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Studii 

REVIZUIREA CONSTITUŢIEI:  
NECESITATE, OPORTUNITATE, OBIECTIVE POSIBILE 

Mircea DUŢU∗ 

Abstract. Revising a constitution is an essentially political issue, both in regards to the 
evaluation of its necessity and opportunity, and also to the aimed objectives. The legal issues regard 
especially the procedures to be followed and the means to express the modifications brought to the 
fundamental law still in force. Considered as a rigid constitution, just as the democratic ones adopted 
in 1866 and 1923, the Romanian Constitution of December 8th, 1991 met a first revision in 2003, 
caused mainly by the Euro-Atlantic integration of our country (by joining NATO in 2004 and 
adhering to the EU on January 1st, 2007) and also by certain needs to perfect the functioning and 
relating mechanisms within the State authorities. After almost 10 years, a new revision is proposed, 
justified by the requirements related to Romania’s European integration, given that after the Lisbon 
Treaty (2009), the increase of the globalization process, some malfunctions and faults in the 
functioning of the public authorities, revealed by the first cohabitation experiences of the President, 
on the one hand, and of the Parliament majority, on the other hand, the insufficiency and the need to 
perfect some previous changes proven to be deficient. 

Besides the revision initiatives published as reports and written by special Commissions (one 
Presidential and other belonging to the “Horia Rusu” Liberal Foundation) and their conclusions, the 
following question still stands: are we in front of a genuine revision or are we talking about mere and 
punctual conjectural modifications, intended by the new derived constituent power? And even more 
so, given that the political and institutional system is in an obvious changing process, whose senses 
and results still remain unknown, and the global crisis is still underway, therefore adequate 
constitutional answers cannot yet be offered. 

 
Key words: revising the Constitution, rigid constitution, Euro-Atlantic integration, institutional 

adjustments, cohabitation, Constitutional Court, political practice, bicameral system, economic 
constitution. 

 
 
Revizuirea unei constituţii reprezintă, înainte de toate, o problemă 

esenţialmente politică în privinţa evaluării necesităţii şi oportunităţii, cât şi a 
stabilirii obiectivelor sale, una ţinând preponderent de evoluţia societăţii („generaţiile 
trecute nu pot împiedica pe cele viitoare să modifice legea fundamentală pentru 
punerea de acord a aspectelor formale cu cele materiale”1) din punct de vedere 
                                                 

∗ Prof. univ. dr., directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”  
al Academiei Române; e_mail: juridic_institut@yahoo.com. 

1 G. Burdeau, Fr. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, 22e edition, Paris, 1991, p. 25.  
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sociologic şi o operaţiune care se realizează conform unui cadru procedural 
prestabilit. Nu în ultimul rând, aspectele de tehnică juridică şi ştiinţă a dreptului 
aplicată rămân importante, mai ales pentru surprinderea mecanismelor de 
asimilare, exprimare juridico-constituţională şi încorporare în cadrul textului legii 
fundamentale a modificărilor astfel aduse. 

Din această ultimă perspectivă, premisa primă porneşte de la constatarea că 
orice Constituant se află întotdeauna în faţa unei alegeri dificile: fie să redacteze şi 
să adopte reguli suficient de generale şi imprecise pentru a permite interpretări care 
să ţină seama, în mod permanent, de exigenţele timpului, intangibilitatea normei 
scrise fiind numai aparentă, ascunzând schimbările sensului care le este dat, fie să 
stabilească prevederi care să lase puţin loc pentru interpretări, dar şi cu şanse 
reduse de a rezista probei timpului şi schimbărilor nevoilor şi ideilor, presupunând 
astfel frecvent modificări textuale2. 

Aşadar, ca principiu, orice constituţie nu poate dura decât dacă se adaptează 
la evoluţiile şi transformările politice, economice şi sociale ale ţării pe care o 
guvernează. Atâta timp cât, pe diverse căi juridico-politice, ea se dovedeşte aptă să 
perceapă şi să facă faţă exigenţelor evoluţiilor economico-sociale, îşi conservă 
forma de exprimare; dimpotrivă depăşirea capacităţii de a corespunde modificărilor 
profunde ale societăţii presupune revizuirea sa, cu amploarea şi modalităţile ce se 
impun. În acelaşi timp însă, specificul său de lege fundamentală presupune o 
anumită continuitate şi persistenţă, în afara cărora nu se poate asigura o veritabilă 
ordine constituţională. Găsirea şi promovarea unui echilibru just şi dinamic între 
stabilitatea în timp şi adaptarea permanentă şi cât mai deplină la mutaţiile socio-
politice devin astfel o prioritate, nu uşor de realizat. Trebuie înfăptuită, înainte de 
toate, o conciliere între ideea de durabilitate şi stabilitate, continuitate şi actualitate, 
între caracteristicile constituţiei şi necesitatea revizuirii3. Pentru că, este de 
domeniul evidenţei că orice lege fundamentală chiar dacă se doreşte a fi „un text 
pentru eternitate”, pus la adăpost de alea şi fluctuaţiile vieţii politice, nu poate 
interzice orice evoluţie sau adaptare în consonanţă cu schimbările intervenite la 
nivelul societăţii pe care o guvernează4.  

În acest context general, sunt acreditate drept posibile câteva căi de realizare 
a acestui obiectiv fundamental. Mai întâi, este de domeniul evidenţei că între 
interpretarea constituţiei şi revizuirea sa există o strânsă legătură. Într-adevăr, 
interpretarea înseamnă, în acest caz, nu numai explicarea şi înţelegerea 
semnificaţiilor reglementării în vederea aplicării sale, ci, şi poate mai ales, 
adecvarea lor la cerinţele realităţilor social-economice şi politice în permanentă 
                                                 

2 D.G. Lavroff, Le Conseil constitutionnel et la norme constitutionnelle, în „Mélanges en 
l’honneur de Gustave Peiser”, PUG, Grenoble, 1995, p. 348–349. 

3 P. Negulescu, G. Alexianu, Tratat de drept public, tomul I, Editura Casa Şcoalelor, 
Bucureşti 1942, p. 136. 

4 V. Constantinesco, St. Pierré-Caps, Droit constitutionnel, 4e édition mise à jour, PUF, Paris, 
2009, p. 217. 



3 Revizuirea Constituţiei 9 

mişcare. Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât în ultimă instanţă, orice lege, inclusiv 
cea fundamentală, este astfel cum interpretul ei spune că este. 

Dar pentru îndeplinirea unei atari funcţii adaptative, interpretul constituţional 
trebuie să o facă cu bună-credinţă, competenţă şi, pe cât posibil, la adăpost de orice 
influenţă exterioară şi să se bucure de credibilitate din partea tuturor, deopotrivă a 
lumii politice, societăţii civile şi sferei academice. În căutarea minimului consens şi a 
unei poziţii mai obiective, interpretarea acceptabilă trebuie să fie justificată prin 
intermediul raţionamentului specific şi luării în considerare a evoluţiilor manifestate. 

O atare interpretare poate proveni, în termeni şi valori specifice, atât în 
cadrul controlului de constituţionalitate, cât şi în cel al practicii politice propriu-
zise, dezbaterilor civice ori analizelor doctrinare.  

Dar principala deficienţă a acestui instrument o reprezintă imposibilitatea 
ajungerii la o semnificaţie unică şi greutatea desprinderii unor concluzii comune, 
cel puţin doctrinare. 

Ilustrativ este poate, în acest sens, cazul Constituţiei SUA din 1787 (cea mai 
veche lege fundamentală scrisă, în vigoare din lume!), în privinţa revizuirii căreia, 
în sensul adaptării, rolul hotărâtor revine interpretării dinamice a judecătorului 
suprem federal. Aşa se face că, din 1791 timp de 200 de ani, 17 amendamente 
suplimentare au fost integrate textului iniţial, de la războiul de secesiune şi până 
astăzi acesta necunoscând decât corecturi de ordin tehnic. 

O altă cale de adaptare a prevederilor constituţionale la evoluţiile societăţii o 
constituie practica socio-politică. Comportamentul constituţional al factorilor 
politici, sociali etc., influenţat hotărâtor de tradiţii, mentalitate, nivel de cultură ş.a. 
comportă o mare capacitate de adaptare şi promovare a sensului nou, corespunzător 
dinamicii şi noilor date ale realităţii economico-sociale, în context naţional şi 
internaţional, al textului constituţional. 

Aşa, de exemplu, în Japonia respectul faţă de tradiţie şi mentalitatea niponă 
au făcut ca legea fundamentală a ţării din 13 noiembrie 1946 să nu fie revizuită 
niciodată după intrarea sa în vigoare la 3 mai 1947, aşa cum se întâmplase şi în 
privinţa constituţiei democratice din 1889. Desigur, chiar dacă formal a rămas 
neschimbată, constituţia niponă a dobândit între timp un sens nou sub efectul 
practicii politice, corecte şi unanim acceptate. 

Privite în sens absolut, cele două căi – interpretarea constituţională şi 
practica socio-politică – se înscriu ca instrumente ale asigurării, între anumite 
limite ale schimbării constituţionale, fără a se recurge, ca măsură ultimă, radicală la 
revizuirea (formală) a textului constituţiei. Ele nu rămân însă fără nicio relevanţă 
nici în sistemul în care orice mutaţie constituţională presupune calea revizuirii legii 
fundamentale. Dimpotrivă, măsura în care se recurge la ele spre a asigura 
adaptabilitatea prin continuitate formală constituie un semn clar al gradului de 
maturitate şi de democraţie al unui sistem constituţional. 

În modelul în care textul juridico-constituţional are pretenţia să prevadă tot 
sau cât mai mult din situaţiile posibile în practică, cel al unei ordini juridice ce se 
vrea şi se pretinde nelacunară şi neredundantă, precum în cazul multor ţări 
europene, de exemplu, revizuirea legilor fundamentale este o practică relativ 
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frecventă, considerată a fi de esenţa democraţiei reprezentative şi folosită pentru 
reactualizarea cerinţelor rezultate din evoluţiile social-economice, ca urmare a 
principiului constituţionalizării societăţii şi aceasta cu atât mai mult cu cât 
constituţia rămâne, în acest caz, o problemă preponderent politică, succesul său 
constând adesea „în cât de mult poate ea să concilieze interese opuse”5. 

Desigur, cele două sisteme mai sus evocate şi arătate nu se prezintă într-o 
formă pură, nu funcţionează izolat, ci, dimpotrivă, cunosc influenţe reciproce, 
exprimate în împrumuturi însemnate a unuia din celălalt. 

Înscriindu-se în cadrul acestui din urmă sistem, considerată o „constituţie 
rigidă” în anumite privinţe, Constituţia României din 8 decembrie 1991 este supusă 
revizuirii în anumite limite (prevăzute în art. 152) şi se realizează conform unei 
proceduri speciale (referitor la dreptul de iniţiativă, condiţiile de verificare a 
respectării regimului constituţional al revizuirii, de adoptare parlamentară şi de 
aprobare prin referendum). 

 
1. Tradiţia românească 
Caracterul rigid al constituţiei este tradiţional în România, toate legile 

fundamentale democratice, începând cu cea din 1866, manifestându-l în mai multe 
privinţe, ca o garanţie a supremaţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor, dar şi a principalelor trăsături ale regimului constituţional, în ceea ce 
priveşte aspectele sale politice. 

Sub imperiul legilor fundamentale din 1866 şi 1923, dreptul de iniţiativă 
pentru revizuire aparţinea deopotrivă Parlamentului şi Regelui; cea din 1938 îl 
limita doar la competenţa monarhului, Parlamentului revenindu-i numai un rol de 
consultare prealabilă şi de indicare a textului revizuit. 

Aşa cum s-a afirmat în doctrina interbelică, modul de revizuire al 
constituţiilor române de până în 1948 prezintă interes numai pentru istorie şi 
nicidecum un exemplu de urmat; el dovedeşte că toate constituţiile noastre 
democratice au fost de tip rigid, pretinzând anumite forme şi condiţii pentru 
modificarea lor, care nu au fost însă respectate nici în 1866, când nu s-a ţinut 
seama de prevederile Statutului dezvoltător... din mai 1864 lucrându-se numai cu 
Adunarea Electivă, fără să se convoace şi Senatul care făcea parte din Corpul 
legislativ, nici în 1923, când nu s-au respectat dispoziţiile art. 128 privitoare la 
revizuire, nici în 1938, când s-a înlocuit forma de Constituţie-pact prin Constituţia-
statut. Numai cu ocazia modificărilor din 13 octombrie 1879 şi din iunie 1884 
dispoziţiile privitoare la revizuire au fost respectate6. Pe conţinut, revizuirile au 
vizat acţiuni de interes punctual, pentru a se răspunde unor cerinţe internaţionale şi 
pentru adaptarea la schimbările majore din viaţa publică a ţării7. 
                                                 

5 J. Harvey, L. Bather, The British Constitution, Editura Maximilian and COETD, London, 
1964, p. 1–4. 

6 P. Negulescu, G. Alexianu, Tratat de drept public, tomul I, op. cit., p. 137. 
7 Aşa, de exemplu, Constituţia din 1866 a fost revizuită în 1879 (când s-a modificat art. 7 

pentru a fi pusă de acord cu prevederile art. 44 din Tratatul de la Berlin din 1878), în 1884 (când, ca 
urmare a proclamării, în 1881, a regatului s-au schimbat mai multe articole referitoare la capul 
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2. Prima revizuire a Constituţiei din 8 decembrie 1991 
 Necesitatea primei revizuiri a Constituţiei din 8 decembrie 1991, realizată prin 

Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul din 18-19 octombrie 2003 (intrată în 
vigoare la 29 octombrie acelaşi an) a fost justificată, în primul rând, prin nevoia de a 
răspunde cerinţelor integrării euroatlantice a ţării şi, în acest context, şi exigenţelor 
perfecţionării procesului decizional intern aferent, atât la nivel central, cât şi local. 

