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CUVÂNT-ÎNAINTE 

CONSTANTELE CERCETĂRII JURIDICE FUNDAMENTALE 

MIRCEA DUŢU∗ 

 Începând cu nr. 1 (57) din 2012, revista Institutului de Cercetări Juridice 
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române revine la denumirea sa iniţială, 
cea de Studii şi cercetări juridice (SCJ) (Seria a III-a). Şi aceasta dintr-un îndoit 
motiv: pe de o parte, caracterul prea restrictiv, pentru o perioadă a integrării 
euroatlantice a ţării şi în condiţiile unei lumi mondializate, inclusiv în privinţa 
dreptului, al titlului adoptat în decembrie 19891, iar pe de alta din dorinţa de a 
releva valenţele tradiţiei şi a rămâne consecvenţi menirii definitorii a cercetării 
juridice fundamentale: aceea de a urmări, în timp şi spaţiu, manifestările 
constantelor dreptului. Din această a doua perspectivă, celebrul Cuvânt-înainte2 de 
început de drum al SCJ din primul său număr (1956), care schiţa programul de 
activitate deopotrivă pentru ICJ şi revista sa, ridica şi oferea un răspuns unei 
probleme fundamentale şi decisive, cea a constantelor dreptului şi o transforma în 
prioritate, care trebuia să-şi afle dezlegare în activitatea de viitor.  
 Prin modul de punere a problemei, contribuţiile la rezolvarea ei şi, mai ales, 
graţie transformării şi oficializării constantelor dreptului ca obiectiv al cercetării 
juridice fundamentale din ţara noastră („oamenii de ştiinţă grupaţi în jurul 
Institutului de cercetări juridice al Academiei R.P.R., precum şi ceilalţi oameni de 
ştiinţă din ţara noastră, lucrători în domeniul dreptului”), Cuvântul înainte avea 
valoarea unui adevărat manifest de legitimare şi programatic. 
 

∗ Prof. univ. dr., Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române, redactor-şef al revistei „Studii şi cercetări juridice”. 

1 Revista „Studii de drept românesc” (SDR), a apărut ca serie nouă a revistei „Studii şi 
cercetări juridice” în perioada octombrie 1989 – decembrie 2011 (nr. 34–56); Pentru „programul” său 
şi al activităţii ICJ, definit atunci sub implusul repulsiilor şi iluziilor momentului istoric, a  
se vedea: Cercetarea ştiinţifică juridică la început de drum nou, în SDR, serie nouă, nr. 1, octombrie–
decembrie, 1989, p. 303–307. 

2 „Înainte de toate, o întrebare care e firesc să stăruie în pragul oricărei activităţi juridice: are 
dreptul şi o realitate alta decât totalitatea formulelor, adică a dispoziţiilor normative în care se 
exprimă? Mai precis este dreptul numai totalitatea dispoziţiilor normative ce se aplică, la un moment 
dat, într-o colectivitate dată, sau mai există, distinct de dispoziţiile normative, o realitate căreia acele 
dispoziţii nu fac – mai bine sau mai puţin bine – decât să-i dea expresiune? Problema nu este de astăzi 
şi nici de ieri. Este atât de veche încât o putem socoti permanentă. În orice caz, de rezolvarea la care 
se ajunge, depinde, într-o largă măsură, orientarea cercetării ştiinţifice pe tărâmul dreptului”, acad. 
Ion Gheorghe Maurer, Cuvânt-înainte, rev. „Studii şi cercetări juridice”, an I, nr. 1/1956, p. 11. 
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 Pentru a putea fi reînscris pe „lista oficială” a ştiinţelor acceptate şi a fi scos 
astfel de sub anatema de simplă expresie a „ideologiei burgheze” şi de „instrument 
al luptei de clasă”, dreptului i se impunea  o „concepţie materialist-dialectică”, sub 
umbrela căreia să se desfăşoare cercetarea juridică fundamentală. Din această 
perspectivă, Cuvântul înainte din 1956 are meritul de a fi oferit mai întâi, o nouă 
definiţie a dreptului, subordonată exigenţelor ideologice ale momentului istoric, în 
virtutea căreia acesta era deopotrivă o ştiinţă (menită să stabilească legile juridice 
obiective proprii) şi o tehnică (destinată ca printr-un complex de „artificii” sau de 
„procedee” să se asigure cu maximă eficacitate înserarea legilor juridice obiective, 
prin intermediul normelor, în viaţa socială) şi, odată cu aceasta, de a fi dezvoltat şi 
acreditat oficial teoria „constantelor dreptului” pe care a trasat-o ca obiectiv 
programatic de analiză şi studiu ale cercetării ştiinţifice fundamentale în domeniu. 
Nu în ultimul rând, „ştiinţa” dreptului a fost astfel salvată de la a rămâne la statutul 
ingrat de interpretare mecanică a unor documente oficiale şi integrată cercetării 
ştiinţifice fundamentale3. 
 Formula de „compromis salvator” şi acceptabil este evidentă prin chiar 
textul studiului introductiv: spre a-şi permite existenţa, cercetarea juridică, 
desfăşurată atunci în cadrul ICJ de cele mai reprezentative personalităţi ale 
dreptului românesc ale timpului, trebuia să se accepte formularea unei „concepţii 
materialist-dialectice a dreptului”, şi primea ca salvare şi soluţie de ieşire din 
impasul moral-intelectual major, continuarea tradiţiei şi o anumită depolitizare a 
cercetărilor, prin subterfugiul „constantelor dreptului”. 
 Desigur, de-a lungul celor 34 de ani care au urmat până în decembrie 1989, 
cercetarea juridică fundamentală şi rezultatele sale publicate în SCJ s-au desfăşurat 
în contextul acestui compromis, dar o evaluare corectă ne arată că, „dând cezarului 
ce este al cezarului” ele au rămas în mod esenţial ataşate obiectivelor constantelor 
dreptului. Aşa s-au realizat lucrări reprezentative precum Explicaţiile teoretice ale 
codului penal şi cele ale codului de procedură penală, sub coordonarea profesorului 
 

3 „Într-adevăr, referinţele la clasici pe care le-am făcut nu pot constitui, încă, un răspuns – sau 
un răspuns definitiv – la întrebarea dacă întâlnim ori nu, în drept, anumite „constante” ..... Va fi 
necesar să se examineze diferitele instituţii juridice, în cadrul diverselor moduri de producţie. Prin 
urmare, acţiune de largă şi adâncită informare. Culegere a numeroase date. Şi, apoi, interpretarea 
atentă a datelor astfel adunate. Studiu, desigur, greu. Studiu de durată. Dar studiu indispensabil, 
deoarece numai în funcţie de rezultatele lui vom putea avea o imagine exactă a ceea ce înseamnă, într-
adevăr, dreptul ...... cercetarea nu s-ar putea opri, totuşi, aci. Presupunând că s-ar ajunge la concluzia 
că există, în drept, anumite „constante”, va trebui să se lămurească în ce fel se explică existenţa lor. 
Am schiţat, mai sus, cu titlu de „ipoteze”, unele explicaţii posibile. Aceste explicaţii posibile sînt, 
însă, şi explicaţii reale? Ipotezele sînt oare de natură să se transforme în adevăr? Şi, admiţând că am 
fi în prezenţa unor explicaţii reale, sunt ele singurele explicaţii? Pe de altă parte, care este rolul 
fiecăreia dintre explicaţii în lămurirea „constantelor” dreptului? În ce măsură joacă una sau alta? Care 
e greutatea lor specifică? Deci, ca în atâtea alte domenii ale dreptului, o acumulare de necunoscute. 
Necunoscute care îşi aşteaptă rezolvarea; idem, p. 56. 
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Vintilă Dongoroz, Tratatul de drept civil iniţiat în 1967 sub conducerea prof. 
Traian Ionaşcu, primul volum al  preconizatului Tratat de drept civil din 1989 
(coordonator acad. Paul Cosmovici), demersurile ştiinţifice de elaborare şi 
fundamentare teoretică a proiectului unui nou Cod civil şi valoroasele lucrări 
privind răspunderea civilă delictuală şi moştenirea, datorate profesorului Mihail 
Eliescu, construcţiile teoretice referitoare la drepturile reale principale,  în 
respectivele condiţii social-istorice elaborate de prof. Traian Ionaşcu şi dr. Salvador 
Brădeanu, cercetările şi articolele vizând ramuri de drept precum dreptul de 
proprietate intelectuală (cu contribuţiile excepţionale ale dr. doc. Yolanda Eminescu), 
dreptul cooperatist, criminologia ş.a. 
 Din păcate, după decembrie 1989, în condiţiile tranziţiei şi reformulării 
radicale a opţiunilor social-politice şi economice, obiectivele cercetării ştiinţifice 
fundamentale şi rezultatele sale valorificate prin publicare în paginile SDR au 
cunoscut evoluţii sinuoase, ignorând uneori reperul constantelor dreptului, sau 
nemenţinându-l întrutotul. Tranziţia îndelungată, sinuoasă, fără orizonturi clare, a 
întâmpinat reconfigurarea opţiunilor ferme în materie. Adaptarea la cerinţele noilor 
date social-economice s-a dovedit dificilă şi puţin favorabilă dezvoltării cercetării 
fundamentale, inclusiv în domeniul dreptului. Mult aşteptata reaşezare şi speranţele 
relansării după integrarea României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007) sunt 
întârziate de apariţia recesiunii şi a crizei financiare mondiale. „Stagnarea” 
favorizată astfel de nefavorabila conjunctură economică nu trebuie să constituie 
însă un obstacol de netrecut în  continuarea şi chiar relansarea, cu forţele relativ 
precare existente, a cercetării juridice fundamentale. În orice caz, existenţa unor 
linii programatice ale desfăşurării sale viitoare, implicit, ale programului editorial 
al SCJ sunt absolut necesare. Este ceea ce ne propunem să relevăm în continuare, 
în aşteptarea unor timpuri mai faste. 
 Sub semnul păstrării, adaptării şi modernizării semnificaţiilor acestor constante, 
o direcţie prioritară a cercetării ştiinţifice juridice fundamentale o va reprezenta 
analiza fenomenului mondializării dreptului şi a manifestărilor sale, în primul rând 
la nivelul conceptelor, principiilor şi instituţiilor lui fundamentale. Tendinţa 
uniformizării juridicului şi a instrumentelor sale de acţiune la nivelul întregii lumi, 
cel puţin în anumite materii, prin impunerea aceloraşi soluţii în toate ordinile 
interne de drept, este evidentă. A acţionat în aceast sens o serie de convenţii 
internaţionale vizând stabilirea unui drept uniform, adoptate în ultimele decenii ale 
veacului trecut, precum cele de la Geneva, privind scrisorile de schimb şi cecurile, 
cea de la Viena referitoare la vânzarea internaţională ori cele de la Haga în 
domeniul rezolvării conflictelor de legi. Un vector important al globalizării 
dreptului îl reprezintă astăzi extraordinara şi rapida circulaţie a informaţiei privind 
reglementările juridice, deciziile judiciare ori ideile doctrinei, care influenţează din 
ce în ce mai mult drepturile naţionale, dar şi orice act sau fapt juridic individual. 
 Un loc aparte îl ocupă, într-un atare context, aşa-numitul „drept global”, 
construit în jurul aşa-zisei „lex mercatoria” (înţeleasă ca normele comerţului 
internaţional, unanim acceptate şi general aplicate şi practicile agenţilor comerciali) 
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şi regulile produse de marile firme transnaţionale, sub forma codurilor de conduită 
ori de arbitrajul internaţional prin intermediul jurisprudenţei sale. 
 Această mondializare juridică are loc sub imperiul noii ordini mondiale 
instaurată după 1990, dominată de legile economiei pieţii libere, sub forma unei 
ofensive a conceptelor şi instituţiilor de drept anglo-saxon, în detrimentul celor de 
drept civil. 
 În acelaşi timp, dar în strânsă legătură cu acest fenomen global se înregistrează 
tendinţa de uniformizare şi integrare, sub o formă mai complexă şi consistentă, a 
dreptului la nivelul marilor blocuri economice, precum Uniunea Europeană, 
vorbindu-se deja de emergenţa unui ius communis europaeum. 
 O importanţă sporită o cunoaşte astfel analiza conexiunilor dintre dreptul 
naţional, cel al UE şi internaţional, influenţele reciproce în tendinţa lor generală 
spre sistem, în vederea optimizării lor. Aceasta nu trebuie să se facă însă prin 
ştergerea totală a tradiţiilor şi înlăturarea oricărui specific naţional. Dimpotrivă, 
„cheia” succesului ancorării în mondializare, via europenizare, o reprezintă pentru 
dreptul român post-modern întemeierea sa pe tradiţiile cele bune şi continuarea lor 
în conexiune şi potrivit exigenţelor noii arhitecturi globale, dar numai în măsura şi 
sub forma în care răspunde unei nevoi intrinseci şi exprimă cel mai bine posibil 
cerinţele acesteia. 
 Sunt evidente, de asemenea, modul de desemnare al noilor graniţe şi raporturile 
dintre dreptul public şi dreptul privat, în favoarea acestuia din urmă, care se infiltrează 
major spre toate zonele juridicului, conferind astfel nota dominantă procesului de 
mondializare. 
 Amplul proces de recodificare a legislaţiei româneşti lansat în ultimul 
deceniu şi materializat în elaborarea şi adoptarea noilor coduri: civil, de procedură 
civilă, penal şi de procedură penală, presupune, la rândul său, un enorm efort de 
analiză şi fundamentare teoretică, consacrat, din păcate, mai ales aplicării şi 
perfecţionării reglementărilor sistematizate, deja aprobate. Într-adevăr, precum în 
întreaga istorie de până acum a codificării moderne, în România, cu excepţia poate 
a codului penal şi codului de procedură penală din 1968, ştiinţa juridică nu a fost 
chemată să se implice în activitatea de fundamentare şi elaborare a viitoarelor 
complexe acte normative în amonte ci numai a posteriori, în aval, respectiv în 
interpretarea şi explicarea literei şi spiritului lor, spre a facilita astfel aplicarea şi 
realizarea prevederilor stabilite. 
 O situaţie neobişnuită, explicabilă poate prin graba istoriei, dar fără justificări 
convingătoare, care nu serveşte, în orice caz, unei codificări realizate pe baze 
ştiinţifice şi promovării consecvente a valorilor autentice ale statului de drept. 
 Potrivit vorbei cronicarului, „Nu sunt vremurile supt om, ci bietul om supt 
vremi”, vom încerca chiar şi în aceste condiţii, prin proiecte speciale de cercetare, 
ale căror rezultate vor fi valorificate şi prin publicarea lor în paginile SCJ, să 
elaborăm explicaţii pe bazele teoretice ale noilor coduri, astfel încât să clarificăm 
problemele pe care le ridică, creându-le astfel premise solide perfecţionării 
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conţinutului lor, prin voinţa legiuitorului şi de lămurire a semnificaţiilor acestora, 
urmând activitatea practică, de realizare a literei şi spiritului lor. 
 Desigur, toate aceste direcţii prioritare de cercetare ştiinţifică vor fi 
subordonate în permananţă surprinderii modului în care constantele dreptului sunt 
prezentate şi se manifestă în cadrul noilor reglementări, transformările la care sunt 
supuse, în forma şi/sau substanţa lor, cerinţele de adaptare la noile realităţi, 
dezvoltându-se astfel teoria şi practica acestora. 
 Studii şi cercetări juridice îşi va deschide cu generozitate paginile sale 
tuturor celor doritori a-şi răspândi, cu competenţă şi dăruire, ideile şi analizele lor 
în domeniu, valoroase şi reprezentative, din ţară şi străinătate, va încuraja tinerii 
cercetători în debutul şi afirmarea lor ştiinţifică, va fi receptivă noului şi autenticului, 
fără a ignora nevoia de continuitate şi respectul cuvenit tradiţiilor. 
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Studii 

À L’OCCASION DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU 
CODE CIVIL ROUMAIN.  

HOMMAGE AU CODE CIVIL FRANÇAIS 

XAVIER BLANC-JOUVAN∗ 

Le 1er octobre 2011 sera un grand jour pour la Roumanie. Permettez-moi de 
vous dire tout de suite combien je suis heureux de le célébrer dès aujourd’hui avec 
vous. Je veux naturellement remercier les autorités universitaires, les collègues et 
les amis qui ont bien voulu me convier à cette cérémonie et leur dire à la fois 
l’honneur que je ressens et le plaisir que j’éprouve à y prononcer quelques mots. 
C’est un privilège auquel je suis d’autant plus sensible que ma présence ici s’inscrit 
dans la continuité des relations existant entre votre Institut de recherches juridiques 
et notre Société de législation comparée. En fait, elle est dans le droit fil d’une 
coopération juridique franco-roumaine qui a acquis depuis longtemps ses lettres de 
noblesse – et j’ajouterai, à titre personnel, qu’elle évoque pour moi ces jours 
lointains où j’ai eu la chance de nouer des liens précieux avec nombre de juristes 
roumains, dont certains sont ici présents, à la Faculté internationale pour 
l’enseignement du droit comparé de Strasbourg. 

L’élaboration et l’entrée en vigueur d’un nouveau Code – et surtout d’un Code 
civil, le plus symbolique de tous et celui qui régit chacun des actes de notre vie 
quotidienne – sont, en effet, toujours un moment important dans l’histoire d’un 
peuple : et point n’est besoin d’évoquer l’ombre de Savigny pour savoir qu’un tel 
Code est le plus exact reflet de ce qui constitue le Volksgeist, l’esprit pour ne pas dire 
l’âme de ce peuple. 

Les Français savent cela peut-être mieux que d’autres, eux qui vouent à leur 
Code civil de 1804 une sorte de culte, qui s’est encore manifesté il y a quelques années 
lors de la célébration de son bicentenaire. Pendant plus de deux siècles, il ont connu 
bien des Constitutions, dont certaines n’ont même jamais été appliquées, mais ils n’ont 
jamais eu qu’un seul Code civil, qui continue à être pour eux un grand motif de fierté. 
Il y a là quelque chose d’étonnant, qui mérite au moins un instant de réflexion.  

I. Il est vrai que ce Code (que l’on a perdu l’habitude d’appeler de son vrai 
nom, celui de « Code Napoléon », mais que bien des auteurs, depuis Demolombe, 

 
∗ Professeur émérite de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. 
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ont justement qualifié de « constitution civile de la France ») peut être considéré en 
soi comme un phénomène assez remarquable – et, d’abord, du point de vue de son 
élaboration, qui reste, pour le législateur contemporain, riche d’enseignements. 

Sans vouloir entrer dans des détails purement anecdotiques ni insister trop 
longuement sur certains aspects un peu dépassés, tant le monde a changé depuis cette 
époque, on retiendra seulement de cette audacieuse entreprise quelques traits 
caractéristiques, comme, par exemple, l’idée de confier à un tout petit groupe 
d’experts (quatre en l’espèce), venus d’horizons divers et donc appelés à faire œuvre 
de compromis, le soin d’élaborer un projet : cette technique de rédaction, même si 
elle peut susciter quelques réserves en un temps où la complexité croissante du droit 
et la difficulté des choix à opérer tendent plutôt à favoriser la mise en place de larges 
commissions, n’en demeure pas moins un gage d’efficacité et de rapidité. Nul ne 
saurait, en revanche, recommander aujourd’hui une procédure du type de celle qui 
permit alors de faire adopter le projet en dépit des oppositions rencontrées au sein de 
différents organes investis du pouvoir législatif, puisqu’elle s’accompagna d’une 
sorte de coup d’Etat (avec l’« épuration » du Tribunat) : l’histoire de notre Code civil 
n’a certes pas commencé par une leçon de démocratie...  

Mais cette histoire présente aussi bien des aspects positifs et qui n’ont rien 
perdu de leur actualité, notamment en ce qu’ils illustrent cette évidence qu’une 
codification réussie ne peut résulter que de la conjonction entre un contexte propice 
et une détermination politique sans faille. 

Les conditions favorables se sont trouvées réunies au lendemain de la 
Révolution française : outre une volonté déjà ancienne d’unifier le droit pour 
mettre fin à la pluralité de ses sources (le droit romain, les coutumes, les 
ordonnances royales et la jurisprudence des Parlements) comme à sa diversité 
régionale (que l’on relise Voltaire, affirmant qu’en parcourant la France, on 
changeait de loi aussi souvent que de chevaux à la diligence !...), il y avait 
maintenant un désir profond de le réformer, de le démocratiser et de le moderniser, 
notamment en y intégrant les nouveaux idéaux issus de la Révolution - tout autant 
qu’un souci d’affirmer à la face du monde un sentiment national quelque peu 
exacerbé : tout cela devait conduire naturellement à la codification. Et puis, chacun 
sait bien qu’il est toujours plus facile de codifier dans une période de stabilité 
consécutive à de grands bouleversements sociaux, lorsque se fait jour un besoin de 
certitude et de sécurité, voire de retour à la paix et à l’unité. A l’aube du        
XIXème siècle, on voulait ainsi construire une société nouvelle sur la base du droit 
naturel. La leçon reste valable aujourd’hui : la codification apparaît toujours 
comme le moyen de sortir d’une forme d’aliénation : et, même s’il y a en cela une 
part d’illusion, on peut aussi y voir un bel acte de foi dans le droit. 

Enfin, on ne saurait oublier l’impulsion venue en 1804 du pouvoir politique : 
car c’est bien la volonté personnelle de Napoléon qui a permis de triompher des 
obstacles et de réaliser l’œuvre dans un délai raisonnable, sans courir le risque 
d’enlisement qui est si souvent fatal à ce genre d’aventure.  
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Sans doute certains points restent-ils sujets à débat, et il semble que l’on 
puisse s’interroger encore sur la véritable intention des rédacteurs du Code. D’un 
côté, on a fait valoir qu’ils avaient voulu légiférer surtout pour rétablir l’ordre et 
satisfaire des besoins immédiats : Jean Carbonnier a ainsi noté que le Code avait 
été fait essentiellement « pour les paysans de France » (d’où l’intérêt qu’il porte 
aux ruches à miel et aux lapins des garennes...). Et cette vue semble confirmée par 
le propos un peu désabusé de Napoléon lui-même, disant de « son » Code civil : 
« Il faudra le refaire dans trente ans »... Mais, d’un autre côté, il y a bien des 
indices qui semblent démontrer, au contraire, un désir de légiférer pour le monde 
entier et pour l’éternité. Il y a évidemment cette fameuse confession faite par 
l’Empereur déchu et captif à Sainte-Hélène : « Ma vraie gloire, ce n’est pas d’avoir 
gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que 
rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code civil ». Puis cette 
revendication encore : « J’ai semé la liberté à pleines mains partout où j’ai implanté 
mon Code civil ». Et comment ne pas rappeler enfin ce souci qu’il avait tôt 
manifesté (et qui nous fait un peu sourire aujourd’hui) de faire traduire le Code en 
latin pour lui assurer une diffusion plus large et en faire, toujours suivant 
Carbonnier, « le jus commune d’un Occident sans frontières » ? On trouve bien, 
d’ailleurs, dans l’admirable Discours préliminaire de Portalis, comme le reflet 
d’une telle ambition... 

Mais peu importe, au fond, le dessein des rédacteurs. Ce qui compte, c’est la 
réalité. Et force est de reconnaître que le destin qu’a connu le Code civil a paru, au 
moins un temps, répondre à  ce double idéal d’universalité et de pérennité. 

II. L’universalité d’abord : car le succès rencontré en France (et qui a 
culminé pendant la première moitié du XIXème siècle avec l’épanouissement de 
l’Ecole de l’Exégèse, dont l’un des disciples, Bugnet, affirmait : « Je ne connais 
pas le droit civil : je n’enseigne que le Code Napoléon ») n’a eu d’égal que l’intérêt 
soulevé à l’étranger. On a souvent dit que ce Code avait fait « le tour du monde ». 
Si ce fut, au début, par l’effet des conquêtes militaires, on s’est bien vite aperçu 
ensuite que ses propres mérites justifiaient largement l’accueil qu’il a reçu au-delà 
de nos frontières, les emprunts et imitations, voire les simples copies ou 
« réceptions » dont il a fait l’objet de la part de nombreux pays entraînés dans le 
vaste mouvement de codification qui a d’abord traversé l’Europe avant de 
s’étendre aux deux Amériques. Plus tard, enfin, c’est surtout par l’effet de la 
colonisation qu’il a connu une nouvelle expansion, notamment en Afrique et en 
Asie, au point de devenir, dans bien des cas, un modèle incontournable : et l’on 
oublie parfois que, même dans des pays comme la Russie, les Etats-Unis ou le 
Japon, un élan s’est un temps fait jour en sa faveur (grâce à des personnalités telles 
que Speranski, Field ou Boissonade). Tout cela a contribué à lui donner, à la face 
du monde, un prestige que nul n’aurait pu soupçonner au départ. Et cette sorte 
d’« âge d’or » a continué jusqu'à ce que, vers le tournant du siècle, un nouveau 
modèle apparaisse avec le BGB, qui a quelque peu pris le relais en se prévalant 
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d’une plus grande modernité. Et puis il y a eu, plus tard encore, le Codice civile 
italien de 1942... Cela n’a pourtant pas empêché le Code civil français de rester très 
présent sur la scène internationale et de garder toute sa place parmi les grands 
codes de notre époque, faisant partie d’une sorte de « patrimoine juridique 
universel ». On a évoqué son « humanisme » aussi bien que ses qualités formelles 
pour expliquer l’aura dont il a pendant tout ce temps continué à bénéficier – surtout 
dans les pays proches de notre culture et de notre langue. 

Et c’est ainsi que j’en viens à parler de ce pays qui nous est cher à tous et qui 
est particulièrement typique de tout ce que j’avance ici – à savoir précisément la 
Roumanie. Ce n’est pas à vous que j’apprendrai une histoire que vous connaissez 
bien mieux que moi. Il n’est donc pas besoin de rappeler ici comment souffla, dans 
votre pays, vers le milieu du XIXème siècle, un vent de modernité porté par des 
élites formées à l’étranger et très marquées par la culture française, au point que, 
lorsque l’union des principautés de Moldavie et de Valachie rendit nécessaire la 
promulgation d’un Code civil roumain et en dépit des recommandations 
d’Alexandru Ioan Cuza visant à prendre pour modèle le projet italien qui allait 
devenir le Code de 1868 (et était d’ailleurs lui-même largement d’inspiration 
française), le texte finalement élaboré et connu comme le Code de 1865 ne fut pour 
l’essentiel qu’une adaptation fidèle du Code Napoléon. La greffe n’en a pas moins 
réussi et, bien qu’il eût eu à surmonter au départ une vive résistance de la part 
d’une population paysanne attachée à ses structures traditionnelles, mais grâce à ce 
que Traian Ionasco a appelé « le génie latin du peuple roumain », le nouveau Code 
s’est assez vite intégré dans la vie juridique de la nation. Il a contribué à une 
évolution rapide des mœurs dans le pays et ainsi permis son amarrage définitif à 
l’Europe, faisant de la Roumanie, sur le terrain juridique et suivant l’expression de 
Léontin-Jean Constantinesco, une véritable « fille de la France ». Certes, plus tard, 
au lendemain de la Première Guerre mondiale, d’autres influences se sont 
manifestées : et lorsqu’il fallut songer à une révision des codes pour réaliser 
l’unification législative de la « Grande Roumanie », après le rattachement de la 
Transylvanie, de la Bucovine et de la Bessarabie, de nouveaux projets furent 
élaborés : mais les liens tissés depuis près d’un siècle, joints à l’intérêt que suscitait 
alors le projet franco-italien de Code des obligations (juste achevé en 1927), furent 
assez forts pour résister aux tentatives d’introduction du droit autrichien et de 
l’Ecole allemande, de telle sorte que l’héritage français fut finalement préservé. 
C’est, en effet, le Code de 1865 qui est resté applicable pendant toute la période qui 
a suivi, jusqu'à l’arrivée du nouveau Code. Et de celui-ci, il va de soi que je me 
garderai de dire un mot, puisque j’ai tout à en apprendre... 

III. Car la pérennité des codes n’est plus guère assurée de nos jours, tant s’est 
accru le rythme du changement dans nos sociétés modernes et tant il nous faut compter 
avec ce que Daniel Halévy a appelé « l’accélération de l’histoire ». Les codes aussi 
sont mortels, et cela est également vrai, bien sûr, de l’œuvre napoléonienne. Sans 
doute peut-on considérer que, faute de l’éternité souhaitée, deux cents ans constituent 
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déjà un record assez enviable. Mais, puisque l’actualité nous oblige à regarder devant 
nous, il n’est pas inutile de nous interroger sur ce que peut être l’avenir du Code civil 
français – et nous nous bornerons sur ce plan à deux remarques. 

 La première tient à une évidente perte d’influence de ce Code dans le monde 
contemporain. Ne nous leurrons pas : si ce Code reste un modèle, c’est seulement 
un modèle parmi d’autres, et sûrement pas le plus suivi – d’autant que l’on n’en est 
plus à l’époque où un pays pouvait s’aligner sur un modèle unique : il y a, en 
réalité (et notamment par l’effet de la mondialisation), une pluralité de modèles, et 
l’on se trouve comme dans un vaste marché du droit, où chacun peut 
s’approvisionner à son gré et se procurer les seuls outils qui lui sont nécessaires. Le 
relatif effacement du modèle de 1804 est donc indiscutable, et il s’explique par 
bien des raisons : le moindre rayonnement de notre langue et de notre culture (on 
ne vient plus aussi facilement faire ses études dans les Universités françaises et 
nous subissons, en particulier, la dure concurrence des Universités américaines), 
mais aussi le vieillissement d’un Code à qui l’on reproche de n’être plus vraiment 
adapté à la situation présente. Il n’est certes pas question de nier les ajustements 
intervenus depuis deux siècles, du fait de la loi comme de la jurisprudence et même 
de la doctrine, parfois d’ailleurs sous l’influence du nouveau droit européen - mais 
cela ne paraît plus suffisant aujourd’hui. Notre Code apparaît trop comme un 
« monument du passé », qui aurait besoin de plus qu’un simple ravalement...  

Et c’est ce qui me conduit justement à ma seconde observation. Beaucoup de 
Français ont conscience de ce fait et souhaitent, sinon une véritable recodification, 
comme cela a déjà été le cas pour les quatre autre codes qui avaient vu le jour à la 
même époque : le Code de commerce (1808), le Code pénal (1810) et les deux 
Codes de procédure, civile (1806) et pénale (1811), du moins une authentique 
rénovation de leur Code civil. Après des essais infructueux en 1904 (à la suite des 
cérémonies du centenaire) et en 1945 (au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale), visant tous les deux à une refonte globale, on a commencé à s’orienter, 
à partir des années 60, d’une façon plus réaliste, vers une révision par tranches, et 
un remarquable travail a ainsi été accompli, notamment  par le doyen Carbonnier, 
dans les années 60–70, en ce qui concernait le droit de la famille, les régimes 
matrimoniaux et la protection des incapables. Puis l’entreprise a été relancée à une 
époque plus récente et a conduit à la réécriture complète de plusieurs chapitres sur 
les successions, les sûretés et la prescription. Mais le travail reste à faire pour tout 
ce qui touche à ces matières cruciales que sont la théorie générale du contrat, la 
responsabilité civile et le droit des biens. Là-dessus, d’excellents projets ont certes 
été préparés, en liaison avec le Ministère de la Justice, mais ils n’ont pas encore 
abouti et les dossiers stagnent. C’est ici que nous revient à l’esprit la procédure 
suivie en 1804 : car il ne semble pas y avoir aujourd’hui une volonté politique 
assez forte pour faire tomber les barrières. Il est certain aussi que si l’on tient très 
démocratiquement à prendre en considération toutes les opinions et à satisfaire tous 
les intérêts en présence, on ne favorise pas l’aboutissement d’une réforme que 
beaucoup jugent pourtant urgente et nécessaire.  
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Les perspectives en ce domaine apparaissent donc d’autant plus incertaines 
que l’on peut déceler des facteurs jouant dans des sens opposés. 

