;
(iv) that it was bound to adhere to rules of adversarial procedure similar to
those used by ordinary courts; and
(v) that public authorities were involved in the arbitration procedure since the
members of the tribunal were appointed by the Dutch minister responsible for the
mining industry.
Based on the setcriteria, in the famous Nordsee case, the Court drew a
distinction between „state-organized” and „non-statutory” arbitral tribunals and
concluded that private arbitral tribunals constituted by arbitration agreement do
not have the right to ask for preliminary rulings.
Even though CJEU found that the arbitration in question had a number of
features in common with the arbitration in the Vaassen-Göbbels case, such as the
obligation to rule according to the law and that the decision of the arbitrator had
res judicata effect and was enforceable, these characteristics were considered not
enough to qualify tribunals established by arbitration agreement as „courts or
tribunals of a Member State” under (then) Article 177EEC8. The reasons given were
that (i) „the parties were free to leave their disputes to be resolved by the ordinary
courts or to opt for arbitration” and (ii) „that the german public authorities are not

involved in the decision to opt for arbitration nor are they called upon to intervene
automatically in the proceedings before the arbitrator”9.
The effects of this decision, respectively that of refusing to acknowledge a
„consensual” arbitral tribunal as a „court” within the meaning of art. 267 TFEU,
have a dark side nonetheless, creating situations of serious uncertainty for
arbitrators and for the parties involved, especially since there is a possibility for
annulment or enforcement proceedings in the courts of a Member State of the
European Union. This was clearly shown in the Eco Swiss v. Benetton10 case.
In front of the Dutch courts, called for in the annulment proceedings of the
arbitral award by Benetton, the claimant argued for the first time that, because of
the market-sharing arrangement, the licensing agreement might infringe the
prohibition of cartels under what is now art. 101 TFEU. Finally, the HogeRaad, the
Supreme Court of the Netherlands, referred the case to the Court of Justice. The
HogeRaad considered that the arbitrators might have gone beyond the ambit of the
dispute, if they had inquired into and ruled on the question of an infringement of
competition law; consequently, the award would have been open to annulment
because they would have failed to comply with their terms of reference. The
HogeRaad observed further that under Dutch arbitration law only a limited
8

Case 102/81, Nordsee, para. 10.
Idem, para. 11 and 12.
10
Case C-126/97, Eco Swiss v Benetton, CJEU, [1999] ECR I-3055.
9
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number of grounds for annulment were available, one reason being that an award
is contrary to public policy. The Court asked whether an infringement of what is
now Article 101 TFEU constituted such a ground for annulment11.
The Court concluded that the national court of a Member State which would
annul an arbitration award that is contrary to the national rules of public policy
must also order that annulment where the award is found to infringe what is now
Article 101 TFEU. It stated that: the provisions of art. 85 of the Treaty (now art. 101

TFEU) may be regarded as a matter of public policy within the meaning of the
New York Convention12.
Thus, the Eco Swissruling has given rise to considerable uncertainty, opening a
gateway for EU law to be used as a yardstick in annulment and recognition
proceedings in the courts of Member States.
Since the impact of EU lawon contractual relationships between private parties
has increased considerably in the last decades due to agrowing number of
regulations and directives now influencing main aspects of contract law,
uncertainty threatens the smooth resolution of disputes through arbitration when
they involve questions of interpretation of EU law.

III. The evolution
It cannot be overlooked that in its more recent case-law, the Court’s views
softened and marked a significant a departure from its previous position.Most
relevant are the judgements delivered in the Merck Canada and Ascendi cases in
2014.
De facto, in the Merck Canada case, Portuguese Law No. 62/2011 of 12
December 2011 provides a framework for the resolution of disputes regarding
industrial property rights on reference medicinal products and generic medicines.
Art. 2 provides that any disputes arising out of the call of such rights are subject to
compulsory recourse to arbitration („arbitragemnecessária”), whether institutional
or ad hoc. Art. 3(7) of the said law provides that the award of the arbitral tribunal
can be appealed before the competent Court of Appeal. Regarding the procedure
before the arbitral tribunal, art. 3(8) provides that the applicable rules are those
contained in the regulation of the arbitral institution chosen by the parties. Matters
not covered by these rules will be governed by the law on voluntary arbitration
(Law No. 63/2011 of 14 December 2011)13.
11