S-a considerat astfel că aderarea României la NATO nu era posibilă în 
temeiul Constituţiei, din 1991, deoarece aceasta nu permitea integrarea ţării într-un 
sistem de alianţe politico-militare de genul Pactului Nord-Atlantic, armata 
naţională fiind obligată să apere exclusiv integritatea teritoriului naţional8. 

În privinţa aderării şi integrării în Uniunea Europeană, în forma sa iniţială 
legea fundamentală nu prevedea posibilitatea exercitării în comun a unor atribute 
ale suveranităţii naţionale cu alte state şi organizaţii internaţionale, ceea ce a 
presupus modificări şi dezvoltări constituţionale adecvate, specifice statutului de 
stat membru al UE. 

Din perspectiva cerinţelor acestei opţiuni majore de integrare euro-atlantică 
asupra procesului decizional intern, în sensul modernizării, perfecţionării şi 
occidentalizării sale, acestea au privit mai multe domenii. Un prim aspect l-a 
constituit modificarea procedurii legislative, în sensul realizării unui parlament 
bicameral mai funcţional, în care camerele să deţină atribuţii distincte, urmărindu-se 
evitarea conflictelor procedurale şi accelerarea ritmului de adoptare a legilor. 

Plecând de la experienţa anterioară şi din dorinţa combaterii abuzului 
practicii ordonanţelor de urgenţă, s-a limitat posibilitatea emiterii acestora, 
urmărindu-se în acest fel creşterea ponderii activităţii legislative a Parlamentului şi 
consolidarea caracterului democratic al statului. 

Alte motive invocate la revizuirea din 2003 au vizat consolidarea statutului 
cetăţeanului prin lărgirea, pe de o parte, a sferei drepturilor constituţionale şi, pe de 
altă parte, prin consolidarea unor drepturi deja consacrate şi înlăturarea unor 
discriminări, ca şi posibilitatea desfăşurării unor activităţi în ţările UE, chiar înainte 
de aderare, în condiţiile convenite cu autorităţile Uniunii. 

În acest sens, avocatului poporului, în calitatea sa de apărător al drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale, i s-a conferit atât posibilitatea exercitării excepţiei de 
neconstituţionalitate în faţa instanţelor judecătoreşti ori a celor de arbitraj, cât şi 
prerogativa de a interveni în cadrul controlului anterior de constituţionalitate, în 
procesul legislativ, în faza prealabilă promulgării, printr-o acţiune directă ce 
vizează apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 
                                                                                                                            
statului, la teritoriu, la sistemul electoral, la proprietăţile rurale şi la regimul presei; în această ultimă 
privinţă, s-au exceptat de la competenţa de judecare a juriului delictele de presă comise „în contra 
persoanei regelui şi a familiei regale sau a suveranilor statelor străine” şi trecute în cea a tribunalelor 
ordinare); în 1917, prin modificarea art. 19, 57 şi 67 s-a acordat dreptul la vot universal şi s-a dispus 
împroprietărirea ţăranilor cu pământ. 

8 M. Constantinescu, M. Amzulescu, Cum s-a revizuit Constituţia României. Procesul de 
revizuire a Constituţiei din 1991, Editura Pământul, Bucureşti, 2005, p. 11–12. 
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Măsuri importante de revizuire au vizat domeniul justiţiei, prin creşterea 
rolului Consiliului Superior al Magistraturii care a devenit garantul independenţei 
justiţiei, statutul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (revenindu-se la vechea tradiţie a 
ţării), în cadrul căreia judecătorii nu mai sunt numiţi pentru un mandat limitat, 
rămânând în funcţie până la împlinirea vârstei de pensionare; evidenţierea atribuţiei 
ICCJ de a asigura o practică unitară de natură a înlătura soluţiile contradictorii în 
speţe similare ale diferitelor instanţe; stabilirea răspunderii magistraţilor care şi-au 
exercitat atribuţiile sale, cu rea-credinţă. Referitor la Curtea Constituţională, i s-au 
redimensionat atribuţiile, printre acestea incluzându-se şi posibilitatea soluţionării 
unor conflicte juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice.  

În fine, un alt motiv invocat pentru prima revizuire l-a constituit întărirea 
autonomiei locale, administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale 
urmând să-şi întemeieze activitatea pe principiile autonomiei locale şi deconcentrării 
serviciilor publice. 

 
3. 2013: Revizuire ori modificare? 
Deşi folosite adesea ca sinonime, revizuirea şi modificarea unei constituţii 

nu reprezintă, totuşi, aceeaşi operaţiune tehnico-juridică din perspectiva amplorii şi 
importanţei sale. Într-adevăr, înţeleasă ca reexaminare a unui corp de reguli în 
vederea ameliorării sale ori, mai ales, drept modificare în scopul adaptării la 
circumstanţe, revizuirea implică, aşadar, o schimbare în scopul adaptării textului 
legii fundamentale la evoluţiile şi transformările social-economice şi politice  
dintr-un stat dat. Modificările constituţionale au în vedere operaţiuni punctuale, 
minore, cu preponderent caracter tehnic de corectare, completare sau schimbare a 
anumitor prevederi ale textului constituţional din motive mai puţin clare, de 
conjunctură, ori de simplă explicitare sau corelare a termenilor şi expresiilor 
folosite. Acestea din urmă exprimă, cel mai adesea, pretexte politice partizane, 
prezentate sub forma unor consideraţii abstracte străine analizei şi naturii juridico-
constituţionale a problemei9. 

Privite din această perspectivă, modificările propuse în contextul anunţatei şi 
dezbătutei „revizuiri a Constituţiei” din 2013 se cuvin percepute şi catalogate 
potrivit semnificaţiilor şi rolului lor evident. Astfel, ca măsuri de veritabilă 
                                                 

9 Se înscriu acestei situaţii, susţineri precum acelea că „necesitatea revizuirii Constituţiei s-a 
justificat prin faptul că legea fundamentală este pe alocuri neinspirat redactată şi/sau conţine instituţii 
care trebuie reformate sau elimitate”; „actuala Constituţie a fost supusă în timp unui proces de 
decredibilizare radicală, cauzat de puternice lupte politice şi instituţionale” şi, în consecinţă, „legea 
fundamentală are nevoie să fie supusă unui proces de recâştigare a credibilităţii”, o soluţie 
constituind-o revizuirea! Reforma constituţională: analiză şi proiecţii. Raportul comisiei pentru o 
nouă Constituţie (coordonatori: B. Dima şi E.S. Tănăsescu), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2013, p. 25–26; Oare de când o lege şi, cu atât mai mult, una fundamentală se „decredibilizează” şi 
trebuie „recredibilizată” prin revizuire? Evident, adevărul este că practica politică şi actorii săi sunt 
vizaţi în ambele ipostaze, lor li se aplică asemenea evaluări şi nu unui act normativ de natura şi 
statutul unei legi fundamentale! 
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revizuire constituţională exprimând mutaţii substanţiale apar şi de această dată doar 
cele care exprimă cerinţe ale integrării unional-europene, vizând regionalizarea, în 
sensul precizării regiunii („de dezvoltare”) ca nouă unitate administrativ-teritorială 
a ţării (cu limitele sale instrinseci) şi cele referitoare la reformularea clauzei-
Europa în noile condiţii ale aderării României la UE (1 ianuarie 2007), continuării 
procesului de integrare şi intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 
decembrie 2009). Toate celelalte se constituie, mai degrabă, în modificări 
punctuale şi de conjunctură, determinate cvasiexclusiv de voinţa politică a puterii 
constituante derivate, privitoare la aspecte de funcţionare a unor mecanisme 
constituţionale. În plus, modificările prefigurate privesc, în spiritul doctrinei  
supra-constituţionalităţii iniţiată de C. Schmitt, dar parcă şi în prefigurarea 
consideraţiilor de mai sus, reguli formal-tehnice relative la organizarea puterilor 
publice, competenţelor acestora şi relaţiilor reciproce10. Potrivit teoriei deje 
invocate, aceste „legi constituţionale” pot să fie modificate conform procedurii 
prevăzute pentru revizuire, dar nu reprezintă o revizuire propriu-zisă a constituţiei 
(materiale), întrucât nu privesc principiile politice fundamentale ale statului. De 
altfel, referitor la raportul dintre constituţie şi revizuire merită menţionate, în acest 
context, şi alte câteva consideraţii ale savantului jurist german. Cerinţa unei 
rigidităţi a revizuirii presupune o anumită garanţie a duratei stabilităţii. Totuşi, 
aceasta dispare în mod evident atunci când un partid sau o coaliţie de partide 
dispun de majoritatea necesară şi sunt astfel, într-un mod sau altul, în măsură să 
satisfacă asemenea condiţii mai stricte. Sensul original al garanţiei unei constituţii 
trebuie, în mod necesar, să dispară, deoarece şi constituţia a fost relativizată într-o 
pluralitate de legi constituţionale particulare. 

Prin conţinutul şi deschiderea sa, o constituţie reprezintă întotdeauna câteva 
lucruri mai elevate şi mai cuprinzătoare decât oricare altă lege particulară; 
conţinutul său nu este de o natură specială şi extraordinară pentru că revizuirea ei e 
mai dificilă ci, dimpotrivă, din cauza importanţei sale fundamentale trebuie să 
obţină şi garanţia duratei. Acest considerent pierde din greutate când nu mai este 
vorba de constituţia priopriu-zisă, ci de una sau mai multe din numeroasele legi 
constituţionale particulare. 

Aşadar, o revizuire a minima a constituţiei şi o modificare a mai multor 
prevederi ale textului formal-tehnic ale legii fundamentale! 

În fine, asumarea unei abordări sociologizante a problemei revizuirii, în 
frunte cu necesitatea intervenirii şi determinarea obiectivelor posibile pornind de la 
aşa-zisa funcţie integratoare a unei constituţii şi semnificaţia normativă a 
solidarităţii ca valoare majoră a societăţii, pare, mai degrabă, o aderare la o teorie 
la modă, decât o perspectivă realistă de evaluare şi prospectare a evoluţiei 
constituţionalismului românesc. Într-adevăr, în condiţiile antecedentelor, mersului 
specific, marilor handicapuri şi particularităţilor de tot felul ale dezvoltării 
                                                 

10 C. Schmitt, Théorie de la Constitution, Préface d’O. Beaud, Editions Quadrige/PUF, 2008 
p. 147–150. 
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constituţionale a României, cu o permanentă realitate a „formelor fără fond” şi un 
efort de adaptare a împrumuturilor străine, a aprecia necesitatea şi importanţa unei 
revizuiri în funcţie de posibilele ei efecte integratoare şi a transforma astfel în 
precondiţii ale sale elemente precum: caracterul simbolic dincolo de valoarea 
normativă intrinsecă, modul de percepere a Constituţiei de către populaţie, 
caracterul eficient în plan normativ (al constrângerii statale) ori caracterul general 
al regulilor impuse oferă, mai degrabă, o altă simplă modalitate teoretică de 
vizualizare, decât o cale de soluţionare a problematicii interesate. Ea poate 
constitui un element printre altele, de apreciere a necesităţii revizuirii legii 
fundamentale şi, în orice caz, unul mult circumstanţiat, ce poate fi avut în vedere în 
privinţa stabilirii obiectivelor sale. 

 
4. Ce fel de abordare a revizuirii (modificării)? Necesitate, oportunitate, 

obiective posibile. 
Dintr-o asemenea perspectivă complexă, tradiţionalist-comparatistă, o 

abordare academică a acţiunii de revizuire a Constituţiei presupune analiza necesităţii 
unui atare demers şi act complex, oportunitatea intervenirii sale şi configurarea unor 
posibile obiective, ţinându-se seama de o multitudine de factori obiectivi. 

Necesitatea se cuvine apreciată avându-se în vedere nevoia schimbării 
constituţionale generate de imperativul adaptării normelor legii fundamentale la 
evoluţiile majore ale societăţii româneşti; oportunitatea trebuie evaluată în raport 
cu epuizarea celorlaltor căi posibile de realizare a schimbărilor preconizate şi 
motivelor invocate în acest scop, respectiv interpretarea textelor constituţionale 
actuale şi a capacităţii practicii politico-parlamentare şi disponibilităţii actorilor săi 
principali, de a promova schimbarea precum şi cu datele concrete şi conexiunile 
necesare ale contextului naţional, unional-european şi internaţional; obiectivele 
posibile, rezultă din observarea disfuncţiilor manifestate în funcţionarea mecanismului 
constituţional-statal, concluziilor jurisprudenţei CCR, punctelor de vedere şi 
poziţiilor partidelor politice, societăţii civile ş.a. exprimate în această privinţă, şi 
analizei dogmatice, inclusiv comparatiste, a unor răspunsuri posibile, de ordin 
constituţional şi care pot fi materializate pe calea revizuirii. 