Au premier rang de ceux qui vont à l’encontre de l’entreprise de rénovation 
figure naturellement cette extraordinaire capacité de résistance au changement qui 
caractérise de nos jours la société française – sans compter que les difficultés 
politiques et économiques actuelles ne font pas pour tous nos concitoyens de la 
modernisation de leur droit civil une priorité absolue. Il y a aussi, chez nombre de 
juristes, sur fond de nostalgie, un attachement irrationnel à un Code érigé en une 
sorte de symbole intangible – manière un peu pathétique de se cramponner à un 
passé révolu. Tout au plus certains sont-ils prêts à accepter quelques aménagements 
mineurs, mais sans vouloir toucher à l’essentiel. On a entendu un orateur, lors des 
cérémonies du bicentenaire en 2004, appeler de ses vœux la célébration, un jour 
lointain, du « tricentenaire du Code civil »... Même s’il faut faire la part de 
l’humour et de la provocation, il est certain qu’une telle déclaration a quelque 
chose d’inquiétant... 

Mais il existe aussi, et fort heureusement, des raisons de croire à une 
évolution inverse. D’abord, la conviction se trouve profondément ancrée chez 
beaucoup que la révision de notre Code est indispensable si nous voulons 
conserver une influence à l’étranger et préserver notre voix dans le concert des 
nations. Il faut, en effet, que les Français restent présents dans ces divers groupes et 
comités qui préparent plus ou moins fiévreusement le droit de demain en cherchant 
à redécouvrir les bases d’un « droit commun » européen. Mais encore faut-il, pour 
se faire entendre, qu’ils puissent se présenter au nom d’un pays qui a été capable de 
repenser son propre système, sans rester prisonnier des vieux schémas et en tenant 
compte de toutes les expériences étrangères, des codifications les plus récentes 
(néerlandaise en 1992, québécoise en 1994, brésilienne en 2002... – et le nouveau 
Code civil roumain nous sera précieux à cette fin) aux projets élaborés à l’échelle 
internationale ou supranationale (que l’on pense aux Principes d’UNIDROIT, à 
l’avant-projet de Code européen des contrats présenté par l’Académie de Pavie ou 
au projet de Cadre commun de référence souhaité par la Commission européenne). 
Nous devons comprendre que les influences, dans ce domaine, ne doivent pas 
s’exercer toujours à sens unique et qu’il ne s’agit pas seulement pour nous de faire 
circuler « le modèle juridique français » dans le monde, mais aussi de puiser 
ailleurs que chez nous les éléments d’un possible renouveau. Cela suppose une 
véritable « globalisation » de la pensée juridique.  

Peut-être d’ailleurs serons-nous poussés dans cette voie par des 
préoccupations d’ordre pratique : car certains redoutent que, si nous ne sommes pas 
capables de nous réformer nous-mêmes, nous ne soyons pas en mesure de lutter 
efficacement contre la concurrence de ce nouveau droit supranational qui pourrait 
nous être un jour proposé, voire imposé de l’extérieur pour supplanter notre propre 
Code dans un souci d’unification ou d’harmonisation – ce que bien peu de Français 
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sont évidemment prêts à accepter aujourd’hui. La crainte n’est pourtant pas sans 
fondement – et l’on peut penser que la multiplication récente de ce que l’on appelle 
parfois les « codifications doctrinales » n’est pas étrangère au sursaut d’intérêt qu’a 
soulevé voici quelques années la reprise des travaux pour la mise à jour de notre 
Code civil dans la matière des contrats. Il faut seulement que ces travaux 
reprennent et aboutissent assez rapidement, pour arriver à faire ce que la Roumanie 
vient de réussir magnifiquement. 

Car votre pays a su, justement, triompher des obstacles que nous n’avons pas 
encore pu surmonter. En attendant que son exemple nous inspire, nous devons l’en 
féliciter et souhaiter à son nouveau Code civil la plus glorieuse destinée. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



ŞTIINŢA ÎN PARADIGMA CODIFICĂRII/RECODIFICĂRII 
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Abstract 

After the modern codification, expressed through the adoption of the major Codes (civil, 
commercial, penal) in the XIXth century, we have been assisting in the last decades to an ample 
process of post-modern recodification that leads to a new wave of “codes” adequate to the new 
socioeconomic realities. Such a major recodification operation requires special art and science that 
can face various issues, especially ideological and psychological, without ignoring the technical and 
methodological ones. In this context, an important part is played by the dynamic relation between the 
scholar traditions and the successive codifications, the way and the intensity of the science 
involvement in the activity of law reformation, resystematization and modernization. The Romanian 
experience in this field, from 1865 – the founding moment – up to the present shows a disregard of the 
role of the scientific factor in recodification, with negative consequences. The post-modern epoch 
manifests divergent phenomena as well as a gap between internal and international codification, 
growing status of a European codification, a decodification in certain sectors, aspects of the decline 
of the legislative systematization, but on the background of the recodification relaunching. 

Key words: decodation, decodification, common law, recodification, reform, technology, 
organization, legislative modernization,post-modern. 

Codificarea dreptului a revenit în actualitate şi reprezintă, în multe ţări, inclusiv 
în România şi în plan internaţional şi european, chiar un subiect la modă1. În context 
intern ea continuă să ridice probleme, suscitând un interes renăscut inclusiv în state în 
care tradiţia cutumiară a rămas întotdeauna puternică şi vie. La nivel internaţional, în 
ciuda tergiversărilor şi întârzierilor înregistrate în cadrul unor proiecte sectoriale de 
codificare, subiectul rămâne în atenţie şi generează multiple analize.  

Noţiunea însăşi de codificare, în ciuda aparentei sale simplităţi, devine un fel 
de paradigmă, astfel spus o propunere complexă de reflecţie într-un cadru care 
permite a formula ipoteze de lucru, o metodă pentru a ridica probleme şi o tehnică 
 

* Prof. univ. dr. Mircea Duţu, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române, icj_juridic@yahoo.com. 

1 Jacques Viguier, La codification constitue-t-elle une simplification du droit?, în vol. Qu'en est-il 
de la simplification du droit? Sous la direction de J. Pousson et F. Rueda, L.G.D.J., 2010, p. 81 şi urm. 
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pentru a găsi soluţii adecvate2. Este, însă, aproape imposibil de formulat o definiţie 
a codificării pur şi simplu descriptivă, tehnică şi, într-un anumit fel, neutră; totuşi, 
acceptarea uneia devine absolut necesară pentru abordarea problematicii aferente, 
în complexitatea şi diversitatea ei post-modernă. 

Astfel, în termenii cei mai generali şi simplificatori, codificarea reprezintă 
acţiunea de a face un cod şi rezultatul său. Ea se poate realiza, în dreptul intern, sub 
forma a două operaţiuni cu semnificaţii diferite. Prima constă în elaborarea unui act 
normativ de acest tip, rezultată dintr-o mişcare de reformă, aşa-zisa codificare 
creatoare, care dă naştere unei opere noi, destinată a aduna, fixa, clarifica, renova, 
sistematiza, unifica, regulile relative la o materie, ordonându-le într-un corpus de 
drept coerent, având valoare de lege complexă. În orice caz, un nou ansamblu care 
poartă un spirit propriu, exprimă o politică determinată şi promovează o adevărată 
schimbare. Cea de-a doua operaţiune de acest tip este cea pur formală, codificarea 
„dreptului constant”, a unor texte preexistente, reclasificate conform naturii acestora 
(parte legislativă, parte reglementară), nemodificate în substanţa lor, intermediind 
schimbările de formă necesare, dar cu excluderea oricărei modificări de fond, a 
tuturor dispoziţiilor existente în materie3. Aşadar, această a doua formă nu 
păstrează din ideea de codificare decât funcţia de instrument formalizant, 
sistematizator, menit a face dreptul mai accesibil, prin operarea unei asamblări şi 
clasificări a normelor lui în vigoare, dar prin abandonarea naturii sale de instrument 
de reformă. 

În materia dreptului internaţional public, codificarea este înţeleasă ca fiind o 
operaţiune constând în a enunţa, în formă scrisă, într-o ordine sistematică şi în mod 
obligatoriu pentru statele care participă la ea, regulile de drept fie în ansamblul lor, 
fie într-o materie determinată, întreprindere care vizează redactarea unei reguli 
până atunci cutumiare.  

Codificarea textelor legislative practicată în dreptul U.E., constituie o 
modalitate de sistematizare pur formală, rezidând în reunirea, într-un singur act,  
fără a-i schimba substanţa, a unui text de bază şi a actelor modificatoare aferente, 
situaţie care determină necesitatea publicării noului act astfel rezultat şi abrogarea 
tuturor celorlalte texte modificatoare subsecvente (text consolidat)4. 

Chiar dacă aspectul tehnic şi formal este important în dreptul internaţional şi 
poate, uneori, să se afle în prim-planul preocupării lor, ceea ce este determinant 
depinde de raţiunea de a fi a codificării, respectiv nu numai motivele relativ 
obiective, dar şi, mai ales, mobilul care animă codificatorii, precum şi coerenţa 
unora cu ceilalţi. 
 

2 Asupra codificării în dreptul internaţional şi a problemelor pe care le ridică a se vedea: 
Société Française pour le Droit International, La codification du droit international, Colloque  
d'Aix-en-Provence, Editions A. Pedone, Paris, 1999. 

3 Vocabulaire juridique, publié sous la direction de Gérard Cornu, Ed. Quadrige/PUF, 8e edition, 
2008, Paris, p. 166. 

4 Idem, p. 166; Dictionnaire de droit international public, sous la direction de Jean Salmon, 
Ed. Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 190. 
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O comparaţie între codificarea dreptului intern şi cea aferentă dreptului 
internaţional public, chiar dacă relevantă mai ales din punct de vedere pedagogic, 
poartă o importantă virtute explicativă, constând în reliefarea particularităţilor, 
formelor ori elementelor substanţiale, ale uneia în raport cu cealaltă şi, mai ales, a 
diferenţelor de context care împiedică extrapolările reciproce. 

Astfel, suveranitatea statelor, oricât de diminuată ar fi ea în cadrul ultimelor 
evoluţii internaţionale şi europene, rămâne încă ireductibilă şi în domeniul care ne 
preocupă, aşa că o regulă codificată nu poate lega decât statul care a acceptat-o, iar 
această situaţie imprimă codificării internaţionale caracteristica sa fundamentală şi 
marchează întregul proces de codificare, de la geneză până la consacrarea oficială, 
trecând prin toate celelalte faze intermediare, mai mult sau mai puţin complexe. 

Etapele de codificare internaţională parcurse pentru a merge dincolo de 
coordonarea raporturilor dintre state în vederea instaurării de relaţii mai 
instituţionale, evoluând uneori spre integrare, o apropie de scopul codificării 
interne, fără însă a deveni identice; în consecinţă, faptul că există o ambiţie 
comparabilă de integrare ori de unificare nu implică şi pe cel ca procesul să fie 
acelaşi, căci, în fiecare situaţie, este vorba de a răspunde, cum sublinia Roberto 
Ago, contextului şi exigenţelor imperativului care le impun5. În afară de asta, există 
în opoziţia stabilită de Ch. Rousseau între scopul şi obiectul fiecăreia dintre cele 
două feluri de codificări6, un paradox ori, dacă se vrea, o contradicţie. Dacă 
codificarea internă se prezintă întotdeauna ca un factor de unitate politică, de 
consolidare a statului şi de întărire a legăturii naţionale, totuşi ea nu poate să fie 
redusă, în privinţa obiectului său, la un simplu procedeu formal de aranjare a 
regulilor de drept; ea este, în mod necesar, mai importantă şi, de altfel, variabilă de 
la un stat la altul. Invers, dacă codificarea internaţională nu are niciodată un 
caracter exclusiv formal şi evocă întotdeauna fondul dreptului, este dificil de 
conceput că scopul său social să fie unul de ordin pur tehnic, vizând exclusiv a 
pune capăt incertitudinii regulii de drept. Desigur, o atare comparaţie poate 
cunoaşte şi alte faţete, dar ea îşi menţine caracterul relativ, în ciuda căruia 
raporturile dintre acestea marchează procesul general de codificare. 

1. RECODIFICAREA POST-MODERNĂ  
ŞI DIMENSIUNILE SALE 

După iniţierea şi desfăşurarea sa începând cu secolul al 18-lea, procesul de 
codificare este marcat astăzi major de evoluţiile şi particularităţile societăţii  
post-moderne, care au impus o recodificare masivă, aflată în plină desfăşurare. 

 
5 Roberto Ago, La codification du droit international et les problèmes de sa réalisation, în Études 

en hommage à P. Guggenheim, Institut des hautes etudes internationales de Genève, 1968, p. 94. 
6 Ch. Rousseau, Droit international public, t. I, p. 345 şi urm. 
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Noul val de recodificări constituie, incontestabil, unul dintre fenomenele 
legislative cele mai semnificative ale ultimelor decenii. 

La nivel global, începând cu a doua jumătate a secolului trecut mai multe ţări 
s-au angajat în recodificarea progresivă, dar parţială, materie cu materie, mai ales 
în dreptul privat, începând prin unele ajustări deosebit de sensibile la evoluţiile 
sociale, precum dreptul persoanelor ori cel al familiei, apoi extinzând această 
recodificare la alte segmente ca, de pildă, la dreptul obligaţiilor. Aşa, de exemplu, 
Germania a reformat întreg dreptul persoanelor şi familiei în ultimele decenii ale 
veacului trecut, înainte de a renova partea din Codul civil (B.G.B.) relativă la 
dreptul obligaţiilor. 

Alte state au optat pentru o recodificare de ansamblu, urmând exemplul 
Italiei, care a deschis calea în 1942, printr-un nou Cod civil, de factură monistă, 
conjugând tradiţia cu modernitatea. 

Alţii, din raţiuni pur tehnice, au adoptat noi coduri, de exemplu Olanda a 
substituit codul său civil din 1838, învechit, cu noul Cod civil, N.B.W., intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 1992, iar Brazilia a procedat, în acelaşi mod, prin noul Cod 
civil din 2002. Uneori, consideraţiile politice s-au îmbinat cu exigenţele de natură 
tehnică; semnificativ este, în acest sens, exemplul Québec-ului: provincia 
canadiană Québec a înlocuit Codul civil al Canadei de Jos din 1866, dominat de 
ideologia liberală şi influenţa catolicismului, cu un Cod civil al Québec-ului, 
aferent contextului complex actual, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994. 

În sfârşit, o codificare globală s-a justificat, uneori, prin considerente 
esenţialmente politice, precum în cazul Federaţiei Ruse, care a adoptat un nou Cod 
civil, intrat în vigoare în 1996, înlocuind Codul civil sovietic adoptat în cadrul 
URSS, în 1922. 

În această perspectivă, recodificarea generală a materiilor tradiţionale – civil 
şi penal, cu repercusiuni majore, pe calea adoptării abordării moniste în planul 
dreptului privat – efectuată în România în ultimii ani, s-a justificat preponderent 
prin nevoia de resistematizare a reglementărilor, dezvoltate haotic şi contradictoriu, 
mai ales în urma evoluţiilor post-1989, şi tradiţionala tendinţă de imitare, rezultând 
o formulă care, cel puţin din anumite puncte de vedere, se înscrie în rândul 
„valului” de coduri post-modern. 

În orice caz o asemenea operaţiune de recodificare majoră presupunea o ştiinţă 
şi o artă dificilă, care poate întâmpina diferite obstacole, ţinând, în principiu, de un 
asemenea demers complex, în frunte cu cele de ordin ideologic şi psihologic7. 

Într-adevăr, realizarea oricărei codificări presupune o alegere, care prezintă o 
semnificaţie particulară în cazul unei recodificări. Cel mai adesea, există tentaţia 
imediată de a copia ori de a respinge, dar, ca întotdeauna cea mai potrivită 
rămânând situaţia de mijloc, mai nuanţată. După înţeleptele sfaturi ale lui Portalis, 
 

7 Remy Cabrillac, D'un code à l'autre, les difficultés d'une recodification, în vol. De code en 
code. Mélanges en l'honneur du doyen Georges Wiederkehr, Ed. Dalloz, Paris, 2009, p. 53–63. 
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trebuie să ne păzim „de spiritul de sistem care tinde să distrugă orice”; se cuvine 
apoi să luptăm „împotriva spiritului de superstiţie, de servitute şi de apatie care 
tinde să respecte totul”. Dacă o recodificare trebuie să ştie să se libereze de 
opţiunile operate de vechea codificare, care au devenit piedici din raţiuni ce ţin de 
evoluţia juridică, socială ori economică, ea nu trebuie nici să le abandoneze, din 
simplă preocupare de a da impresia de inovaţie. 

Din punctul de vedere al metodei, două sunt folosite în mod tradiţional: 
codificarea-modificare, care operează o modificare a textelor existente şi 
modificarea-compilaţie care se mărgineşte să le adune, dându-le o nouă formulă. În 
privinţa unei recodificări, trei metode sunt posibile: o codificare-modificare de 
ansamblu, care să conducă la înlocuirea unui cod prin altul; o codificare-modificare 
progresivă, care ajunge la refacerea totală a unui cod materie pe materie sau, în 
fine, o codificare-compilaţie. 

Alegerea unei metode de recodificare depinde de mai mulţi factori. Să 
precizăm, înainte de toate, că tradiţia istorică şi mai precis, metoda utilizată în 
privinţa codului preexistent nu este un factor determinant în acest sens, dar nici 
absolut indiferent. 

Dincolo de aceasta, un prim factor important care ar putea influenţa alegerea 
unei metode este timpul; o compilaţie sau chiar recodificare-modificatoare progresivă 
pot fi realizate mult mai repede decât o recodificare-modificare de ansamblu care prin 
amploarea sa poate presupune o perioadă de timp mai îndelungată, chiar cu riscul de a 
nu mai ajunge niciodată la adoptarea noului cod preconizat. 

Un alt element îl reprezintă funcţia conferită acestei recodificări, ameliorarea 
dreptului existent, doar în privinţa fondului sau a formei, ori a amândurora şi, mai 
ales, în ce măsură. 

O recodificare se justifică cu atât mai mult cu cât ea vizează îmbunătăţirea 
fondului dispoziţiilor existente. Se cuvine remarcat că o simplă recodificare-
compilaţie escamotează, prin definiţie, chiar orice reformă a fondului. O 
recodificare-modificare de ansamblu, preluând un anumit recul faţă de evoluţiile pe 
termen scurt, permite avantajul ca, prin revizuirile succesive, să facă să evolueze 
dreptul, plasându-l deasupra trecătoarelor fenomene la modă. 

O recodificare se justifică, de asemenea, dacă ameliorează forma dreptului 
existent, coerenţa arhitecturii de ansamblu şi aranjarea dispoziţiilor sale. 

Din acest punct de vedere, alegerea unei recodificări progresive riscă să 
afecteze această coerenţă, conducând la reunirea, în acelaşi cod, de dispoziţii care 
nu au fost adoptate în aceeaşi epocă ori în acelaşi context. 

Desigur, compilaţia niciodată nu va surprinde complet dreptul constant, ceea 
ce afectează în mod incontestabil coerenţa demersului metodologic. 

În altă ordine de idei, o recodificare presupune şi o alegere de ordin tehnic, a 
unei delimitări a materiei ori a unei structuri generale, în faţa cărora se află 
multiple dificultăţi. 

Prima dintre ele poate să se nască din noile întrebări care nu s-au putut pune 
cu ocazia codificării originale. O a doua s-ar putea să provină din aceea că evoluţiile 
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(sociale, juridice etc.) au putut reînnoi termenii dezbaterii tranşate, în contextul 
codificării iniţiale şi punerii astfel în discuţie a soluţiei reţinute atunci. 

În fine, orice codificare, chiar dacă după efectuarea sa a avut loc o 
cristalizare a dreptului existent, nu poate să oprească cursul timpului şi modificarea 
împrejurărilor de aplicare a legilor. Până şi cele mai solide şi reuşite capodopere 
legislative care au marcat istoria civilizaţiei umane, au avut nevoie de renovări şi  
ajustări periodice, pentru a-şi îndeplini cât mai bine rolul conferit, făcând astfel 
inevitabilă şi recodificarea, indiferent de amploarea şi formele de realizare a ei. 

2. ALTE PROBLEME 

Deşi prezente în orice codificare şi cu atât mai mult în cadrul unei 
recodificări, problema transpunerii jurisprudenţei în coduri şi cea a artei de a scrie 
un asemenea document sunt adesea ignorate de analiza teoretică, de aceea le 
acordăm atenţia de mai jos în abordarea noastră. 

2.1. Transpunerea jurisprudenţei în coduri 

În condiţiile în care, la toate nivelurile şi în toate planurile jurisprudenţa 
joacă un rol tot mai important în dezvoltarea dreptului, transpunerea concluziilor 
sale în noile coduri, în cadrul procesului de recodificare ocupă un loc deosebit. 

Termenul „transpunere”8 este ambivalent, implicând deopotrivă acţiunea şi 
rezultatul său. Prezent în vocabularul juridic în privinţa obligaţiei statelor membre 
ale U.E. de a introduce în dreptul lor intern directivele unionale prin acte normative 
naţionale, ea semnifică în materie de codificare deplasarea concluziilor jurisprudenţiale 
în textul codului, în urma unei operaţiuni de ajustare, consolidându-i-se astfel rolul 
de izvor de drept. 

Este vorba, în concret, de două operaţiuni succesive şi interdependente: o 
operaţiune intelectuală, care presupune un exerciţiu de recalificare şi unul de 
interpretare şi o operaţiune materială, care implică, pe de o parte, deplasarea propriu-
zisă a jurisprudenţei, iar pe de alta, adaptarea acesteia la contextul codificării. 

Recalificarea e înţeleasă aici drept căutarea echivalenţei posibile a două  
noţiuni diferite, folosite succesiv de legiuitor. Pot fi întâlnite astfel diferite cazuri 
de manifestare, cu trei exemple graduale de la mai simplu la mai complicat. 

Cea mai simplă recalificare se reduce la schimbarea numai a terminologiei; 
ea constă într-o echivalenţă pur şi simplu şi ipoteza se apropie de cea a codificării 
dreptului constant. 

 
8 Alain Lienhard, La transposition de jurisprudence dans les codes, în vol. De code en code, 

mélanges en l'honneur du doyen Georges Wiederkehr , Ed. Dalloz, Paris, 2009, p. 527–539. 
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Următoarea, crearea unei noi noţiuni presupune adaptări notabile, o intervenţie 
redacţională, rezultând, în final, o soluţie exportată din contextul său original într-
un altul mai complex, stabil şi coerent. 

Evoluţia unei noţiuni are un caracter intermediar, dar reprezintă ipoteza cea 
mai frecventă şi implică, pe de o parte, trecerea fiecărei soluţii prin proba unui nou 
criteriu de utilitate, iar pe de alta amenajarea de semnificaţii suplimentare ori o mai 
bună precizare a celor existente. 

Reinterpretarea se exprimă în efortul de corelare a diferitelor soluţii avansate 
în jurisprudenţă, evaluare a impactului lor asupra normelor legale care le fac 
obiectul şi previzionare a celor mai adecvate soluţii preconizate, în vederea 
legiferării lor prin codificare. 

Referitor la transpunerea jurisprudenţei ca operaţiune materială, aceasta 
presupune, ca primă etapă, deplasarea, transferul în sensul unei grefări a soluţiilor 
jurisprudenţiale pe o dispoziţie legislativă preexistentă, cu ajustările necesare unei 
atari operaţiuni. Transplantul poate fi unul „în bloc” sau „pe bucăţi”, important 
fiind, în cele din urmă, ca acesta să fie bazat pe compatibilitatea dintre cele două 
părţi şi astfel să reuşească atingerea scopului propus. 

Adaptarea semnifică intervenţia codificatorului asupra concluziei jurispruden-
ţiale transpuse, în scopul ca aceasta, pe de o parte, să se insereze armonios în cadrul în 
care a fost transferată, iar pe de alta, să-şi păstreze o parte din semnificaţiile de origine. 
Această intervenţie merge de la simpla amenajare terminologică ori de concordanţă a 
textelor, spre a elimina confuziile de interpretare. 

2.2. Arta de a scrie un cod 

Aşa cum s-a afirmat, pe bună dreptate, există şi o adevărată artă de a scrie o 
lege şi cu atât mai mult un cod, artă care nu cunoaşte legi general valabile. Mai 
mult decât în alte domenii poate, arta de a scrie un text devine, în acest caz, arta de 
a gândi, de a simplifica, sistematiza, exprima şi comunica cu toţi membrii 
comunităţii, de la savant, la analfabet9. 

Ceea ce presupune capacitatea de a şti şi priceperea de a fasona mesajul şi 
tonalitatea lui spre a-l face perceput aşa cum se cuvine, după împrejurări şi 
destinatari. Fiecare cod, în funcţie de domeniul de  reglementare, epocă istorică de 
apartenenţă, emitent oficial şi împrejurări concrete de elaborare şi adaptare, are 
astfel şi propria sa alchimie lingvistico-literară. 

Secretele artei elaborării lui, dacă ne luăm, de exemplu, după codul civil 
napoleonian, se referă, în principal, la modularea corespunzătoare a limbajului, 
popular şi savant, ridicarea la maximum sub formă de adagii, cu trimiteri la 
jurisprudenţă, cutumă, raţiune şi spiritul vremii, spunerea doar a esenţialului în 

 
9 Gérard Cornu, L'art d'écrire la loi, în Le Code civil, rev. „Pouvoirs”, no. 107, Editions du Seuil, 

Paris, 2003, p. 5–10. 



28 Mircea Duţu 8  

creuzetul redactării pe articole. Izvorul este profund, divers şi bogat. Arta de a scrie 
o lege şi un cod rămâne una artizanală; în fiecare ţară el este istoric, cultural şi 
idiomatic. Pentru a fi acceptat de lingvişti şi înţeles de toţi cetăţenii, în litera şi 
spiritul său, prezenţa în textul oficial publicat în „Monitorul oficial”, premisă 
esenţială a efectivităţii şi realităţii lor, legea şi codul trebuie să beneficieze de 
cuprinsul absolut şi tehnicile cele mai avansate. 

Nu în ultimul rând, ca arhitectură şi nu fără legătură cu aceasta, scrierea unui 
cod trebuie să poarte cu adevărat semnătura poporului său. 

3. CAZUL ROMÂNIEI 

Codificarea modernă a avut loc în ţara noastră cu o oarecare întârziere, 
primul „val” de noi coduri producându-se abia în deceniul şapte al veacului al 19-
lea, mai ales prin preluarea legiuirilor franco-belgiene, ale Europei vestice în 
general, în a cărei orbită economică cele două principate româneşti intraseră încă 
din 1829, în urma păcii de la Adrianopole şi se consolidase prin hotărârile 
Tratatului (1856) şi apoi ale Convenţiei (1858), ambele de la Paris. Ea s-a impus 
din două raţiuni principale: în plan formal, nevoia de resistematizare şi 
uniformizare a legislaţiei, în urma Unirii din 1859, iar pe fond, necesitatea unui 
sistem juridic nou, radical diferit de cel anterior, de tip feudal, corespunzător noilor 
date definitorii ale statului român modern, de factură liberală, elaborat, acceptat şi 
impus la nivel european. 

Soluţia împrumutului legislativ extern masiv şi rapid la care s-a recurs a fost 
privită de cei mai mulţi contemporani ca un lucru inevitabil, deşi rezervele faţă de 
modul în care a avut loc erau numeroase. Criticile cele mai radicale au venit din 
partea şcolii latiniste, adepta tradiţionalismului roman şi din cea a grupării 
junimiste, deosebit de necruţătoare în privinţa reformelor, care impuneau forme 
fără fond, dar din perspective diferite. Astfel, cel mai important reprezentant al 
primeia, Simion Bărnuţiu, era adeptul tezei codificării care ţine seama de istorie, de 
autohtonie şi de stat şi, în consecinţă, considera că: „În evoluţia continuă a 
dreptului nostru pe bazele străbune se va arăta puterea vitală şi regeneratoare a 
naţiunii noastre, iar în adoptarea codicilor străini, decadenţa ei”10. În acest context, 
el formula ca soluţie revenirea la dreptul roman, cu marile sale principii: autonomia 
individuală, care domină dreptul privat, libertatea proprietăţii celei mai perfecte, 
fondarea legilor şi a statului prin pact liber şi voinţă generală, principiul republicii 
şi al spiritului public, principiile anticei onestităţi, egalităţii şi al bunei credinţe, 
principiile cele mai profunde şi mai precise despre dreptul public şi privat, 
persoanele, bunurile şi obligaţiile, prezumţiile în favoarea nevinovăţiei, pentru 
libertatea persoanei şi a proprietăţii. 
 

10 Simion Bărnuţiu, Dreptulu publicu alu Românilor, Iaşi, 1867, p. 1. 
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Gruparea junimistă, cu mentorul său Titu Maiorescu, se pronunţa împotriva 
importului cultural şi legislativ, denunţând avalanşa formelor străine, fără fond 
românesc. Ei criticau însă şi soluţia bărnuţiană, pe care o considerau tot atât de 
utopică şi periculoasă ca şi introducerea fără discernere a legiuirilor franco-
belgiene. Nu era necesară, aşadar, o legislaţie ideală, ci una adecvată împrejurărilor 
şi stadiului evolutiv al societăţii; dacă se introduceau instituţii juridice perfecte din 
punct de vedere teoretic şi în consonanţă cu evoluţiile şi trebuinţele de ultimă oră 
ale statelor din vest, nu se introduceau decât simple forme inadecvate, dacă nu 
contrarii fondului societăţii româneşti. O involuţie, mai degrabă decât o evoluţie. 
Or un asemenea obiectiv presupunea un efort ştiinţific masiv pe care, din varii 
motive, în frunte cu graba cu care s-au realizat reformele, societatea românească a 
timpului nu l-a putut asigura. 

Chiar şi după crearea celor două facultăţi de drept – de la Bucureşti şi  
Iaşi – şi marea codificare aferentă domniei lui Alexandru I. Cuza (1859–1866) 
„cultura ştiinţifică n-a mers în raport cu lăţimea dreptului. El s-a lăţit mai mult 
decât s-a înălţat”11. 

Într-adevăr, şi în deceniile care au urmat, s-a ignorat definiţia lui Bentham că 
legea este, trebuie să fie expresia unei necesităţi sociale, gloria de a o iniţia, adopta 
şi publica în „Monitorul Oficial” fiind mult mai seducătoare. Dar cu riscul amintit 
încă de anticul Horaţiu, că timpul nu respectă ceea ce se face fără el! 

Dintre toţi factorii, consideraţi pe atunci de către Edmond Picard că ar 
contribui la evoluţia  dreptului, numai intruziunea străină şi imitaţia au jucat un rol 
decisiv. În plus, mai mult ne-am adaptat noi viaţa juridică, fondul, la regulile 
codurilor, forma, decât a pus legiuitorul noua legislaţie de împrumut în 
concordanţă cu trebuinţele, măsurile şi tradiţiile noastre. În acelaşi sens a mers şi 
jurisprudenţa, mai ales cea din domeniul dreptului civil, care nu a făcut efortul de 
adaptare, prin aplicare concretă a europeneştilor reglementări la realităţile 
româneşti, ci s-a mărginit la a impune concluziile jurisprudenţiale aferente 
codurilor de origine, ceea ce a adâncit şi mai mult discrepanţa dintre formă şi fond. 