Jürgen Basedow, EU Law in International Arbitration: Referrals to the European Court of
Justice, Kluwer Law International 2015, Volume 32 Issue 4, pp. 367-386.
12
Case C-126/97, Eco Swiss v Benetton, para. 41.
13
See Paschalis Paschalidis, Arbitral Tribunals and Preliminary References to the EU Court of
Justice, Arbitration International, 2016, 0, 1–23 doi: 10.1093/arbint/aiw026.
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The Court commenced its analysis by referring to its settled case-law that an
arbitral tribunal set up by parties resorting freely to arbitration is not a „court or
tribunal of a Member State” in the sense of art. 267 TFEU and is thus not
empowered to submit references for preliminary rulings to the Court.
However, the Court distinguished such an arbitral tribunal from an arbitral
tribunal which has been established by law and whose decisions are binding on the
parties and where its competence is compulsory. The Court observed that the
arbitral tribunal in the main proceedings did not derive its jurisdiction from an
arbitration clause concluded between the parties, but from Law No. 62/2011 which
submitted the resolution of disputes regarding industrial property rights on
reference medicinal products and generic medicines to arbitration. The Court also
took note of the fact that arbitral tribunals were recognized by art. 209(2) of the
Portuguese Constitution as bodies capable of exercising a judicial function. As the
arbitrators were held to same duty of impartiality and independence as judges and
the procedure before the arbitral tribunal was adversarial, the Court concluded that
an arbitral tribunal such as the one in the main proceedings should be considered
as a ‘court or tribunal of a Member State’ in the sense of Article 267 TFEU14.
In the Ascendi case, unlike Merck Canada, the arbitration was a domestic one,
between Ascendi, a Portuguese company, and the Portuguese tax authorities. In this
case, the taxpayer was under no obligation to bring his claim before an arbitral
tribunal, the Decree-Law No. 10/2011, the one sending for arbitration in certain tax
disputes, providing under art. 1 that arbitration constitutes an alternative means of
resolution of tax disputes.
However, if a taxpayer decided to resort to arbitration, his choice would be
binding on the AutoridadeTributaria e Aduaneira, authority resulted from the
merger of three Portuguese tax authorities. There was no possibility of submitting
disputes to ad hoc arbitration. Furthermore, art. 4(2) requiredthe arbitral tribunals
to operate under the auspices of the Centro de ArbitragemAdministrativa (CAAD)
and art. 2(2) imposed arbitral tribunals to apply only the law, prohibiting any ex
aequoet bono adjudication. Altogether, the said law, Decree-Law No. 10/2011,
provided a complete set of arbitration rules, enforcement of the award rules and
the action for setting aside, leaving not so many choices to the will of the parties.
Also, different from the Merck Canada case, was that, save for the specific
instances, the arbitral awards rendered in these specific disputes were not subject
to any means of appeal before the Portuguese courts. The only possibilities for an
appeal were: (i) to the Constitutional Court, available in the event the arbitral
tribunal did not apply a provision of Portuguese law on the ground that it was
14

Paschalis Paschalidis, Arbitral Tribunals and Preliminary References to the EU Court of
Justice, Arbitration International, 2016, 0, 1–23 doi: 10.1093/arbint/aiw026, p. 9.

244

ANDRA CAMELIA IONESCU

RSJ NR. 1/2018

contrary to the Constitution or applied a provision which one of the parties
contested as unconstitutional; and (ii) on an exceptional basis, before the Supreme
Administrative Court in the event the award was inconsistent, on a „fundamental
point of law”, with the case-law of that Court or of the Central Administrative
Court15.
The setting aside of the award was allowed only in case of: failure to provide
sufficient reasoning; contradiction between the reasoning and the operative part of
the award; failure to decide a question that should have been decided or deciding a
question that should not have been decided; and violation of the principles of
party-equality and of the adversarial (inter partes) procedure.
This being the context in which the referral to the CJEU was made, when it
came to appreciate whether the arbitral tribunal formed under the Decree-Law No.
10/2011 could be considerred as a „court or tribunal of a Member State”, the Court
recalled its settled case-law on the matter and found that the criteria was met.
Given these decisions, it appears that when ruling on the competence of
arbitral tribunals to submit requests for preliminary rulings, the Court finds that
they qualify as „courts” when recourse to arbitration is rendered compulsory by
law. Thus, recourse to arbitration is deemed to be compulsory either where the law
merely renders such recourse mandatory leaving the parties the freedom to choose
between institutional and ad hoc arbitration (Merck Canada case) or where a
Member State provides a standing offer to arbitrate disputes against it by means of
institutional arbitration (Ascendi case)16.
Next, the question that arouse was that if the arbitral tribunals set up under
bilateral investment treaties (BITs) between Member States can be considered
„courts” within the meaning of art. 267 TFEU. Of course, what needs to be pointed
out is that within EU the view is that intra-EU BITs are contrary to EU law due to
being perceived as incompatible with the provisions of the EU treaties17.
In the recent judgement of the CJEU in the Achmea18 case, ruled on 6 March
2018, the same position was upheld by the Court, but a surprise came from the
Advocate General, M. Wathelet, who argued for a different approach.
According to his view, intra-EU BIT-based tribunals would be „courts or
tribunals” within the meaning of art. 267 TFEU, amongst others, the reason given
being that the said tribunal „derives its jurisdiction not only from an international

treaty but also from the Netherlands and Czechoslovakian statutes ratifying the BIT
15
16

Idem, p. 13.