Referitor la oportunitatea revizuirii (modificărilor) Constituţiei se impune o 
precizare cu rezonanţe majore şi asupra necesităţii şi posibilelor obiective ale 
acestora. După cum se ştie, România se confruntă în prezent şi cu o evidentă criză 
a sistemului politic şi instituţional, în contextul în care, după 1 ianuarie 2007, statul 
român traversează un fenomen de adaptare şi integrare în cadrul construcţiei 
unional-europene şi cunoaşte primele experienţe ale coabitării între Preşedinte, pe 
de o parte şi majoritatea parlamentară şi guvern, pe de alta. Indiferent de 
semnificaţiile ce îi sunt conferite, orice criză presupune un proces complex de 
schimbare, cu o anumită durată, aflat în plină desfăşurare, cu sensuri nu încă pe 
deplin cunoscute. În aceste condiţii, se pune în mod logic întrebarea: deţinem toate 
datele necesare despre mersul constituţional viitor al României, pentru a ne permite 
modificări ale legii fundamentale care să opereze pentru următoarea perioadă? 
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5. Clauza de integrare în UE (Clauza-Europa) 
Clauza de integrare europeană (Clauza-Europa sau, mai precis, clauza UE) este 

prezentă – explicit sau implicit – în constituţiile tuturor celor 27 de state membre ale 
Uniunii Europene şi e menită să reglementeze raporturile dintre statul naţional şi 
organizaţia regională de integrare, dreptul intern şi dreptul UE, imperativul conservării 
identităţii constituţionale şi cerinţa integrării supranaţionale, în condiţiile dreptului 
aferent (pozitiv şi jurisprudenţial, naţional unional-european şi internaţional). Ea 
stabileşte astfel deschiderea constituţiei fiecărui stat membru şi a legislaţiei sale spre 
structura unional-europeană privită în dimensiunile sale specifice. 

Din perspectivă comparatistă, dacă legi fundamentale precum cea a Italiei 
sau cea a Olandei nu conţin explicit nicio atare clauză, articularea organică cu UE 
şi receptarea tratatelor sale constitutive fiind efectuate pe baza regulilor dreptului 
internaţional public, în privinţa altora – precum cea a Portugaliei, Irlandei, Suediei, 
Greciei sau Franţei – ea se limitează la a autoriza transferul de competenţe în 
favoarea Uniunii şi, eventual, la a stabili unele condiţii de exercitare a lor, iar 
referitor la ţările aferente ultimelor două „valuri” de aderare – din 2004 şi 2007 – 
devine mai concretă, precizându-se articularea dintre dreptul UE şi drepturile 
naţionale, cel mult la altele (precum cea ungară şi slovacă) înregistrându-se un 
efort de a distinge clar raporturile diferite cu dreptul internaţional şi dreptul 
unional-european. 

Nu se poate ignora nici faptul că, pentru viitor evoluţiile ce pot avea loc în 
planul construcţiei europene rămân, în mare parte, imprecizabile şi presupun poziţii 
bine negociate, care să ţină seama de o multitudine de factori, având în centrul lor,  
promovarea şi asigurarea interesului naţional, conjugat cu exigenţele celor 
colective, europene şi mondiale. 

Desigur, din punct de vedere tehnico-juridic, o clauză-Europa mai specifică, 
în sensul adaptării sale mai depline la cerinţele integrării europene, văzute şi 
percepute într-un echilibru dinamic (spaţial, temporal, naţional-supranaţional) ar 
evita revizuirile repetate ale constituţiilor state membre UE impuse de modificările 
survenite la nivelul construcţiei unional-europene, dar ar prezenta şi dezavantajul 
reducerii posibilităţii unei analize de oportunitate cât mai actuale şi de exprimare 
juridică cât mai adecvată şi mai profundă care să evite orice controversă  
politico-constituţională. 

De aceea, la acest moment al dezvoltării construcţiei unional-europene, găsirea 
echilibrului optim între clauza de integrare şi clauza identităţii constituţionale oferă 
soluţia cea mai binevenită. 

Analizate din perspectivele ce se impun domeniului, prevederile Titlului VI, 
Integrarea euroatlantică (art. 148-149) din Constituţia din 8 decembrie 1991, 
introduse prin Legea de revizuire nr. 429/2003 sunt depăşite, incomplete şi, în 
parte, chiar neconforme noilor date ale UE. Într-adevăr, în primul rând, ele se 
circumscriu în mare parte unui moment juridico-istoric punctual, depăşit temporal 
şi instituţional, cel al „integrării euro-atlantice”, exprimat prin apartenenţa 
României la NATO (realizată în 2004) şi aderarea sa la UE (la 1 ianuarie 2007). 
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Marcate puternic – în litera şi spiritul lor – de aceste evenimente, ele ne apar 
astăzi, ca depăşite, necesitând acut actualizare şi dezvoltare. Totodată, de la 
precedenta revizuire constituţională în planul construcţiei unional-europene au 
intervenit mutaţii importante, generate de adoptarea şi intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009) cu implicaţii semnificative asupra 
raporturilor dintre dreptul constituţional intern şi dreptul UE. 

În fine, dar nu în ultimul rând, în noile ţări membre ale UE, fostele ţări 
comuniste central şi est-europene (12 din cele 27 state membre) după momentul 
aderării au intervenit, o serie de clarificări şi evaluări ale problemei integrării care 
se impun înregistrate şi în cadrul clauzei-Europa. Chiar experienţa românească de 
peste 5 ani de integrare europeană sugerează o serie de perfecţionări şi noi aspecte 
ale raportului naţional-unional-european ce se impun valorificate, pe cât posibil, cu 
ocazia acestei  noi revizuiri constituţionale. Analizate astfel, prevederile 
Constituţiei României din 8 decembrie 1991, revizuite în 2003, comportă o 
reconsiderare totală şi o exprimare cât mai adecvată realităţilor internaţionale, 
europene şi, mai ales, celor interne. 

Având în vedere desuetudinea textului actual, conţinutul întregului Titlu VI 
privind integrarea europeană trebuie reformulat astfel încât să ţină seama de natura 
şi caracteristicile prezente ale UE, transformările construcţiei unional-europene în 
urma Tratatului de la Lisabona (2009) şi perspectivele de evoluţie, precum şi de 
interesele şi statutul specific al României în acest context. 

Considerăm astfel că viitoarea reglementare ar trebui să aibă în vedere: 
– afirmarea participării României la Uniunea Europeană, compusă din state 

suverane, care au ales în mod liber să exercite în comun o serie de competenţe, în 
condiţiile stabilite prin tratatele constitutive; 

– stabilirea corelaţiei dintre dreptul naţional şi dreptul UE, prin afirmarea 
principiilor priorităţii şi efectului direct al acestuia din urmă, precum şi cu referire 
la modalităţile de asigurare a cerinţelor principiului subsidiarităţii; 

– instituirea unor prevederi privind condiţiile posibilităţii de exprimare a 
opoziţiei Parlamentului român, în cazurile de revizuire simplificată a prevederilor de 
luare a deciziilor de către Consiliul European, în condiţiile Tratatului de la Lisabona; 

– analiza oportunităţii introducerii unor dispoziţii speciale privind ratificarea 
tratatelor de aderare a unui nou stat la UE şi în alte situaţii excepţionale, reglementarea 
de principiu a unor probleme legate de teme importante, precum cele aferente 
cetăţeniei europene, adoptării monedei unice, intrării în Spaţiul Schenghen, exercitării 
mandatului european de arestare şi dezvoltarea lor pe calea legilor organice. 

 
6. Obiective posibile ale modificării Constituţiei 
Modificările care se propun astfel, sunt, în mare parte, expresia unor 

„defecte congenitale” ale Constituţiei din 8 decembrie 1991, unele atenuate prin 
revizuirea din 2003, altele acutizate în cadrul experienţelor de guvernare 
constituţională aparţinând perioadei următoare. 
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Aşa cum s-a remarcat, noile constituţii ale statelor central şi est-europene, 
inclusiv cea românească fac apel la tehnici constituţionale variate şi complexe, cel 
mai adesea împrumutate nu fără ecletism, de la diverse tradiţii şi reglementări 
occidentale, care presupun un anumit timp de acomodare şi asimilare, la realităţile 
ţării de import. Transplantul poate fi mai mult sau mai puţin reuşit, iar procesul de 
compatibilizare poate presupune diferite corecturi pe parcurs. Totodată, unele 
imperfecţiuni rezultă din modul cum diferitele împrumuturi au reuşit să fie 
asamblate, din reacţiile de respingere sau acceptare a elementelor noului sistem şi 
convulsiile inerente noii structuri în formare. 

Una dintre marile „enigme” şi, totodată, imperfecţiuni ale Constituţiei României 
din 1991, în sensul că explicaţiile şi argumentele date în privinţa sa fie că aproape au 
lipsit, fie că rămân neconvingătoare, este cea a sistemului bicameral egalitar al 
Parlamentului, într-o primă etapă, ambele camere – Camera Deputaţilor şi Senatul – 
cunoşteau acelaşi mod de desemnare (alegere) şi aveau aceleaşi competenţe, diferind 
doar numărul parlamentarilor ce le compuneau, iar după revizuirea din 2003 s-au adus 
doar unele schimbări în privinţa competenţelor conferite.  

Argumentul principal invocat, acela că bicameralismul ar constitui o tradiţie 
românească şi astfel, fără nici o altă justificare, ar trebui menţinută, nu poate fi luat 
în considerare, având în vedere diferenţele majore ce existau în privinţa 
desemnării, compunerii şi funcţiilor (atribuţiilor) îndeplinite de cele două camere 
parlamentare sub imperiul legilor fundamentale din 1866 şi 1923 şi rolurile 
specifice încredinţate fiecăreia dintre ele. În tradiţia noastră, după modelul francez, 
Adunarea deputaţilor a îndeplinit rolul de „cameră democratică”, iar Senatul pe cel 
de „corp ponderator”.  

Niciuna dintre motivaţiile relevate de experienţele parlamentare din alte state 
democratice ori exprimate în analizele doctrinare nu operează în privinţa sistemului 
românesc; nici nevoia unei „camere aristocratice” (precum cea a lorzilor în Marea 
Britanie), nici cerinţa unei reprezentări a entităţilor componente dintr-un stat 
federal (precum Germania), nici o distribuire a competenţelor care să facă din 
Senat o „cameră conservatoare” şi cu atât mai puţin pentru a o considera una „de 
reflecţie” în privinţa procesului legislativ, la care se adaugă absenţa oricărui rol 
specific major. 

Se pune atunci întrebarea: încotro bicameralismul românesc ori cel puţin, ce 
fel de Senat! 

Dacă optăm să ne înscriem în tendinţa generală a parlamentelor unicamerale, 
structurate modern, care să asigure o maximă reprezentativitate democratică, 
legitimitate şi să ofere o acţiune suplă şi eficientă, atunci modificarea în materie se 
poate constitui într-o veritabilă revizuire constituţională. 

Dimpotrivă, dacă rămânem consecvenţi şi mai ales „enigmatici”, se impune 
să găsim, totuşi, cel puţin elemente suplimentare şi suficiente de diferenţiere între 
cele două camere şi de perfecţionare a mecanismului de funcţionare conjugată în 
cadrul Parlamentului. 
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Una din trăsăturile cele mai frapante ale constituţiei o constituie dualismul 
executivului à la française, cu un Preşedinte ales prin vot universal şi un  
Prim-ministru responsabil în faţa Parlamentului, putându-se ajunge astfel la o 
coabitare între un preşedinte cu o coloratură politică diferită de cea parlamentară, 
dar consecinţele unei atari situaţii sunt diferite de la ţară la ţară. 

Exemplele citate în doctrină merg de la cazul Bulgariei, unde Preşedintele 
exercită puteri limitate (şi partidele nu prezintă la alegeri aferente candidatura 
liderilor lor, pe care îi păstrează, mai degrabă, pentru funcţia de şef al guvernului), 
la cel al Poloniei, unde prerogativele constituţionale ale Preşedintelui, de pildă un 
drept de veto dificil de surmontat, îi permit să exercite o influenţă reală asupra 
mersului mecanismelor politico-constituţionale. 

Cu o situaţie intermediară, în cadrul unui regim semi-prezidenţial atenuat, 
sistemul Constituţiei noastre poartă din acest punct de vedere o serie de 
imperfecţiuni şi neconcordanţe concrete ori ţinând de spiritul şi practica generală al 
unui atare sistem, care au fost puse în evidenţă în primele perioade de coabitare 
post-2007 şi care sunt puse, în acest context al revizuirii în discuţie, pentru a li se 
da o anumită rezolvare. 