Totuşi, treptat ştiinţa juridică a fost solicitată şi s-a implicat în procesul de 
codificare, antrenând în acest scop şi jurisprudenţa, cu rezultate pe măsură. Un 
prim pas s-a făcut în privinţa Codului comercial de la 1887, care nu mai prezenta o 
simplă preluare a modelului, rezultând o imitare mai puţin fidelă a acestuia, din 
combinarea dispoziţiilor Codului italian (1882), cu cele din Codul şi legea 
cambială germană, introducerea unor reguli de drept românesc, rezultând astfel 
adeseori soluţii originale (exemplu, materia acţiunii cambiale). 

Tendinţa de originalitate şi adoptare a reglementărilor juridice la nevoile 
economico-sociale s-a accentuat şi mai mult în cadrul amplei reforme a Codului de 
procedură penală din 1900. De altfel, operă a marelui jurisconsult Vasile Boerescu, 
la 1864 acest cod fusese cel mai puţin imitator dintre codurile Cuza. 
 

11 C.C. Arion, Ştiinţa dreptului la noi, în „Revista critică de drept, legislaţie şi jurisprudenţă”, 
anul I, no. 1, 1910, p. 6–7. 



30 Mircea Duţu 10  

Cel mai important element de originalitate rămăsese instituţia tribunalului de 
notariat, care ne despărţea mult de practica occidentală în domeniu. La rândul său, 
jurisprudenţa în materie care fusese mai atentă cu realităţile româneşti, a fost 
preocupată mai puţin de cea dezvoltată de modelul francez şi a făcut sforţări 
importante pentru a răspunde trebuinţelor sociale pentru care legea a fost făcută. 
Astfel, concluziile acesteia au contribuit major la accentuarea originalităţii codului 
de procedură civilă, cu ocazia modificării sale majore de la 1900. 

După Primul Război Mondial, sub impulsul desăvârşirii statului naţional 
unitar român şi în condiţiile adoptării noii Constituţii de la 29 martie 1923, marea 
codificare a revenit iarăşi în actualitate. 

Obiectivul prioritar era acela de a evita accentuarea spiritului formal, prin 
uniformizarea şi realizarea unei noi codificări, menite să ajute „la unificarea 
sufletească, economică şi politică a statului român” (Petre Pandrea). 

Pentru ieşirea din starea de fragmentare legislativă, păguboasă pentru noul 
mers al statului român, s-au propus trei soluţii. Prima viza extinderea legilor de 
origine franco-italo-belgiană, cu unele capitole germane, care prinseseră rădăcini în 
vechiul Regat, în provinciile alipite. O a doua, hibridă, consta în combinarea legilor 
ungureşti, ruseşti şi regăţene, într-o sinteză general acceptabilă şi care să satisfacă 
particularităţile tuturor marilor regiuni istorice ale ţării. În fine, cea mai potrivită şi 
care avea să fie adoptată o reprezenta crearea unei noi legislaţii, în conformitate cu 
semnificaţiile marilor evenimente petrecute şi cu ţelurile de unitate, dezvoltare 
modernă şi anvergură europeană ale noului stat român. 

Dar cum, cine şi cu ce metodă să realizeze această mare operă de (re)codificare, 
ce se confunda, în situaţia de atunci a României, cu una de unificare? În privinţa 
primei întrebări s-au cristalizat două răspunsuri. Primul, formulat şi susţinut de  
C. Hamangiu respingea ideea instituirii unor comisii în acest sens şi considera că 
fiecare cod ar trebui să fie creaţia unei singure personalităţi. „După noi, – scria 
marele magistrat şi jurisconsult –, unificarea nu se poate face cu comisii, instituite 
ad-hoc sau cu caracter de perpetuitate (Consiliul Legislativ). Unificarea nu poate fi 
decât opera unui singur om, în fiecare ramură de drept, a celui mai ales spirit 
juridic ce-l are epoca noastră. O singură excepţia s-ar putea face pentru Codul civil 
din cauza nevoii imperioase de a-l avea gata, cât mai curând, ar putea lucra doua 
sau mai multe persoane, strict înrudite din punct de vedere al concepţiilor, 
împărţindu-ţi materia. Lucrarea va trebui să aibe la urmă pecetea revederii unui 
singur om. Astfel s-au înfăptuit marile codice şi legile de seamă în alte ţări... Luaţi 
toate codurile şi legiuirile Munteniei şi Moldovei şi veţi vedea că ele au drept autor 
o singură persoană, un jurist de seamă sau un mare cărturar. Ideea comisiilor este o 
ideie nenorocită, pentru că omul lucrând în adunare, îşi pierde individualitatea, 
caută să scape de răspundere şi devine mediocru, adaptându-se mediului. Comisiile 
au apărut la noi mai mult ca un mijloc de a compensa salariile scăzute ale 
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funcţionarilor şi de a constitui, în mâna guvernului, o marjă pentru cei ce erau 
necesari de a fi atraşi”12. 

Totuşi, amploarea operei de codificare (unificare) şi urgenţa ei aveau să impună 
crearea unui organism specializat, cu activitate permanentă, respectiv a Consiliului 
Legislativ (1926), care şi-a asumat o asemenea responsabilitate, cu implicarea marilor 
specialişti ai timpului şi sub conducerea personalităţilor în materie. 

În privinţa concepţiei codificării, ea trebuia să răspundă nevoii interne şi să 
fie circumscrisă conjuncturii europene. După „şocul” modernizării produs prin 
reformele lui Cuza, în virtutea dreptului la autodeterminare a popoarelor 
recunoscut deopotrivă de Declaraţia lui W. Willson şi cea a lui V.I. Lenin, statul 
român se extindea în graniţele sale naturale şi etnice. 

Obiectivul prioritar devenea acum „dezvoltarea pe verticală”, urmând calea 
capitalistă şi lozinca „prin noi înşine” a modernizării. 

În context juridic, orientarea dreptului naţional şi raţionalist cu tendinţe de 
universalizare, aferente mondializării dizolvată în 1914, face loc, odată cu formarea 
şi desăvârşirea de noi state naţionale, dreptului istoric în care se pun în evidenţă 
caracterele indigene. Codificarea ţine seama de istorie, de autohtonie şi de 
imperativele noului stat întemeiat13. Dreptul nu mai este atât creaţia artificială a 
unui înţelept legiuitor, ci sistematizarea unor date istorice; în urma unei îndelungi 
evoluţii şi transformări sociale se cristalizează idei şi concepte, norme şi tendinţe 
normative pe care juristul le scoate la iveală şi le ridică la rangul de legi.  

Însăşi respectarea, coercitivitatea lor îşi are astfel rădăcinile într-un consens 
al grupării, comunităţii din care au ieşit, iar nu în absolutul unor fantomatice 
imperative ale raţiunii umane. 

Referitor la contextul extern, în mai toate statele europene se declanşaseră 
preocupări în vederea elaborării unor noi legiuiri în domeniile fundamentale ale 
dreptului. Nevoia de codificare se impunea deopotrivă din perspectiva sistematizării, 
raţionalizării şi stabilirii unei noi coerenţe a ordinii juridice şi, mai ales, cea a 
reflectării şi exprimării transformărilor social-economice produse sau în curs de a 
avea loc. 

Dar, spre deosebire de altă dată, acum ştiinţa era chemată să participe la 
efortul de codificare şi să contribuie la întocmirea noilor legiuiri; specialiştii cu 
necontestată competenţă profesională şi practicienii cu vastă experienţă au fost 
astfel solicitaţi să contribuie cu ştiinţa şi expertiza lor la ampla reformă juridică 
aşteptată. Dificultăţile erau sporite din cauza faptului că, pe de o parte, societăţile 
europene erau încă în faza de tranziţie, noul model de dezvoltare nu-şi fixase 
definitiv şi temeinic contururile, iar pe de alta era nevoie nu de o simplă 
 

12 C. Hamangiu, În preajma viitorului Cod civil, în rev. „Pandectele române”, Caietul I, 1928, 
p. 9; în acelaşi sens, şi A. Rădulescu, Unificarea legislativă, 1927, p. 38–39. 

13 Petre Pandrea, Filosofia politico-juridică a lui Simion Bărnuţiu, Editura România Press, 
Bucureşti, 2007, p. 108–109. 
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sistematizare legislativă, ci se afirma imperativul unei reforme profunde la nivelul 
concepţiilor şi ideilor. 

Aşa se face că, aiurea şi la noi, timp de aproape un deceniu şi jumătate, 
proiecte preliminarii, proiecte şi contraproiecte, s-au succedat cu repeziciune, fără a 
reuşi să găsească formula potrivită, acceptată şi impusă ca lege. În cele din urmă, 
preocuparea elaborată prin colaborarea ştiinţei cu practica elaborării legilor avea să 
pălească sub impactul evoluţiei rapide a evenimentelor, în cadrul cărora 
totalitarismul de la sfârşitul deceniului 4 al secolului trecut avea să-şi impună 
propriile coduri. Puternicul accent conjunctural avea să le facă provizorii, unele chiar 
rămânând la stadiu de proiect (chiar adoptat, dar nepus în vigoare, cum a fost cazul 
codului civil, codului de procedură civilă şi codului comercial Carol al II-lea !). 

Cel de Al Doilea Război Mondial, prin împărţirea ideologică a Europei şi a 
lumii avea să aducă şi transformări fundamentale la nivelul dreptului, al concepţiei 
şi sistemului său normativ, cu repercusiuni corespunzătoare asupra procesului de 
codificare. 

În statele „socialiste” din Europa Centrală şi de Est au fost adoptate, în 
primul rând, noi coduri penale şi de procedură penală şi, în multe dintre ele, civile 
şi de procedură civilă sau coduri economice, specifice economiei hiperplanificate. 

4. CONTRIBUŢIA INSTITUTULUI DE CERCETĂRI JURIDICE (I.C.J.) 
LA DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII CODIFICĂRII 

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române a adus o contribuţie 
semnificativă la dezvoltarea teoriei şi practicii codificării în ţara noastră, cu ocazia 
elaborării proiectelor codului penal şi codului de procedură penală, adoptate la  
21 iunie 1968 şi, respectiv, a proiectului preconizatului nou Cod civil, publicat în 
1971 şi aceasta cu atât mai mult cu cât, până în 1971, a îndeplinit, de facto şi 
funcţia de „Consiliu legislativ”. 

Astfel, echipa de specialişti a Institutului, coordonată de prof. Vintilă Dongoroz, 
a avut un rol important în elaborarea proiectului Codului penal din 1968, context în 
care a pus în practică reguli şi tehnici relevante de codificare, exprimate teoretic 
parţial într-un studiu publicat în anul 196814. 

Ele au continuat, în noile condiţii istorice, experienţele şi ideile în domeniu 
ale marelui penalist exprimate de-a lungul timpului şi, în special, în contextul 
preocupărilor de codificare din deceniile 3 şi 4 ale veacului trecut care au premers 
„codurile Carol al II-lea”, în frunte cu Codul penal şi Codul de procedură penală 
din 1936. 

O teză importantă relevată în aceste împrejurări a fost aceea a condiţionării 
oricărei codificări penale de o „desăvârşită adaptare la realităţi şi deci o perfectă 

 
14 Prof. dr. doc. Vintilă Dongoroz, Sinteze asupra noului Cod penal al R.S.R., în revista 

„Studii şi Cercetări Juridice”, 1969, nr. 1, p. 7–35. 
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cunoaştere a acestora”15. În cadrul acestui complex de realităţi de care ar trebui să 
se ţină riguros seama în elaborarea legilor (codurilor) penale, trei se impun ca 
fundamentale. Prima ar fi realitatea privind fenomenul criminalitate (luată în 
sensul de activităţi care reclamă o reacţie represivă); întrucât aceasta din urmă nu 
este decât una dintre modalităţile luptei împotriva criminalităţii, se impune, ca un 
„imperativ categoric” o adaptare a legii penale, în mijloacele, funcţia şi finalitatea 
sa, la datele reale ale infracţionalităţii. Ar fi vorba nu de o adecvare simplistă, de o 
transpunere pură şi simplă a datelor şi o modelare a represiunii numai după aceste 
date, fiindcă între fenomenologia activă (criminalitatea) şi fenomenologia reactivă 
(represiunea) nu se poate concepe o absolută corespondenţă. O a doua realitate 
reper în codificare o reprezintă, în concepţia profesorului Dongoroz, cea privind 
fenomenul coeziunea socială (luat în sensul de cerinţe – aspiraţii ale vieţii de relaţie 
care reclamă o energică protecţie juridică); ea se impune drept condiţionalitate „fiindcă 
normele de drept penal tind, ca orişicare alte rânduieli de drept, la realizarea ordinii 
juridice, ce nu este decât acel echilibru armonic în care toate cerinţele-aspiraţii ale 
vieţii de relaţie înăuntrul grupului social, cerinţe-aspiraţii de ordin politic, economic, 
moral etc., îşi găsesc înfăptuirea şi protecţia”16. În fine, dar nu în ultimul rând ar fi 
vorba şi de realitatea privind fenomenul statică socială (luată în sensul de reflexe 
durabile ale trecutului asupra prezentului în viaţa socială); o cerinţă bazată pe 
considerentul că „nimic nu-i mai priculos pentru ordinea juridică decât ruperea brutală 
a oricăror legături cu trecutul”. La orice grup social există un fond static, creat de 
tradiţie, pe care legea penală nu-l poate nesocoti fără a risca să apară ca nedreaptă, 
arbitrară şi tiranică, încât pierzându-şi prestigiul să nu-şi piardă eficacitatea. Drept 
urmare, o lege penală care rupe cu orice trecut se va realiza mai mult prin aplicarea 
silită a normei, decât prin voluntara supunere la exigenţele sale17. 

Adaptarea continuă la aceste realităţi se reflectă în evoluţia dreptului penal, 
orice modificare mai sensibilă intervenită în cadrul celor trei realităţi definitorii 
resimţindu-se imediat la nivelul reglementărilor penale sub forma unei nevoi de 
modificare şi/sau completare a acestora. În acest sens, apar legile speciale, penale 
sau conţinând dispoziţii penale, care apar atât de frecvent şi în aşa număr, formând 
acel drept penal completator dreptului penal ordinar. 

Numai atunci când modificările intervenite în câmpul celor trei realităţi 
fundamentale – criminalitate, coeziune socială şi statică socială – devin profunde şi 
intense, devine necesară reforma, exprimată prin recodificare. 

În acest context unificarea legislativă atât de invocată ca motiv de adoptare a 
noi coduri nu înseamnă implicit şi realizarea de mari reforme, pentru că ea nu 
reclamă decât o nivelare, o aducere la acelaşi numitor, prin selectarea normelor din 
legiuirile existente, pe când o mare reformă presupune importante schimbări, 
 

15 Vintilă Dongoroz, Reforma legilor penale. Realităţi şi dificultăţi, în „Revista penală”, număr 
festiv, 1932, p. 39–48. 

16 Idem, p. 41. 
17 Idem, p. 42. 
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marcând o evoluare spre alte aşezări decât cele existente şi către alte concepţii 
decât cele ce constituie temelia legilor anterioare18. Şi în toate cazurile, legiferarea 
cuprinde o evaluare corectă, o cunoaştere perfectă  a acestor realităţi şi, din această 
perspectivă, configurarea evoluţiilor şi a nevoilor de reglementare având în vedere 
permanenta adaptare. 

Aşadar, întotdeauna ştiinţa trebuie să preceadă legiferarea, codificarea. 
Din această analiză rezultă şi importante concluzii pentru codificare.  

Într-adevăr, şi în privinţa acesteia pentru a distinge între codificarea dreptului 
constant, preexistent, cu caracter preponderent tehnicist, de amenajare, selectare şi 
sistematizare cu precădere a regulilor deja existente, care răspunde nevoilor de 
uniformizare, corelare, coeziune şi raţionalizare legislativă şi codificarea-reformă, 
cu o puternică dimensiune creatoare, care presupune importante schimbări, 
marcând o evoluţie către alte aşezări decât cele existente şi către alte concepţii 
decât cele care constituie baza ideatic-ideologică a legilor în vigoare şi pe care 
acestea o exprimă. Dar în ambele situaţii intervenţia anterioară a ştiinţei este 
absolut necesară, prin măsurarea nevoii de adaptare a legii la cerinţele de 
sistematizare şi  la realităţi şi, în urma acesteia, elaborarea materiei, amplorii şi 
modalităţilor de realizare a schimbării. 

În condiţiile specifice perioadei, noul Cod penal din 1968 „prin conţinutul şi 
forma sa, constituia o operă legislativă perfect unitară, un sistem de drept penal, 
elaborat în concordanţă cu realităţile din ţara noastră, ştiinţific abordate şi bazat pe 
concepţiile şi principiile dreptului penal socialist constructiv consacrate”19. Alături 
de conţinutul social comun al normelor şi principiile purtând amprenta spiritului 
creator al ştiinţei, dreptul penal, modul de „alcătuire”, referitor la care, în privinţa 
Codului penal din 1968 V. Dongoroz preciza că „respiră... profunzimea şi fineţea 
gândirii juridice româneşti”20, reprezintă un element definitoriu al elaborării 
proiectului de cod. Astfel, în acest sens, potrivit marelui penalist, operaţiunea 
decisivă o reprezintă sistematizarea, însoţită de o corectă nomenclatură. Materialul 
normativ cuprins într-un cod penal fiind destul de vast, se impune, pentru buna 
cunoaştere a acestuia şi pentru uşoara lui aplicare practică, să fie divizat şi aşezat în 
despărţăminte şi subdespărţăminte, metodic şi ştiinţific coordonate şi purtând 
denumiri cât mai corespunzătoare conţinutului lor. Unei sistematizări realiste a 
materialului normativ trebuie să-i corespundă o nomenclatură precisă, fiecare 
despărţământ sau subdespărţământ având o denumire proprie, de natură să 
servească nu numai ca un indicator, ci şi ca un adecvat element de interpretare a 
normelor aşezate sub denumirea respectivă21. 

O contribuţie importantă la dezvoltarea ştiinţei codificării dreptului în 
general şi cea a dreptului civil în special a adus-o prof. Mihail Eliescu (1893–1977) 
 

18 Idem, p. 47. 
19 Idem, Sinteze asupra codului penal..., op. cit., p. 5. 
20 Idem, op. cit., p. 6. 
21 Idem, op. cit., p. 12. 
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în contextul preocupărilor şi  eforturilor sale, desfăşurate în cadrul ICJ, de 
recodificare a dreptului civil în aceiaşi perioadă istorică de referinţă, care s-au 
exprimat printre altele în câteva studii publicate în revista „Studii şi Cercetări 
Juridice”22 şi elaborarea şi publicarea, după numeroase forme intermediare, în 
1971, a Proiectului Codului civil al RSR. 

Considerând orice cod deopotrivă un fapt social, (întrucât regulile de 
conduită pe care este chemat să le cuprindă sunt determinate istoric) şi unul 
intelectual (atât prin ordonarea sistematică într-un tot unitar a diverselor reguli pe 
care le conţine, cât şi prin funcţia sa de comunicare), marele „civilist” porneşte de 
la ideea că realizarea sa impune utilizarea mijloacelor şi artificiilor tehnice 
necesare spre a asigura „practicabilitatea” normei de drept, adică pătrunderea sa 
adecvată şi eficace în mediul social. Prin urmare, elaborarea unei legi în general, şi 
cu atât mai mult a unui cod presupune o triplă operaţie: una situată în planul ştiinţei 
(având ca obiect stabilirea „datului” social-economic), o a doua în planul tehnicii 
(constituind materia acestui dat – de obicei nesigură şi echivocă – pentru a-i conferi 
caracterul univoc şi de certitudine necesar, astfel încât datul social-economic să 
devină susceptibil de a fi prefăcut, prin acţiunea organului de stat competent, într-o 
normă juridică, adaptată unor scopuri concrete şi precise, stabilite de acest organ), 
iar a treia, căreia primele două îi sunt subordonate, pe acela al politicii. 

Ca efort produs al inteligenţei, tehnica legislativă ar avea deci rolul de a face 
posibilă înscrierea în ordinea de drept a acelei substanţe care alcătuieşte conţinutul 
dreptului. Din această perspectivă, elaborarea unui cod ca şi a oricărei legi, dar cu 
mai multă putere căci este vorba de sistematizarea amplă a unei întregi ramuri a 
dreptului, ridică probleme nu numai pe terenul ştiinţei, referitoare la cuprinsul 
codului, dar şi în privinţa tehnicii legislative, vizând forma în care îşi vor găsi 
expresia juridică normele de conduită „pe care codul le strânge laolaltă şi le 
sistematizează într-o ordine cugetată”. Este vorba de aspectele privitoare la 
mijloacele şi procedeele folosite pentru a preface social-economicul în juridic, 
pentru ca normele sociale de conduită, postulate direct sau indirect, de baza 
economică a societăţii şi ceilalţi factori de configurare a dreptului ca fenomen să 
devină apte spre a fi edictate de către legiuitor şi, în sfârşit, pentru a face posibilă 
reunirea acestor norme noi, ca şi a celor preexistente codificării, într-un sistem 
unitar, logic coerent. 

Totodată, codificarea se confruntă cu importante probleme ridicate de 
mijloacele şi procedurile tehnicii legislative, cu atât mai mult cu cât, în epoca 
modernă, codul ca atare nu se mai înfăţişează, precum în cazul lui Corpus Iuris 
Civilis al lui Justinian, ca o simplă compilaţie, ci ca amplu ansamblu de norme 
juridice, coordonate sistematic, şi constituie el însuşi un mijloc tehnic. 
 

22 M. Eliescu, Spre un nou Cod civil. Probleme privind conţinutul, în „Studii şi Cercetări 
Juridice”, 1968, nr. 2, p. 213–234; idem, Spre un nou Cod civil. Câteva probleme de tehnică 
legislativă, în „Studii şi Cercetări Juridice”, 1968, nr. 4, p. 595–616; Consiliul legislativ, Proiectul 
Codului civil al Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971. 
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În spiritul unor atari concluzii teoretice generale asupra codificării, M. 
Eliescu a dezvoltat ample consideraţii asupra (re)codificării dreptului civil, 
începând cu necesitatea acesteia, continuând cu contradicţia dialectică dintre forma 
şi fondul codului, problema planului (importanţa sa teoretică şi practică, opţiunile 
fundamentale în această privinţă, titlul preliminar, problema părţii generale, 
justificarea necesităţii acesteia), principii ori directive generale sau cazuistică, ca 
metodă (mod) de exprimare a voinţei juridice, împăcarea exigenţelor contrare şi 
concluzionând cu problema limbii (terminologie şi frazeologie). 

5. „TRADIŢIILE SAVANTE” ŞI CODIFICAREA 

„Tradiţiile savante”23 rămân diverse şi inegale, potrivit timpurilor, locului şi 
obiectului pe care îl vizează. Privite din această perspectivă, nici o codificare nu se 
elaborează pe un loc gol, nu porneşte de la o „tabula rasa”, ci preia tradiţiile 
anterioare, constituind , la rândul său, punctul de plecare spre cristalizarea altora 
noi. În plus, codul are întotdeauna nevoie, ori cel puţin pentru o anumită perioadă, 
de sprijinul tradiţiei savante anterioare pentru a se aclimatiza, în ciuda clauzei de 
abrogare generală a vechiului drept, ca şi când autoritatea ori legitimitatea dreptului 
nou ar depinde de includerea sa într-un lanţ neîntrerupt de reglementări. 
Continuarea tradiţiei anterioare apare astfel ca un fenomen normal, dacă nu chiar 
constant şi obligatoriu. 

Totodată, codificarea nu reprezintă per se un obstacol la constituirea unei noi 
tradiţii savante; dimpotrivă, ea se poate transforma într-un stimul şi o bază de 
afirmare a acesteia. 

În fine, codificările naţionale nu rup şi stopează, în mod necesar, tradiţiile 
savante în Europa; mai întâi, având în vedere împrumuturile de la cod la cod. Apoi, 
şi mai semnificativ, pentru că doctrina înseşi poate să împrumute altui sistem decât 
al său, pentru a-l îmbogăţi, clarifica ori completa. Aceste împrumuturi de la o 
tradiţie savantă la alta poartă, în mod natural, mai ales asupra noţiunilor, decât a 
soluţiilor; desigur, însă nu fără consecinţe practice. Aceste „grefe” ori „importuri” 
sunt, în mod evident, mai mult sau mai puţin reuşite, conform predispoziţiei 
fiecăruia din sistem de a primi transplantul şi potrivit efortului de aculturare 
consimţit de doctrină, fiind astfel posibile toate ipotezele, de la receptarea perfectă, 
până la respingerea totală. 

Proiectele de codificare europene permit o ultimă constatare: cristalizarea 
unei noi tradiţii savante, care exploatează diversitatea tradiţiilor existente şi 
dialogul în căutarea, nu a compromisului intelectual ori a tranzacţiei politice, ci a 
celei mai bune soluţii politice, degajată dintr-o pluralitate de surse şi de experienţe. 
 

23 Traditions savantes et codifications, Colloque Poitiers, 8–10 septembre 2005, L.G.D.J., 
Paris, 2005. 
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Aşadar, nu este vorba de a uita de propriile codificări ori tradiţii savante, ci 
de o mai clară conştiinţă a soluţiilor lor proprii şi a sistemului pe care le produce – 
percepţia fiecărui cod ca expresie, receptacol ori rădăcină a unei tradiţii savante 
este condiţia înseşi a unei asemenea lucrări. Această tradiţie savantă pe cale de 
constituire caută să se înscrie într-o nouă codificare. 

6. ÎN LOC DE CONCLUZII 

În ciuda preocupărilor din unele ţări de adoptare a noi coduri şi la nivel 
european, de elaborare a unui cod al contractelor şi obligaţiilor, din ce în ce mai 
mulţi specialişti vorbesc de un declin al codificării în general, sub toate formele 
sale moderne, novatoare sau administrative. Pentru un asemenea proces tot mai 
evident sunt identificate două cauze principale: transformarea societăţii noastre şi 
denaţionalizarea dreptului24. Referitor la prima, trecerea de la societatea modernă la 
cea post-modernă de astăzi a însemnat o transformare complexă şi radicală. 
Codurile primeia, în frunte cu codul civil, aparţinătoare mai ales veacului al 19-lea, 
bazate pe raţiune, au fondat o nouă societate şi au atribuit un loc particular 
individului. Ca acte de raţiune ele au constituit ansambluri complete, ordonate, 
coerente, bine redactate, destinate a asigura stabilitatea şi securitatea socială, au 
unificat, raţionalizat şi modernizat dreptul. 

Principalele transformări care au afectat societatea sunt: trecerea de la 
instituţie la contract şi de la generalitate la singularitate. Avântul societăţii post-
moderne poate fi reperat prin analiza schimbărilor care au afectat societatea şi 
conceptul dreptului. Relaţiile sociale au devenit mai complexe; raporturile dintre 
individ şi stat s-au schimbat: se constată un declin al autorităţii tradiţionale şi 
apariţia drepturilor individului contra statului. La rândul lor, caracteristicile normei 
juridice şi ideea despre drept au evoluat şi ele. Referitor la primele s-a trecut de la 
generalitate la singularitate şi de la constrângere la flexibilitate. Referitor la a doua 
problemă, dacă redactorii codurilor civile de acum două secole aveau o concepţie 
ontologică asupra dreptului, întrucât îl considerau un principiu de organizare a 
instituţiilor, care trebuia să fie făcut respectat, apărat, protejat înainte de a vrea să le 
schimbe, astăzi domină o viziune sociologică, în care dreptul trebuie în permanenţă 
să se adapteze schimbărilor sociale. Pentru sociologi, efectele sociale ale 
comportamentelor devin preocuparea principală în construcţia dreptului. Aşadar, o 
atare schimbare a concepţiei asupra dreptului face ca acesta să reprezinte mai mult 
o ştiinţă socială. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua cauză a declinului codificării, denaţionalizarea 
dreptului, acesta este un proces complex, în plină desfăşurare. Explicaţia porneşte 
de la faptul că statul nu este decât un coproducător de norme juridice, în condiţiile 
 

24 Dominique d’Ambra, Du déclin des codes, în vol. De code en code, mélanges en l'honneur 
du doyen Georges Wiederkehr, Ed. Dalloz, Paris, 2009, p. 147–175. 
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în care suveranitatea sa a devenit relativă şi împărţită. Odată cu accentuarea 
mondializării, statele nu mai sunt decât o categorie de actori printre alţii, iar noi 
izvoare de drept apar. Ele emană de la societatea internaţională şi în special din 
Europa şi îmbracă forme variate: tratate, convenţii, pacte, carte, directive, 
regulamente, decizii, recomandări, jurisprudenţă. Chiar dacă nu au întotdeauna o 
forţă obligatorie, au una normativă prin aceea că reprezintă modele. Aşadar, 
caracteristicile lor le asigură succesul; ele răspund nevoilor societăţii actuale post-
moderne şi rezultă dintr-un proces complex de producere a normelor. 

Astfel, de inspiraţie liberală şi individualistă, aceste izvoare, drept internaţional, 
dreptul Uniunii Europene ori al Convenţiei Europene a drepturilor omului sunt 
adaptate societăţii  post-moderne. 

Denaţionalizarea dreptului accentuează procesul de declin al codurilor. Dacă 
dreptul european este mai bine adaptat la evoluţia societăţii poate să dea naştere la 
noi coduri? Greu de presupus! Codul pare a nu fi a adaptat la caracteristicile 
actuale ale normei juridice şi nici la formele actuale de exercitare a puterii. 

Astăzi, punerea în ordine de reguli de drept nu poate să fie efectuată decât în 
domenii limitate şi în sectoare relativ protejate de schimbările rapide ale societăţii. 

În aceeaşi perspectivă pesimistă, se invocă şi un aşa-zis fenomen de 
„decodificare”, manifestat mai ales şi tocmat în ţările de tradiţie romano-germanică 
după începutul veacului al XX-lea, altădată „bastionul codificării”, în aşa măsură, 
încât se pune în mod justificat întrebarea: oare, nu cumva aceasta a devenit o  
simplă „formă depăşită” de legislaţie? 

Dar acest pesimism exprimat prin teoriile „declinului codificării” sau ale 
„decodificării” este departe de a fi dominant la nivelul unei părţi importante a 
doctrinei şi al practicilor legislative ale statelor. Aici discuţiile poartă, mai degrabă, 
asupra regulilor şi procedeelor recodificării, iar în virtutea acesteia se află în plină 
desfăşurare noul val de coduri, cel al post-modernităţii, care va exprima o etapă 
nouă a acestui proces multisecular. 
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The author examines the crime of accepting fraudulent financial transactions in the eight of 
the new penal Code.  
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În cadrul infracţiunilor contra patrimoniului, în noul Cod penal un loc 
important îl ocupă şi infracţiunea de acceptarea operaţiunilor financiare efectuate 
în mod fraudulos.  

Prin incriminarea acestei fapte de către noul legiuitor se instituie un plus de 
ocrotire şi, de asemenea, se creează garanţii nu numai pentru bunurile ca entităţi 
patrimoniale, dar şi pentru asigurarea şi menţinerea operaţiunilor financiare 
realizate prin intermediul mijloacelor informatice şi electronice, în cadrul relaţiilor 
sociale referitoare la încrederea persoanei în instituţiile bancare şi în instrumentele 
de plată electronică. 