Paschalis Paschalidis, op. cit., p. 15.
See Commission Decision (EU) 2015/1470 of 30 March 2015 on State aid SA.38517 (2014/C)
implemented by Romania – Arbitral award Micula v Romania of 11 December 2013 [2015] OJ L 232,
p. 43, at para. 102.
18
Case C-284/16, Slowakische Republik v Achmea BV, CJEU [2018].
17
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by virtue of which the BIT became part of the legal orders of those Member
States”19.
The cited argument of the Advocate General is not without its faults. Firstly, it
comes in contradiction with the very well-established nature of BIT-based
arbitration, that of being consensual, nature somehow acknowledged in the
Opinion at para. 204. Secondly, by absorbing the conclusion of the treaty and its
binding effects upon the Contracting Parties at the international levelwith the
treaty domestic implementation procedure – by arguing that for this reason the
arbitration meets the condition of being established by law – is a confusion of
terms.
All in all, and not getting into much detail on the arguments provided for the
recognition of the BIT-based arbitral tribunals as „courts” within the meaning of
art. 267 TFEU by the Advocate General, his opinion is nonetheless a welcomed
dissenting voice.
The issue remains settled for the moment, as that the intra-EU BIT-based
arbitral tribunals do no represent a „court or tribunal of a Member State”.
However, the future remains open.

IV. Conclusion
What conditions need to be met by a judicial body in order to be qualified as a
„court ortribunal of a Member State” within the meaning of art. 267 TFEU is a
settled matter. It needs: (i) to be established by law; (ii) to be permanent; (iii) its
jurisdiction to be compulsory; (iv) to have an inter partes procedure; (v) to apply
the rules of law; and (vi) to be independent.
When it comes to analysing the standing of an arbitral tribunal within the
scope of said „court or tribunal of a Member State” the decision can only be
rendered on a case-by-case examination, given the diverse nature of the basis for
recourse to arbitration (e.g. agreed upon consensually by the parties, imposed on
certain matters by law, alternative offered by law or agreed upon by BITs, MITs
etc.).
As we have seen through this case-law presentation, the Court’s view when it
came to appreciate whether different basedarbitral tribunal were meeting the
conditions needed in order to qualify as a competent „court or tribunal” for referral
to the CJEU softened a bit.
The main condition that makes the fundamental distinction between an arbitral
tribunal found as a „court” within the meaning of art. 267 and those rejected is
whether that arbitral tribunal is constituted as a result of the express stipulation of
19

Idem, Opinion Advocate General Wathelet, para. 96.
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the law. Accordingly, this condition was found to be fulfilled when recourse to
arbitration was deemed compulsory either when the law merely rendered such
recourse mandatory, leaving the parties the freedom to choose between
institutional and ad hoc arbitration (Merck Canada case) or where a Member State
provided a standing offer to arbitrate disputes against it by means of institutional
arbitration (Ascendi case).
I believe this change in perspective is more than welcomed, given that
european law is complex and affects so many sectors, alongside with the growing
popularity of international arbitration. With no doubt, it opens for an even better
resolution of the disputes before arbitral tribunals.
It goes without saying that one of the most important arguments in favour of
recognizing the power of arbitral tribunals to reffer directly to the CJEU under art.
267 TFEU is the paramount importance of the uniform and consistent interpretation
of EU law (this being the goal of art. 267 TFEU after all). The relevance of EU Law
for contractual relationships between private parties has increased considerably in
the last decades since an increasing number of regulations and directives now
influence core aspects of contract law20.
All in all, the fact remains; the arbitral tribunals whose jurisdiction emanates
from an arbitration clause freely entered into by the parties in the course of their
contractual negotiations do not fall within the meaning of the term „court or
tribunal of a Member State” used by art. 267 TFEU.Thus, the most part of the
arbitral tribunals still remain outside the scope of the said competence.
There would clearly be open issues with respect to implementing an arbitral
tribunal`s right to directly refer questions on the interpretation or validity of EU
law to the CJEU, but the reality cannot be denied. The constant developments in
the area of arbitration, the advancement of arbitration as an alternative method
of resolving disputes, the increasing effect of EU law on private contractual
relationships and the need for a uniform interpretation of EU legal provisions
combine to make clear that the settled position of the European Court of Justice
is in need of reconsideration21.

20
Siegfried H. Elsing, Chapter I: Issues Specific to Arbitration in Europe, References by
Arbitral Tribunals to the European Court of Justice for Preliminary Rulings, Austrian Yearbook on

International Arbitration 2013 (Klausegger, Klein, Kremslehner, Jan 2013), pp. 57-58.
21
Idem.
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