Este de domeniul evidenţei că, în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv de 
gradul de conflict între cele două forţe ale coabitării, soluţiile adoptate vor aparţine 
majorităţii parlamentaro-guvernamentale care formează, la momentul revizuirii, 
puterea constituantă derivată. 

O problemă afirmată după 1989 în noile democraţii est-europene, inclusiv în 
România, o constituie controlul de constituţionalitate al legilor, care se exercită asupra 
unei mari varietăţi de acte şi combină adesea, modalitatea a priori cu cea a posteriori. 
În unele cazuri, controlul se exercită chiar şi asupra legilor constituţionale. Astfel se 
acordă curţilor constituţionale o importanţă deosebită, explicată prin adeziunea 
entuziastă la ideologia statului de drept11. Puterea acordată acestora şi unele practici 
excesive au impus stabilirea de mecanisme care să depăşească, în anumite condiţii, 
deciziile instanţelor constituţionale, fie prin referendum, fie printr-o majoritate 
calificată a Parlamentului (şi aici este citat cazul României, cu prevederile iniţiale ale 
art. 145 (1) din Constituţia din 1991, revizuită în 2003)12. Existenţa lor este considerată 
drept expresia ambiguităţii profunde asupra controlului de constituţionalitate: pe de o 
parte, este prezentat ca un mijloc de a asigura supremaţia dreptului asupra politicii, 
ceea ce presupune că deciziile curţii reprezintă adevărul dreptului fără a fi atinsă ea 
însăşi de caracter politic (aşadar judecătorul constituţional nu este o contra-putere), iar 
pe de alta, mecanismele compensatorii sunt analoage celor prevăzute pentru a 
împiedica exerciţiul abuziv de competenţe, astfel natura de contra-putere fiind clar 
recunoscută, cum este cazul, de exemplu, al dreptului de veto al preşedintelui 
american13. 
                                                 

11 F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, 33e edition, op. cit., p. 320–321. 
12 B. Lime, Le système constitutionnel roumain, «Revue du Droit Public et de la Science 

Politique», 1994, p. 353. 
13 C. Bidegaray, C. Emeri, Du pouvoir d’empêcher: veto ou contra-pouvoir, «Revue du Droit 

Public et de la Science Politique», 1994, p. 325. 
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În ultimii ani se manifestă, în unele ţări central şi est-europene o confruntare 
între curţile constituţionale şi majorităţile parlamentare, care se încearcă a fi 
rezolvată14 inclusiv pe calea revizuirii Constituţiei în privinţa competenţelor 
instanţelor constituţionale şi a statutului membrilor lor. Atari situaţii de criză arată, 
poate, că regimul sistemului instituit nu este perfect, dar deopotrivă şi asupra 
cauzelor, adevăratelor deficienţe şi soluţiilor posibile. 

 
7. Problema unei constituţii multidimensionale (politice, economico-financiare, 

sociale, civile şi ecologice) 
Aderarea ţării la UE, evoluţiile înregistrate în cadrul acesteia după intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona (2009) şi noile date ale procesului de 
mondializare au accelerat şi diversificat dezvoltările constituţionale în domenii 
precum cel economic, financiar, social sau ecologic, cu tendinţe de autonomizare, 
sub forma unor „capitole” specifice ale legii fundamentale. 

Astfel, aşa-zisa „constituţie economică” care într-un fel de simetrie cu cea 
politică, normă organizatoare a zonei raporturilor politice dintre indivizi şi stat, ar 
reprezenta reflexul economic al acesteia, cunoaşte un contur tot mai pronunţat. 
Constituţia din 1991 a consacrat Titlul IV problematicii Economiei şi finanţelor, 
care cuprinde o serie de elemente definitorii în acest sens, mai ales în art. 135 ce 
defineşte economia României drept o economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă 
şi concurenţă şi stipulează o serie de obligaţii ale statului în acest sens (de a asigura 
libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, protejarea intereselor naţionale 
în activitatea aconomică, financiară şi valutară, stimularea cercetării ştiinţifice şi 
tehnologice naţionale, a artei şi protecţiei dreptului de autor, aplicarea politicilor de 
dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene), dar şi în art. 
136 care stabileşte regimul constituţional al proprietăţii publice şi cel al proprietăţii 
private. Se adaugă o serie de drepturi fundamentale social-economice, precum 
dreptul de proprietate privată (art. 44), libertatea economică (art. 45), munca şi 
protecţia socială a muncii (art. 41), dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34). Nucleul îl 
constituie însă, din ce în ce mai mult dreptul UE, cu principiile liberei circulaţii a 
mărfurilor, persoanelor şi serviciilor, regulile concurenţei, nediscriminării, ş.a. 
Complementul său, constituţia financiară vizând perceperea instituţiilor şi 
mecanismelor finanţelor publice ale statului de către norma constituţională 
stabileşte principiile fundamentale ale finanţelor publice, echilibrului economico-
financiar, ale procedurii bugetare precum şi comportamentul actorilor implicaţi, 
incitând la o „cultură de rezultat” mergând dincolo de simpla gestiune a banilor 
publici15. În acest context, legea noastră fundamentală cuprinde deja reglementări 

                                                 
14 În Polonia „pentru a se încerca intimidarea judecătorilor Curţii constituţionale au fost 

lansate urmăriri judiciare împotriva lor”; în Ungaria a fost adoptată o nouă Constituţie în aprilie 2011 
– conservatorii dispunând de o majoritate de 2/3 din Parlament, necesar pentru revizuire – care, 
printre alte multe inovaţii restrâng considerabil puterile Curţii în materie economică şi socială şi scad 
vârsta de pensionare a judecătorilor, spre a permite modificarea mai uşor a compunerii acesteia.  
Fr. Hamon, M. Troper, op. cit., p. 321–322. 

15 V. Constantinesco, St. Pierré-Caps, lucr. cit., p. 211. 



20 Mircea Duţu 14  

semnificative privind sistemul financiar (art. 137), bugetul public naţional (art. 138), 
impozite, taxe şi alte contribuţii (art. 139) şi instituie Curtea de Conturi (art. 140). 

Constituţia socială, compusă din „instituţiile juridice şi drepturile individuale 
privind libertatea, familia, proprietatea şi comerţul” se bucură şi ea deja de existenţa 
a unor prevederi constituţionale relevante, precum cele privind caracterizarea 
României ca un „stat social” [art. 1 (3)], libertatea individuală (art. 23), libera 
circulaţie (art. 25), dreptul la învăţătură (art. 32), accesul la cultură (art. 33), dreptul 
la asociere (art. 40), familia (art. 48), protecţia copiilor şi a tinerilor (art. 49), 
protecţia persoanelor cu handicap (art. 50) ş.a., statul trebuie să asigure crearea 
condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii (art. 135 (2), lit. f) etc. Drept reflex 
instituţional s-a creat Consiliul Economic şi Social ca „organ consultativ al 
Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate...” (art. 141).  

Noua „constituţie civilă”, respectiv noul Cod civil (Legea nr. 287/2009, 
intrată în vigoare la 1 octombrie 2011) a asigurat o reamenajare şi modernizare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale garantate constituţional (în special drepturile 
personalităţii) în spaţiul specific de acţiune.  

În fine, dar nu în ultimul rând, putem vorbi şi de configurarea unei veritabile 
constituţii ecologice prin recunoaşterea şi garantarea unui drept fundamental la un 
mediu sănătos şi echilibrat ecologic (art. 35), consacrarea unei funcţii ecologice a 
dreptului de proprietate (art. 44 (7)), stipularea obligaţiilor statului de a asigura 
exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional (art. 135 (2) lit. 
d) şi de a asigura refacerea şi ocrotirea mediului, precum şi menţinerea echilibrului 
ecologic (art. 135 (2) lit. e). 

Această viziune asupra unei constituţii multidimensionale, integratoare, care 
să vizeze nu numai raporturile politice şi aranjamentele lor instituţionale ci şi, din 
ce în ce mai importante aspecte economico-financiare, sociale, civile şi ecologice, 
se impune mai ales ca o soluţie de compatibilizare şi realizare a echilibrului 
dinamic dintre interesele naţionale ale statelor şi cerinţele sporite de integrare 
unional-europeană şi mondială. Importanţa problemelor aferente, impactul societal 
major, cu implicaţii nu numai asupra generaţiilor actuale, chemate să decidă, dar şi 
a generaţiilor viitoare presupun „constituţionalizarea” şi imprimarea astfel, pe cât 
posibil, a unui mai înalt grad de participare la rezolvarea lor, stabilitate şi 
durabilitate. O serie de probleme au devenit prioritare, au dobândit o importanţă 
majoră şi reclamă o rezolvare constituţională stringentă, precum cele ale 
exploatării, în interes naţional, a resurselor naturale ale subsolului, resurselor 
energetice, forestiere şi exploatarea terenurilor agricole (precum fenomenul 
acaparării acestora) ori cele ale securităţii alimentare. 

Desigur, prevederile actualului Titlu IV al legii fundamentale şi celelalte 
aferente acestei problematici sunt departe de a asigura o atare concepţie novatoare; 
totuşi, ele conţin elemente care pot constitui veritabile puncte de plecare. 

Decisivă rămâne însă abordarea acţiunii de revizuire în curs. Premisele de 
conţinut – exprimate în rapoartele publicate şi punctele de vedere formulate – nu 
arată însă o dorinţă de reformă în domeniu, ci limitarea la o serie de corecţii legate 
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de conjuncturi de etapă. Din această perspectivă, explicabilă mai ales prin 
amploarea efortului conceptual pe care l-ar presupune un atare demers şi 
persistenţa unor necunoscute majore, în derularea lui, soluţiile posibile ar putea 
viza, aşa cum bine s-a remarcat, sub impulsul experienţelor din ultima perioadă 
creşterea rolului Parlamentului în luarea deciziilor economice majore (ca, de 
exemplu, autorizarea prin lege a împrumuturilor efectuate în numele statului 
român, care au impact asupra bugetului public naţional, sau stabilirea exclusiv prin 
lege, de către Parlament, deciziile fundamentale în domeniul economic care au 
efect direct  şi semnificativ asupra nivelului de trai al populaţiei) şi întărirea 
controlului său asupra hotărârilor Guvernului în materie economică. De asemenea, 
în contextul amplorii preconizatelor modificări ale textului actual al legii 
fundamentale ar fi binevenită completarea atribuţiilor Consiliului Economic şi 
Social cu cele privind protecţia mediului, acesta urmând astfel să devină Consiliul 
Economic, Social şi de Mediu. S-ar impune, de asemenea, ca exigenţa 
constituţională a exploatării resurselor naturale, în concordanţă cu interesul 
naţional (art. 135 (2), lit. d) spre a dobândi eficienţă, să fie însoţită de precizarea că 
respectivul interes va fi definit prin lege organică. 

Fără îndoială, atari rezolvări punctuale, sub presiunea unui context general al 
revizuirii preponderent justificate politic, şi oarecum străină de asemenea 
preocupări, nu sunt suficiente. Realizarea obiectivului unei constituţii 
multidimensionale rămâne o preocupare permanentă, dar aflată sub cerinţe tot mai 
puternice din partea realităţilor social-economice imediate. 

 
8. În loc de concluzii 
După cum lesne se poate observa, dată fiind esenţa covârşitor politică a 

problematicii dezbătute, în consideraţiile de mai sus ne-am permis mai ales să 
evidenţiem probleme şi mai puţin, aproape deloc a alege soluţii concrete. Prima 
concluzie care se impune, este aceea că, prin nevoile exprimate şi obiectivele 
anunţate, revizuirea preconizată nu se constituie, desigur, într-un „moment 
constituţional” cu rol fondator, precum cele cunoscute în istoria noastră de la 
1864–1866, după cel de-al Doilea Război Mondial sau în urma Revoluţiei din 
decembrie 1989. Ea se rezumă, la fel ca prima revizuire din 2003, pe care într-un 
fel o continuă, la ajustări reclamate de avansarea procesului de integrare unional-
europeană şi accentuarea fenomenului de mondializare şi unele modificări ale 
mecanismelor instituţionale relevate de disfuncţionalităţi ori apreciate ca necesare 
şi impuse ca atare de voinţa puterii constituante derivate. 

Aceasta nu înseamnă însă că, dintr-o perspectivă mai largă, de conţinut şi 
mai îndelungată ca termen de realizare, o revizuire autentică pornind chiar de la 
bazele  principale şi de concepţie ale Constituţiei din 8 decembrie 1991 nu poate fi 
întrezărită şi deveni necesară. Exemplele de drept comparat converg în acelaşi 
sens. O criză constituţională se manifestă la nivelul tuturor ţărilor, cu motivaţii 
economico-sociale, de creştere şi afirmare a noii mondializări, din ce în ce mai 
perceptibilă şi în plan juridic. Se impune, pentru aceasta, pe de o parte, o anumită 
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aşteptare a unor clarificări asupra evoluţiilor proceselor fundamentale în curs – 
interne şi internaţionale – decisive în privinţa fenomenului constituţional, iar pe de 
altă parte un efort serios şi competent de analiză, evaluare şi predictibilitate în care 
influenţa factorului politic să fie cât mai redusă sau, pe cât posibil, să lipsească 
chiar. Totodată, prioritatea absolută se cuvine acordată exprimării şi reconsiderării 
semnificaţiilor interesului naţional, pornind de la o necesară promovare a unei 
identităţi constituţionale, în condiţiile inevitabilei integrări unional-europene şi 
mondiale, care devine ecuaţia definitorie a constituţionalismului actual şi îşi 
aşteaptă soluţia salvatoare pentru criza constituţională prezentă. 