Noul legiuitor1 a inclus acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod 
fraudulos aşa cum am arătat, printre infracţiunile contra patrimoniului. Este vorba de 
Capitolul IV din Partea specială (art. 249–252 din noul C. pen.) a Titlului II, titlu în 
care sunt înserate „infracţiuni contra patrimoniului”, spre deosebire de codul penal în 
vigoare care nu prevede această infracţiune printre infracţiunile contra patrimoniului, 
fapta fiind preluată din Legea nr. 365 din 20022, art. 28, cu aceeaşi denumire 
marginală: Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos.  
 

* Lect. univ. dr. al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică „Spiru Haret” Bucureşti, 
rionescu_2007@yahoo.com 

1 Legea 286/2009, publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009. 
2 Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 483 din 

5 iulie 2006 (republicată în anul 2006 în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 959 din 29.11.2006). Se 
ştie că, reglementarea din Legea nr. 365/2002 are ca origine Decizia-Cadru a Consiliului din 28 mai 
2001 de combatere a fraudei şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul. 
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Argumentul esenţial folosit de noul legiuitor ar fi acela al practicii europene3, 
susţinând că există reglementări similare în toate statele membre ale Uniunii Europene, 
ceea ce ar justifica o asemenea incriminare şi în noul cod penal român. 

Obiectul juridic generic al infracţiunii de acceptarea operaţiunilor financiare 
efectuate în mod fraudulos îl constituie relaţiile sociale a căror existenţă este asigurată 
prin respectarea normelor referitoare la sistemele informatice şi la mijloacele de plată 
electronice. 

 Obiectul juridic special al faptei incriminate în art. 251 din noul C. pen. ar fi 
acel fascicol de relaţii sociale referitoare la încrederea persoanei în instituţiile 
financiar-bancare care utilizează instrumentele de plată electronice4 sau moneda 
electronică5. De asemenea, sunt ocrotite relaţiile privind securitatea activităţilor de 
comerţ electronic şi cele privind instrumentele de plată electronice.  

Fapta incriminată nu are un obiect material. În sprijinul acestei opinii, s-ar 
putea sublinia că ceea ce legea penală ocroteşte, aşa cum s-a arătat, este încrederea 
persoanei în activitatea de comerţ electronic şi în instrumentele de plată 
electronice. Deşi această infracţiunea nu are obiect material, totuşi în unele situaţii 
activitatea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos s-ar putea răsfrânge 
şi asupra unui obiect material, aceasta putând fi materializat în  instrumentul de 
plată electronic falsificat. 

Structura infracţiunii de acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în 
mod fraudulos prevăzută în noul Cod penal, adică conţintul său juridic, este alcătuit 
din situaţia premisă şi conţinutul constitutiv. 

Referindu-ne la situaţia premisă a acestei incriminări observăm că fapta 
constă din existenţa unor operaţiuni financiare frauduloase efectuate cu mijloace de 
plată electronice, de a căror existenţă făptuitorul ştie şi le acceptă, în oricare din 
formele pe care le descrie legiuitorul în cele trei modalităţi normative.   
 

3 A se vedea Codul penal spaniol, etc. 
4 Instrumentele de plată electronică sunt instrumente moderne ce permit efectuarea plăţilor prin 

evitarea numerarului, folosind serviciile instituţiilor de credit. Regulamentul Băncii Naţionale a 
României nr. 6 din 2006 defineşte instrumentele de plată electronică ca fiind acele instrumente 
materializate sub forma unui suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite 
deţinătorului să utilizeze disponibilităţile băneşti dintr-un cont deschis pe numele său, în vederea plăţii 
bunurilor sau serviciilor achiziţionate de la comercianţii acceptanţi, transferurilor de fonduri între conturi 
şi retragerii de numerar. De pildă, sunt folosite următoarele categorii de instrumente de plată: instrumente 
de plată tip monedă electronică şi instrumentele de plată cu acces la distanţă (de exemplu, cardurile, 
aplicaţiile de tip internet-banking şi aplicaţiile de tip home-banking). A se vedea, Vasile Memeş, Drept 
bancar, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 127; Nadia-Cerasela Aniţei, Roxana Elena Lazăr, Drept 
bancar şi valutar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 51.  

5 Moneda electronică este defintă de OUG nr. 99 din 2006 ca valoarea monetară ce reprezintă 
o creanţă asupra emitentului şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este stocată pe un 
suport electronic; este emisă în schimbul primirii de sume de bani a căror valoare nu poate fi mai 
mică decât valoare monetară emisă şi este acceptată ca mijloc de plată şi de alte entităţi decât 
emitentul. Lucian Săuleanu, Lavinia Smarandache, Alina Dodocioiu, Drept bancar, ediţia a II-a revizuită şi 
adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 366.  
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Subiectul activ nemijlocit (autor sau făptuitor) al infracţiunii poate fi orice 
persoană responsabilă sub aspect penal, deoarece textul nu prevede nicio calitate 
specială pentru aceasta. De regulă însă, subiectul activ al infracţiunii n-ar putea fi 
decât o persoană care posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul tehnologiei 
informaţiei, a sistemelor informatice şi a mijloacelor de plată electronice.  

Cel mai frecvent, asemenea fapte ca acceptarea operaţiunilor financiare 
efectuate în mod fraudulos se săvârşesc de către persoane care, în virtutea 
atribuţiilor lor de serviciu în cadrul instituţiilor financiar-bancare, folosesc moneda 
electronică, mecanismele legate de desfăşurarea operaţiilor bancare care ar putea fi 
în măsură să accepte efectuarea de operaţiuni cu mijloace de plată electronică, deşi 
cunosc caracterul fraudulos al acestor operaţiuni.  

 Ca urmare, ar putea fi subiecţi activi nemijlociţi (autori) ai infracţiunii de 
acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos persoanele care au 
atribuţii de acceptare de operaţiuni financiare în mod curent, în virtutea 
atribuţiilor lor de serviciu6 sau de efectuare de operaţiuni de transfer de fonduri, 
ca şi persoanele cu atribuţii de decizie din cadrul instituţiilor financiar-bancare în 
conformitate cu Regulamentul BNR nr. 6/2006, art. 1, pct. 8, ar putea fi subiect 
activ al infracţiunii şi comerciantul acceptant7 al operaţiunilor financiare care 
folosesc în acest caz cardul sau instrumentul de tip monedă electronică ca mijloc de 
plată, pe baza unui contract încheiat anterior cu o instituţie acceptantă. 

Potrivit regulamentui citat, sunt asimilate comercianţilor acceptanţi şi 
entităţile care nu au calitatea de comerciant. În categoria celor care acceptă 
operaţiunile la care face referire legea şi care ar putea fi subiect activ al acestei 
infracţiuni sunt şi persoanele care fac parte din instituţia acceptantă. De pildă, o 
instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară care oferă comercianţilor 
acceptanţi servicii de acceptare la plată a cardurilor şi/sau a instrumentelor de plată 
de tip monedă electronică frauduloase, în baza unui contract încheiat cu 
comerciantul acceptant, ori oferă servicii de eliberare de numerar la ghişeele sale şi 
în reţeaua proprie de terminale deţinătorilor, deşi cunosc caracterul fraudulos al 
operaţiei care li s-a propus8.  

Subiectul activ al infracţiunii ar putea fi şi procesatorii în domeniul 
instrumentelor de plată electronică, aceştia fiind definiţi de lege ca fiind o 
persoană juridică ce acţionează în cadrul schemelor de plăţi cu carduri, ca 
intermediar între deţinător, comerciantul acceptant, emitent, instituţie acceptantă, 
 

6 Regulament nr. 6 din 11 octombrie 2006, publicat în „Monitorul Oficial”, Partea I nr. 927 
din 15. nov. 2006, cu intrare în vigoare la 15. nov. 2006, privind emiterea şi utilizarea instrumentelor 
de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente. 

7 Comerciantul acceptant este definit de Regulamentul nr. 6 din 2006 ca fiind persoana 
juridică ce realizează acte şi fapte de comerţ şi care acceptă cardul/şi sau instrumentul de plată de tip 
monedă electronică ca mijloc de plată pentru bunurile vândute şi serviciile prestate, pe baza unui 
contract încheiat anterior cu o bancă acceptantă. A se vedea Vasile Memeş, Drept bancar, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2011, p. 130. 

8 Art. 1, pct. 11 din Regulamentul BNR nr. 6/2006. 
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alt procesator şi/sau altă persoană juridică, în baza unui contract încheiat cu 
emitentul/instituţia acceptantă, pentru a facilita transmiterea şi prelucrarea 
tranzacţiilor rezultate prin utilizarea acestor instrumente de plată electronică9. 

De asemenea, subiect activ al infracţiunii ar putea fi deţinătorul instrumentului 
operaţiunilor de plată electronică. Deţinătorul este persoana fizică sau juridică, 
rezidentă sau nerezidentă, care, în baza contractului încheiat cu emitentul 
instrumentului de plată electronică, deţine un instrument de plată electronică emis 
pe numele său ori, în cazul instrumentelor de plată cu acces la distanţă, altele decât 
cardurile, deţine un nume de utilizator, parolă, cod sau orice alt element similar 
care să permită emitentului identificarea acestuia10. 

În ceea ce priveşte subiectul pasiv al infracţiunii, aceştia sunt persoanele fizice 
sau persoanele juridice prejudiciate prin operaţiunile efectuate în mod fraudulos. 

Săvârşirea infracţiunii este susceptibilă de participaţie, sub forma de coautorat, 
instigare şi complicitate. Dacă persoanele care participă, nemijlocit, la săvârşirea 
infracţiunii au calitatea specială cerută de lege, vor fi coautori, în caz contrar, dacă nu 
au calitatea specială cerută de lege, vor fi după caz, instigatori sau complici. 

Conţinutul constitutiv al faptei de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate 
în mod fraudulos, adică ceea ce trebuie să realizeze făptuitorul pentru existenţa faptei 
incriminate, include o latură obiectivă şi o latură subiectivă.  

Sub aspectul laturii obiective infracţiunea de acceptare a operaţiunilor 
financiare efectuate în mod fraudulos presupune existenţa elementului material, a unor 
cerinţe esenţiale, a urmării imediate şi a raportului de cauzalitate, între elementul 
material şi urmarea imediată. 

 Elementul material al laturii obiective al infracţiunii constă în acţiunea de 
acceptare a operaţiunilor financiare frauduloase, în următoarele trei modalităţi 
normative alternative: acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau 
descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, 
cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică 
falsificat; acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare 
a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este 
efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică, utilizat fără 
consimţământul titularului său şi acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, 
încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de 
fonduri, cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de 
identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. 

În cazul modalităţii normative, prevăzute în alineat 1 în art. 251, cerinţa 
esenţială pentru existenţa infracţiunii constă în realizarea operaţiunilor nelegale 
prin folosirea unui instrument de plată electronic falsificat sau utilizat fără 
consimţământul titularului sau transmiterea neautorizată a datelor de identificare.  
 

9 A se vedea Vasile Memeş, Drept bancar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 128. 
10 M. Of. nr. 297 din 15.11.2006. 
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De observat că toate operaţiile autorului se fac pe seama subiectului pasiv, 
adică al unei persoane fizice sau juridice care suferă consecinţele materiale ale 
operaţiilor financiare. Aceasta înseamnă că prin incriminarea faptei de acceptare a 
operaţiunilor financiare în mod fraudulos, autorul acţionând cu ştiinţă, aşa cum este 
prevăzut în texul incriminator, obţine unele avantaje materiale prin operaţiile 
financiare pe seama subiectului pasiv.  

În cazul modalităţii de comitere prevăzută de noul legiuitor în al. 2 al art. 251, 
cerinţa esenţială este ca acceptarea operaţiunilor prevăzute în primele două modalităţi 
de către făptuitor să se facă cu ştiinţa acestuia despre efectuarea operaţiunilor, prin 
utilizarea neautorizată de date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare 
fictive. Sub acest aspect, avem unele rezerve asupra modalităţii prevăzute în al. 2 al art. 
251 din noul Cod penal.  

Urmarea imediată constă în starea de pericol la adresa securităţii tranzacţiilor 
electronice, pentru interesele titularului instrumentului de plată electronică.  

Această infracţiune ar putea produce pagube materiale importante, nu numai 
pentru titularii instrumentelor de plată electronică, ci şi pentru instituţiile emitente. 
Textul de lege nu cere însă, pentru existenţa acestei infracţiuni, să se producă un 
prejudiciu, astfel ca ea va exista chiar dacă acesta nu s-a produs.  

 În sfârşit, pentru a exista elementele conţinutului infracţiunii de acceptare a 
operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, mai este necesar să se constate 
existenţa legăturii de cauzalitate între acţiunea care constituie elementul material al 
infracţiunii şi urmarea imediată. Această legătură rezultă ex re, fiind suficient să se 
fi săvârşit activitatea infracţională prevăzută în art. 251 din noul C. pen.   

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunea de acceptarea operaţiunilor 
financiare efectuate în mod fraudulos se săvârşeşte cu intenţie directă şi intenţie 
indirectă.  

Dacă acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos se face 
de către o persoană de bună-credinţă, adică fără a fi cunoscut faptul că sunt 
efectuate în mod fraudulos, nu cade sub incidenţa legii. Va exista culpa pentru 
nerespectarea regulilor privind acceptarea operaţiunilor cu instrumente de plată 
electronice. De pildă, în conformitate cu prevederile Art. 28 (2) din Regulamentul 
BNR nr. 6/2006, comerciantul acceptant are obligaţia ca, la momentul prezentării 
unui instrument de plată electronică pentru efectuarea unei tranzacţii, să verifice, în 
conformitate cu prevederile contractului încheiat cu instituţia acceptantă şi ale 
reglementărilor legale, identitatea utilizatorului.  

Se ştie că, identitatea utilizatorului se consideră verificată prin introducerea 
codului PIN sau prin compararea semnăturii de pe chitanţă cu cea existentă pe 
aversul instrumentului. Instituţiile acceptante pot stabili prin prevederile contractuale 
încheiate cu comercianţii acceptanţi, în cazul nesolicitării codului PIN de către 
POS-ul utilizat sau pentru valori ale tranzacţiilor care depăşesc o anumită limită, ca 
identificarea să se facă şi prin solicitarea unui act de identitate al deţinătorului, iar 
in conformitate cu art. 28. comerciantul acceptant are obligaţia ca, în situaţia în 
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care, pentru efectuarea unei tranzacţii este obligatorie introducerea de către 
utilizator a codului PIN, să ia toate măsurile ce se impun pentru asigurarea 
confidenţialităţii acestei operaţiuni.  

Potrivit art. 38 din Regulamentul citat, emitentul11 are obligaţia să identifice 
activitatea frauduloasă, să se informeze în legătură cu aceasta din orice sursă, 
pentru evitarea riscurilor de neplată, şi să ia toate măsurile ce se impun pentru 
limitarea fraudelor şi descurajarea tentativelor de fraudă. În investigaţiile sale 
privind activitatea frauduloasă, emitentul va analiza şi următoarele ipoteze: 
utilizarea unui card pierdut – utilizatorul cardului contestă, în mod legitim, o 
tranzacţie efectuată pe contul sau ulterior pierderii reclamate de către acesta; furtul 
cardului – utilizatorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe 
contul sau ulterior furtului reclamat de către acesta; emiterea şi nerecepţionarea 
cardului de către utilizator – utilizatorul cardului contestă, în mod legitim, o 
tranzacţie efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă 
nerecepţionarea cardului emis pe numele său şi emitentul confirmă că a transmis 
cardul utilizatorului; cerere de eliberare a cardului eronată sau completată  
fraudulos – deţinătorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe 
contul său, ca urmare a faptului ca acesta susţine că nu a solicitat niciodată 
emiterea unui card pe numele său sau emitentul confirmă că informaţiile privind 
deţinătorul cardului au fost introduse în mod eronat pe formularul de cerere de 
emitere a cardului; utilizarea în cadrul tranzacţiilor a unui card contrafăcut – 
deţinătorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său, 
ca urmare a faptului că acesta reclamă neautorizarea tranzacţiei de către deţinător, 
iar emitentul confirmă că banda magnetică şi/sau cardul au fost copiate şi 
informaţiile au fost folosite pentru efectuarea tranzacţiei; folosirea frauduloasă a 
cardului de către o persoană neautorizată – deţinătorul cardului contestă, în mod 
legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă 
neautorizarea tranzacţiei de către utilizator, iar emitentul confirmă că o altă 
persoană s-a prezentat, în mod fraudulos, ca utilizator al cardului; folosirea 
frauduloasă a numărului de cont al cardului în cadrul unei tranzacţii – utilizatorul 
cardului contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său, ca urmare a 
faptului că acesta reclamă că tranzacţia nu a fost autorizată de către utilizator, iar 
numărul său de cont a fost folosit în mod ilegal într-o tranzacţie ce nu necesită 
prezenţa fizică a cardului (tranzacţii efectuate prin Internet sau telefon); frauda 
identificată de instituţia acceptantă la comerciantul acceptant – deţinătorul cardului 
contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său şi instituţia acceptantă 
 

11 Emitentul este o bancă autorizată de Banca Naţională a României să emită instrumente de 
plată electronică şi care pune la dispoziţie deţinătorului un instrument de plată electronică, pe baza 
unui contract încheiat cu acesta. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 12 iulie 2002, 
modificat şi completat de Regulamentul nr. 6 din 11 octombrie 2006, privind emiterea şi utilizarea 
instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente, 
publicat în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, intrat în vigoare la  
15 noiembrie 2006. 
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confirmă emitentului că tranzacţia respectivă a avut loc ca urmare a unei fraude la 
comerciantul acceptant, prin duplicarea chitanţei aferente unei tranzacţii, autorizată 
sau neautorizată, şi transmise acestuia pentru plată. 

 Regulamentul prevede şi obligativitatea, pentru emitent şi banca acceptantă, 
de a-şi organiza activitatea de evidenţă a informaţiilor şi datelor obţinute privind 
tranzacţiile efectuate prin intermediul cardurilor, astfel încât să permită oricând 
realizarea unor situaţii şi raportări solicitate de autorităţile competente în domeniu. 
Reglementările prezintă un interes practic deosebit având în vedere posibilitatea 
procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism de a dispune să li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare 
ori contabile sau punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor 
asimilate acestora în scopul strângerii de probe şi sau al identificării făptuitorului, 
potrivit Legii nr. 508/200412 şi a dispoziţiilor Codului de procedură penală.  

Mobilul care l-a determinat pe făptuitor ori scopul urmărit sunt irelevante 
pentru conţinutul infracţiunii, putând servi doar ca criterii pentru o corectă 
individualizare a pedepsei. 

În ceea ce priveşte reglementarea actele de pregătire la infracţiunea de 
acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, deşi faptic această 
formă imperfectă a infracţiunii este posibilă, noul legiuitorul a considerat că nu prezintă 
un pericol social deosebit şi nu se impune o incriminare şi ca atare, nu sunt pedepsite. 

Actele de executare (tentativa) la această infracţiune sunt incriminate în art. 
252 din noul C. pen. şi, ca atare, sunt pedepsite de noul legiuitor. 

Sub aspectul consumării faptei, infracţiunea de acceptare a operaţiunilor 
financiare în mod fraudulos are forma de faptă consumată şi forma de faptă epuizată. 

Momentul consumativ al acestei infracţiuni este acela când autorul a finalizat 
operaţiunea frauduloasă prevăzută de textul legal.  

În ceea ce priveşte epuizarea infracţiunii se produce în momentul realizării 
ultimei activităţi infracţionale (ultimul act de acceptare a unei operaţii frauduloase), 
deoarece fapta se poate prelungi în timp în oricare dintre modalităţile incriminate 
de noul legiuitor.  

Infracţiunea de acceptarea operaţiunilor în mod fraudulos, datorită gradului 
său generic de pericol social, este sancţionată cu pedeapsa închisorii de la 1 la  
5 ani. Noul Cod penal, spre deosebire de Legea nr. 365/2002 privind comerţul 
electronic, prevede o pedeapsă mai uşoară ce se atribuie acestei fapte. 

Din punct de vedere procesual, acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. 
 

 

 
 

12 Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (M.O. nr. 1089/17.11.2004). 
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RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC 

FELICIA MAXIM∗ 

Abstract  

The international responsibility has long been among the topics which have most often caught 
the attention of scholars and learned societies in attempts to codify international law. State 
responsibility was one of the first topics to be considered and to be included in the programmes of 
work which were established. In 1973 it is recognized the importance, not only of questions relating 
to responsibility for internationally wrongful acts, but also of those concerning liability for possible 
injurious consequences arising out of the performance of certain lawful activities, especially those 
which because of their nature give rise to certain risks. At its forty-ninth session, in 1997, the 
Commission decided to split the topic into two parts, prevention of transboundary damage from 
hazardous activities and international liability in case of loss from transboundary harm arising out of 
hazardous activities. Given the number of existing international organizations and their ever 
increasing functions, these issues appeared to be of particular importance, therefore during its fifty-
fourth session (2002), the Commission decided to include the topic “Responsibility of international 
organizations” in its current programme of work. The term “individual responsibility”has acquired 
an accepted meaning in the light of the Rome Statute and other instruments; it refers to the 
responsibility of individual persons, including State officials, under certain rules of international law 
for conduct such as genocide, war crimes and crimes against humanity 

Key words: responsibility, principle, state, organization, individual, injury. 

1. RĂSPUNDEREA – COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A SOCIETĂŢII 

Răspunderea este o componentă esenţială a oricărei forme de societate 
organizată. Apărută încă din societatea primitivă, sub forma răspunderii morale 
eminamente colectivă, a traversat toate celelalte perioade istorice reflectând 
specificul acestora1. Instituţia răspunderii reprezintă un instrument prin care se 
realizează ordonarea comportamentului uman, indiferent de perioada istorică în 
care acesta se manifestă, obligându-l la respectarea anumitor reguli de conduită. 
Nerespectarea regulii impuse determină aplicarea sancţiunii corespunzătoare. 

 
∗ Cercetător ştiinţific asociat al Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” din 

cadrul Academiei Române, Lector univ. dr. al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu”. 
1 N. Popa, M. C. Eremia, S. Cristea, Teoria Generală a Dreptului, ediţia a-II-a revăzută şi adăugită, 

Editura ALL Beck, Bucureşti, 2005, p. 288. 
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Răspunderea nu este o instituţie care aparţine în exclusivitate dreptului, fiind 
o instituţie specifică societăţii omeneşti, se manifestă sub mai multe aspecte; astfel, 
în funcţie de relaţia socială nerespectată, avem o răspundere morală, civică, politică 
sau juridică. Indiferent de formele sub care se prezintă, rolul acestei instituţii este 
de necontestat în cadrul dreptului,  putând afirma că aceasta ar fi principala formă 
de manifestare a ei. Dacă răspunderea nu şi-ar produce efectele, normele juridice ar 
rămâne fără finalitate, nu şi-ar găsi aplicare. Răspunderea juridică decurge din cea 
socială, specificitatea constând în obligaţia respectării şi aplicării normei juridice, 
în cazul nerespectării intervenind sancţiunea prin intermediul forţei de constrângere 
a statului, astfel asigurându-se ordinea de drept. Cel care încalcă prevederile 
normelor juridice aduce atingere ordinii normative, tulbură desfăşurarea relaţiilor 
sociale, afectând drepturile semenilor săi şi echilibrul social2. Fiecare individ 
beneficiază de drepturi conform legilor interne şi convenţiilor internaţionale, însă 
el trebuie să le exercite în măsura în care nu afectează existenţa drepturilor 
celorlalţi indivizi, în caz contrar intervenind răspunderea.  

În literatura juridică răspunderea este definită ca un complex de drepturi şi 
obligaţii conexe, care în conformitate cu legea se nasc ca urmare a săvârşirii unei 
fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat, prin 
aplicarea sancţiunilor juridice3.  

Clarificarea noţiunii de răspundere reprezintă un aspect important, deoarece, 
în general, în literatura juridică nu se face distincţie între responsabilitate şi 
răspundere, existând autori care folosesc aceşti temeni în mod alternativ. Noţiunea 
de răspundere, în sens tradiţional, reprezintă o obligaţie impusă din afară, o 
atitudine angajată din exterior, pe când noţiunea de responsabilitate este definită ca 
o atitudine conştientă şi deliberată de asumare a grijii faţă de modul de realizare a 
normelor de drept, faţă de integritatea ordinii juridice, ca şi faţă de acţiunile pe care 
le întreprinde individul în vederea asigurării unui climat de legalitate. În această 
perpectivă responsabilitatea juridică nu exclude răspunderea, dar nici nu se reduce 
la ea, iar răspunderea juridică, nu exclude responsabilitatea, dar nici n-o presupune 
cu necesitate4. În concret, în literatura de specialitate se arată că, deşi se foloseşte 
expresia ,,responsabilitatea statului” se precizează că aceasta, înţeleasă ca o 
încălcare a unei obligaţii, pe de o parte, este mai restrânsă decât noţiunea de 
răspundere, care implică compensarea pentru daune. Pe de altă parte, expresia 
,,responsabilitatea statului”, implică aspecte care depăşesc noţiunea strictă de 
,,răspundere” în înţelesul că restabilirea situaţiei existente anterior poate să nu 
implice deloc compensarea în sensul obişnuit al cuvântului5. 

 
2 Ibid., p. 287. 
3 Ibid., p. 289. 
4 D. S. Luminosu, V. Popa, Sociologie juridică, Edit. Helicon, Timişoara, 1995, p. 215. 
5 Gerhard von Glahn, James Larry Taulbee, Law among Nations, An Introduction to Public 

International Law, 8-th edition, New York, San Francisco, Boston, 2007, p. 302. 
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Juristul francez Dupuy afirma că ,,răspunderea constituie epicentrul unui 
sistem juridic”, iar această afirmaţie este de necontestat, pentru că indiferent de 
forma de manifestare – în domeniul dreptului penal, civil, administrativ, 
internaţional – răspunderea asigură înfăptuirea şi respectarea justiţiei. 

2. RĂSPUNDEREA ŞI DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC 

Societatea internaţională, în sens larg, reprezintă totalitatea raporturilor/relaţiilor 
internaţionale ce se desfăşoară între entităţile ce o alcătuiesc; în sens restrâns, prin 
societate internaţională se înţelege totalitatea raporturilor/relaţiilor care au loc între 
subiectele de drept internaţional public6. Studiul răspunderii internaţionale se va 
face în funcţie de raporturile/relaţiile ce se stabilesc între subiectele dreptului 
internaţional public. 

La baza organizării societăţii internaţionale se află un set de norme juridice, 
care menţin ordinea între subiectele dreptului internaţional, norme a căror aplicare 
se realizează  de bunăvoie, iar în caz de necesitate prin măsuri de constrângere. 
Nerespectarea obligaţiilor asumate în plan internaţional determină declanşarea 
răspunderii pentru faptele săvârşite. 

Răspunderea internaţională are un rol esenţial în afirmarea şi promovarea 
dreptului, constituind pilonul de bază al unui sistem juridic7. Apărută odată cu 
statele, ca şi dreptul internaţional, răspunderea a traversat diferite perioade istorice, 
adaptându-se la trăsăturile societăţii internaţionale. La început s-a vorbit de o 
răspundere morală, care se limita la scuzele cerute de statul autor al faptului ilicit 
internaţional faţă de statul victimă. Apoi a urmat răspunderea politică, fiind 
invocată de statele puternice faţă de statele slabe, folosindu-se drept pretext 
daunele produse subiectelor lor pentru a justifica acţiunile de cucerire sau de 
colonizare. În cele din urmă, ca mijloc de apărare a statelor slabe faţă de cele 
puternice a apărut răspunderea juridică8. 

Ulterior societatea internaţională a evoluat, statele sunt tratate în mod egal, 
războiul a fost interzis prin afirmarea şi codificarea principiilor fundamentale ale 
dreptului internaţional, au apărut noi domenii de activitate ca: energia nucleară, 
spaţiul extraatmosferic, problemele de poluare a mediului, iar în acest context 
răspunderea internaţională trebuie să acopere diversitatea situaţiilor. Răspunderea 
internaţională apare ca o garanţie nu numai a respectării tratatelor, ci a totalităţii 
normelor de drept internaţional, indiferent de sursa lor şi de domeniul de activitate 
în care sunt aplicate.   
 

6 A. Bolintineanu, A. Năstase, B. Aurescu, Drept internaţional contemporan, ediţia a 2-a, 
revăzută şi adăugită, Edit. All Beck, Buc., 2000, p. 2. 

7 I.M. Anghel, V.I. Anghel, Răspunderea în dreptul internaţional, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 1998, p. 9. 

8 Ibid., p. 62. 
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Trăsăturile specifice ale dreptului internaţional imprimă răspunderii de drept 
internaţional aspecte  ce o fac să fie diferită de răspunderea de drept intern. Deşi 
doctrina recunoaşte că principiile generale ale răspunderii din ordinea internă se 
aplică şi răspunderii subiectelor dreptului internaţional9, nu trebuie neglijat 
caracterul aparte al răspunderii internaţionale, caracter ce este determinat de natura 
relaţiilor ce se stabilesc la nivel internaţional şi de specificitatea subiectelor de 
drept internaţional. 

3. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE  
ALE RĂSPUNDERII INTERNAŢIONALE 

3.1. După cum am menţionat deja, răspunderea este un principiu de drept, 
conform căruia orice încălcare a unei obligaţii decurgând dintr-o normă juridică 
declanşează răspunderea autorului încălcării şi obligaţia acestuia de a repara 
eventualul prejudiciu. Principiul enunţat reprezintă o normă fundamentală a 
dreptului intern, dar şi a dreptului internaţional. Deşi reprezintă un principiu de 
bază al societăţii internaţionale, nu-l putem introduce în categoria principiilor 
fundamentale ale dreptului internaţional. Principiile fundamentale ale dreptului 
internaţional conţin reguli de conduită generale a căror respectare în toate 
domeniile este indispensabilă pentru desfăşurarea relaţiilor internaţionale, 
principiile fundamentale constituie nucleul dur al dreptului internaţional, 
determinând conţinutul celorlalte principii10. Într-o formă sau alta, principiile 
fundamentale sunt enunţate în instrumentele internaţionale şi se poate observa că 
răspunderea nu face parte din categoria principiilor fundamentale.  Pe de altă parte 
principiul răspunderii  nu poate fi încadrat nici în categoria principiilor specifice 
dreptului internaţional, deşi în literatura de specialitate s-a realizat o astfel de 
încadrare11. Conform literaturii de specialitate12 principiile specifice dreptului 
internaţional sunt principii ce dau expresie unei valori internaţionale specifice şi 
care au acţiunea limitată la o ramură sau mai multe ale dreptului internaţional, 
reprezentând nucleele de bază ale ramurilor respective. În acest context nu putem 
afirma că răspunderea subiectelor de drept internaţional se raportează doar la o 
anumită valoare internaţională sau la un grup de valori, răspunderea internaţională 
se raportează la toate valorile ocrotite de normele dreptului internaţional, indiferent 
de domeniul de reglementare. Fiind exclusă încadrarea în cele două categorii, ne 
rămâne să localizăm principiul răspunderii în categoria principiilor generale de 
 

9 Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier and A. Pellet, Droit international public, 7th ed., Paris, 
2002, p. 762. 

10 D. Popescu, Drept internaţional public, pentru învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă, 
Editura Univ. „Titu Maiorescu”, Buc., 2005, p. 41. 

11 I. Diaconu, Tratat de drept internaţional public, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 
2002, p. 202. 

12 A. Bolintineanu, A. Năstase, B. Aurescu, op. cit., p. 55. 
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drept. Principiile generale de drept sunt considerate izvoare principale ale dreptului 
internaţional alături de tratate şi cutumă. Principiile generale de drept sunt 
principiile rezultând din  marile sisteme de drept care sunt preluate şi încorporate în 
dreptul internaţional pentru a reglementa conduita statelor şi a altor subiecte ale 
acestuia. Considerăm că principiul răspunderii a fost preluat şi adaptat relaţiilor 
internaţionale mai întâi pe cale cutumiară, apoi s-a trecut la codificarea acestuia. 
Menţionăm că încadrarea unui principiu într-o categorie sau alta nu este definitivă, 
transformările ce au loc la nivelul societăţii internaţionale producând efecte, astfel 
încât un principiu  ar putea deveni ulterior principiu fundamental al dreptului 
internaţional, încadrare care ar putea fi considerată necesară în cazul răspunderii.       

    
3.2. Răspunderea nu se bucură de o reglementare unitară, regulile care se 

aplică în această materie au un caracter preponderent cutumiar13. Problema 
răspunderii în dreptul internaţional nu a beneficiat de o codificare completă, 
dezbaterile fiind de lungă durată şi controversate, astfel încât în domeniul 
răspunderii internaţionale, normele juridice create pe cale convenţională au fost în 
număr redus, ca de exemplu: art. 3 din Convenţia de la Haga, referitor la imputarea 
statelor a faptelor comise de persoanele care fac parte din forţa lor armată, regulile 
de la Washington din 8 mai 1871 privind respectarea de către state a anumitor 
reguli de drept internaţional etc.  

Din 1949 Comisia de Drept Internaţional a O.N.U.(C.D.I.) a pus bazele 
codificării răspunderii internaţionale, încercând să elaboreze sub îndrumarea 
raportorilor speciali numeroase proiecte de articole. 

Codificarea răspunderii internaţionale a statelor a scos la iveală două situaţii 
distincte: 

– răspunderea pentru fapte internaţional ilicite şi 
– răspunderea pentru consecinţe prejudiciabile rezultând din activităţi care 

nu sunt interzise de dreptul internaţional (activităţi licite per se), 
răspunderea bazată pe risc. În acest caz realizându-se o codificare ce a 
avut în vedere în primul rând prevenirea prejudiciilor transfrontaliere 
cauzate de activităţi periculoase. 

În ceea ce priveşte răspunderea pentru fapte internaţional ilicite, abia după 
aproape 50 de ani, C.D.I. a prezentat ,,Proiectul de articole privind răspunderea 
statelor pentru fapte internaţional ilicite” Adunării Generale O.N.U  care l-a 
adoptat prin rezoluţia 56/83 din 12 decembrie 2001. În anul 2004 Adunarea 
Generală O.N.U. a adoptat Rezoluţia nr. 59/35, prin care s-a solicitat guvernelor 
statelor membre O.N.U. să acorde o atenţie specială Proiectului adoptat în 2001 şi 
să-şi exprime părerile asupra modalităţii de codificare. Secretarului General O.N.U. 
i-a revenit misiunea  de a pregăti o culegere de decizii ale curţilor şi tribunalelor 
internaţionale, precum şi ale altor entităţi, care împreună cu observaţiile guvernelor 
 

13 A. Cassese, International law, Oxford, 2001, p. 182. 
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statelor membre să constituie obiectul discuţiilor pe agenda sesiunii anului 200714. 
Ulterior discuţiile  au continuat,  Adunarea Generală O.N.U. stabilind că pe agenda 
de lucru a celei de-a şaizeci şi cincea sesiuni să se înscrie tema răspunderii statelor 
pentru fapte internaţional ilicite. În acest sens se reiterează obligaţia guvernelor 
statelor membre de a analiza proiectul elaborat, precum şi culegerea de decizii ale 
curţilor şi tribunalelor internaţionale pentru a se putea discuta forma juridică pe 
care ar putea să o îmbrace proiectul adoptat în 200115. În anul 2010, Adunarea 
Generală O.N.U. a stabilit că tema privind răspunderea statelor pentru fapte 
internaţional ilicite va constitui obiectul discuţiilor celei de-a 68-a sesiuni16. 
Proiectul elaborat este structurat în patru părţi cu un conţinut complex, prin care se 
urmăreşte codificarea completă a tuturor problemelor determinate de producerea 
faptelor internaţional ilicite. În prima parte se au în vedere principiile generale ale 
răspunderii şi condiţiile existenţei faptului internaţional ilicit. Potrivit proiectului  
orice fapt internaţional ilicit atrage răspunderea statelor, calificarea faptului ca fiind 
ilicit se face prin raportare la ordinea juridică internaţională. De asemenea, se 
stabilesc elementele faptului internaţional ilicit, şi anume: elementul subiectiv  
constând în acţiuni sau inacţiuni care sunt atribuite statului şi elementul obiectiv ce 
constă în faptul că acţiunea sau inacţiunea statului constituie o încălcare a unei 
obligaţii internaţionale. 

Statul răspunde indiferent dacă aceste fapte provin de la autoritatea 
legislativă, executivă sau judecătorească sau de la persoane abilitate să acţioneze pe 
seama acestuia. Textele din proiect reglementează toate situaţiile, interpretarea 
textului arătând că nu are importanţă locul pe care-l ocupă organul de stat în 
structura organizatorică internă; odată ce se face culpabil de un fapt internaţional 
ilicit, statul răspunde. Conduita organelor menţionate este considerată că aparţine 
statului, chiar dacă acestea acţionează în afara competenţelor pe care le au sau chiar 
dacă acţionează în contradicţie cu dispoziţiile primite. Este atribuită statului şi 
conduita unei persoane ori a unui grup de persoane, dacă au acţionat în numele 
statului şi dacă au exercitat în fapt în numele statului elemente ale autorităţii 
guvernamentale. Se atribuie statului conduita unui organ care a fost pus la 
dispoziţia statului în cauză de un alt stat sau de o organizaţie internaţională, dacă 
acest organ acţionează în exercitarea unor elemente ale autorităţii guvernamentale a 
statului la dispoziţia căruia a fost pus. Conduita unui organ al unei mişcări 
insurecţionale care este stabilită pe teritoriul statului sau pe un alt teritoriu care se 
află sub administrarea statului, nu poate fi considerată un fapt al statului conform 
dreptului internaţional. Un fapt al mişcării insurecţionale care poate deveni noul 
guvern al statului poate fi considerat un fapt al statului. 
 

14 Compilation of decisions of international courts, tribunals and other bodies,United Nations, 
General Assembly, sixty-second session, A/62/62, 2007; Comments and information received from 
Governments, United Nations, General Assembly, sixty-second session, A/62/63, A/62/63/Add. 1, 2007. 

15 General Assembly/Res. 62/61 - 6 December 2007. 
16 United Nations, A/C.6/65/L.8. 
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În ceea ce priveşte obligaţia încălcată, se stabileşte că există o încălcare a 
unei obligaţii internaţionale, atunci când conduita statului nu corespunde 
comportamentului prescris de norma de drept internaţional. Obligaţia internaţională 
trebuie să fie în vigoare la momentul încălcării, neavând importanţă originea 
obligaţiei încălcate. S-au reţinut aspectele privind distincţia dintre obligaţii de 
rezultat şi obligaţii de mijloace şi calificarea în obligaţii cu caracter continuu şi acte 
compuse. În cadrul circumstanţelor care consacră condiţiile, limitele şi modul de 
acţiune a  fiecăreia dintre cele şase cauze care exclud caracterul ilicit al faptului, şi 
anume: consimţământul, legitima apărare, contramăsurile, forţa majoră, starea de 
primejdie şi starea de necesitate, acordând o extensie mai specială contramăsurilor, 
având în vedere şi frecvenţa utilizării acestora în practica statelor, ca şi varietatea 
măsurilor la care se poate recurge în acest tip de cauze. 

Arhitectura de bază a articolelor elaborate de C.D.I. porneşte de la structura 
conceptuală statuată de Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională (C.P.J.I.) în 
Chorzow Factory şi reafirmată de Curtea Internaţională de Justiţie (C.I.J.). Prin 
urmare, Proiectul de articole privind răspunderea statelor pentru fapte internaţional 
ilicite a consacrat Partea a II-a conţinutului răspunderii internaţionale a statelor şi a 
structurat-o în trei capitole. Capitolul I stabileşte principiile generale ce guvernează 
mecanismul declanşării răspunderii statelor.Capitolul II se focalizează  pe formele 
de reparare a prejudiciului şi pe relaţiile dintre acestea, iar capitolul III  priveşte 
situaţia specială a încălcărilor grave a obligaţiilor stabilite de normele imperative 
ale dreptului internaţional. Acestea sunt reguli standard care se aplică în lipsa unui 
acord specific asupra consecinţelor încălcării dreptului17. 

Deşi literatura de specialitate a dreptului internaţional subliniază că punerea 
în aplicare a răspunderii statelor se realizează prin încetarea violării şi repararea 
prejudiciului determinat, s-a constatat că trebuie avute în vedere acţiunile şi 
măsurile ce pot fi luate pentru a se asigura îndeplinirea obligaţiilor de încetare şi 
reparare18. Prin urmare, implementarea răspunderii statelor în plan internaţional 
ocupă un loc important,  deoarece astfel se asigură realizarea obligaţiilor impuse 
statului vinovat. Partea a treia a Proiectului de articole a C.D.I., referitoare la 
,,Punerea în aplicare a răspunderii internaţionale a unui stat”, clarifică aspectele 
privind statele care pot invoca răspunderea, condiţiile şi împrejurările în care un 
stat poate pierde calitatea de ,, stat lezat”19. 

În Partea a IV-a a Proiectului se stabileşte că dispoziţiile consacrate nu aduc 
atingere aplicării dreptului internaţional în alte situaţii decât cele prevăzute în 
proiectul prezentat. 

 
17 Dinah Shelton, Righting Wrongs:Reparations in the Articles on State Responsibility, 

Symposium:The ILC’s State Responsibility  Articles, „American Journal of International Law”, vol. 96, 
2002, p. 837. 

18 Ibid, p. 408. 
19 Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two, 2001, p. 292–293. 
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În ceea ce priveşte cel de-al doilea tip de răspundere, anumite aspecte ale 
acestor activităţi periculoase au fost reglementate prin convenţii speciale, cum sunt 
cele din domeniul nuclear sau al spaţiului extraatmosferic, dar stabilirea unor reguli 
generale privind răspunderea internaţională a statului constituie încă o preocupare. 
Astfel C.D.I. a adoptat, la cea de-a 53 sesiune din noiembrie 2001, proiectul de 
articole  privind ,,Prevenirea prejudiciilor transfrontaliere rezultate din activităţi 
periculoase”, iar în 2006 proiectul de articole referitor la ,,Principiile privind 
atribuirea pierderilor în cazul daunelor transfrontaliere rezultate din activităţi 
periculoase”20.  

R. Quentin Baxter, în calitate de raportor special al C.D.I., în cele patru 
rapoarte succesive (1980–1983) a încercat să realizeze un plan al reglementării 
privind răspunderea pentru consecinţe prejudiciabile rezultând din activităţi care nu 
sunt interzise de dreptul internaţional, conturând ideile de bază, însă în această 
perioadă nu s-au realizat progrese notabile. În anul 1985, C.D.I. a numit un alt 
raportor special în persoana lui J. Barboza, ale cărui rapoarte au determinat o 
evoluţie vizibilă în domeniul reglementării răspunderii statelor pentru consecinţe 
prejudiciabile rezultate din activităţi licite. După prezentarea unui set de rapoarte 
succesive de către noul raportor special s-a putut realiza un proiect de articole 
îndelung dezbătut şi modificat de mai multe ori. Pemmaraju Sreenivasa Rao este 
cel de-al treilea raportor special, care a depus eforturi susţinute în vederea adoptării 
proiectului de articole. La finalul dezbaterilor şi pe baza opiniilor guvernelor 
statelor membre, C.D.I. a decis că în materia răspunderii pentru prejudicii rezultate 
din activităţi licite se va avea în vedere atât problema prevenţiei, cât şi a măsurilor 
de remediere a daunelor cauzate, însă problema prevenţiei rămâne prioritară. După 
ce se va realiza o reglementare având ca obiect măsurile preventive, se vor avea în 
vedere şi măsurile de remediere, care pot include măsuri de reducere a prejudiciului, 
repararea a ceea ce a fost vătămat şi compensaţiile pentru daunele cauzate. 
         Astfel C.D.I. a adoptat, la cea de-a 53 sesiune din noiembrie 2001, proiectul de 
articole privind „Prevenirea prejudiciilor transfrontaliere rezultate din activităţi 
periculoase”. Proiectul cuprinde un număr de 17 articole în care se reglementează: 
scopul acestuia, domeniul de aplicare, principiile, procedura de autorizare, schimbul de 
informaţii, procedura în situaţii de urgenţă şi modalităţile de rezolvare a diferendelor.  

Proiectul privind ,,Principiile privind atribuirea pierderilor în cazul daunelor 
transfrontiere determinate de activităţi periculoase”, a constituit subiect al 
codificării C.D.I.  aproape zece ani.În stabilirea conţinutului articolelor s-a avut în 
vedere consacrarea scopului şi principiilor relevante, precum şi modalităţile de 
implementare. Ca şi în cazul precedent al răspunderii statelor pentru fapte 
internaţional ilicite, în anul 2010 Adunarea Generală O.N.U. a stabilit că cele două 
proiecte vor constitui obiectul discuţiilor celei de-a 68-a sesiuni21. 
 

20 Vezi în acest sens, International Law Commission, Analytical Guide. 
21 United Nations, A/C.6/65/L.8. 
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3.3. Declanşarea răspunderii internaţionale este determinată de nerespectarea 
normelor de drept internaţional prin încălcarea obligaţiei asumate, indiferent de 
originea acesteia. Pentru explicarea caracteristicii menţionate ne raportăm la 
trăsăturile dreptului internaţional, trăsături ce-şi pun amprenta şi asupra instituţiei 
răspunderii.  

Specificitatea dreptului internaţional este determinată  de modalitatea prin 
care ia naştere norma de drept internaţional. Norma de drept internaţional are la 
bază acordul de voinţă al statelor şi al celorlalte subiecte de drept internaţional; 
astfel, subiectele de drept internaţional creează norme pe care tot ele se obligă să le 
respecte şi să le aducă la îndeplinire.   

În principal, normele dreptului internaţional iau naştere pe cale convenţională şi 
cutumiară. Nerespectarea unei obligaţii asumate pe baza unui tratat multilateral, 
bilateral  sau chiar printr-un act unilateral atrage răspunderea; de asemenea, 
nerespectarea obligaţiei  care a luat naştere pe cale cutumiară are acelaşi efect.                  

Constatăm că indiferent de izvorul obligaţiei, instituţia răspunderii acţionează, 
condiţia  este ca acea obligaţie să fie în vigoare pentru statul respectiv.  

 
3.4. Raporturile în cadrul răspunderii internaţionale nu sunt exclusiv 

interstatale, ci ele se pot stabili între toate subiectele de drept internaţional. 
Deşi se susţine că răspunderea internaţională constituie un raport de la stat la 

stat22, putem afirma că nu se poate restrânge aria răspunderii numai la domeniul 
statelor. Într-adevăr lucrările de specialitate acordă o atenţie deosebită răspunderii 
statelor, iar încercările de codificare s-au axat până de curând (2001) numai pe 
această problemă, însă nu trebuie neglijate nici celelalte subiecte de drept 
internaţional. În acest sens, putem afirma că organizaţiile internaţionale pot ocupa 
locul de autor al faptului ilicit dar şi locul de victimă, de aceea Comisia de Drept 
Internaţional a O.N.U. a ajuns la concluzia că trebuie începută codificarea 
răspunderii internaţionale a organizaţiilor internaţionale pentru fapte ilicite. 
Subiectele de drept internaţional răspund pentru faptele ilicite săvârşite de ele sau 
de reprezentanţii lor. În dreptul internaţional nu avem răspunderea pentru altul care 
este specifică dreptului civil. Răspunderea internaţională este directă, statului nu i 
se poate imputa decât obligaţia care-i incumbă lui prin  faptele reprezentanţilor. 
Uneori se vorbeşte de existenţa în dreptul internaţional a unei răspunderi indirecte 
şi pentru a confirma existenţa acestei forme se dau ca exemplu statele federale, 
situaţia statului protector şi a statului mandatar. Exemplele date creează doar 
aparent existenţa răspunderii indirecte, pentru că în realitate avem tot o răspundere 
directă. De exemplu, în cazul statului federal operează răspunderea directă, 
deoarece acesta va răspunde şi pentru faptele componentelor sale. Numai statul 
federal are calitatea de subiect de drept internaţional. Statul protector şi cel 

 
22 I.M. Anghel, V.I. Anghel, op. cit., p.15. 
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mandatar îşi vor asuma răspunderea în virtutea calităţii pe care o au, aceasta fiind 
tot o răspundere directă23. 

 
3.5. Producerea unui prejudiciu determină obligaţia de a înceta faptul de 

încălcare şi reluarea îndeplinirii obligaţiei de a da asigurări şi garanţii de 
nerepetare a faptului şi obligaţia de reparare. Producerea unui prejudiciu este 
consecinţa, de obicei, a săvârşirii faptului ilicit, statul vinovat fiind obligat să 
repare prejudiciul cauzat. În ceea priveşte răspunderea pentru fapte ilicite, 
declanşarea acesteia nu este condiţionată de producerea unui prejudiciu, ci doar de 
săvârşirea faptului internaţional ilicit. Dauna produsă poate fi materială şi/sau 
morală şi trebuie reparată indiferent de formă. Repararea prejudiciului se poate face 
prin restituire în natură (restitutio in integrum), prin echivalent sau prin acordarea 
satisfacţiei. Dacă primele două forme ne sunt familiare, deoarece le întâlnim şi în 
cadrul dreptului intern, satisfacţia este specifică dreptului internaţional şi se aplică, 
de obicei, când se produc daune morale. 

Prevenirea prejudiciilor transfrontaliere cauzate de activităţi periculoase 
implică riscul cauzării unor prejudicii semnificative prin consecinţele lor fizice. 

4. SUBIECTELE RĂSPUNDERII 

Analizând componenţa societăţii internaţionale contemporane, descoperim 
că  pe scena acesteia acţionează o serie de entităţi internaţionale cum ar fi: statele, 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale, mişcările/popoarele care luptă 
pentru eliberare, Vaticanul, organizaţiile neguvernamentale, marile societăţi 
transnaţionale şi, în condiţii determinate, persoanele fizice. Dintre cele menţionate 
numai patru au calitatea de subiecte de drept internaţional: statele, organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale, mişcările/popoarele care luptă pentru eliberare 
şi Vaticanul, celelalte entităţi au determinat discuţii controversate privind locul lor 
la nivelul societăţii internaţionale. În ceea ce priveşte domeniul răspunderii, analiza 
se va axa pe stat ca subiect principal de drept internaţional, răspunderea 
organizaţiilor internaţionale interguvernamentale  va fi prezentată în termeni 
generali  şi se va acorda  o atenţie deosebită şi răspunderii persoanei fizice, datorită 
conexiunilor ce s-au făcut cu răspunderea statelor pentru fapte ilicite. 

4.1. Statul 

Cea mai complexă definiţie a noţiunii de stat a fost prezentată în Convenţia 
de la Montevideo din 1933 dintre S.U.A şi statele latino-americane, cu privire la 
drepturile şi obligaţiile statelor, astfel: ,,Statul este subiectul de drept internaţional 
care posedă următoarele caracteristici: populaţie, teritoriu, guvern şi capacitatea de a 

 
23 I.M. Anghel, V.I. Anghel, op. cit., p. 20. 
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intra în relaţii cu alte state.” Privit din punctul de vedere  al acestor trăsături 
caracteristice, putem spune că statul are calitatea de subiect de drept atât în raport cu 
ordinea juridică internă, cât şi în raport cu ordinea internaţională24. Poziţia statului în 
ordinea juridică internă şi internaţională este determinată de principiul suveranităţii, 
suveranitatea fiind atributul esenţial al statului, ce constă în supremaţia puterii de stat 
în plan intern şi independenţa acestuia în plan internaţional25. Latura internă a 
suveranităţii statului exprimă rolul acestuia în elaborarea normelor de drept şi 
urmărirea aplicării şi respectării acestora în ordinea internă, latura externă priveşte 
comportamentul acestei entităţi în societatea internaţională, concretizat în raporturile 
sale cu celelalte subiecte de drept internaţional26. 

Suveranitatea asigură o poziţie de neclintit statului atât în plan intern, cât şi 
în plan extern, iar faptul că principiul răspunderii internaţionale a statului derivă 
din teoria suveranităţii, nu afectează în nici un fel poziţia statului în ordinea 
juridică internaţională. 

Tendinţele din ultimele decenii presupun o adaptare a noţiunii de suveranitate la 
cerinţele societăţii contemporane. În acest caz nu vorbim de o limitare a 
suveranităţii, ci de o adaptare a conceptului în funcţie de modificările intervenite în 
plan internaţional. Prin această afirmaţie, combatem tezele care susţin că adoptarea 
unor reguli stricte privind răspunderea statelor ar aduce atingere suveranităţii lor. 
Răspunderea este o consecinţă a manifestării personalităţii juridice a statului, având 
la bază principiul suveranităţii. 

Suveranitatea este legată în mod incontestabil de principiul egalităţii statelor, 
în literatura de specialitate afirmându-se că respectarea acestei egalităţi reprezintă 
cea mai eficace protecţie a suveranităţii statelor în raporturile dintre ele27. Carta 
O.N.U. realizează o sinteză între suveranitate şi egalitate, reglementând principiul 
egalităţii suverane. În afară de Carta O.N.U. principiul a mai fost reglementat şi 
prin Declaraţia privind principiile dreptului internaţional asupra relaţiilor 
prieteneşti şi cooperarea între state potrivit Cartei O.N.U. din 1970 a Adunării 
Generale O.N.U., precum şi  prin Actul Final de la Helsinki al Conferinţei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa din 1975. 

Declaraţia din 197028 reglementând principiul egalităţii suverane menţionează 
că egalitatea suverană cuprinde următoarele elemente: statele sunt egale din punct 
de vedere juridic, fiecare stat se bucură de drepturi inerente deplinei suveranităţi, 
integritatea teritorială şi independenţa politică  a  statului  sunt inviolabile, fiecare 

 
24 R. Miga Beşteliu, Drept internaţional public. Introducere în dreptul internaţional, Edit. All 

Beck, 2003, p. 85. 
25 D. Popescu, A. Năstase, Drept internaţional public, Ediţie revăzută şi adăugită, Casa de 

editură şi presă ,,Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1997, p. 90. 
26 N. Popa, M.C. Eremia, S. Cristea, op. cit., p. 62–63. 
27 R. Miga Beşteliu, op. cit., 2003, p. 90. 
28 Declaraţia asupra principiilor dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi 

cooperarea dintre state, conform Cartei O.N.U. din 24 octombrie 1970, Rezoluţia Adunării Generale 
O.N.U. nr. 2625 (XXV). 
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stat are dreptul de a-şi alege şi dezvolta în mod liber sistemul său politic, social, 
economic şi cultural, fiecare stat are obligaţia de a se achita pe deplin şi cu bună-
credinţă de obligaţiile sale internaţionale şi de a trăi în pace cu celelalte state. La 
aceste elemente se mai pot adăuga şi altele conţinute în Actul Final de la Helsinki, 
adică dreptul fiecărui stat de a-şi stabili legile şi reglementările proprii, dreptul de a 
defini şi conduce în mod liber relaţiile sale cu alte state în conformitate cu dreptul 
internaţional, dreptul de a aparţine sau nu organizaţiilor internaţionale, de a fi parte 
sau nu la tratatele internaţionale, dreptul de a fi parte sau nu la tratatele de alianţă, 
dreptul la neutralitate29. Din analiza conţinutului principiului egalităţii suverane, 
observăm că se precizează în mod expres obligaţia statelor de a-şi respecta 
obligaţiile asumate în plan internaţional şi de a trăi în pace cu celelalte state. În 
situaţia în care statele nu respectă obligaţiile asumate, intervine răspunderea 
internaţională. În consecinţă putem afirma că principiul răspunderii derivă din 
principiul egalităţii suverane şi reprezintă o garanţie a respectării şi aplicării 
acestuia. Numai prin aplicarea şi respectarea principiului răspunderii internaţionale 
se poate menţine ordinea la nivel internaţional. Se apreciază în literatura de 
specialitate, că instituţia răspunderii internaţionale a statelor apare ca fiind 
corolarul principiului egalităţii suverane30. 

După cum am văzut, statul răspunde pentru faptele ilicite săvârşite la nivel 
internaţional, însă statul acţionează în viaţa internaţională prin autorităţi şi persoane 
abilitate în acest sens31. Faptele ilicite săvârşite de aceste organe şi persoane în 
exerciţiul puterii de stat sau creând aparenţa existenţei unei astfel de puteri sunt 
imputabile statului. Statul răspunde indiferent dacă aceste fapte ilicite provin de la 
autoritatea legislativă, executivă, judecătorească sau de la persoane abilitate să 
acţioneze pe seama acestuia. Răspunderea statului poate fi declanşată într-o 
oarecare măsură şi pentru săvârşirea unor fapte ilicite de către particulari, atunci 
când nu s-au luat măsurile de prevenire a săvârşirii unor fapte de către aceştia sau 
nu s-au luat măsuri de constrângere în îndeplinirea unor obligaţii internaţionale. 

4.2. Organizaţiile internaţionale interguvernamentale – subiecte  
de drept internaţional 

Organizaţiile internaţionale interguvernamentale sunt subiecte derivate de 
drept internaţional public, fiind titulare de drepturi şi obligaţii în condiţii stabilite 

 
29 D. Popescu, A. Năstase, op. cit., 1997, p. 93. 
30 G. Geamănu, Drept internaţional public, vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1981, p. 330. 
31 Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la imunităţile de jurisdicţie ale statelor şi ale 

bunurilor acestora, adoptată în 2004 la New York, stabileşte că termenul de stat desemnează: statul şi 
organele sale de guvernare; componentele unui stat federal sau subdiviziunile politice ale statului, 
care sunt abilitate să îndeplinească şi îndeplinesc efectiv acte în cadrul exercitării autorităţii suverane 
a statului; stabilimentele sau organismele statului ori alte entităţi, în măsura în care sunt abilitate să 
îndeplinească şi îndeplinesc efectiv acte care presupun exerciţiul autorităţii suverane de stat, precum 
şi reprezentanţii statului, când aceştia acţionează sub acest titlu, art. 1, para. 1.  
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de actele lor constitutive. Apariţia acestora a fost determinată de nevoia resimţită 
de state de a se asocia pentru realizarea unor scopuri comune, care aveau să 
determine o dezvoltare a relaţiilor între state la nivel universal sau regional. 

În literatura de specialitate analiza calităţii de subiecte a acestor entităţi 
porneşte de la conceptele folosite în convenţiile internaţionale. Astfel, Convenţia 
de la Viena privind dreptul tratatelor din 1969, prin expresia ,,organizaţie 
internaţională ” se referă la o organizaţie interguvernamentală32, de asemenea, 
Convenţia din 1975 privind reprezentarea statelor în relaţiile lor cu organizaţiile 
internaţionale cu caracter universal33 precizează că prin organizaţie internaţională 
înţelegem organizaţia interguvernamentală. Delimitarea realizată în cele două 
convenţii este necesară pentru că astfel ne delimităm de conceptul de organizaţie 
internaţională neguvernamentală, care nu intră în sfera cercetării. 

Potrivit dreptului internaţional, toate organizaţiile constituite din persoane 
fizice sau din persoane juridice neguvernamentale sunt calificate drept organizaţii 
neguvernamentale, chiar dacă ele ar îndeplini sarcini guvernamentale de mare 
importanţă. Fiind înfiinţate şi administrate de către persoane care împărtăşesc un 
obiectiv comun şi în baza legilor din statele de sediu, acestea nu pot fi încadrate în 
categoria subiectelor dreptului internaţional34. 

Organizaţiile internaţionale analizate sunt cele interguvernamentale definite 
ca fiind  ,,o asociere de state, constituită  prin tratat, înzestrată cu o constituţie  şi 
organe comune, posedând  o personalitate juridică distinctă de cea a statelor 
membre care o compun”35. 

Definiţia încearcă să surprindă toate trăsăturile esenţiale ce caracterizează 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale. Astfel pentru ca o asociere să fie 
considerată organizaţie internaţională interguvernamentală, se impune ca la 
respectiva asociere să participe, în calitate de părţi contractante, statele. Calitatea 
de a reprezenta statele în aceste organizaţii şi de a acţiona în numele lor o au, de 
regulă, reprezentanţii guvernelor statelor respective. Excepţiile sunt  limitate şi se 
referă la reprezentarea parlamentară36 sau la reprezentarea unor segmente sociale37, 
dar acestea nu fac decât să confirme regula de mai sus38. Constituirea unei 
organizaţii se realizează prin acordul de voinţă al statelor ce se concretizează, de 
 

32 Art. 2, para. 1, lit. i din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor din 1969: ,,prin 
expresia,, organizaţie internaţională” se înţelege o organizaţie interguvernamentală.” 

33 Convenţia din 1975 privind reprezentarea statelor în relaţiile lor cu organizaţiile 
internaţionale cu caracter universal în  art. 1 defineşte organizaţia internaţională interguvernamentală 
ca fiind o asociere de state constituită printr-un tratat, având o constituţie proprie şi organe comune şi 
având o personalitate juridică distinctă de cea a statelor membre care o compun. 

34 I.M. Anghel, Subiectele de drept internaţional, ediţia a-II-a revăzută şi adăugită, Editura 
Lumina Lex, Buc. 2002, p. 356. 

35 Annuaire C.D.I., 1956, vol. II, p.106. 
36 Consiliul Europei, NATO, Uniunea Europeană. 
37 Patronat sau sindicate în cazul Organizaţiei Internaţionale a Muncii. 
38 R. Miga-Beşteliu, Organizaţiile internaţionale interguvernamentale, Editura All Beck, Buc, 

2000, p. 10. 
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regulă, printr-un tratat multilateral, care poate fi numit : Cartă39, Statut40, Constituţie41 
etc. Indiferent de denumire, actul constitutiv prevede structura instituţională a 
organizaţiei şi  personalitatea juridică ce-i conferă o capacitate de acţiune distinctă 
de ce a statelor componente. Statele membre trebuie să se conformeze drepturilor şi 
obligaţiilor prevăzute în actele constitutive, astfel încât, în momentul unei 
manifestări neconforme, statul să poată fi sancţionat. 

În prezent, s-a generalizat opinia conform căreia toate organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale au personalitate juridică, dar spre deosebire de 
state, personalitatea organizaţiilor este nu numai specializată conform domeniului 
de activitate, dar şi limitată potrivit funcţiilor şi obiectivelor organizaţiei42. Astfel 
ONU, datorită caracterului său universal şi datorită multitudinii obiectivelor 
urmărite, se bucură de o personalitate juridică mult mai extinsă decât alte 
organizaţii care au caracter regional sau care sunt înfiinţate pentru realizarea unui 
număr redus de obiective. Personalitatea juridică a unei organizaţii internaţionale 
interguvernamentale este stabilită prin actul constitutiv de state. În concluzie, 
personalitatea juridică a organizaţiilor interguvernamentale este derivată, fiind 
conferită de state. Organizaţia va acţiona  în limita funcţiilor şi obiectivelor 
stabilite şi în conformitate cu domeniul de activitate determinat. Personalitatea 
juridică se manifestă la nivel internaţional, dar şi în plan intern. Recunoaşterea 
personalităţii de drept intern este prevăzută în actele constitutive43, din analiza 
acestor dispoziţii desprinzându-se ideea că aceste entităţi au capacitate juridică 
civilă şi deci, sunt dotate cu personalitate juridică de drept intern. Necesitatea 
recunoaşterii personalităţii de drept intern a organizaţiilor interguvernamentale este 
determinată de faptul că acestea intră în raporturi juridice cu persoanele fizice sau 
juridice de drept intern. În practică, exercitarea personalităţii de drept intern 
priveşte o situaţie de ordin special cu statul pe teritoriul căruia acestea îşi au sediul 
şi una de ordin general, reflectând tratamentul aplicat organizaţiilor internaţionale, 
de către toate ţările membre, pe propriul lor teritoriu. Raportul dintre organizaţia 
internaţională interguvernamentală şi statul de sediu se concretizează prin 
încheierea unui acord de sediu în care se precizează întinderea şi conţinutul 
prerogativelor organizaţiei, decurgând din actul său constitutiv, precum şi regimul 
raporturilor juridice pe care organizaţia le stabileşte la nivel intern pentru 
cumpărarea de bunuri, închirierea unor localuri, prestarea de servicii etc44.  