În orice caz, considerăm că se cuvine a atrage atenţia asupra unui adevăr, 
subliniat în clasicul manual francez de drept constituţional al lui Burdeau, Hamon, 
Troper, citat des în expunerea de faţă, acela că ideologia în vogă în fostele ţări 
comuniste central şi est-europene, inclusiv în România, conform căreia 
constituţionalismul ar fi motorul transformărilor, pare infirmată de către fapte şi 
nu se cuvine : o reformă constituţională, indiferent cât de amplă şi de profundă ar 
fi, nu poate provoca, ea singură, schimbarea comportamentelor şi a mentalităţilor 
pe care le cere trecerea la adevărata democraţie şi le cerinţele economiei de piaţă. 
Şi, am adăuga noi, nici mutaţiile necesare în acelaşi plan pentru a asigura, din parte 
tuturor celor implicaţi, o practică politico-constituţională adecvată procesului de 
integrare euroatlantică şi marilor provocări ale mondializării, fără a ignora 
particularismul şi exigenţele păstrării indentităţii constituţionale. 

Pentru că, aşa cum remarcau aceiaşi reputaţi specialişti francezi, revoluţiile 
americană şi franceză nu au fost motoarele, ci expresia şi constituţiile aferente 
formalizării acestor schimbări! 

Într-un atare context ni se pare că trebuie citit, găsit şi promovat adevăratul 
sens al unei revizuiri a unei legi fundamentale. Drept consecinţă, se pune în mod 
legitim şi logic întrebarea: este, el prezent astăzi în demersurile concrete şi 
dezbaterile teoretice vizând noile propuneri de modificare a Constituţiei României 
din 8 decembrie 1994, revizuită în 2003? 
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1. Introduction 
In the last 20 years, youth justice2 systems in Europe have undergone 

considerable changes, particularly in the former socialist countries of Central and 
Eastern Europe. However, differing and sometimes contradictory youth justice 
policies have also emerged in Western Europe. So-called neo-liberal3 tendencies 
can be seen particularly in England and Wales, and also in France and the 
                                                            

1  The title of the paper is inspired by the discussion on ‘new punitiveness’ (Pratt et al. 2005) 
and so-called neo-liberal orientations which can be observed in some European and in particular 
Anglo-Saxon jurisdictions (see amongst others Tonry 2004) in contrary to Scandinavian countries that 
are characterized under the label of ‘penal exceptionalism’, see Pratt 2008; 2008a. The present paper 
will show that not only Scandinavian countries, but a lot of others, and in particular juvenile justice 
systems succeeded in ‘resisting punitiveness in Europe’ (Snacken and Dumortiers 2012).  

We are deeply grateful to our friend Dirk van Zyl Smith, University of Nottingham, who 
revised an earlier version of the present chapter not only linguistically, but also gave very important 
support for a more stringent outline of it. 

∗ Prof. dr. Frieder Dünkel, dr. Ineke Pruin, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 
Rechts-und Staatswissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Kriminologie, Domstr. 20, D-17487 
Greifswald, tel.: 03834-862138, e-mail: duenkel@uni-greifswald.de; inipruin@yahoo.de, internet: 
http://jura.uni-greifswald.de/duenkel 

2 A note on terminology: Where possible, we have used the terms, youth and youth justice, in 
this paper. The term, juvenile, is also still in use in a number of international, European and national 
instruments, where it usually refers to persons under the age of 18 years. We have used it in this way 
too.  However, the Convention on the Rights of the Child uses the term, ‘child’ to refer to anyone 
under the age of 18 years. We have not followed this usage of ‘child’, as it is not always appropriate 
in this context. Finally, we use the term, young adults, to refer to persons at the age of 18 until 21 who 
are treated as youths or juveniles.  

3 The meaning of the term ‘neo-liberal’, which derives from the concept of Garland‘s ‘culture 
of control’ contains different concepts and aspects that cannot be simply characterized by more 
repressive sanctions or sentencing: see Crawford and Lewis 2007: 30 ff. These include the 
criminalization of anti-social behaviour (ASBO’s), increased use of youth custody, managerialism 
and the reduction of risk by social exclusion rather than by integrating vulnerable offender groups 
through  specific programmes. 
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Netherlands (Cavadino and Dignan 2006: 215 ff; 2007: 284 ff; Goldson 2002: 392 ff; 
Tonry 2004; Muncie and Goldson 2006; Bailleau and Cartuyvels 2007; Muncie 2008; 
Cimamonti, di Marino and Zappalà 2010). In other countries, such as Germany and 
Switzerland, a moderate system of minimum intervention with priority given to 
diversion and of educational measures has been retained (Dünkel et al. 2011). In many 
countries, elements of restorative justice have been implemented. 

This chapter evaluates youth justice policies and practice in Europe from a 
comparative perspective4. The focus is on tendencies in youth justice legislation 
and on the sentencing practice of prosecutors and judges in youth courts. Attention 
is also paid to the traditional “welfare” and “justice” models of youth justice and 
how they have become intertwined in modern European practice. The claim that a 
‘new punitiveness’ is the prevailing strategy is questioned and attention is drawn to 
the practice of many youth justice systems, which seem to be fairly resistant to 
neo-liberal policies. Sonja Snacken (2012: 247 ff) has recently sought to explain 
why continental European countries in general have succeeded in resisting ‘penal 
populism’. In the conclusion this reasoning is applied to youth justice systems in 
particular5. 

 
2. Contemporary trends in youth justice policy 
Across Europe, policies based on the notions of the subsidiarity and 

proportionality of state interventions against youth offenders are remaining in force 
or emerging a fresh in most, if not all, countries. Recently however, in several 
European countries, we have also witnessed developments that adopt a contrary 
approach. These developments intensify youth justice interventions by raising the 
maximum sentences for youth detention and by introducing additional forms of 
secure accommodation. The youth justice reforms in the Netherlands in 1995 and 
in some respects in France in 1996, 2002 and 2007 should be mentioned in this 
context, as should the reforms in England and Wales in 1994 and 1998 (Kilchling 
2002; Cavadino and Dignan 2007: 284 ff.; 2006: 215 ff.; Junger-Tas and Decker 
2006; Bailleau and Cartuyvels 2007; Junger-Tas and Dünkel 2009). The causes of 
the more repressive or ‘neo-liberal’ approach in some countries are manifold. It is 
likely that the new punitive trend in the USA, with its emphasis on retribution and 
deterrence, was not without considerable impact in some European countries, 
particularly in England and Wales. 

These developments at the national level, which is the primary focus of this 
chapter, have to be understood against the background of international and regional 
instruments that set standards for youth justice. Most important in this regard is the 
                                                            

4 The comparison is based largely on a survey of 34 countries conducted by the Criminology 
Department at the University of Greifswald: Dünkel et al. 2011. The project was funded by the 
European Union (AGIS-programme) and by the Ministry of Education of the Federal State of 
Mecklenburg-Western Pomerania in Germany. 

5 See also Snacken 2010 and the contributions in Snacken and Dumortiers 2012. 
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1989 UN Convention on the Rights of the Child, a binding international treaty that 
all European states have ratified.  It makes clear that the common and principal aim 
of youth justice should be to act in the ‘best interests of the child’ – ‘child’ defined 
for the purpose of this Convention as a person under the age of 18 years – and to 
provide education, support and integration into society for such children. These 
ideas are developed further in the 1985 UN Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice and at the European level in the recommendations of 
the Council of Europe, in particular the 2003 Recommendation regarding new ways 
of dealing with juvenile offending (Rec [2003]20) and the 2008 Rules for juvenile 
offenders subject to sanctions or measures (Rec [2008]11; Dünkel 2009; Dünkel et 
al. 2011: 1861 ff). 

 
2.1. Responsibilisation and neo-liberalism 
In England and Wales, and to some extent elsewhere, the concept of 

responsibilisation has become a pivotal category of youth justice6. Responsiblisation is 
not limited to young offenders but increasingly parents are held criminally 
responsible for the conduct of their children7. Making parents more responsible may 
have a positive impact. There is empirical evidence that parental training, combined 
with child support at an early stage, has positive preventive effects (Lösel et al.2007). 
However, it is not necessary to criminalise parents. Ideally, parental training should be 
offered by welfare agencies (as is the case in Germany and the Scandinavian countries) 
and not be enforced by penal sanctions (Junger-Tas and Dünkel 2009: 225 f). 

A positive aspect of making young offenders take responsibility for their 
actions is that it has contributed to the expansion of victim-offender-reconciliation 
(Täter-Opfer-Ausgleich), mediation and reparation. In the English context, 
however, it is more problematic as it has been accompanied by the abolition of the 
previously rebut table presumption that 10- to14- year olds may lack criminal 
capacity. Although in practice the presumption had been relatively easily to rebut, 
its formal abolition in 1998 was an indication of determination to hold even very 
young offenders responsible for their actions. The tendencies in English youth 
justice may be regarded as symptomatic of a neo-liberal orientation, which can be 
characterised by the key terms of responsibility, restitution (reparation), restorative 
justice and (occasionally openly publicised) retribution. These so-called ‘4 Rs’ 
have replaced the ‘4 Ds’(diversion, decriminalization, deinstitutionalization and 
due process) that’s haped the debates of the 1960s and 1970s (Dünkel 2008). The 
retributive character of the new discourse is exemplified by the requirement that 
community interventions should be ‘tough’ and ‘credible’. For example, the 
‘community treatment’ of the 1960s was replaced by ‘community punishment’ in 
                                                            

6 See critically, Crawford and Lewis 2007: 27, and Cavadino and Dignan 2006: 68 ff with 
regards to the ‘managerial’ and the ‘getting tough’ approach.  

7 See, for example, the so-called parenting order in England and Wales or similar measures in 
Belgium, Bulgaria, France, Greece, Ireland or Scotland: Pruin 2011: 1559 ff. 
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the 1980s and 1990s. Cavadino and Dignanat tribute these changes to the so-called 
‘neo-correctionalist model’ that has come to dominate official English penology 
(Cavadino and Dignan 2006: 210 ff; Bailleau and Cartuyvels 2007; Muncie 2008). 

There are many reasons for the increase in neo-liberal tendencies, as defined 
by Garland and other authors (Garland 2001; 2001a; Roberts and Hough 2002; Tonry 
2004; Pratt et al. 2005; Muncie 2008). Some are to be found in the renewed emphasis 
on penal philosophies such as retribution and incapacitation, and in related 
sentencing policies that demonise youth violence, often by means of indeterminate 
sentences. There are also underlying socio-economic reasons. More repressive 
policies have gained importance in countries that face particular problems with 
young migrants or members of ethnic minorities and that have problems integrating 
young persons into the labour market, particularly where a growing number of them 
live in segregated and declining city areas. They often have no real possibility of 
escaping life as members of the ‘underclass’, a phenomenon that undermines 
‘society’s stability and social cohesion and create mechanisms of social exclusion’ 
(Junger-Tas 2006: 522 ff, 524). They are at risk of being marginalised and eventually 
criminalized. In this context recidivist offending is of major concern. Therefore many 
of the more punitive changes to the law are restricted to recidivist offenders in 
England and Wales, France, and Slovakia for example.  

It should be emphasised, however, that, in the case of most continental 
European countries, there is no evidence of a regression to the classical penal 
objectives and perceptions of the 18th and 19th centuries. Overall, there is continued 
adherence to the prior principle of education or special prevention, even though 
‘justice’ elements have also been reinforced. The tension between education and 
punishment remains evident. The reform laws that were adopted in Germany in 
1990, in the Netherlands in 1995, in Spain in 2000 and 2006, in Portugal in 2001, 
in France and Northern Ireland in 2002, as well as in Lithuania in 2001, the Czech 
Republic in 2003 or in Serbia in 2006 are examples of this dual approach. The 
reforms in Northern Ireland and in Belgium in 2007 are of particular interest, as 
they strengthened restorative elements in youth justice, including so-called family 
conferencing, and thus arguably contribute to responsiblisation in this waywithout 
necessarily being ‘neo-liberal’ in fundamental orientation (Christiaens, Dumortier 
and Nuytiens in Dünkel et al. 2011; O’Mahony and Campbell 2006; Doak and 
O’Mahony 2011). 