În calitate de subiecte derivate ale dreptului internaţional, organizaţiile îşi 
manifestă personalitatea juridică în raporturile pe care le stabilesc cu statele 
 

39 Carta ONU. 
40 Statutul Consiliului Europei, Londra 1949. 
41 Constituţia Oganizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură, ce a fost adoptată în 1945. 
42 D. Popescu, op. cit., 2005, p. 68. 
43 Art. 104 din Carta ONU prevede ,,Organizaţia se bucură, pe teritoriul fiecăruia din membrii săi, 

de capacitatea juridică care îi este necesară pentru exercitarea funcţiilor şi atingerea scopurilor sale.” 
44 R. Miga-Beşteliu, op. cit., 2000, p. 34. 
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membre, cu alte organizaţii internaţionale, cu statele nemembre sau cu alţi 
participanţi  la viaţa internaţională. Făcând parte din societatea internaţională, 
participă efectiv la activitatea  acesteia, în acest sens având capacitate de a încheia 
tratate, drept de legaţie, capacitatea de a recunoaşte alte subiecte de drept 
internaţional şi, după caz, capacitatea de a prezenta reclamaţii. 

Toate elementele prezentate anterior ne îndreptăţesc să examinăm problema 
răspunderii organizaţiilor în plan internaţional. În calitate de titulare de drepturi şi 
obligaţii, acestea poartă răspunderea de drept internaţional pentru fapte de încălcare 
a normelor acestui drept. 

Răspunderea organizaţiilor internaţionale a fost adusă în discuţie în anul 
1963, prin raportul întocmit de A.El-Erian, raport ce privea relaţiile dintre state şi 
organizaţiile interguvernamentale. Acesta sublinia că rolul organizaţiilor este din ce 
în ce mai mare, aspect ce ne determină să privim problema răspunderii 
organizaţiilor internaţionale interguvernamentale cu mai multă atenţie. În acelaşi an 
grupurile de lucru care studiau răspunderea statelor şi-au pus întrebarea dacă 
răspunderea celorlalte subiecte de drept internaţional, cum ar fi organizaţiile 
internaţionale, trebuie luată în calcul sau dacă trebuie lăsată deoparte. O parte din 
membrii grupurilor de lucru au afirmat că  subiectul în discuţie putea fi amânat. 
Creşterea numărului organizaţiilor şi sporirea rolului acestora la nivel internaţional 
au readus problema răspunderii  în atenţia Comisiei de Drept Internaţional în anul 
2000. Adunarea Generală a ONU, în paragraful 8 al Rezoluţiei 56/82 din  
12 Decembrie 2001, a cerut Comisiei să înceapă analiza problemei răspunderii 
organizaţiei internaţionale şi să întocmească un proiect.      

În anul 2002 la cea de-a 54 sesiune, Comisia l-a numit pe Giorgio Gaja 
raportor special şi totodată s-a stabilit şi grupul de lucru. În orice caz activitatea 
depusă pentru reglementarea răspunderii statelor este luată ca punct de reper şi a 
fost folosită pentru redactarea proiectului privind răspunderea organizaţiilor 
internaţionale. 

În foarte multe din tratatele internaţionale, indiferent de domeniul de 
reglementare, atunci când se foloseşte termenul de organizaţie, se precizează că se 
referă la organizaţii interguvernamentale. Constatarea prezentată poate îndreptăţi 
folosirea  expresiei în sensul descris şi în domeniul răspunderii. De altfel, Comisia 
de Drept Internaţional a acceptat expresia de organizaţie interguvernamentală (aşa 
cum aceasta este definită în mai toate tratatele internaţionale) şi în comentariile 
făcute la art. 57 din proiectul adoptat privind răspunderea statelor pentru fapte 
ilicite. Totuşi, spre deosebire de răspunderea statelor, cercetarea răspunderii 
organizaţiilor prezintă anumite aspecte specifice. În primul rând se impune ca 
termenul de organizaţie, în sensul în care este folosit, să fie reglementat ca atare în 
proiect. Pe de altă parte, deşi definiţia prezentată ar fi potrivită, trebuie identificate 
elementele mult mai precis şi concis. Dificultatea cea mai mare, în a găsi o definiţie 
satisfăcătoare a organizaţiilor, este dată de marea varietate a acestora. Un aspect al 
acestei diversităţi îl constituie membrii organizaţiei. Definirea organizaţiei ca 
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interguvernamentală este dată de faptul că aceasta se compune din state. După cum 
am văzut, organizaţia non-guvernamentală nu este constituită din state. Organizaţia 
interguvernamentală este constituită în baza unui tratat, pe când cea 
neguvernamentală se constituie în baza unui act care nu este guvernat de regulile 
dreptului internaţional. La prima analiză delimitările s-ar părea că sunt bine 
determinate, dar există organizaţii care nu pot fi încadrate nici în categoria celor 
guvernamentale, nici în categoria celor neguvernamentale. Anumite organizaţii au 
ca membri statele, dar şi entităţi nestatale45. Alte organizaţii, deşi au numai state ca 
membri, nu au fost constituite prin tratate, ci prin anumite documente46. Stabilirea 
corectă a definiţiei şi implicit, determinarea corectă şi completă a elementelor ce 
caracterizează o organizaţie internaţională este o operaţiune importantă pentru că 
numai după aceasta şi pe baza elementelor respective se poate pune problema 
răspunderii unei organizaţii internaţionale. Normele răspunderii nu pot fi impuse 
decât unui subiect de drept internaţional, care are o personalitate juridică ce-i 
permite să acţioneze în plan internaţional. În consecinţă, o entitate este considerată 
subiect de drept internaţional, chiar dacă i s-a impus doar o obligaţie conform 
dreptului internaţional. Ca regulă, toate obligaţiile organizaţiilor internaţionale sunt 
stabilite conform dreptului internaţional, deci ele răspund internaţional. 

Problema personalităţii juridice a organizaţiilor internaţionale a constituit 
subiect de discuţie încă din 1949, când C.I.J. în Avizul său consultativ asupra 
,,Reparării daunelor suferite în serviciul Naţiunilor Unite”47 a recunoscut 
personalitatea O.N.U. atât în raport cu statele membre, cât şi ca personalitate 
juridică obiectivă, opozabilă erga omnes în raporturile cu toate statele şi celelalte 
subiecte de drept internaţional. Pentru a marca evoluţia în acest domeniu este 
necesar să menţionăm opinia C.I.J. atunci când a discutat asupra ,,Interpretării unui 
acord din 25 Martie 1951 încheiat între Egipt şi Organizaţia Mondială  Sănătăţii”. 
C.I.J. a precizat: ,,organizaţiile internaţionale sunt subiecte de drept internaţional şi 
ca atare trebuie să-şi aducă la îndeplinire toate obligaţiile asumate conform 
regulilor generale de drept internaţional, conform actelor de constituire şi 
angajamentelor la care ele sunt părţi”. În consecinţă, organizaţiile internaţionale 
vor răspunde pentru faptele pe care le săvârşesc şi care nu sunt conforme cu 
regulile de drept internaţional. 

Mai mult, una dintre primele convenţii şi anume, Convenţia asupra 
răspunderii internaţionale pentru daunele cauzate de obiectele lansate în spaţiu din 
1972 prevede că organizaţia şi membrii ei, care sunt state părţi la convenţie, vor 
răspunde solidar şi cumulativ pentru daunele cauzate de obiectele lansate în spaţiu. 
Cererea de despăgubire trebuie să fie adresată mai întâi organizaţiei, iar în cazul în 

 
45 De ex. Organizaţia Mondială Meteorologică (O.M.M.), în art. 3 din actul constitutiv 

precizează că pot fi membre şi alte entităţi decât statele. 
46 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa. 
47 ICJ Reports, 1949, p. 179. 
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care aceasta nu va achita despăgubirea în termen de 6 luni, statul reclamant poate 
invoca răspunderea membrilor ei, părţi la convenţie. 

O altă problemă care apare este aceea în care prejudiciul este cauzat unor 
spaţii ce se află dincolo de jurisdicţia naţională (marea liberă, fundul mărilor şi 
oceanelor, spaţiul extraatmosferic, Antarctica). În acest caz nu avem nici un stat 
care să poată formula reclamaţii în cazul unor prejudicii, răspunderea putând fi aici 
declanşată pe baza unor instrumente juridice, care să protejeze astfel de zone. În 
dreptul mării s-a găsit soluţia prin înfiinţarea Autorităţii Internaţionale pentru 
fundul mărilor şi oceanelor48. 

Pentru a nu se creea discuţii contradictorii, în cadrul proiectului de articole 
privind răspunderea organizaţiilor internaţionale elaborat de C.D.I., a fost definit 
termenul de organizaţie internaţională, astfel prin organizaţie internaţională ne vom 
referi la o organizaţie stabilită printr-un tratat sau prin alt instrument guvernat de 
regulile dreptului internaţional posedând o personalitate juridică de drept 
internaţional, care poate fi constituită în afara statelor şi de alte entităţi.  

Totuşi, deşi prin definiţie s-a încercat acoperirea tuturor formelor de asociere 
dintre state, din comentariile făcute de organizaţiile internaţionale şi de 
reprezentanţii statelor membre rezultă că acest lucru nu s-a reuşit.  

Răspunderea unei organizaţii internaţionale poate fi stabilită sub diferite 
sisteme de drept. Poate fi declanşată în faţa unei curţi naţionale, atunci când o 
persoană juridică sau fizică trage la răspundere organizaţia conform dreptului 
intern, sau poate fi trasă la răspundere conform dreptului internaţional. Studiul de 
faţă pune accentul pe răspunderea conform normelor de drept internaţional. De cele 
mai multe ori organizaţia, ca atare, comite un fapt ilicit, pe de altă parte organizaţia 
poate fi răspunzătoare dacă ajută sau asistă altă organizaţie ori un stat atunci când 
comite un fapt ilicit sau atunci când constrânge o organizaţie sau un stat să comită 
un fapt ilicit. Un alt caz în care organizaţia poate trasă la răspundere este în cadrul 
unor raporturi interorganizaţionale, adică atunci când un fapt internaţional ilicit 
este comis de o organizaţie la care prima este membră. Oricare fapt ilicit al unei 
organizaţii internaţionale atrage răspunderea acesteia, indiferent că faptul constă 
într-o acţiune sau omisiune.  

Principiile ce guvernează răspunderea organizaţiilor sunt următoarele: faptul 
internaţional ilicit trebuie să fie atribuit organizaţiei conform dreptului internaţional 
şi să constituie o încălcare a obligaţiei asumate la nivel internaţional49. Aceleaşi 
principii se regăsesc şi în materia răspunderii statelor pentru fapte ilicite50.  
 

48  Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 
10 decembrie 1982, Partea I, art.1, para.1(2). 

49 Art. 3 din Proiectul de Convenţie privind răspunderea organizaţiilor internaţionale, elaborat 
în cadrul Comisiei de Drept Internaţional a ONU. 

50 Precizare: modul de reglementare a răspunderii statelor la nivel internaţional pentru fapte 
ilicite constituie un model important pentru răspunderea organizaţiilor internaţionale. 
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În ceea ce priveşte imputabilitatea faptului, aceasta declanşează discuţii 
ample, deoarece organizaţia acţionează în plan internaţional prin intermediul unor 
persoane sau organe oficiale mandatate să îndeplinească atribuţiile respective 
conform actului constitutiv. Astfel conduita unui organ al organizaţiei 
internaţionale, conduita oficialilor sau a persoanelor împuternicite cu anumite 
funcţii ale organizaţiei, poate fi considerată un fapt al organizaţiei conform 
dreptului internaţional, indiferent de poziţia persoanelor sau organelor vinovate în 
structura instituţională. Conduita acestora va fi de asemenea considerată un fapt al 
organizaţiei conform dreptului internaţional, chiar dacă se face abuz de autoritate 
sau contravine instrucţiunilor. Situaţia reţinută se referă la entităţile care se află sub 
autoritatea directă a organizaţiei, însă trebuie avute în vedere şi alte situaţii întâlnite 
în practică. Conduita unui organ al organizaţiei, ca şi în cazul unui organ al statului 
pus la dispoziţia altei organizaţii pentru a exercita o parte din funcţiile organizaţiei 
poate fi considerat un fapt conform dreptului internaţional, dacă organizaţia căruia 
i-a fost pus la dispoziţie organul exercită un control efectiv asupra acestuia. 
Organizaţia nu va fi trasă la răspundere pentru faptele pe care nu le confirmă ca 
fiind fapte proprii. Practica se focalizează mai mult pe atribuirea răspunderii, decât 
pe atribuirea comportamentului. Un exemplu recent îl constituie Anexa IX din 
Convenţia privind dreptul mării din 1982, care după ce stabileşte competenţa 
organizaţiilor internaţionale şi a statelor membre conform materiilor acoperite de 
Convenţie, în art. 6 pune problema atribuirii răspunderii51. Nu se face aluzie la  
aspectul atribuirii conduitei părţilor răspunzătoare.  

În practică, deşi nu se întâmplă de multe ori, conduitele bilaterale sau chiar 
multiple nu pot fi excluse. Astfel atribuirea conduitei unei organizaţii, nu înseamnă 
că acea conduită nu ar putea fi atribuită unui stat, nici viceversa, adică atribuirea 
unui comportament unui stat nu exclude atribuirea comportamentului unei 
organizaţii. De asemenea, există posibilitatea  atribuirii conduitei la două sau mai 
multe organizaţii, de exemplu când se stabileşte un organ comun. După cum am 
menţionat anterior, organizaţia acţionează prin anumite organe sau persoane 
oficiale. În acest sens Carta O.N.U. foloseşte termenul de organ, iar C.I.J. când se 
referă la statutul persoanelor care acţionează pentru O.N.U., subliniază numai 
faptul că o persoană are funcţii atribuite de un organ al O.N.U. Curtea foloseşte 
termenul de agent şi nu prezintă relevanţă, dacă persoana are sau nu un statut 
oficial. În concluzie, în conformitate cu cele precizate de Curte, conduita Naţiunilor 
Unite include pe lângă aceea a organelor principale şi subsidiare şi pe aceea a 
 

51 Răspunderea: ,,-1. Părţile care au competenţă în virtutea art. 5 al prezentei anexe vor 
răspunde pentru orice nerespectare a obligaţiilor care decurg din convenţie şi pentru orice alte 
încălcări ale acesteia. -2. Orice stat parte poate cere unei organizaţii internaţionale sau statelor sale 
membre, părţi la convenţie, să indice cui îi revine răspunderea într-un caz anumit.Organizaţia şi 
statele membre interesate sunt obligate să comunice această informaţie. Dacă nu o fac într-un termen 
rezonabil sau dacă ele comunică informaţii contradictorii, ele vor răspunde împreună, în mod solidar.” 
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agenţilor. Termenul – agent – nu se referă numai la oficiali, ci cuprinde şi 
persoanele care acţionează pentru O.N.U. în baza funcţiilor atribuite de un organ al 
organizaţiei. Ceea ce a stabilit C.I.J. este valabil pentru toate organizaţiile. 
Distincţia dintre organe şi agenţi nu este relevantă în problema imputabilităţii 
conduitei unei organizaţii. În orice caz, organele sau agenţii trebuie să acţioneze în 
baza regulilor stabilite de organizaţie.  

Imputabilitatea conduitei ilicite unei organizaţii a adus în discuţie rolul 
Uniunii Europene în cadrul relaţiilor internaţionale în general şi locul pe care 
aceasta îl ocupă în domeniul răspunderii internaţionale în special. Datorită calităţii 
sale de subiect de drept internaţional public, Uniunea Europeană prezintă un interes 
deosebit în materia răspunderii, recunoscându-se în acest sens particularităţile 
activităţii desfăşurate de aceasta52. Astfel, se menţionează că aceasta a fost mereu 
prezentată ca fiind o formă diferită de modelul clasic al organizaţiilor 
internaţionale. Uniunea Europeană  este  o formă de asociere suprastatală între 
statele membre, un subiect de drept internaţional cu o competenţă exclusivă pe 
scena internaţională, în această calitate fiind parte la multe acorduri internaţionale 
împreună cu statele membre, fiecare dintre acestea asumându-şi răspunderea 
internaţională în acord cu natura competenţelor exercitate. Conform Tratatului de 
la Lisabona,53 Uniunea îşi urmăreşte obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în 
funcţie de competenţele care îi sunt atribuite prin tratate. Orice competenţă care nu 
este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre.Uniunea respectă 
 

52 Luciana-Alexandra Ghica (coord.), Valentin Burada, Iuliana Conovici, Eugen Stancu, 
Enciclopedia Uniunii Europene, Ediţia a-III-a, Editura  Meronia, Bucureşti, 2007, p. 47-,, Termenul 
de Comunităţi Europene se foloseşte pentru a desemna trei organizaţii internaţionale înfiinţate în anii 
’50, predecesoare ale Uniunii Europene. Acestea sunt: Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 
Oţelului, Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. După 
unificarea instituţiilor acestor organizaţii în 1967, printr-un tratat (Tratatul de la Bruxelles, 1965), 
noua entitate internaţională s-a numit informal Comunitatea Europeană, dar cele trei Comunităţi au 
continuat să existe separat. În 1992, cea mai importantă dintre cele trei (CEE) şi-a schimbat numele în 
Comunitatea Europeană, iar în 2002 CECO a încetat să existe.” Prin Tratatul de la Maastricht  s-a 
înfiinţat Uniunea Europeană, entitate fără personalitate juridică, ce dispunea de trei domenii de 
acţiune cunoscute sub denumirea de piloni. Art. A (3) din TUE  stabilea următoarele: ,,Uniunea se 
întemeiază pe Comunităţile Europene, completate cu politicile şi formele de cooperare instituite prin 
prezentul tratat”. 

53 Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007 de către şefii de stat/de guvern 
şi miniştrii afacerilor externe ai UE şi a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Tratatul de la Lisabona 
este un tratat de amendare a Tratatelor existente: Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), care îşi  
păstrează denumirea, şi Tratatul instituind Comunitatea Europeană (TCE), acesta din urmă fiind 
redenumit Tratatul privind funcţionarea Uniunii (TFUE). Cele două tratate, modificate conform 
prevederilor Tratatului de la Lisabona, reprezintă tratatele de bază ale Uniunii şi au o valoare juridică 
egală. De asemenea, va fi menţinut Tratatul privind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 
(Euratom). 13 Protocoale şi 65 de Declaraţii sunt anexate Tratatului de la Lisabona. Elaborarea 
Tratatului s-a realizat în baza mandatului precis şi detaliat, agreat la Consiliul European din 21– 
23 iunie 2007, şi care a reluat practic substanţa prevederilor fostului Tratat Constituţional. Conform 
art. 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană aceasta are personalitate juridică. 
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egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum şi identitatea lor naţională, 
inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce 
priveste autonomia locală şi regională. Aceasta respectă funcţiile esenţiale ale statului 
şi, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea 
ordinii publice şi apărarea securităţii naţionale. În special, securitatea naţională rămâne 
responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru. În temeiul principiului cooperării 
loiale, Uniunea şi statele membre se respectă şi se ajută reciproc în îndeplinirea 
misiunilor care decurg din tratate. Statele membre adoptă orice măsură generală sau 
specială pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor care decurg din tratate sau care 
rezultă din actele instituţiilor Uniunii. Statele membre facilitează îndeplinirea de către 
Uniune a misiunii sale şi se abţin de la orice măsură care ar putea pune în pericol 
realizarea obiectivelor Uniunii. Prin intermediul dreptului U.E. se stabilesc pe de o 
parte limitele acţiunii Uniunii Europene la nivel intern, adică asupra teritoriului U.E., 
dar şi la nivel internaţional, iar pe de altă parte limitele acţiunii statelor membre în 
funcţie de domeniile în care acestea au rămas competente. Delimitarea competenţelor 
între Uniunea Europeană şi statele membre se realizează în baza principiilor, încadrate 
în literatura de specialitate în categoria  principiilor ce guvernează sistemul de 
competenţe, şi anume: principiului atribuirii de competenţă, principiul subsidiarităţii şi 
principiul proporţionalităţii54. În concluzie, calitatea de subiect internaţional al 
răspunderii Uniunii Europene, precum şi stabilirea limitelor răspunderii Uniunii 
Europene pe  de o parte şi a statelor membre pe de altă parte, este o problemă cu multe 
semne de întrebare care se doreşte a fi clarificată prin munca depusă de grupul de lucru 
împuternicit cu elaborarea proiectului de articole privind răspunderea organizaţiilor 
internaţionale55. 

Răspunderea organizaţiei este declanşată când conduita acesteia nu este 
conformă obligaţiei, indiferent de originea  şi caracterul obligaţiei. În principiu, 
obligaţia trebuie să-şi aibă originea în actele care stabilesc regulile organizaţiilor. 
Obligaţia trebuie să fie în vigoare în momentul încălcării, pentru a se putea vorbi 
de un comportament ilicit. Încălcarea poate consta într-o serie de acţiuni şi 
omisiuni, în acest caz, încălcarea se extinde pe o perioadă mai lungă, începând cu 
prima acţiune sau omisiune  şi terminându-se cu ultima acţiune sau omisiune de 
eludare a regulilor. 

O atenţie deosebită s-a acordat, în sesiunea din 2006 a C.D.I., cauzelor care 
exclud caracterul ilicit al faptului, precum şi răspunderii unui stat membru pentru 
un fapt internaţional ilicit al organizaţiei internaţionale56. 
 

54 Raluca Bercea, Drept comunitar.Principii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 310. 
55 Frank Hoffmeister, Litigating against the European Union and its Member States-Who Responds 

under the ILC’s Draft Articles on International Responsibility of International Organizations? în 
„European Journal of International Law”, volume 21, number 3, august 2010, p. 723–747. 

56 Aspectele prezentate au fost avute în vedere de C.D.I. în elaborarea unui Proiect privind 
răspunderea organizaţiilor pentru fapte internaţional ilicite.Vezi în acest sens International Law 
Commission, Analytical Guide. 
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În raportul prezentat în anul 2007, Raportorul Special, Giorgio Gaja, a adus 
în discuţie trei probleme, şi anume:conţinutul răspunderii organizaţiilor, formele de 
reparare a prejudiciului precum şi cazul violărilor grave ale obligaţiilor decurgând 
din normele imperative de drept internaţional. Activitatea ulterioară, desfăşurată în 
cadrul C.D.I., a avut ca obiect clarificarea modalităţilor de implementare a 
răspunderii organizaţiilor internaţionale, dar şi condiţiile şi limitele în care se poate 
apela la contramăsuri57. Ultima parte a proiectului de articole privind răspunderea 
organizaţiilor internaţionale pentru faptele ilicite ale agenţilor lor a fost supusă 
comentariilor în anul 2009. În anul 2011, C.D.I. a adoptat proiectul şi l-a supus 
atenţiei guvernelor statelor membre O.N.U.58. 

 
4.3. În practica şi literatura de specialitate s-a discutat mult despre poziţia 

persoanei fizice în plan internaţional, ridicându-se întrebarea dacă este sau nu 
subiect al dreptului internaţional şi implicit subiect al răspunderii internaţionale.  

Problema dacă indivizii pot fi consideraţi subiecte de drept internaţional nu 
pare să fi fost tranşată până în prezent, nici în plan normativ, nici în doctrină59. 

În argumentarea tezei că individul este subiect de drept internaţional, pe 
lângă o serie de alte susţineri se invocă  faptul că individul poartă răspunderea 
pentru: 

 fapte ilicite considerate infracţiuni în convenţiile internaţionale, cum sunt 
cele privind pirateria, traficul de stupefiante, genocidul şi 

 crime de război, crime împotriva umanităţii şi păcii60. 
Astfel persoanele fizice, în calitatea lor de organe ale autorităţii de stat, 

respectiv persoane private săvârşesc infracţiuni internaţionale, atunci când decid, 
ordonă sau execută, respectiv săvârşesc fapte sau acte care sunt încriminate şi 
pedepsite de dreptul internaţional, alături de răspunderea internaţională a statului 
angajându-se şi răspunderea penală a persoanelor respective, în cadrul dreptului 
internaţional penal61. 

Din cele afirmate putem trage concluzia că persoana fizică răspunde penal în 
plan internaţional, dar această constatare nu ne îndreptăţeşte să calificăm individul 
ca subiect al dreptului internaţional. Este adevărat că acesta se bucură de o poziţie 
specială  în plan internaţional prin recunoaşterea dreptului de a angaja o procedură 
internaţională în faţa unui organ internaţional, dar nu îndeplineşte condiţiile pentru 
a fi subiect de drept internaţional public. 

Faptul că persoana fizică este subiect al răspunderii este consacrat şi în 
Proiectul de articole al Comisiei de Drept Internaţional privind răspunderea statelor 

 
57 Sixth report on responsibility of international organizations by Giorgio Gaja, International 

Law Commission, Sixtieth session, Geneva 2008. 
58 Seventh report on responsibility of international organizations by Giorgio Gaja, 

International Law Commission, Sixty-first session, Geneva 2009. 
59 R. Miga-Beşteliu, op. cit., 2003, p. 144. 
60 D. Popescu, A. Năstase, op. cit., 1997, p. 76 şi  D. Popescu, op. cit., 2005, p. 283. 
61 A. Năstase, A. Bolintineanu, B. Aurescu, op. cit., 2000, p. 259. 
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pentru fapte internaţional ilicite. În art. 58 se susţine că dispoziţiile proiectului nu 
vor afecta în nici un fel problemele răspunderii individului, conform dreptului 
internaţional, ca o persoană ce acţionează în numele statului62. 

Conflictele şi atrocităţile care au avut loc de-a lungul timpului în cadrul 
societăţii internaţionale au determinat promovarea ideii de a se constitui instanţe 
penale internaţionale, care să tragă la răspundere persoanele ce se fac vinovate de 
săvârşirea crimelor contra păcii, umanităţii şi crimelor de război. 

Problema creării unei instanţe penale internaţionale a pornit din 1877, când 
juristul Gustav Moynier a conceput organizarea unei Jurisdicţii criminale 
internaţionale pentru represiunea crimelor comise împotriva dreptului ginţilor. Mai 
târziu Tratatul de la Versailles prevedea constituirea unui tribunal special pentru a 
judeca pe Wilhelm al II-lea de Hohenzolern, împăratul Germaniei învinse în 
război, ce se făcea vinovat de ,,ofensă adusă moralei internaţionale”şi ,,forţei sfinte 
a tratatelor”. De asemenea, se mai stabilea constituirea unor tribunale care urmau 
să judece persoanele acuzate de a fi comis acte contrare legilor şi obiceiurilor 
războiului împotriva resortisanţilor mai multor puteri aliate. 

Perioada interbelică a fost caracterizată de întocmirea mai multor proiecte 
vizând constituirea unei instanţe internaţionale penale, dar din păcate nefinalizate. 
Urmările celui de-Al Doilea Război Mondial au determinat încheierea la Londra, în 
1945, a unui acord prin care se instituia Tribunalul Militar Internaţional de la  
Nurenberg care urma să judece pe criminalii de război ale căror crime erau fără 
localizare geografică precisă. În baza Statutului, Tribunalul era competent să 
judece orice persoană care, acţionând în contul ţărilor europene ale Axei, a comis 
individual sau cu titlu de membrii ai unor organizaţii, oricare dintre crimele 
prevăzute de statut63. 

În condiţii istorice asemănătoare Tribunalului de la Nurenberg, a fost creat şi 
Tribunalul de la Tokio, acesta oferind cadrul juridic pentru a pedepsi pe  principalii 
criminali de război din Orientul Îndepărtat64.  

Deşi Comisia de Drept Internaţional a avut pe lista sa de preocupări Statutul 
pentru o Curte penală internaţională şi Proiectul Codului crimelor contra păcii şi 
securităţii umanităţii, nu le-a acordat o atenţie deosebită, nefiind finalizate decât în 
1998. În această situaţie, pentru soluţionarea crimelor comise pe teritoriul fostei 
Iugoslavii s-a recurs tot la o instanţă ad-hoc65. La 22 februarie 1993, Consiliul de 
Securitate al ONU a adoptat Rezoluţia nr. 808, prin care s-a stabilit constituirea 
Tribunalului Internaţional, care să judece persoanele responsabile de încălcări ale 
 

62 Report of the International Law Commission on the work of the Fifty-third session, 
Supplement NO.10 (A/56/10), p. 363–365. 

63 Art.1 din Statutul Tribunalului Militar Internaţional, intrat în vigoare la 8 august 1945. 
64 Art.1 din Statutul Tribunalului Penal pentru Extremul Orient, intrat în vigoare la 8 august 

1945; G. Geamănu, Drept internaţional penal, Editura Academiei, Buc., 1977, p. 283–291. 
65 D. Diaconu, Curtea penală internaţională, Edit. All-Beck, Buc., 1999, p. 11; B. Onica-Jarka, 

Jurisdicţia internaţională penală, Editura C.H. Beck, 2006, p. 155–159. 
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dreptului internaţional umanitar comise după 1991. Instituirea  Tribunalului a avut 
ca temei dispoziţiile din Carta ONU, în baza cărora Consiliul de Securitate poate să 
înfiinţeze organe subsidiare, necesare îndeplinirii funcţiilor sale. Considerând că 
situaţia din fosta Iugoslavie era ,,o ameninţare la adresa păcii şi securităţii 
internaţionale” s-a prevalat de dispoziţiile menţionate şi a constituit Tribunalul 
pentru fosta Iugoslavie66. 

Tribunalul penal internaţional pentru fosta Iugoslavie îşi are sediul la Haga, 
nefiind dependent însă de Curtea Internaţională de Justiţie. În baza art. 1 din Statut, 
Tribunalul este abilitat să judece persoanele prezumate responsabile de violări 
grave ale dreptului internaţional umanitar săvârşite pe teritoriul fostei Iugoslavii 
începând din 1991. Observăm că nu se stabileşte o perioadă limită. În 1998 s-a 
făcut o declaraţie publică de către procurorul-şef în baza căreia jurisdicţia 
tribunalului se va extinde şi asupra violenţelor din Kosovo. 

Art. 2 din Statut prevede că tribunalul este abilitat să urmărească persoanele 
care comit infracţiuni grave la Convenţiile de la Geneva din 1949 şi anume 
următoarele fapte îndreptate împotriva persoanelor sau bunurilor protejate în 
termenii dispoziţiilor pertinente ale Convenţiei de la Geneva: asasinatul 
internaţional; tortura sau tratamentele inumane; inclusiv experienţele biologice; 
faptul de a cauza în mod intenţionat mari suferinţe sau de a aduce atingeri grave 
integrităţii fizice sau sănătăţii; distrugerea şi însuşirea bunurilor, nejustificate de 
nevoi militare, şi executate la scară mare, în mod ilicit şi arbitrar etc.  