It must be recognized, however, that, even in countries with a moderate and 
stable youth justice practice, the rhetoric in political debates is sometimes 
dominated by penal populism with distinctly neo-liberal undertones. Nevertheless, 
this does not necessarily result in a change, as can be demonstrated by a German 
example. At the end of 2007 several violent crimes in subways (which were filmed 
by automatic cameras) led to a heated public debate about the necessity to increase 
the sanctions provided by the Juvenile Justice Act. The leader of the Christian 
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Democratic Party (CDU) of the federal state of Hesse, Roland Koch, made this a 
core element of his electoral campaign by proposing the use of boot camps and 
other more severe punishments for juvenile violent offenders. He also used the fact 
that the offenders had immigrant backgrounds for xenophobic statements. Within a 
few days almost 1000 criminal justice practitioners and academics signed a 
resolution against such penal populism and in January 2008 the CDU lost the 
elections. Since then penal populism has not been made a major issue in electoral 
campaigns again. The CDU had gone too far. Muncie (2008: 109) refers to this 
debate in Germany and interprets it as an indicator for increased punitiveness. Yet, 
youth justice practice in Germany has remained stable and sentencing levels 
relatively moderate (Heinz 2009; 2010). 

 
2.2. Diversion, minimum intervention and community sanctions 
If one regards the developments in the disposals that are applicable to young 

offenders, there has been a clear expansion of the available means of diversion. 
However, these are often linked to educational measures or merely function to 
validate norms by means of a warning (Dünkel, Pruin and Grzywa 2011). 
Sometimes, however, the concern for minimum intervention still means that 
diversion from prosecution leads to no further steps being taken at all.  

Everywhere it is proclaimed that deprivation of liberty should be a measure 
of last resort. In practice the level of what is meant by ‘last resort’ varies across 
time and in cross-national comparison. England and Wales, for example, 
experienced sharp increases of the juvenile prison population in the 1990s, but the 
reduction of immediate custody by 35 per cent from 1999 to 2009 contradicts the 
assumption that the adoption of a more punitive rhetoric necessarily leads to a 
continued growth in these numbers. Spain and a few other countries have also 
shown increases in the use of youth custody in recent years, but in general recent 
developments go in the other direction. This is particularly true for Central and 
Eastern European countries. In some of these countries, such as Croatia, the Czech 
Republic, Hungary, Latvia, Romania and Slovenia, the high level of diversion and 
community sanctions and the low level of custodial sanctions characteristic of 
continental Western European and Scandinavian countries have been achieved, 
whereas others, such as Lithuania, Russia and Slovakia, still use deprivation of 
liberty more often, albeit not as frequently as in Soviet times.  

With the exception of some serious offences, the vast majority of youth 
offending  in Europe is dealt with out of court by means of informal diversionary 
measures: for example, in Belgium about 80%, Germany about 70% (Dünkel, Pruin 
and Grzywa 2011: 1684 ff). In some countries, such as Croatia, France, the 
Netherlands, Serbia and Slovenia, this is a direct consequence of the long 
recognised principle of allowing the prosecution and even the police a wide degree 
of discretion – the so-called expediency principle. Exceptions, where such 
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discretion is not allowed, can be found in some Central and Eastern European 
countries, but in these cases one should note that, for example, property offences 
that cause only minor damage are not always treated as statutory criminal offences. 
Italy, to take a further example, provides for a judicial pardon which is similar to 
diversionary exemptions from punishment, but awarded by the youth court judge. 
So, there is a large variety of forms of non-intervention or of imposing only minor 
(informal or formal) sanctions.  

Constructive measures, such as social training courses (Germany) and  
so-called labour and learning sanctions or projects (The Netherlands), have also 
been successfully implemented as part of a strategy of diversion. Many countries 
explicitly follow the ideal of education (Portugal), while at the same time 
emphasising prevention of re-offending, that is, special prevention (as is done by 
the Council of Europe’s 2003 Recommendation on new ways of dealing with 
juvenile delinquency and the role of juvenile justice). 

 
2.3. Restorative justice 
One development that appears to be common to Central, Eastern and 

Western European countries is the application of elements of restorative justice 
policies to young offenders. Victim-offender-reconciliation, mediation, or 
sanctions that require reparation or apology to the victim have played a particular 
role in all legislative reforms of the last 15 years. Pilot mediation projects were 
established in the 1990s in Central and Eastern European countries such as 
Slovenia (since 1997) and the Czech Republic. They are predominantly linked to 
informal disposals (diversion).  

In some countries, legislation provides for elements of restorative justice to be 
used as independent sanctions by youth courts. In England and Wales, for example, 
this is done by means of reparation or restitution orders, and in Germany by means 
of so-called Wiedergutmachungsauflage, that is victim-offender-reconciliation as 
an educational directive (see §§ 10 and 15 of the Juvenile Justice Act). Family 
group conferences – originally introduced and applied in New Zealand – form part 
of the law reform of 2007 in Belgium. These conferences are forms of mediation 
that take into account and seek to activate the social family networks of both the 
offender and the victim. Even before the Belgian reform project, the youth justice 
reform in Northern Ireland had introduced youth conferences, which have been 
running as pilot projects since 2003. In addition the Northern Irish reform, made 
provision for reparation orders: an idea that had been introduced in England and 
Wales in 1998 (O’Mahony and Campbell 2006; Doak and O’Mahony 2011). 

Whether these restorative elements actually influence sentencing practice or 
are merely a ‘fig-leaf’ seeking to disguise a more repressive youth justice system 
can only be determined by taking into account the different backgrounds and 
traditions in each country. Victim-offender-reconciliation has attained great 
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quantitative significance in the sanctioning practices of both the Austrian and the 
German youth courts8. If one also takes community service into account as a 
restorative sanction in the broader sense, the proportion of all juvenile and young 
adult offenders who are dealt with by such – ideally educational – constructive 
alternatives increases to more than one third (Heinz 2012). 

In Italy the procedural rules for youth justice introduced in 1988 have led to a 
move away from a purely rehabilitative and punitive perspective to a new conception 
of penal procedure. Restorative justice measures have gained much more attention 
and victim-offender mediation can be applied at different stages of the procedure: 
during the preliminary investigations and the preliminary hearing when considering 
‘the extinction of a sentence because of the irrelevance of the offence’ or in 
combination combined with the suspension of the procedure with supervision by the 
probation service (Sospensione del processo e messa alla prova). 

 
  2.4. Youth justice models 

If one compares youth justice systems from a perspective of classifying them 
according to typologies, the ‘classical’ orientations of both the justice and the 
welfare models can still be differentiated (Doob and Tonry 2004: 1ff; Pruin 2011). 
However, one rarely, if ever, encounters the ideal types of welfare or justice models 
in their pure form. Rather, there are several examples of mixed systems, for instance 
within German and other continental European youth justice legislation. 

There is a clear tendency in youth justice policy in recent decades to 
strengthen the justice model by establishing or extending procedural safeguards, 
also to what may be regarded as welfare measures. This tendency includes a stricter 
emphasis on the principle of proportionality in the sense of avoiding both sentences 
and educational measures that are disproportionately harsh. 

Other orientations that are not necessarily based squarely on ‘justice’ or 
‘welfare’ are significant too. Restorative justice has already been mentioned. 
Minimum intervention, too, plays a part but so also do the ‘neo-liberal’ tendencies 
towards harsher sentences and ‘getting tough’ on youth crime (Albrecht and 
Kilchling 2002; Tonry and Doob 2004; Jensen and Jepsen 2006; Junger-Tas and 
Decker 2006; Bailleau and Cartuyvels 2007; Ciappi 2007; Patané 2007; Cimamonti, 
Di Marino and Zappalà 2010; Pruin 2011). Tendencies towards minimum 
intervention, that is the prioritization of informal procedures (diversion), including 
offender-victim-reconciliation and other reparative strategies, can also be viewed as 
independent models of youth justice: a ‘minimum intervention model’ (Cavadino and 
Dignan 2006: 199 ff, 205 ff). Cavadino and Dignan (2006: 210 ff) identify not only a 
‘minimum intervention model’ (priority of diversion and community sanctions) and a 

                                                            
8 Roughly 8% of all sanctions imposed on juveniles, see Dünkel in Dünkel et al. 2011: 587; 

for Austria see Bruckmüller 2006. 
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‘restorative justice model’ (priority of restorative/reparative reactions), but also a 
‘neo-correctionalistmodel’, which, as mentioned previously, is particularly 
characteristic of contemporary trends and developments in England and Wales. 

Here, too, there are no clear boundaries, for the majority of continental 
European youth justice systems incorporate not only elements of welfare and jus-
tice philosophies, but also minimum intervention (as is especially the case in 
Germany, see Dünkel 2006; 2011), restorative justice and elements of neo-
correctionalism (for example, increased ‘responsibilisation’ of the offenders and 
their parents, tougher penalties for recidivists and secure accommodation for 
children). Rather, differences are more evident in the degree of orientation towards 
restorative or punitive elements. In general, one can conclude that European 
juvenile justice is moving towards mixed systems that combine welfare and justice 
elements, which are further shaped by the trends mentioned above. 
 

3. Reform strategies 
Against this background of a range of old and newly prominent ideas 

combined with somewhat fractured models, one can identify a number of reform 
strategies. 

In many Western European countries such strategies seem to have been 
relatively well-planned. In Austria, Germany and the Netherlands, the community 
sanctions and restorative justice elements that were introduced by the reforms in 
1988, 1990 and 1995 respectively were systematically and extensively piloted. 
Nationwide implementation of the reform programmes was dependent on prior 
empirical verification of the projects’ practicability and acceptance. The process of 
testing and generating acceptance – especially among judges and the prosecution 
service – takes time. Continuous supplementary and further training is required, 
which is difficult to guarantee in times of social change, as has been the case in 
Central and Eastern Europe. Yet, reform of youth justice through practice (as 
developed in Germany in the 1980s) appears preferable to a reform ‘from above’, 
which often fails to provide the appropriate infrastructure. 

As a result of major political changes at the end of the 1980s, more drastic 
reform was required in the countries of Central and Eastern Europe. The situation 
as it existed at the time was not uniform across the region but differed amongst 
groups of countries. One group was comprised of the Soviet republics, Bulgaria, 
Romania and to some degree the German Democratic Republic (East Germany) 
and Czechoslovakia. These countries had developed a more punitively oriented 
youth justice policy and practice. On the other hand, there were Hungary, Poland 
and Yugoslavia, which had rather moderate youth justice policies with many 
educational elements.  

Across Central and Eastern Europe developments since the early 1990s have 
been characterised by a clear increase in the levels of officially recorded youth 
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crime. The need for youth justice reform, a widely accepted notion in all of these 
countries, stemmed from the need to replace old (often Soviet or Soviet-influenced) 
law with (Western) European standards as contained in the principles of the 
Council of Europe and the United Nations. This process has, however, produced 
somewhat different trends in criminal policy. 

Since the early 1990s, there has been a dynamic reform movement both in 
law and in practice. It is exemplified not only in numerous projects but also in the 
appointment of law reform commissions for and, in many cases, in the adoption of 
reform legislation in, for example, Estonia, Lithuania, Serbia, Slovenia and the 
Czech Republic. 

On the one hand, the development of an independent youth justice system is a 
prominent feature of these reforms: see, for example, developments in the Baltic States, 
Croatia, the Czech Republic, Romania, Russia, Serbia and Slovakia, as well as in 
Turkey. In this connection the importance of procedural safeguards and entitlements 
that also take the special educational needs of young offenders into account has been 
recognised. However, in the Baltic States there are as yet no independent youth courts. 
In Russia the first model youth courts are up and running in Rostow on the Don and in 
a few other cities (Shchedrinin Dünkel et al. 2011)9. Such a project has also been 
established in Romania in Braşov (Păroşanu in Dünkel et al. 2011). However, in 
general, the required infrastructure for the introduction of modern, social-pedagogical 
approaches to youth justice and welfare is widely lacking. 

In order to deter recidivists and violent young offenders in particular, some 
of this new legislation not only involves new community sanctions and possibilities 
of diversion, but also retains tough custodial sentences. The absence of appropriate 
infrastructure and of widespread acceptance of community sanctions still results in 
frequent prison sentences. However, developments in Russia, for example, show 
that a return to past sanctioning patterns, where roughly 50% of all young offenders 
were sentenced to imprisonment has not occurred. Instead, forms of probation are 
now quantitatively more common, and more frequently used than sentences of 
imprisonment.  

What is becoming clear in all Central and Eastern European countries is that 
the principle of imprisonment as a last resort (ultima ratio) is being taken more 
seriously and the number of custodial sanctions reduced. However, it has to be 
noted that youth imprisonment or similar sanctions in the ex-Yugoslavian republics 
and to a lesser extent also in Hungary and Poland had already been the exception 
during the period before the political changes at the beginning of the 1990s. 
                                                            

9 Recently (2011) the Russian parliament (Duma) has rejected a proposal to introduce a separate 
youth court system on a nationwide base. Opponents including the Russian Church had warned of a 
state instrument of arbitrary prosecution and unwarranted interference in the realm of family. 
Supporters hoped to see a child-friendly institution that reduces juvenile delinquency and child 
homelessness and makes parents more responsible for their offspring. Finally the influence of the 
Orthodox Church was of major importance for denying juvenile justice reforms. 
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Regarding community sanctions, the difficulties of establishing the 
necessary infrastructure are clear. Initially, the greatest problem in this respect was 
the lack of qualified social workers and teachers. This has remained a problem, as 
to a great extent the appropriate training courses have not yet been fully introduced 
and developed (Dünkel, Pruin and Grzywa 2011). Again one has to differentiate as 
there are exceptions: Poland has a long tradition in social work. Also in the former 
Yugoslavia social workers were trained, following the introduction of ‘strict 
supervision’ as a special sanction in 1960.  

The concept of ‘conditional’ criminal responsibility (related to the ability of 
discernment)as long expressed in German and Italian law – has recently been 
adopted in Estonia (2002), the Czech Republic (2003) or Slovakia (for 14 year olds, 
see Pruin 2011: 1566 ff).This is another interesting development, for it reflects a 
tendency for reforms in the countries of Central and Eastern Europe to have been 
influenced by Austrian and German youth justice law as well as by international 
standards. Despite obvious and undeniable national particularities, there is a 
recognisable degree of convergence among the systems in Western, Central and 
Eastern Europe. 
 
 4. Unresolved issues 
 Although on the basis of comparative research one may speak, albeit 
cautiously, of an emerging European philosophy of juvenile justice, which includes 
elements of education and rehabilitation (apparent in, for example, the 
recommendations of the Council of Europe), the consideration of victims through 
mediation and restoration, and the observance of legal procedural safeguards, there 
are some issues on which such a development is not as clear. In this regard we 
consider the age of criminal responsibility and its corollary, the age at which 
offenders cease to be regarded as juveniles and are treated as adults. The latter 
issue also raises the question of whether there should be some mechanism for the 
converse, namely, allowing juveniles to be tried in adult courts.    
 
 4.1. Age of criminal responsibility 

There is no indication of a harmonisation of the age of criminal 
responsibility in Europe. Indeed, the 2008 European rules for juvenile offenders 
subject to sanctions or measures recommend no particular age, specifying only that 
some age should be specified by law and that it ‘shall not be too low’ (Rule 4). 

The minimum age of criminal responsibility in Europe varies between 10 
(England and Wales, Northern Ireland, and Switzerland), 12 (Netherlands, Scotland, 
and Turkey), 13 (France), 14 (Austria, Germany, Italy, Spain and numerous Central 
and Eastern European countries), 15 (Greece and the Scandinavian countries) and even 
16 (for specific offences in Russia and other Eastern European countries) or 18 
(Belgium). After the recent reforms in Central and Eastern Europe, the most common 
age of criminal responsibility is 14 (see Table 1). 



11 Juvenile Justice and Child Protection Systems 33 

Table 1 

Comparison of the age of criminal responsibility and age ranges for youth imprisonment 

Country Minimum age 
for educational 
measures of the 
family/ 
youth court 
(juvenile 
welfare law) 

Age of criminal 
responsibility 
(juvenile criminal 
law) 

Full criminal 
responsibility (adult 
criminal law can/must be 
applied; juvenile law or 
sanctions of the juvenile 
law can be applied) 

Age range for youth 
imprisonment/ 
custody or similar 
forms of deprivation 
of liberty 

Austria  14 18/21 14-27 

Belgium  18 16b/18 Only welfare 
institutions 

Belarus  14c/16 14/16 14-21 
Bulgaria  14 18 14-21 
Croatia  14/16a 18/21 14-21 
Cyprus  14 16/18/21 14-21 

Czech Republic  15 18/18 + (mitigated 
sentences) 15-19 

Denmarkd10  15 15/18/21 15-23 
England/ 
Wales  10/12/15a 18 10/15-21 

Estonia  14 18 14-21 
Finlandd  15 15/18 15-21 
France 10 13 18 13-18 + 6 m./23 
Germany  14 18/21 14-24 
Greece 8 15 18/21 15-21/25 
Hungary  14 18 14-24 
Ireland  10/12/16a 18 10/12/16-18/21 
Italy  14 18/21 14-21 
Kosovo  14 18/21 16-23 
Latvia  14 18 14-21 
Lithuania  14c/16 18/21 14-21 
Macedonia  14c/16 14/16 14-21 
Moldova  14c/16 14/16 14-21 
Montenegro  14/16a 18/21 16-23 
Netherlands  12 16/18/21 12-21 
Northern 
Ireland  10 17/18/21 10-16/17-21 

Norwayd  15 18 15-21 
Poland 13  15/17/18 13-18/15-21 
Portugal 12`  16/21 12/16-21 
Romania  14/16 18/(20) 14-21 

                                                            
 10 The age was lowered to 14 in Denmark in January 2010. Subsequently however, a new 

government has been elected and Denmark has reverted to the Scandinavian consensus and raised the 
age of criminal responsibility to 15 again. 



34 Frieder Dünkel, Ineke Pruin  12 

Table 1 (continued) 

Russia  14c/16 18/21 14-21 
Scotland 8e 12e/16 16/21 16-21 
Serbia  14/16a 18/21 14-23 
Slovakia  14/15 18/21 14-18 
Slovenia  14/16a 18/21 14-23 
Spain  14 18 14-21 
Swedend  15 15/18/21 15-21g 
Switzerland  10/15a 18f 10/15-22 
Turkey  12 15/18 12-18/21 
Ukraine  14c/16 18 14-22 

 
a Criminal responsibility resulting in juvenile detention (youth imprisonment or similar custodial 

sanctions under the regime of the Ministry of Justice). 
b Only for traffic offences and exceptionally for very serious offences. 
c Only for serious offences. 
d Only mitigation of sentencing without separate youth justice legislation. 
e The age of criminal prosecution is 12, but for children from 8 up to the age of 16 the children’s 

hearings system applies, thus preventing more formal criminal procedures. 
f Article 61 of the  Swiss Criminal Code for adults provides for a special form of detention, a 

prison sentence for 18-25 years old young adult offenders who are placed in separate institutions 
for young adults, where they can stay there until they reach the age of 30. 

g Youth custody. There are also special departments for young offenders in the general prison 
system (for young adults until about 25 years of age). 

 
The ages of criminal responsibility have to be defined further: Whereas we 

can talk of a really low age of criminal responsibility, for example in England and 
Wales, in many countries only educational sanctions imposed by the family and 
youth courts are applicable at an earlier age (for example, France and Greece). 
Also in Switzerland the youth court judge can only impose educational measures 
on 10 to 14 years old (who are, however, seen as criminally responsible), whereas 
juvenile prison sentences are restricted to those aged at least 15. The same is the 
case in the ex-Yugoslavian republics of Croatia, Kosovo, Serbia and Slovenia for 
14 and 15 year old offenders. Further still, some countries, such as Lithuania and 
Russia, employ a graduated scale of criminal responsibility, according to which 
only more serious and grave offences can be prosecuted from the age of 14, while 
the general minimum age of criminal responsibility lies at 16 (for a summary, see 
also Pruin 2011). Such a graduation of the age of criminal responsibility must be 
criticized as it is contrary to the basic philosophy of juvenile justice that sanctions 
rather should refer to the individual development of maturity or other personality 
concepts than to the seriousness of the offence (see also the criticism under 4.3). 

Whether these notable differences can in fact be correlated to variations in 
sentencing, is not entirely apparent. For within a system based solely on education, 
under certain circumstances the possibility of being accommodated as a last resort 
in a home or in residential care (particularly in the form of closed or secure centres 
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as in England and Wales and France) can be just as intensive and of an equal or 
even longer duration than a sentence of juvenile imprisonment. Furthermore, the 
legal levels of criminal responsibility do not necessarily give any indication of 
whether a youth justice or welfare approach is more or less punitive in practice. 
What happens in reality often differs considerably from the language used in the 
reform debates (Doob and Tonry 2004: 16 ff). Legal changes that formally make 
the regime more intensive are sometimes the result of changes in practice, and 
sometimes they contribute to changes in practice. The effect of these changes 
varies too. Despite the dramatization of events by the mass media that sometimes 
lead to changes in the law, there is often, in Germany for instance, a remarkable 
continuity and a degree of stability in youth justice practice (Dünkel 2006; 2011). 

 
 4.2. Young adults 

There are also interesting developments in the upper age limits of criminal 
responsibility (the maximum age to which juvenile criminal law or juvenile 
sanctions can be applied). The central issue in this regard is the extension of the 
applicability of juvenile criminal law – or at least of its specifically educational 
measures – to18 to 20 year old young adults, as occurred in Germany as early as in 
1953 (see also the recent reforms in Austria, Croatia, Lithuania and the 
Netherlands; Pruin 2007; Dünkel and Pruin 2011; 2012). 

This tendency is rooted in a criminological understanding of the transitional 
phases of personal and social development from adolescence to adulthood and a 
recognition that such transitions are taking longer. Over the last 50 years, the 
phases of education and of integration into working- and family life (the 
establishment of one’s ‘own family’) have been prolonged well beyond the age of 
20. Many young people experience developmental-psychological crises and 
difficulties in the transition to adult life, and increasingly such difficulties continue 
to occur into their mid-twenties (Pruin 2007; Dünkel and Pruin 2011; 2012). 
Furthermore, new neuro-scientific evidence indicates that maturity and psycho-
social abilities are fully developed only in the third decade of life (Weijers and 
Grisso 2009: 63 ff; Bonnie, Chemers, and Schuck 2012 (chapters 4 and 5); Loeber 
et al. 2012: 336 ff), which would justify a juvenile justice system up to the age of 
21 or even 24. The Dutch government recently is working on a proposal to extend 
the scope of juvenile justice in this way (see Loeber et al. 2012: 368 ff, 394 ff.) 

An increasing number of states have statutory provisions for imposing 
educational and other sanctions of the youth justice law on young adults. 
Historically however, such laws have not always had the same impact in practice. 
While in Germany the laws applicable to juveniles are applied in more than 90% of 
the cases concerning young adults who commit serious crimes (overall average: 
more than 60%; see Dünkel in Dünkel et al. 2011), in most other countries this has 
remained the exception. One reason is that in Germany the jurisdiction of the 
juvenile court has been extended to young adults, whereas in other countries the 
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criminal court for adults is responsible for this age group but can impose some of 
the measures otherwise reserved for juveniles (for example, in the former 
Yugoslavia, which introduced this possibility in 1960: Gensing 2011). The 
Yugoslavian experience is a good example of how substantive and procedural laws 
have to be harmonized in order to prevent counterproductive effects of such 
provisions. There was therefore good reason in 1998 for Croatia, a former 
Yugoslavian state, to transfer the jurisdiction on young adults to the juvenile 
courts. Austria took the same step in 2001. 

In other instances keeping young adults fully in the adult framework does 
not mean that they cannot be treated very much like juveniles in practice. In the 
Netherlands, for example, the general criminal law provides for a plethora of 
alternative sanctions, which can be seen as educational or rehabilitative (for 
example, community service) and which are not provided in German criminal law 
for adults. 

 
 4.3. Transfer to adult criminal courts or jurisdiction (waiver procedures) 

While raising the upper limit of the definition of juvenile may be seen as a 
way of imposing more appropriate sentences on immature young adults and 
extending the scope of youth justice, there is also an opposite trend, most 
prominent in the USA (Stump 2003; Bishop 2009) but also found in many 
European countries (Pruin 2011), of referring children for trial in adult courts. Such 
referrals have a distinctively punitive purpose. 

In some European countries, such as Scotland and Portugal, juvenile 
offenders from the age of 16 onwards can be dealt with in the adult criminal justice 
system. Beyond that, in other countries, juvenile offenders can be transferred from 
the youth court to the adult court, where so-called waiver or transfer laws provide 
for the application of adult criminal law to certain offences (Stump 2003; Bishop 
2009; Weijers et al. 2009; Beaulieu 1994: 329 ff; Goldson and Muncie 2006a:  
91 ff; Keiser 2008). This is in fact a qualified limitation of the scope of juvenile 
justice (Hazel 2008: 35) and a lowering of the minimum age for the full application 
of adult criminal law. 

Some countries provide for the application of adult criminal law for serious 
offences, for example, in Belgium for rape, aggravated assault, aggravated sexual 
assault, aggravated theft, (attempted) murder and (attempted) homicide by 
juveniles aged 16 or older. Since the law reform of 2006, before which juveniles 
had been tried by adult courts, so-called Extended Juvenile Courts have had the 
competence to conduct such trials11. In the Netherlands, the youth court remains 
competent as well, but the general criminal law can be applied to 16 and 17 year-old 
juveniles. In 1995 the requirements were relaxed. The seriousness of the criminal 
offence, the personality of the young offender, or the circumstances under which 
                                                            

 11 See Christiaens et al. in Dünkel et al. 2011; Put 2007. Besides this possibility for waivers, 
traffic offences are always judged by (adult) police courts. 
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the offence is committed can lead to the application of adult criminal law. The law 
provides the judge with a great deal of discretion. In most cases, in practice it is the 
seriousness of the offence that leads to the application of adult criminal law. In 
England and Wales, juveniles, even at the age of 10, can be transferred to the adult 
criminal court (Crown Court) if charged with an exceptionally serious offence 
(including murder and crimes that would in the case of adult offenders carry a 
maximum term of imprisonment of more than 14 years). The Crown Court has to 
apply slightly different rules for the protection of juveniles in this case. The 
number of juvenile offenders who are sent to the Crown Court has fluctuated over 
the last 25 years without any indication of a clear cut trend in either direction. 