Pe lângă cele menţionate, în baza articolele următoare se mai adaugă şi violări 
ale legilor sau cutumelor războiului, genocidul şi crimele contra umanităţii. Din 
punct de vedere al răspunderii penale individuale, se stabileşte că oricine a planificat, 
incitat la comiterea, ordonat, comis sau a ajutat în orice alt mod şi încurajat 
planificarea, pregătirea sau executarea unei crime va răspunde în mod 
individual.Calitatea oficială a unui acuzat nu îl exonerează pe acesta de răspunderea 
sa penală şi nu constituie motiv de diminuare a pedepsei. Dacă fapta este săvârşită de 
un subordonat, superiorul nu este exonerat de răspundere dacă cunoştea sau avea 
temei să cunoască, că subordonatul avea să comită actul şi nu a luat măsurile 
necesare. Executarea unui ordin nu îl exonerează de răspundere pe autor, dar este un 
temei de diminuare a pedepsei. În cazul competenţelor concurente pentru judecarea 
persoanelor prezumate responsabile de violări grave ale dreptului internaţional 
umanitar, Tribunalul Penal Internaţional  are prioritate faţă de jurisdicţiile naţionale. 
Statutul Tribunalului Penal Internaţional consacră principiul non bis in idem, 
conform căruia nimeni nu poate fi adus în faţa unei jurisdicţii naţionale, dacă a fost 
judecat de Tribunalul Internaţional pentru acele fapte, după cum nimeni nu poate fi 
adus în faţa Tribunalului dacă a fost judecat de jurisdicţiile internaţionale, cu unele 

 
66 Rezoluţia 827 din 25 mai 1993; Beatrice Onica-Jarka, op. cit., 2006, p. 159–171; V. Duculescu, 

G. Duculescu, Justiţia Europeană, Edit. Lumina Lex, Buc., 2002, p. 157. 
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excepţii. Până în prezent Tribunalul a analizat multe acuzaţii, inclusiv acuzaţii de 
genocid, pronunţând condamnări, dar şi achitări67. 

Conflictul din Rwanda a determinat Consiliul de Securitate să adopte 
Rezoluţia nr. 955 din 1994, prin care se decide constituirea Tribunalului Internaţional 
pentru pedepsirea crimelor din Rwanda şi cooperarea tuturor statelor cu acest 
tribunal68. 

După cum se observă, deşi au existat intenţii de instituire a unei instanţe 
penale internaţionale cu caracter permanent, acestea nu şi-au atins scopul decât prin 
existenţa instanţelor penale internaţionale ad-hoc. În cele din urmă, la 17 iulie 1998 
s-a adoptat Statutul Curţii Penale Internaţionale cu 120 de voturi ,,pentru”,  
7 ,,împotrivă” şi 21 de ,,abţineri”, intrând în vigoare la 1 iulie 2002 în acord cu art. 
126 din Statut69. 

Curtea Penală Internaţională este o instituţie permanentă, având capacitatea 
de a-şi exercita jurisdicţia asupra persoanelor în cazul celor mai grave crime de 
interes internaţional. Curtea se bucură de personalitate juridică internaţională, 
având capacitatea necesară exercitării funcţiilor sale şi realizării scopurilor, prin 
Statut recunoscându-i-se însă o competenţă complementară jurisdicţiilor naţionale. 
Sediul Curţii este la Haga, în Olanda. În competenţa instanţei penale internaţionale, 
ratione materie, intră genocidul, crimele împotriva umanităţii, crimele de război şi 
crimele de agresiune. Din punct de vedere a aplicării ratione temporis, Curtea are 
competenţa numai în cazul crimelor săvârşite după intrarea în vigoare a acestui 
Statut. Un stat care devine parte la acest Statut  trebuie să accepte competenţa 
Curţii. Statutul Curţii Penale Internaţionale, asemănător actelor de constituire a 
celorlalte instanţe penale ad-hoc , consacră principiul non bis in idem. Deşi este un 
principiul general de drept, acesta este inclus în capitolul privind competenţa şi nu 
în capitolul ce reglementează principiile generale de drept penal. Explicaţia este 
simplă, deoarece acest principiu produce efecte directe asupra competenţei Curţii70.  

În partea a 3-a din Statut sunt consacrate principiile generale de drept penal. 
Principiul nullum crimen sine lege stabileşte că o persoană va fi răspunzătoare în 
faţa Curţii dacă săvârşeşte o infracţiune de competenţa acesteia. Definiţia crimei va 
fi strict interpretată şi nu va fi extinsă prin analogie; în caz de ambiguitate, definiţia 
va fi interpretată în favoarea persoanei cercetate, acuzate sau condamnate. O 
persoană  condamnată  de Curte poate fi  pedepsită  în  conformitate  cu acest 
 

67 Statutul Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta Iugoslavie, adoptat la 25 mai 1993 
prin Rezoluţia 827, care a fost amendată la 13 mai prin Rezoluţia 1166, astfel cum a fost amendată la 
30 noiembrie 2000 prin Rezoluţia 1329, aşa cum a fost amendată la 17 mai 2002 prin Rezoluţia 1411. 

68 Pentru alte jurisdicţii penale internaţionale de tip similar, vezi B. Onica-Jarca, op. cit., 2006, 
p.174–182. 

69 Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma în anul 1998; România a promulgat 
Legea pentru ratificarea Statutului prin Decretul nr.193 din 12 martie 2002, publicat în M.O. nr. 211 
din 28 martie 2002. 

70 S. Scăunaş, Răspunderea internaţională pentru violarea dreptului umanitar, Editura All Beck, 
Buc., 2002, p. 152. 
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Statut (nulla poena sine lege). Nici o persoană nu va fi responsabilă penal pentru 
un comportament anterior intrării în vigoare a Statutului. Procedura aplicată dă 
posibilitatea aplicării legii penale mai favorabile. În ceea ce priveşte răspunderea 
penală individuală, Curtea are competenţă asupra persoanelor fizice, cu excepţia 
persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data când au săvârşit 
infracţiunea. O persoană fizică răspunde pentru săvârşirea unei crime internaţionale 
indiferent de forma de participare la comiterea ei. Se angajează răspunderea 
persoanei fizice dacă aceasta săvârşeşte o asemenea crimă individual sau împreună 
cu altcineva; ordonă, solicită sau încurajează comiterea unei asemenea crime;  îşi 
oferă ajutorul, concursul sau orice altă formă de asistenţă la comiterea ori la 
tentativa de comitere a acestei crime, inclusiv furnizând mijloacele comiterii crimei 
sau contribuie în orice alt mod. 

Răspunderea penală individuală nu va afecta răspunderea statelor conform 
dreptului internaţional. Capacitatea oficială nu are relevanţă asupra răspunderii 
penale şi nu constituie motiv de reducere a pedepsei. Statutul instituie răspunderea 
comandantului militar sau a unei persoane ce acţionează efectiv în calitate de 
comandant militar pentru crime săvârşite de forţele aflate sub comanda sa. 
Superiorul va răspunde pentru crimele săvârşite de subordonaţii aflaţi sub 
autoritatea şi controlul său, ca rezultat al nereuşitei de a-şi exercita controlul asupra 
subordonaţilor. Pe lângă cele prezentate, Statutul mai cuprinde reguli privind: 
structura şi administrarea Curţii, cercetarea şi urmărirea, desfăşurarea procesului, 
pedepsele, apelul şi revizuirea, cooperarea internaţională şi asistenţa judiciară, dar 
şi alte reguli necesare desfăşurării activităţii Curţii. 

Deşi a trecut mult timp până statele s-au pus de acord cu privire la această 
instanţă internaţională penală şi la faptele ce cad sub incidenţa sa, rezultatul este pe 
măsura necesităţilor societăţii internaţionale. Prin crearea Curţii Penale 
Internaţionale s-a realizat un pas important în codificarea dreptului internaţional şi 
a dezvoltării dreptului internaţional penal71.  

Concluzii 

Răspunderea în dreptul internaţional a reprezentat, de-a lungul timpului, un 
domeniu care a determinat probleme complexe şi diverse, ceea ce a generat 
preocupări intense atât în doctrină, cât şi în jurisprudenţa internaţională de 
specialitate, precum şi în ceea ce priveşte codificarea în materie. Analiza 
amănunţită desfăşurată pe parcursul unei perioade lungi de timp a scos în evidenţă 
problemele pe care trebuie centrată răspunderea în dreptul internaţional. S-a pornit 
astfel de la răspunderea internaţională a statelor pentru daune aduse pe teritoriul lor 
persoanei sau proprietăţii străinilor, problemă abandonată ulterior, dar regăsită 
oarecum în cadrul protecţiei diplomatice, şi s-a ajuns la răspunderea statelor pentru 
 

71 În 2010 au fost adoptate o serie de amendamente la Statutul Curţii Penale Internaţionale.   
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fapte internaţional ilicite, separându-se de aceasta răspunderea statelor pentru 
consecinţe prejudiciabile rezultate din activităţi care nu sunt interzise de dreptul 
internaţional. Ulterior, s-a constatat că deşi statele continuă să fie subiectele 
principale ale răspunderii în dreptul internaţional, globalizarea, integrarea, dar 
totodată fragmentarea comunităţii internaţionale au adus în centrul discuţiei 
răspunderea altor actori internaţionali deveniţi la rândul lor importanţi, cum ar fi: 
organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale, corporaţiile, grupurile 
transnaţionale şi indivizii. Subiectele răspunderii internaţionale  pentru fapte 
internaţional ilicite  ocupă un loc central, însă sunt examinate doar cele care au fost 
şi sunt în centrul atenţiei C.D.I., aspect criticat de specialiştii care afirmă că este o 
abordare restrictivă, deoarece nu se acordă atenţie şi altor actori internaţionali, dar 
care – menţionăm noi – sunt nestatali.  

Prin codificarea realizată la nivel internaţional, nefinalizată dacă ne raportăm 
la toate problemele avute în vedere, s-a urmărit elaborarea unor reglementări prin 
care să se stabilească un set de reguli cu caracter general, având drept scop 
acoperirea tuturor situaţiilor particulare apărute în practica internaţională. 
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Abstract 

The idea of human rights has been a difficult and winding path with a series of many struggles and 
sacrifices for its supporters. The emergence of a coherent and above all effective practice of exercising such 
rights was the result of a long premise necessary for the crystallization of the legal bases of human 
rights.The reference documents in the history of human rights, in our opinion, may  be: 1. Magna Carta in 
1215; 2. Declaration of Independence of the United States in1776 ; 3. French Declaration of the Rights of 
Man and Citizen in 1789; 4. Universal Declaration on Human Rights in 1948. 
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1. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 

Pour arriver à la forme connue aujourd'hui, l′idée de droits de l′homme a 
parcouru un trajet sinueux, accompagné de beaucoup de luttes et de sacrifices que 
ses adeptes ont dû subir. 

Dans les sociétés antiques, esclavagistes et féodales les premières sources de 
droits de l'homme ont été les doctrines religieuses. Le parcours vers laïcisation a 
traversé les écrits philosophiques et a atteint son apogée aux XVIIIe siècle, le siècle 
des lumières, avant d'être consacré dans des documents écrits à caractères 
constitutionnel1.   

Rétrospectivement, nous pouvons affirmer que l'une des théories philosophiques 
concernant la liberté remonte dans le temps à l'antiquité, chez Aristote, qui dans 
son œuvre célèbre La Politique, en parlant des esclaves affirmait « Sur les terres 
 

* Maître de conférences à la Faculté de Droit et Administration Publique, Université « Spiru 
Haret », Bucarest et chercheur associé à l'Institut de Recherche Juridiques  « Andrei Radulescu »  de 
l’Académie Roumaine. 

1 Nicolae Pavel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Tome I, Éd. Fondation La 
Roumanie Demain, Bucarest, 2004,  p. 63.   
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publiques ils seront à l’État et il faut placer toujours devant leurs yeux la liberté en 
tant que prix de leur travail »2. 

Dès l'antiquité, on a essayé de réaliser une codification de la conduite de 
l'homme.  

On mentionne dans se sens le Code de Hammourabi. Ses 282 articles 
contiennent des normes à caractère juridique, religieux ou moral. Les réglementations 
contenues par ce code essaient d'établir un système qui exclue l'arbitraire.  

Le Code de Hammourabi est dominé par l'idée de justice, en tant que loi 
naturelle, elle n'est pas la même pour tous les hommes – en leur appartenant plus 
ou moins – exclusivement parce qu'ils sont des hommes3. 

On affirme aujourd'hui encore, que les droits de l'homme seraient une création 
de l'antiquité – à partir de Protagoras, représentant des sophistes et adepte de la 
démocratie esclavagiste – et que « l'homme est la mesure de toutes les choses »4. 

À notre avis, considérer « les droits de l'homme une création de l'antiquité » 
sur la base de cette affirmation philosophique serait une exagération, au moins 
d'une manière abstraite et en se détachant des conditions sociales réelle de la 
société esclavagiste dont Protagoras a été le contemporain.  

De plus, on peut considérer que cette idée philosophique appartient à la 
« préhistoire des droits de l'homme » fait mentionné dans la littérature de spécialité.5 

Ayant en vue le fait que le problème des droits de l'homme est très ancien on 
estime valable et correcte l'idée de K. Mbaye que  « l'histoire des droits de l'homme 
se confond avec l'histoire des hommes »6. 

Ainsi que la littérature de spécialité le mentionne, dans une première étape, 
les droits de l'homme étaient désignés « des droits naturels », l'expression « droits 
de l'hommes » étant relativement plus récente7.  

Les origines historiques et philosophiques de la notion de droits de l'homme 
sont liées au droit naturel. 

Selon cette conception, l'homme possède un ensemble de droits inhérents à 
la nature humaine, en dehors et au dessus du droit positif, opposable à l'État, des 
droits qui ont une nature juridique supérieure, sont universels, les mêmes depuis 
toujours et pour toujours8. 

 
2 Aristote, La Politique, Éd. Antet XX Press, Filipeştii de Târg, Prahova, 2009, (Cette édition 

actualise l'œuvre La Politique, Éd. La Culture Nationale, 1924, trad. par El. Bezdechi), p. 102. 
3 Vladimir Hanga, Grands législateurs du monde, Éd. Scientifique et Encyclopédique,  Bucarest, 

1997, p. 27 et suiv. 
4 Le Petit Larousse, Dictionnaire Encyclopédique, Éd. Larousse, Paris, 1995,  p. 1610. 
5 Adrian Năstase,  Les droits de l'homme, religion de fin de siècle, Éd. I. R.D.O., Bucarest, 1992,  

p. 18. 
6 K. Mbaye, Les droits de l’homme et des peuples, Éd. A. Pedone, Paris, 1991, p. 111. 
7 Adrian Năstase, Les droits de l'homme, religion de fin de siècle, op. cit., p. 16. 
8 Jean Rivero, Les libertés publiques, Tome 1, Les droits de l’homme, Presses Universitaires de 

France, Paris, 1991, p. 23–24; L'auteur mentionne aussi, que « Peu importe que le droit positif, propre à un 
pays ou à un temps ne les consacre pas : même bafoués par la législation d'un État, les droits de 
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Ces droits sont différents des autres droits de l'homme qui sont une création de 
la société humaine dans son évolution, ils dérivent des lois de la nature humaine et de 
l'essence de la nature humaine et ils ont une nature juridique, conformément à la 
conception de l'école du droit naturel, différente de celle des droits fondamentaux. 

L'apparition d'une conception cohérente et, surtout, d'une pratique effective 
d'exercice de tels droits a été le résultat d'une longue évolution sur le trajet de 
laquelle se sont accumulées les prémisses nécessaires à la cristallisation des bases 
juridiques des droits de l'homme9. 

2. LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE  
DANS L'HISTOIRE DES DROITS DE L'HOMME 

On considéra qu'un premier document à valeur de référence dans l'histoire 
des droits de l'homme est représenté par Magna Carta de 1215 qui consacre et 
protège certains droits de l'homme. 

La Grande Bretagne ne se trouve pas devant de grandes déclarations de 
principes dans le domaine des droits d l'homme, mais Petition of Rights (1628), 
Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1688) et Act of Settlement (1701) 
protègent les sujets de Royaume Unie à une certaine époque10. 

Les droits et les libertés présentés dans ces documents ont été imposés au 
Roi non pas au Parlement.   

Un autre document à valeur de référence dans l'histoire des droits de l'homme 
est représenté par la Déclaration d'indépendance des États-Unis (1776). 

La Déclaration d'indépendance est un texte politique par lequel les Treize 
Colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession du Royaume-Uni, le 
4 juillet 1776. Depuis lors, le 4 juillet est devenu la fête nationale des États-Unis. 

La Déclaration a consacré la conviction que les droits de l'homme représente 
des valeurs transcendantes, antérieures et supérieures à l'État quand on proclame ce 
qui suit: « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes: tous 
les hommes sont créés égaux; ils sont doués par le Créateur de certains droits 
inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du 
 
l'homme, pour ceux qui en acceptent le principe, n'en subsistent pas moins. La notion transcende donc sa 
reconnaissance par les textes. Mais cette reconnaissance est possible ; les droits de l'homme, en effet, 
présentent les caractères qui permettent de voir un droit, au sens propre du terme, dans une possibilité 
reconnue à l'homme : un titulaire, un objet précis, un sujet auquel l'opposer. Il est donc possible de leur 
attacher la sanction qui les fait entrer dans le droit positif. C'est ce qui s'est passé en droit international : les 
droits de l'homme, tels qu'ils ont été proclamés par la Déclaration universelle de 1948 et aménagés par les 
Pactes de 1966, définissent, dans la société internationale, une catégorie juridique à laquelle les textes 
attachent un régime protecteur. Il en est de même dans le cadre européen ».         

 9 Adrian Năstase, Les droits de l'homme, religion de fin de siècle,  op. cit., p. 18. 
10 Elena Simina Tănăsescu, Nicolae Pavel, Les actes constitutionnels du Royaume-Uni de la 

Grande Bretagne et de l'Irlande de Nord, Éd. All Beck, Bucarest, 2003, p. 24–25. 
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bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces 
droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois 
qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de 
la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les 
principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui 
donner la sûreté et le bonheur »11.  

Dans ce même sens et compte tenu des considérations d'ordre historique il 
faut mentionner la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 
1789 et acceptée par le roi le 5 octobre 1789.  

Le préambule constate l’existence des droits naturels, inaliénables et sacrés 
de l’homme12.  

On part de la conception du droit naturel qui soutenait que les droits naturels 
n'étaient pas une création de l’État, ils s'imposaient à celui-ci, se situant en dessus 
et en dehors de l’État. Ceux qui ont élaboré La Déclaration ont considéré qu'il 
l'était suffisant qu'ils soient proclamés, sans l'obligation de les faire inscrire dans un 
acte normatif ayant la force juridique de la loi. 

La Déclaration avance d'un pas en proclamant les droits de l'homme et du 
citoyen.  

Ainsi, La Déclaration a consigné la mutation subie par l'homme de l'état 
naturel à l'état de citoyen qui a des relations juridiques avec une société humaine 
organisée en tant qu'État. 

Nous considérons que le syntagme « droits de l'homme et du citoyen » du 
titre de La Déclaration exprime le message de ceux qui l'ont rédigée, adressée aux 
sociétés futures organisées en tant qu'État pour que les sphères des deux catégories 
de droits coïncident. 

Bien que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’ait jamais eu 
de force juridique obligatoire, pour l’État et pour les individus, elle représente un 
idéal de ceux qui l’ont rédigée dans l'espoir que celle-ci sera inscrite dans les lois 
fondamentales. 

Le problème des droits de l'homme a préoccupé et préoccupe aujourd'hui 
encore chaque État, séparément et aussi la communauté internationale au moyen de 
ses organismes spécialisés dans le domaine, qui affirment que les droits de 
l'homme ne sont ni une nouvelle morale, ni une religion laïque, ils sont plus que le 
langage commun des gens de partout. 

L'idée de l'adoption d'une Déclaration universelle des droits de l’homme a 
été énoncée pour la première foi à la Conférence de San Francisco (26 avril –  
26 juin 1945) à la fin de laquelle on a adopté La Charte des Nations Unies. 
 

11 Elena Simina Tănăsescu, Nicolae Pavel, Constitution des États Unis d'Amérique, Éd. All 
Beck, Bucarest, 2002, p. 32. 

12 Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, Les Constitutions de la France, Dalloz, Paris, 1983, 
p. 8–9. 
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Cette idée a été concrétisée par l'adoption par l'Assemblée Générale de 
l’Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948, de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. 

Dans son Préambule a été établie que la reconnaissance de la dignité 
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et 
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde et qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime 
de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte 
contre la tyrannie et l'oppression13. 

Ce document, comme le titre l'indique, ne constitue qu'une Déclaration, il 
n'est pas une Convention à force juridique obligatoire. 

Grâce à son statut moral et à la portée juridique et politique acquise le long 
du temps, la Déclaration universelle des droits de l’homme s'inscrit à côté de 
Magna Carta, de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, du Bill of Rights, et 
des Droits de l’Homme et du Citoyen. 

3. CONCLUSIONS 

La Constitution de la Roumanie établie la corrélation avec la Déclaration 
universelle des droits de l’homme selon les articles 11 et 20. L'article 20 établie 
que « Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens 
seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est 
partie » et selon l'article 11 de la Constitution « les traités ratifiés par le Parlement, 
conformément à la loi, font partie du droit interne ». Il s'ensuit que la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, fait partie du droit interne.  

L'année 2008 a marqué le 60e Anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme. À cette occasion, le Secrétaire général a lancé une campagne 
d’une année au cours de laquelle toutes les entités du système des Nations Unies 
prendront part à des activités sur le thème « Dignité et justice pour tous ». 

Depuis lors et jusqu'à présent, l'humanité a traversé un chemin long et plein 
d'espoir, avec des réalités et des réalisations, chemin qui a conduit à la création 
d'un immense mécanisme juridique et institutionnel qui s'occupe aujourd'hui de la 
protection des libertés humaines14.  
 

13 La Charte internationale des Droits de L'Homme, Nations Unies, New York, 1978, p. 5.  
14 Ioan Muraru, Les dispositions constitutionnelles et les exigences de La Déclaration 

Universelle des Droits de L'Homme, in « Revue des droits de l'homme », No. 4/1997,  I.R.D.O., p. 3. 
L'auteur mentionne aussi, que « Cet immense mécanisme juridique et institutionnel comprend aujourd'hui 
non seulement la proclamation mais aussi la protection de ces droits ou, pour utiliser une formule que nous 
les Roumains préférons, la garantie de ces droits. Aujourd'hui, les gens de l'Europe – et nous les Roumains 
aussi – peuvent être fiers de dire, quand ils ont des problèmes, qu'ils peuvent aller à Strasbourg, à la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme pour les résoudre, pour voir s'ils ont ou non raison. Or, cela 
représente le résultat d'une longue période, période qui a commencé par la Déclaration universelle des 
droits de l'homme ».  
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MOŢIUNEA, INSTRUMENT DE CONTROL  
AL PARLAMENTULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII GUVERNULUI 

 LAURA RITEŞ* 

Abstract 

Motions, regardless of their type, represent an instrument of control of the Parliament on the 
Government activity. An approach to the promotion and adopting motions is interesting given the fact 
that for the first time in Romanian parlamentary history, the confidence granted to the Government 
has been withdrawn by adopting a censure motion. 

Key words: simple motion, censure motion, parliamentary control, decision, Government. 

CONSIDERAŢII GENERALE 

Pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Guvernului, 
Constituţia indică proceduri, din cele mai diverse, pentru majoritatea existând 
posibilitatea de a se finaliza prin sancţiuni constituţionale. Dintre aceste metode şi 
tehnici specifice Parlamentului în exercitarea controlului asupra activităţii 
Executivului, mă voi opri în lucrarea de faţă asupra moţiunii. Nu putem vorbi însă 
despre moţiune fără a vorbi mai întâi despre Parlament, „instituţia vitală a 
democraţiei constituţionale”. 

Cu toate că „legiferarea rămâne împuternicirea primordială a Parlamentului”,1 
exerciţiul controlului asupra puterii executive reprezintă una dintre laturile cele mai 
importante ale activităţii parlamentare, cu atât mai mult cu cât „Parlamentele au apărut 
ca organe de protecţie contra abuzurilor puterii executive”2. 

Controlul parlamentar este unul de natură politică, găsindu-şi rădăcinile în 
însuşi sistemul democratic, în virtutea căruia exercitarea suveranităţii naţionale se 
face prin organele sale reprezentative. Fundamentul conceptual al controlului 
 

* Drd. Laura Riteş, Director, Direcţia procedură legislativă sinteze şi evaluări, Camera Deputaţilor, 
Parlamentul României. 

1 Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Pro Arcadia, Bucureşti, 1993, 
vol. II, p. 99. 

2 Otilia Alexandru – Delegarea legislativă. Studiu de drept comparat, teză de doctorat, 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 2009, p. 68. 
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parlamentar trebuie căutat în Legea fundamentală a României,  care consfinţeşte 
faptul că Parlamentul este „organul reprezentativ suprem al poporului”3. Dincolo 
de acest text, care legitimează controlul parlamentar, se poate observa că întreaga 
„arhitectură constituţională” 4 este subordonată ideii de control parlamentar asupra 
puterii executive, formele de control şi sancţiunile aplicate fiind expres prevăzute 
de Constituţie, chiar dacă acestea au caracter „exclusiv politic”5. 

Conform prevederilor constituţionale, exerciţiul puterii aparţine naţiunii, fapt 
care îi creează Parlamentului legitimitatea de a supraveghea activitatea Guvernului, 
pentru ca acestea să corespundă aspiraţiilor majorităţii poporului. 

Pe de o parte, controlul parlamentar asupra Guvernului este un „control 
atotcuprinzător”6, în sensul că el se exercită asupra tuturor actelor şi faptelor săvârşite 
de puterea executivă de la învestitură şi până la finalizarea mandatului. Pe de altă parte, 
Parlamentul poate exercita control asupra activităţii Guvernului oricând, ca o reacţie a 
parlamentarilor asupra modului de înfăptuire a politicii statului de către Executiv. 
Astfel, nemulţumirea parlamentarilor cu privire la activitatea Guvernului se poate 
manifesta sub mai multe forme, dar pe departe cel mai reprezentativ mod de a-şi 
exprima nemulţumirea faţă de politicile guvernamentale este moţiunea. 

Dicţionarul explicativ al limbii române, defineşte noţiunea de moţiune ca 
fiind o „hotărâre a unei adunări, aprobată prin vot, prin care aceasta îşi exprimă 
atitudinea, doleanţele sau revendicările în anumite probleme majore”. 

În literatura de specialitate, unii autori definesc termenul de moţiune ca fiind 
„o varietate a hotărârilor Parlamentului”7, alţi autori, însă consideră că moţiunea 
este un „instrument de exprimare a unei poziţii a Parlamentului, faţă de o problemă 
discutată”8. 

Constituţia României, republicată, reglementează două categorii de moţiuni: 
pe de o parte  moţiunea simplă, în art. 112 alin. (2) şi, pe de altă parte, moţiunea de 
cenzură, în art. 113 şi 114. 

Dacă moţiunea simplă este un act exclusiv politic al Camerei Deputaţilor sau 
al Senatului, moţiunea de cenzură este, din momentul adoptării ei de către 
Parlament, un act juridic susceptibil de a produce efecte juridice. Dacă obiectivul 
moţiunii simple îl constituie îndreptarea activităţii desfăşurate de Executiv, 
moţiunea de cenzură are ca obiectiv înlocuirea Guvernului a cărui activitate şi 
politică sunt considerate nesatisfăcătoare, neconforme cu Programul de guvernare 
asumat şi cu interesele generale ale societăţii. 
 

3 Constituţia României, republicată, art. 61. 
4 Ioan Vida, Puterea executivă şi administraţia publică, Editura Regia Autonomă „Monitorul 

Oficial”, Bucureşti 1994, p. 113. 
5 Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti 2008, pag. 767. 
6 Ioan Vida, op. cit., p. 113. 
7 Ion Muraru, Drept Constituţional, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti 

1987, p. 182. 
8 Cristian Ionescu, op. cit., p. 791. 
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În opinia noastră, tocmai finalitatea acestor acte este cea care face deosebirea 
dintre moţiunea simplă şi moţiunea de cenzură. Pe lângă distincţia din perspectivă 
juridică dintre cele două tipuri de moţiuni, care era deja consacrată, odată cu 
revizuirea Constituţiei în anul 2003, s-a consacrat şi deosebirea din punct de vedere 
„terminologic”9, dintre acestea. Astfel, noţiunea de moţiune simplă, folosită până în 
acel moment sub formă de cutumă parlamentară, este introdusă în Legea 
fundamentală a României. 

Situaţiile în care se adoptă moţiunile, fie ele simple sau de cenzură, sunt 
expres şi limitativ prevăzute de Constituţie. Practic, moţiunile sunt adoptate în trei 
cazuri. Astfel, moţiunile sunt adoptate pentru a exprima poziţia Camerei 
Deputaţilor sau a  Senatului cu privire la o problemă de politică internă sau externă 
ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări10,  pentru 
a retrage încrederea acordată Guvernului11, sau ca urmare a angajării răspunderii 
Guvernului în faţa celor două Camere ale Parlamentului, asupra unui program, a 
unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege12. 

MOŢIUNEA  SIMPLĂ 

Moţiunea simplă este un instrument prin care opoziţia poate critica politica, 
activitatea sau acţiunile ministerelor, implicit ale miniştrilor, exercitând asupra acestora 
un control special, fără consecinţe juridice, efectul fiind unul strict de natură politică.  

În opinia noastră, nemulţumirile exprimate de opoziţie de-a lungul timpului 
la adresa Executivului s-au dovedit a fi mai mult sau mai puţin obiective. Cele mai 
multe dintre criticile formulate de parlamentari s-au dovedit a fi, însă, obiective, 
evidenţiind unele probleme clare de ordin economic sau social cu care societatea se 
confruntă la momentul respectiv şi pentru care politicile Executivului s-au dovedit 
a fi ineficiente, neinspirate sau prost implementate. Totodată, am putut observa 
faptul că la adresa Guvernului au fost aduse şi critici mai puţin obiective, opoziţia 
iniţiind moţiuni simple din raţionamente strict politice, din motive ce ţin mai mult 
de imaginea acestora. 

Moţiunea simplă este, aşadar, un „instrument juridic prin intermediul căruia 
se exprimă într-o chestiune politică una dintre Camerele Parlamentului”13. 

Din punct de vedere procedural, la Camera Deputaţilor „moţiunea simplă 
poate fi iniţiată de cel puţin 50 de deputaţi şi exprimă poziţia acestora într-o 
anumită problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o 
 

9 Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu. Constituţia României, comentariu pe articole, 
Editura C.H. Beck, Bucureşti,  2008, p. 1061. 

10 Constituţia României, republicată, art. 112 alin. (2). 
11 Constituţia României, republicată art.113. 
12 Constituţia României, republicată, art. 114. 
13 Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia 

României revizuită – comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 2006. 
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problemă care a făcut obiectul unei interpelări”14. La Senat, „moţiunile pot fi 
iniţiate de cel puţin o pătrime din numărul senatorilor”15. 

Procedura de dezbatere a moţiunilor simple este reglementată asemănător de 
regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. Atât la Camera Deputaţilor 
cât şi la Senat, moţiunile simple trebuie să fie motivate şi se depun la preşedintele 
de şedinţă în cursul şedinţelor publice. După primirea moţiunii simple preşedintele 
de şedinţă o comunică de îndată Guvernului şi o aduce la cunoştinţă Camerei. De 
asemenea, preşedintele de şedinţă stabileşte data dezbaterii moţiunii simple, care 
nu poate depăşi 6 zile de la înregistrarea acesteia, înştiinţând Guvernul în acest 
sens. Moţiunile simple privind probleme de politică externă se supun dezbaterii 
numai însoţite de avizul Comisiei pentru politică externă şi cu consultarea 
Ministerului Afacerilor Externe. Preşedintele de şedinţă nu va lua în considerare 
moţiunile care nu îndeplinesc cerinţele stabilite de regulament şi nici pe cele care 
vizează finalităţi specifice moţiunii de cenzură. Dezbaterea moţiunii simple se face 
cu respectarea dispoziţiilor privind desfăşurarea şedinţelor Camerei Deputaţilor, 
respectiv ale Senatului.  

După începerea dezbaterii moţiunii simple parlamentarii nu îşi pot retrage 
adeziunea la moţiune, dezbaterea urmând a se încheia prin supunerea la vot a 
moţiunii de către preşedintele Camerei respective. Până la încheierea dezbaterilor, 
un parlamentar care a semnat o moţiune simplă nu mai poate semna alte moţiuni 
simple în aceeaşi problemă. Totodată, la moţiunile simple prezentate nu pot fi 
propuse amendamente.  

Referitor la modalitatea de adoptare a moţiunilor simple, regulamentele celor 
două Camere prevăd reguli diferite în ceea ce priveşte procedura de vot şi 
cvorumul necesar. În timp ce Regulamentul Senatului prevede în mod expres că 
moţiunile simple se adoptă cu „votul secret al majorităţii senatorilor”16, 
Regulamentul Camerei Deputaţilor prevede că acestea sunt adoptate cu „votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi”17, nefăcându-se nicio referire la modalitatea de vot,  
deputaţii având posibilitatea de a opta între votul secret şi votul deschis.  

În ceea ce priveşte finalitatea acestor moţiuni, Regulamentul Camerei 
Deputaţilor prevede la art. 164 că „în cazul în care o moţiune simplă este aprobată, 
hotărârea Camerei se va trimite Guvernului, care va ţine cont de poziţia exprimată 
în cuprinsul respectivei moţiuni”, iar Regulamentul Senatului, prevede la art. 157 
alin. (2) că „moţiunile simple sunt obligatorii pentru Guvern.” 

Caracterul obligatoriu pentru Guvern al unei moţiuni simple, nu înseamnă 
nici pe departe că acesta este obligat să execute dispoziţiile cuprinse în textul 
acesteia, deoarece „prin prevederile regulamentelor Camerelor Parlamentului se 
pot stabili drepturi şi obligaţii pentru parlamentari, precum şi pentru autorităţi, în 
 

14 Regulamentul Camerei Deputaţilor, art. 158 alin. (1). 
15 Regulamentului Senatului, art. 148 alin (2). 
16 Regulamentului Senatului, art. 157. alin (1). 
17 Regulamentul Camerei Deputaţilor, art. 161. 
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funcţie de raporturile pe care acestea le au cu respectiva Cameră a Parlamentului. 
Astfel, regulamentele parlamentare nu pot să stabilească obligaţii în sarcina 
Guvernului, chiar dacă măsurile impuse de Parlament se dovedesc a fi necesare”18 

(a se vedea D.C.C. nr. 45/1994 şi D.C.C. nr. 46/1994). 
În opinia noastră, acest lucru s-ar putea schimba prin revizuirea Constituţiei. 

Parlamentul ar dispune, astfel, de pârghiile necesare pentru a controla politicile 
elaborate şi implementate de Executiv la nivel naţional. În acest fel rolul 
Parlamentului ar creşte şi nu ar mai fi considerat o simplă „maşinărie” de vot 
pentru adoptarea ordonanţelor Guvernului. Moţiunea simplă s-ar putea transforma 
dintr-un simplu act politic, într-un act juridic, care ar produce efecte şi ar avea 
drept consecinţă obligarea Guvernului de a executa întocmai măsurile cuprinse în 
textul acesteia.  

Trebuie menţionat faptul că, de cele mai multe ori, în conţinutul moţiunilor 
simple, adoptate de Camerele Parlamentului s-a solicitat demiterea ministrului sub 
autoritatea căruia s-au ivit probleme de politică internă sau externă grave. În practica 
parlamentară, aceste solicitări de revocare directă a miniştrilor nu s-au aplicat şi în 
conformitate cu actuala Constituţie nici nu se pot pune în aplicare, întrucât, 
„raporturile dintre legislativ şi Executiv sunt strict reglementate de Legea 
fundamentală, iar aceasta nu prevede ca o cauză de încetare a mandatului de membru 
al Guvernului adoptarea unei astfel de moţiuni”19  (a se vedea D.C.C. nr. 148/2007). 

Propunerea de a se consacra „moţiunea individuală de cenzură, referitoare 
doar la unul dintre membrii Executivului şi care ar avea ca efect pierderea calităţii 
de ministru doar de către cel considerat responsabil”, 20  a fost abandonată în anul 
2003, când s-a realizat revizuirea Constituţiei. Astfel, un ministru considerat 
responsabil de anumite probleme de interes naţional, poate fi revocat din funcţie 
numai de către Preşedintele României la propunerea primului-ministru, dar nu 
poate fi demis de Parlament prin adoptarea unei moţiuni.  

În concluzie, putem afirma că moţiunea simplă vizează, fie activitatea în 
ansamblu a Guvernului, fie a politicilor sale într-un domeniu de importanţă vitală 
pentru societate, cum ar fi: educaţia, sănătatea, agricultura, industria etc, ea fiind 
motivată de slaba activitate desfăşurată de Guvern şi de incapacitatea acestuia de a 
rezolva problemele vieţii sociale sau dintr-un domeniu al acesteia.  

În legislatura care a început cu alegerile din toamna anului 2008 şi până în 
prezent au fost depuse la Camera Deputaţilor un număr de 15 moţiuni simple, 
dintre care 14 au fost respinse iar una, a fost suspendată, în timp ce la Senat s-au 
depus 8 moţiuni, toate fiind respinse. În ceea ce priveşte legislaturile anterioare 
situaţia statistică a moţiunilor simple este reflectată în tabelul21 următor: 

 
18 Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op. cit., p. 1056. 
19 Idem, p. 1063. 
20 Ibidem, p. 1062. 
21 Datele prezentate au fost preluate de pe site-ul Camerei Deputaţilor (www.cdep.ro), 

respectiv al Senatului (www.senat.ro). 
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Moţiuni simple Legislatura 
Camera Deputaţilor Senat 

1990–1992 0 0 
1992–1996 5 – din care una adoptată 6 – din care 3 adoptate 
1996–2000 13 – toate respinse 6 –  toate respinse 
2000–2004 20 –  toate respinse 12 – toate respinse 
2004–2008 15 – din care 3 adoptate 13 – din care 3 adoptate 

MOŢIUNEA  DE CENZURĂ 

Numeroşi autori de drept constituţional consideră moţiunea de cenzură, ca 
fiind „cea mai elocventă formă de manifestare în plan juridic a controlului 
parlamentar asupra activităţii Executivului”22. 

În sistemul nostru constituţional, moţiunea de cenzură este recunoscută ca 
fiind un act juridic al Parlamentului, care are ca efect demiterea Guvernului, 
numărându-se astfel, printre procedeele şi mijloacele de control parlamentar care se 
finalizează printr-o sancţiune aplicată Executivului. 

Aşa cum am mai menţionat, moţiunea de cenzură este adoptată de Parlament, în 
două situaţii prevăzute expres de Constituţie. Prima situaţie se referă la 
posibilitatea Parlamentului de a retrage încrederea acordată Guvernului, iar cea de-
a doua se referă la posibilitatea Parlamentului de a iniţia o moţiune de cenzură ca 
urmare a angajării răspunderii Guvernului, asupra unui program, a unei declaraţii 
de politică generală sau a unui proiect de lege.  

Din punct de vedere procedural, moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel 
puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică 
Guvernului la data depunerii. Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data 
când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere. Dacă moţiunea de 
cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în 
aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi 
angajează răspunderea23. Această limitare a cazurilor în care Parlamentul poate iniţia 
moţiuni de cenzură, are drept scop „asigurarea stabilităţii guvernamentale necesară 
pentru derularea Programului de guvernare şi de a împiedica obstrucţionarea repetată a 
activităţii executive prin întrebuinţarea abuzivă sau pripită a moţiunii de cenzură”24. 

Referitor la posibilitatea Parlamentului de a retrage încrederea acordată 
Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, aceasta reprezintă, practic, un 
„act simetric invers”25 acordării încrederii pentru învestirea acestuia. Altfel spus, 
 

22 Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op. cit., p. 1060. 
23 Constituţia României, republicată, art. 113. 
24 Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 

1993, vol. II, p. 172. 
25 Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op. cit., p. 1062. 
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moţiunea de cenzură este procedura prin care Camera Deputaţilor şi Senatul, în 
şedinţă comună, acordă un „vot de blam la adresa Executivului”26, având ca 
finalitate, încetarea mandatului Guvernului. Adoptarea unei moţiuni de cenzură, în 
condiţiile art. 113 din Constituţia României, republicată, are ca efect demiterea 
Guvernului, urmând ca acesta, în calitate de „Guvern demisionar să gestioneze în 
continuare activitatea executivă, până la învestirea noului Guvern”27.  

În legislaturile trecute, Parlamentul a iniţiat un număr de 16 moţiuni de cenzură, 
toate respinse, ceea ce înseamnă că utilizarea acestei proceduri a devenit excepţională 
pentru a putea vorbi de un veritabil control al Parlamentului asupra Guvernului28. 

În legislatura care a început la finele anului 2008 şi până în prezent au fost 
iniţiate 10 moţiuni de cenzură, dintre care 7 au fost respinse, două au fost suspendate, 
iar una a fost adoptată la data de 13 octombrie 2009 şi a avut ca finalitate demiterea 
Guvernului.  

Nu putem să nu remarcăm faptul că pentru prima dată în istoria 
parlamentarismului românesc s-a retras încrederea Guvernului prin adoptarea unei 
moţiuni de cenzură. Cu toate acestea, Parlamentul a retras încrederea Guvernului 
prin adoptarea unei hotărâri29 şi nu prin adoptarea unei moţiuni de cenzură. 
Conform Constituţiei României, republicată, actele juridice adoptate de Parlament 
sunt legile, hotărârile şi moţiunile30. Acest text constituţional consacră faptul că 
moţiunile de cenzură sunt alături de legi şi hotărâri, acte ale Parlamentului, 
susceptibile de a produce efecte juridice. Cu atât mai mult cu cât, tot Constituţia31 
consacră faptul că Parlamentul poate retrage încrederea acordată Guvernului prin 
adoptarea unei moţiuni de cenzură, nicidecum prin adoptarea unei hotărâri. Astfel, 
Parlamentul României, în loc să adopte la data de 13 octombrie 2009 moţiunea de 
cenzură nr. 1, a adoptat Hotărârea nr. 36 pentru adoptarea moţiunii de cenzură. 
Mergând mai departe, am putea extinde logica acestui raţionament, concluzionând 
că dacă pentru a produce efecte juridice moţiunile de cenzură sunt adoptate prin 
hotărâri ale Parlamentului, atunci legile trebuie aprobate prin adoptarea unei 
hotărâri a Parlamentului de adoptare a legii sau, mai mult, hotărârile Parlamentului  
trebuie aprobate prin adoptarea unei hotărâri a Parlamentului de adoptare a 
hotărârii Parlamentului. 
 

26 Ion Deleanu, op. cit., p. 173. 
27 Cristian Ionescu, op. cit., p. 776. 
28 Otilia Alexandru, op. cit., p. 109. 
29 Hotărârea Parlamentului nr. 36/2009 pentru adoptarea moţiunii de cenzură şi  

retragerea încrederii Guvernului, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 692 din 
14 octombrie 2009. 

30 „Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă, legi, hotărâri şi moţiuni, în prezenţa majorităţii 
membrilor” – art. 67 din Constituţia României, republicată. 

31 „Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată 
Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor” – 
art. 113 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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Referitor la posibilitatea Parlamentului de a iniţia o moţiune de cenzură ca 
urmare a angajării răspunderii Guvernului, asupra unui program, a unei declaraţii de 
politică generală sau a unui proiect de lege, putem afirma că aceasta reprezintă 
„procedura specială şi complexă ce implică raporturi de natură mixtă întrucât, 
angajarea răspunderii este un act al Guvernului, ce poate declanşa controlul 
parlamentar asupra acestuia, iar prin efectul său, fie produce un act de legiferare, fie 
se ajunge la demiterea Guvernului”32. Cu alte cuvinte, angajarea răspunderii 
Guvernului, fie că este asupra unui program, a unei declaraţii politice, fie a unui 
proiect de lege, poate avea ca efect acordarea încrederii Guvernului, dacă 
Parlamentul nu iniţiază o moţiune de cenzură în termenele şi condiţiile prevăzute de 
Constituţie sau demiterea Guvernului, dacă Parlamentul adoptă o astfel de moţiune. 

Din punct de vedere procedural, Guvernul se prezintă în faţa Parlamentului 
reunit în şedinţă comună, pentru a-şi prezenta programul, declaraţia de politică 
generală sau proiectul de lege. Dacă în termen de 3 zile de la prezentare, Parlamentul 
formulează o moţiune de cenzură, care ulterior se adoptă, Guvernul va fi demis. 
Această situaţie creată se aduce de îndată la cunoştinţa Preşedintelui României, sub 
semnătura preşedinţilor celor două Camere, în vederea desemnării unui candidat 
pentru funcţia de prim-ministru. Dacă din contră Parlamentul nu iniţiază o moţiune 
de cenzură sau dacă moţiunea iniţiată nu este adoptată de membrii Parlamentului, 
programul sau declaraţia de politică generală devin obligatorii pentru Guvern, iar în 
cazul proiectelor de lege acestea se consideră adoptate.  

Tot ca o premieră în România, începând cu anul 2009 Guvernul şi-a angajat 
răspunderea asupra mai multor proiecte de lege într-o singură zi. Astfel, în data de  
22 iunie 2009 Guvernul şi-a angajat răspunderea asupra a două proiecte de lege într-o 
singură zi, iar în data de 15 septembrie 2009 acesta şi-a angajat răspunderea asupra a 
trei proiecte de lege. De asemenea Guvernul îşi asumă răspunderea simultan asupra a 
două proiecte de lege de două ori în anul 2010 (în data de 7 iunie, respectiv  
14 decembrie) şi de două ori în anul 2011 (18 aprilie respectiv, 23 decembrie).  

Cu privire la această problemă Curtea Constituţională a apreciat că 
„angajarea răspunderii se poate face şi cu privire la două sau mai multe proiecte de 
lege sau la un pachet de asemenea proiecte, care pot fi simple ori complexe, 
singura cerinţă impusă de textul constituţional fiind cea referitoare la specia ori 
clasa actelor asupra cărora Guvernul îşi poate angaja răspunderea, adică un 
program, o declaraţie de politică generală ori un proiect de lege”33. Cu toate 
acestea, unii judecători ai Curţii Constituţionale au exprimat o opinie separată prin 
care apreciază ca fiind „neconstituţională practica angajării repetate a răspunderii 
Guvernului în aceeaşi sesiune parlamentară şi, cu atât mai mult în aceeaşi zi, având 

 
32 Ioan Muraru, Liber Amicorum. Despre constituţie şi constituţionalism, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2006, p. 222. 
33 Decizia Curţii Consituţionale nr.1.557/2009 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I,  
nr. 40 din 19 ianuarie 2010. 
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drept consecinţă diminuarea rolului Parlamentului, unica autoritate legiuitoare a 
ţării”34. În opinia noastră, limitarea impusă de Constituţie a cazurilor în care 
Parlamentul poate iniţia moţiuni de cenzură cu scopul de a nu se obstrucţiona 
activitatea Executivului, este o dovadă clară că nici Guvernul, la rândul său, nu 
trebuie să abuzeze de procedura angajării răspunderii pentru a adopta anumite 
proiecte legislative, ocolind procedura legislativă ordinară. 

Odată cu angajarea răspunderii, Guvernul îşi asumă riscul demiterii dacă 
Parlamentul iniţiază şi adoptă o moţiune de cenzură. Cu alte cuvinte, Guvernul 
„invită”, practic, Parlamentul să-şi exprime nemulţumirea, dacă aceasta există, faţă 
de Programul său de guvernare, declaraţia de politică generală ori faţă de proiectul 
de lege pentru care el doreşte să îşi angajeze răspunderea, prin iniţierea unei 
moţiuni de cenzură. Acesta este motivul pentru care, în literatura de specialitate, 
procedura angajării răspunderii Guvernului este cunoscută sub denumirea de 
„moţiune de cenzură provocată”35 sau  „moţiune forţată”36.  

Uzitarea de către Guvern a procedurii angajării răspunderii asupra unui proiect 
de lege, reprezintă practic o „scurtcircuitare a activităţii legislative”37, deoarece 
Parlamentul este pus în situaţia de a „adopta o lege fără a  legifera”38. Constituţia 
consacră, astfel, un procedeu care urmăreşte salvarea stabilităţii Guvernului, dar cu 
sacrificiul libertăţii de opinie a parlamentarilor39. În aceste cazuri, practica ne arată că 
„parlamentarii sunt dispuşi mai degrabă să dea dreptate Guvernului decât să se 
confrunte cu o criză guvernamentală şi mai ales cu alegeri anticipate”40.  

Concluzionând, putem afirma că iniţierea moţiunilor de cenzură a devenit din 
„jocul de-a răsturnarea Guvernului”41 un veritabil instrument de control parlamentar 
asupra Executivului, transformându-se dintr-o  „modalitate de reglare de conturi între 
partide”42, în cea mai severă sancţiune aplicată de către Parlament, Guvernului. 

 
 

 
34 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.415/2009 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr.796 din 23 noiembrie 2009.  

35 Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu,  
Ioan Vida, Constituţia României comentată şi adnotată, Editura Regia Autonomă „Monitorul 
Oficial”, Bucureşti, 1992, p. 253. 

36 Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. II, Editura 
Lumina Lex, Bucureşti ,1998,  p. 175. 

37 Dan Claudiu Dănişor, Tratat de Drept constituţional şi instituţii politice, volumul I, Teoria 
generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 473. 

38 Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op. cit., p. 1074. 
39 Tudor Drăganu, Drept Constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. II, Editura 

Lumina Lex, Bucureşti, 1998,  p. 175. 
40 Dan Claudiu Dănişor, op. cit., p. 474. 
41 Otilia Alexandru, op. cit., p. 122. 
42 Idem. 



88 Laura Riteş 10 

 

 
 
 



Cronici 
 

DEZBATEREA LEGALITATEA INCRIMINĂRII ŞI A PEDEPSEI, 
DEPARTAMENTUL „VINTILĂ DONGOROZ”  

AL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI JURIDICE  
„ACAD. ANDREI RĂDULESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE 

În ziua de 29 februarie a.c., orele 1200, s-a desfăşurat în sala de Consiliu  a  
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 
prima dezbatere publică a Departamentului de Drept penal şi procedură penală 
„Vintilă Dongoroz” cu tema „Legalitatea incriminării şi a pedepsei” prezidată de 
prof.univ.dr. George Antoniu, Director ştiinţific al ICJ la care au participat 
personalităţi marcante ale vieţii juridice. Această dezbatere tematică a fost prima 
dintr-un şir de dezbateri organizate de ICJ cu prilejul intrării în vigoare în 
perspectivă a noului Cod penal. 

În intenţia noastră a fost readucerea în actualitate şi crearea în jurul 
institutului a unui cerc larg de iubitori şi profesionişti ai ştiinţei penale după 
modelul celui care a funcţionat între anii 1920–1944 sub conducerea profesorilor  
I. Ionescu-Dolj, Vespasian V. Pellea şi din care au făcut parte şi profesorii  
V. Dongoroz,  T. Pop, N. I. Tanoviceanu, G. Vrăbiescu, I. Gr. Perieţeanu  şi 
alţi penalişti de prestigiu. Am dori să reluăm tradiţia unui asemenea cerc de ştiinţe 
penale la care am dori să participle toţi aceia care se preocupă de progresul ştiinţei 
penale în zilele noastre. 

În cadrul dezbaterii publice au fost dezbătute următoarele probleme 
referitoare la Legalitatea incriminării şi a pedepsei: a. Formularea unitară a 
principiului său în texte distincte; b. Existenţa legii sub aspectul incriminării şi 
pedepsei; c. Anterioritatea legii sub aspectul incriminării şi pedepsei; d. Examen 
critic al legii penale în vigoare; e. Examen critic al noului Cod penal; f. Examen 
critic de drept comparat  (c.p. francez, italian, spaniol, german) şi g. Care ar fi 
formularea cea mai completă a principiului ? 

În cadrul fiecărei probleme ridicate asupra temei menţionate, participanţii au 
relevat opiniile, aspectele semnificative ale principiului în cadrul dezbaterii publice. 

 
Ion Ifrim  
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GIUSEPPE CHINÉ, ANDREA ZOPPINI, coordonator MARCO FRATINI, 
MANUALE DI DIRITTO CIVILE, Seconda edizione, Neldiritto Editore, 2011, 
p. 2290 

Cea de a doua ediţie a manualului de drept civil al profesorilor italieni  Giuseppe CHINÉ şi 
Andrea ZOPPINI a fost întrutotul la înălţimea aşteptărilor în anul 2011. Volumul a suferit numeroase 
revizuiri, adăugiri, precum şi inovaţii faţă de prima ediţie, fiind alcătuit din 11 părţi, pe parcursul unui 
număr impresionant de 2290 de pagini. Totodată, volumul cuprinde, pe lângă o inevitabilă actualizare 
normativă, doctrinară şi jurisprudenţială, şi o completare explicativă a manualului, cu o expunere 
sistematică şi cu o amplă analiză a instituţiilor şi a problemelor de drept civil. În ce priveşte 
numeroasele revizuiri, modificări şi completări, acestea se referă la persoane, familie şi succesiuni 
(materii complet revăzute şi actualizate în lumina celei mai recente jurisprudenţe). În cadrul părţii 
privitoare la contracte, noua ediţie cuprinde o întreagă secţiune consacrată analizei contractelor 
individuale şi o parte complet nouă, dedicată răspunderii contractuale, extracontractuale şi 
precontractuale în cadrul Uniunii Europene, analizată pe baza celor mai recente reglementări. 

Volumul debutează în Partea I cu o analiză interesantă şi documentată a ordinii juridice şi  a 
izvoarelor de drept.  

Partea a II-a, structurată pe patru capitole, pe parcursul a peste 40 de pagini, tratează în 
esenţă despre faptul juridic, actul juridic, publicitatea şi proba faptelor juridice, transcrierea, actul 
juridic în spaţiu şi în timp.  

Partea a III-a este intitulată Subiectele de drept şi este structurată pe trei capitole împărţite în 
secţiuni privitoare la persoana fizică, la capacitatea juridică şi la drepturile personalităţii, cum ar fi: 
dreptul la integritate psiho-fizică, dreptul la tratament medical cu consimţământul pacientului (în 
afară de situaţiile de excepţie prevăzute în art. 32 alin. 2 din Constituţia italiană), dreptul la moarte, 
dreptul la nume, dreptul la imagine, dreptul la identitate personală.  

Partea a IV-a este consacrată Familiei, cu o largă expunere pe parcursul a trei capitole 
structurate în mai multe secţiuni, cu specială privire la căsătorie şi la efectele sale, la familia legitimă 
şi la familia de fapt, fiind subliniate atât raporturile personale, cât şi cele patrimoniale născute din 
relaţiile de familie, ori din filiaţia legitimă sau naturală, precum şi măsurile împotriva violenţei în 
relaţiile de familie (Legea nr. 154 din 4 aprilie 2001 care reglementează protecţia contra abuzurilor în 
familie). Tot aici este tratat pe larg regimul patrimonial al familiei, pe parcursul a trei secţiuni: 
secţiunea I – comunitatea legală de bunuri, secţiunea a II-a – convenţiile matrimoniale şi fondul 
patrimonial, iar secţiunea a III-a este consacrată societăţilor familiale. Capitolul intitulat Criza 
matrimonială este împărţit în două secţiuni, prima analizând Separarea şi efectele patrimoniale, iar 
cea de a doua Desfacerea căsătoriei, divorţul.  

Partea a V-a tratează despre Succesiuni şi donaţii. În cadrul acestei părţi, se regăsesc două 
mari capitole care conţin 16 secţiuni, în care autorii analizează pe larg moştenirea – capacitatea de a 
moşteni, acceptarea şi renunţarea la moştenire, succesiunea legală, succesiunea testamentară, legatele, 
revocarea dispoziţiilor testamentare, executarea testamentară, partajul moştenirii, precum şi 
liberalităţile între vii. 
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Partea a VI-a intitulată Bunurile şi drepturile reale, este structurată pe 11 capitole în care 
regăsim atât clasificarea clasică a bunurilor în mobile şi imobile, cât şi o analiză asupra proprietăţii şi 
a limitelor legale ale dreptului de proprietate. Autorii tratează pe larg posesia, alte drepturi reale, 
precum şi dezmembrămintele dreptului de proprietate (superficia, uzufructul, servituţile). Autorii 
consacră o atenţie deosebită multiproprietăţii, instituţie conţinută în noul Cod al Consumatorului. De 
asemenea, în atenţia autorilor se află patrimoniul de afectaţiune căruia i se dedică un spaţiu amplu. 

Un loc important îl ocupă  Partea a VII-a care tratează materia Obligaţiilor,  autorii făcând în 
Capitolul I o analiză asupra izvoarelor legale şi contractuale ale obligaţiilor, asupra  bunei-credinţe 
prevăzută în C. civ. italian la art.1175 corelat cu art. 1375 şi asupra abuzului de drept, prevăzut, de 
asemenea, în Codul civil la art. 1942. Analiza continuă cu jurisprudenţa comunitară pe tema abuzului 
de poziţie dominantă, cu referire la articolul 82 al Tratatului CE. Capitolul al II-lea din partea a VII-a 
este consacrat tipurilor de obligaţii, cele patru secţiuni conţinând o clasificare amplă a acestora, 
abordând, pe rând, obligaţiile pecuniare, obligaţiile obiective şi obligaţiile subiective complexe, 
precum şi obligaţiile naturale. În Capitolul al III-lea se face o descriere a modalităţilor de executare a 
obligaţiilor. O importantă analiză este cuprinsă în Capitolul al IV-lea, tratând în cele 6 secţiuni ale 
sale, modul de stingere a obligaţiilor diverse: novaţia, remiterea de datorie, compensaţia sau 
imposibilitatea de a executa obligaţia. În acest sens, în Capitolul al V-lea intitulat Modificarea 
raportului obligaţional, autorii realizează pe parcursul a trei secţiuni, o enumerare a modalităţilor prin 
care se poate executa obligaţia, şi anume cesiunea de credit, subrogaţia şi delegarea activă. Garanţia 
patrimonială, garanţia reală şi personală fac obiectul Capitolului al VI-lea pe parcursul a trei secţiuni: 
Secţiunea I – Garanţia patrimonială generică şi interdicţia pactului comisoriu, Secţiunea  a II-a – 
Garanţia reală, şi Secţiunea a III-a – Garanţia  personală, cu cinci subsecţiuni intitulate: Fidejusiunea, 
Fidejusiunea omnibus, Contractul autonom de garanţie, Poliţa fidejusorie şi Scrisoarea de patronaj. În 
Capitolul al VII-lea autorii enumeră măsurile de conservare ale garanţiei patrimoniale, pe parcursul a 
trei secţiuni, prima secţiune fiind consacrată acţiunii subrogatorii, a doua secţiune acţiunii revocatorii 
şi a treia secţiune, sechestrului asigurator. Capitolul al VIII-lea intitulat Promisiunea unilaterală 
cuprinde două secţiuni: Principii generale şi Promisiunea tipizată. Capitolul al IX-lea numit Titluri 
de credit este împărţit în Titluri de credit (generalităţi), într-o primă secţiune, şi Cambia, în a doua 
secţiune. Capitolul al X-lea dedicat cvasicontractelor, este structurat în trei mari secţiuni, Secţiunea I 
– Gestiunea de afaceri, Secţiunea a II-a – Plata nedatorată şi Secţiunea a III-a – Îmbogăţirea fără 
justă cauză, în care autorii realizează o analiză bine structurată. 

Partea a VIII-a dedicată Contractelor în general, este o largă expunere desfăşurată pe parcursul 
a  trei capitole: Primul Capitol este dedicat principiilor generale, are şase secţiuni privitoare la noţiunea 
contractului, conţinutul contractului, răspunderea precontractuală şi negocierile preparatorii. De 
asemenea, autorii abordează problematica contractului preliminar şi a celui normativ, pentru ca, în 
ultima secţiune, a şasea, să se ocupe de executarea lui în forma specifică. Capitolul al II-lea definit 
Elementele contractului, este împărţit în patru secţiuni: acordul, cauza, obiectul şi forma acestuia. 
Capitolul al III-lea denumit Eficacitatea şi validitatea contractului este structurat pe zece secţiuni, 
autorii analizând cu deosebită atenţie şi competenţă efectele contractului atât între părţi, cât şi faţă de 
terţi, invaliditatea, resciziunea, simulaţia, cesiunea, reprezentarea şi interpretarea contractului. 

Partea a IX-a este consacrată Contractelor speciale şi cuprinde nouă capitole în cadrul cărora 
distingem o analiză documentată privind contractul consumatorului, contractul de gestiune, contractul 
de prestări servicii, contractul bancar şi de bursă, contractele reale (depozitul şi comodatul) precum şi 
contractele aleatorii. 

Partea a X-a denumită Răspunderea civilă tratează răspunderea contractuală, în care autorii 
analizează cu precădere natura juridică a răspunderii contractuale, responsabilitatea profesională şi 
paradigma responsabilităţii medicale, precum şi culpa medicală şi regimul juridic aplicabil. Tot astfel, 
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autorii abordează responsabilitatea structurii sanitare publice şi private, analizând fundamentul 
răspunderii contractuale din structura sanitară şi natura răspunderii medicale. În ultima secţiune sunt 
analizate clauzele de exonerare a răspunderii medicale şi raportul faţă de clauzele penale.  

Partea a XI-a priveşte Răspunderea contractuală, extracontractuală şi precontractuală în 
spaţiul comunitar, cu specială referire la Regulamentul CE nr. 593/2008, act normativ aplicabil 
obligaţiilor contractuale şi la Regulamentul CE nr. 864/2007, aplicabil obligaţiilor extracontractuale, 
cu respectarea principiilor ratione materiae, ratione loci şi ratione temporis. 

Manualul profesorilor Giuseppe CHINÉ şi Andrea ZOPPINI, sub coordonarea savantului 
Marco FRATINI, tratând amplu instituţiile fundamentale de drept civil logic structurate, cu 
exprimarea a numeroase opinii critice, se dovedeşte a fi un manual extrem  de valoros pentru cei care 
doresc să studieze aprofundat materia dreptului civil. Totodată, manualul constituie o lucrare de înalt 
nivel ştiinţific, meritând a fi încadrat în categoria pe care doctrina italiană o numeşte a „manualelor 
superioare” în domeniul dreptului civil. De asemenea, prin numeroasele referinţe de drept comparat şi 
analize de practică judiciară, lucrarea permite celui care studiază opera recenzată să dobândească o 
privire de ansamblu, completă şi la zi, asupra dreptului civil italian. 

 
Mihaela Gabriela Berindei 

Cercetător ştiinţific 
Institutul de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu” 
al Academiei Române 
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