In Serbia and in Northern Ireland, transfers are limited to juveniles who 
have been charged with homicide or who are co-accused with adult offenders. In 
the latter case, there is an interesting alternative as well: the juvenile has to be 
referred back to the youth court for sentencing following a finding of guilt 
(O’Mahony2011). In Ireland, in exceptional cases like treason or crimes against 
the peace of nations, but also for murder or manslaughter, juveniles are tried by the 
Central Criminal Court before a judge and jury.  

In France, in contrast, less serious offences, rather classed as misdemeanours, 
are brought before an adult court: since 1945 in cases of misdemeanours 
(contraventions des quatre premières classes) juvenile offenders are judged by the 
Police Court which can issue reprimands or fines. Since 2002, the competences of the 
Police Court have been conferred on a specific ‘proximity judge’, who is neither a 
lawyer nor a youth justice specialist, but has the competence to ‘punish’ juveniles up to 
a certain level (Castaignède and Pignoux in Dünkel et al. 2011). 

In Scotland there are no waivers or transfer laws, but the same effect can be 
achieved in another way. In most severe cases the juvenile offender will not be 
transferred to the children’s hearings system. Formally, this is not a transfer to the 
adult criminal court, because the criminal court has original competence to try all 
cases, even if in practice the vast majority is transferred to the children’s hearings 
system. However, Scotland shares the idea that in very serious cases the offenders 
should not be dealt by the juvenile criminal system but in the adult criminal system. 

 Countries, like those in Scandinavia that do not have specialised juvenile 
jurisdictions, thus (naturally) do not have provision for transfers either. It should be 
emphasized though, that, in general, in the Scandinavian countries the same 
regulations apply in cases of ‘aggravated’ as well as ‘normal’ offences. 

The application of adult law to juveniles through waivers or transfer laws 
can be regarded as a systemic weakness in those jurisdictions that allow it (Stump 
2003). Whereas normally the application of (juvenile) law depends on the age of 
the offender, transfer laws or waivers rely on the type or seriousness of the 
committed offence. The justification for special treatment of juvenile offenders (as 
an inherent principle of youth justice) is challenged by such provisions (Keiser 
2008: 38). The fundamental idea is to react differently to offences that are 
committed by offenders up to a certain age, based on their level on maturity or on 
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their ability of discernment. Waivers or transfer laws question this idea for serious 
offences. On the one hand, the maximum age of criminal responsibility should 
signify – independently from the type of offence – from which age on a young 
person is deemed ‘mature enough’ to receive (adult) criminal punishment. On the 
other hand, however, the introduction of ‘transfer laws’ makes exactly those 
offenders fully responsible who often lack the (social) maturity to abstain from 
crime or even fully to differentiate right from wrong. Furthermore, it is hard to 
imagine that the same juvenile would be regarded as not fully mature when 
charged with a ‘normal’ offence, but fully criminal responsible for a serious 
offence. As Weijers and Grisso (2009: 67) have put it: ‘An adolescent has the same 
degree of capacity to form criminal intent, no matter what crime he commits.’ A 
systematic approach would treat all offences equally. 

States with transfer laws or waivers often argue that these laws are justified 
by the alleged deterrent effect of more severe sanctions on juvenile offenders12. 
Additionally, they claim that waivers are needed as a ‘safety valve’ (Weijers et al. 
2009) for the juvenile courts because juvenile law does not provide adequate or 
suitable options for severe cases13. However, so far criminological research has not 
found evidence for positive effects of transfers or waivers. In fact, research has 
suggested that transferring juveniles to adult courts has negative effects on 
preventing offending, including increased recidivism14. 

The second argument misses the point as well: Does adult criminal law 
provide adequate or suitable options for reacting to severe criminality? How do we 
measure effectiveness? If we look at recidivism rates, then long prison sentences–
the typical reaction by adult criminal law to serious offending – are relatively 
ineffective in preventing further crimes (Killias and Villettaz 2007: 213). Research 
results furthermore show that a lenient, minimum-interventionist juvenile justice 
system does not produce more juvenile offenders than an active and punitive one 
(Smith 2005: 192 ff). 

In practice, transfers may be of declining significance in Europe. In the 
Netherlands the number of transfers to the adult court has been reduced 
considerably: Whereas in 1995 16% of all cases were dealt with by the adult 
criminal court, it was only 1.2% in 2004 (Weijers et al. 2009: 110)15. In Belgium 
                                                            

12 In Belgium, the possibility of waivers is officially based on the need to compensate the high 
age of criminal responsibility, which is set at 18 years (Christiaenset al. in Dünkel et al. 2011). In 
Germany the same arguments are used to fight for the application of adult criminal law to young 
adults, that is those of from 18 to 20 years of age (Dünkel in Dünkel et al. 2011: 587 ff; Dünkel and 
Pruin 2011; 2012). 

13 These arguments do ultimately show fear of, and intolerance towards, juveniles’ 
misconduct (Hartjen 2008: 9). 

14 Bishop (2009: 97 ff) emphasizes that the negative effects of transfer laws are found among 
those who receive community sanctions as well.  

15 This has to do with the range of youth custody sentences: until 1995 youth courts in the 
Netherlands had the competence to impose youth prison sentences of up to six months only. The reform 
law extended it to two years in the case of 16 and 17 year old juveniles. Therefore juvenile judges only 
rarely have to transfer a case in order to arrive at a‘proportionate’ sentence: Pruin 2011: 1571. 



17 Juvenile Justice and Child Protection Systems 39 

the use of transfers is very limited as well: transfer decisions amount to 3% of all 
judgments (Weijers et al. 2009: 118 with references to regional differences). In 
Ireland, adult criminal courts are competent in less than 5% of all cases against 
juveniles. In Poland, from 1999 to 2004 the number of cases transferred to public 
prosecutors swung between 242 and 309, which is 0.2-0.3% of all cases tried by 
the courts (Stańdo-Kawecka in Dünkel et al. 2011). 

Even if waivers and transfer laws are of little significance in practice in most 
countries, they are nonetheless systemic flaws that ultimately undermine the 
special regulations for juvenile offenders. Additional safeguards in adult courts are 
unable to compensate for them (Keiser 2008: 38)16. Therefore the UN Committee 
on the Rights of the Child recommends abolishing all provisions that allow 
offenders under the age of 18 to be treated as adults, in order to achieve full and 
non-discriminatory implementation of the special rules of youth justice to all 
juveniles under the age of 18 years (Committee on the Rights of the Child 2007: 
paras. 34, 36, 37 and 38; Doak 2009: 23). 
 

5. Reform trends in juvenile justice in individual countries 
The following survey on national reform trends follows the theoretical 

distinction between reforms focussing on the four major sometimes contradictory 
orientations such as  
• Procedural reform issues, particularly strengthening legal safeguards, principles 

of due process and sentencing reforms (e. g. introducing new – not necessary 
more intrusive – community sanctions), 

• Reforms oriented towards the principle of minimum intervention, particularly 
expanding diversion strategies, 

• Reforms oriented towards implementing restorative justice elements such as 
mediation or family group conferencing , and finally 

• Reforms oriented towards ‘neo-liberal” strategies of more severe punishment, 
intensifying social control, also by civil measures (ASBO’s, parenting orders 
etc.) (see Dünkel, Grzywa, Pruin and Šelih in Dünkel et al. 2011: 1851 ff). 

Austrian juvenile law experienced a major reform in 1988 by expanding the 
possibilities for diversion and restorative justice such as victim-offender-mediation 
and other constructive educational measures. Deprivation of liberty was becoming 
a measure of last resort. Since 2001 the application of juvenile procedural 
regulations was extended to young adults. 

Belgium held to its classical welfare approach and expanded the restorative 
justice approach by mediation and family group conferences. Strengthening the 
                                                            

16 The European Court for Human Rights has not found that such trials in adult courts 
necessarily violate the European Convention of Human Rights, but in T. and V. v. The United 
Kingdom((2000) 30 E.H.R.R. 121), the case concerning the ten year-old murderers of James Bulger, a 
significant minority of the judges took the view that trying such young offenders in an adult court 
would inevitably violate their rights.  
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principle of proportionality and procedural safeguards were strengthened and 
detention in closed welfare institutions further limited. On the other hand, in 
serious cases the transfer of 16 and 17-year-olds to adult courts opens the pathway 
to the general justice system and possibly more repressive sanctions.  

Bulgaria passed a major law reform in 1996, whichon the one hand 
emphasised due process guarantees and the principle of proportionality concerning 
placements in correctional institutions, on the other hand incorporated neo-liberal 
tendencies towards crime control by anti-social behaviour orders. A second reform 
law of 2004 further strengthened procedural safeguards and placed decisions of 
deprivation of liberty in the hands of judges. New alternative sanctions such as 
probation were introduced. Prison sentences were mitigated considerably, 
particularly for juveniles under the age of 16. At the same time anti-social 
behaviour orders were extended and parenting orders introduced.  

Croatia in 1998 implemented a comprehensive juvenile justice legislation 
emphasising due process standards on the one hand and diversion and educational 
measures including mediation on the other. The reform was influenced by the 
Austrian and German law reforms. Later reforms in 2002 and 2006 brought a 
tougher sentencing approach, but only for young adults (18 to 20 years of age).  

In Cyprus in 1996 the scope of educational sanctions was expanded, in 2006 
the age of criminal responsibility was raised from 10 to 14. 

In 2003 comprehensive juvenile justice legislation was passed in the Czech 
Republic that enlarged the diversionary reactions and educational sanctions 
including mediation. 2009 the educational approach was kept, only one more 
repressive sanction (preventive detention) for very serious and dangerous offenders 
was introduced. Against strong political demands the age of criminal responsibility 
was not lowered to 14, but kept at 15. 

In Denmark no separate juvenile justice system exists and juveniles are 
sentenced by the general courts. Nevertheless special dispositions for juveniles 
exist and have been expanded by the reforms in 1998 and 2001. The so-called 
youth contract can be characterised as a form of conditional discharge, which tries 
to “responsibilise” young offenders. The so-called youth sanction with a custodial 
part and a part served in the community could be seen as a strengthening of 
sentencing as it might replace former shorter sentences. On the other hand it can be 
seen as a clearer structured and rehabilitation oriented sanction. 

England and Wales are often characterised as the prototype of ‘neo-liberal’ 
reforms by introducing stiffer sanctions and lowering the age of criminal 
responsibility from 14 to 10 by the reform laws of 1994 and 1998. Closed welfare 
and justice institutions were introduced also for 10 to 14-years-olds, anti-social 
behaviour orders widened the scope of juvenile social control, and the notion of 
community sanctions changed towards the ‘getting tough”-approach (‘credible’ and 
tough alternatives). The sentencing practice more than in other countries relied on 
custodial sanctions. On the other hand, establishing the multi-agency-approach and 
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the so-called Youth Offending Teams should not be seen primarily as ‘neo-liberal’ 
or ‘repressive’ way of dealing with young offenders. Much of it is in line with the 
classic idea of education or in modern words ‘preventing reoffending’. Also the 
emphasis given to reparation orders or to mediation may not necessarily be seen as 
‘neo-liberal’. A recalibration in policy and practice has been in demand in the 
academic sphere for some time, and has recently been highlighted by the 2010 
Policy Paper of the Police Foundation (‘Time for a fresh start’). The title of the 
volume edited by David Smith in 2010 (‘A New Response to Youth Crime’) also 
stands for such a rethinking of criminal and penal policy (albeit for the time being 
only in academia)17. But even the rather limited and tentatively evidence-based 
proposals up to now have not resulted in major legislative initiatives by the new 
government.  

Estonia in 2001 raised the age of criminal responsibility from 13 to 14. In 
2002, major juvenile justice legislation followed, expanding diversion and 
community sanctions and including restorative justice elements (reparation, 
mediation). In the same year an amendment to the Code of Criminal Procedure 
determined that judges have to decide about the placement of a minor in a ‘school 
for students who need special treatment’ due to behavioural problems. The juvenile 
committee has to provide a substantiated application in written form. 

Finland – as the other Scandinavian countries – has no separate juvenile 
courts system. Nevertheless some peculiarities exist in the general framework of 
the Criminal Code. Already in 1989 the imposition of custodial sentences was 
further restricted to exceptional cases and in 1997 special emphasis was given to 
conditional sentences with supervision (the so-called juvenile punishment order). 
The general criminal policy in Finland has resulted to one of the lowest prison 
populations in the world (comparable to the other Scandinavian countries, see 
Lappi-Seppälä 2007). The general trends in juvenile crime policy are in the same 
line with the minimum intervention model. A particularity of the Finnish system is 
that the focus of social control concerning children (10-14) and juveniles (15-17) is 
on the child welfare system, which also deals with delinquents who in other 
countries are dealt with by the criminal justice system. Interestingly the welfare 
system has experienced similar liberal reforms as the justice system by reducing 
involuntary placements to closed welfare institutions considerably. The reform of 
the Child Welfare Act in 2006 strengthened the legal guarantees for those taken 
into public care, particularly in welfare institutions. 

Some of the reform movements of the last years in France may be 
characterised by the ‘getting-tough-’ or ‘neo-liberal’-approach. The possibility not 
                                                            

 17 See the Report of the Independent Comission on Youth Crime and Antisocial Behaviour 
2010; Smith 2010.Goldson (2011: 3 ff) criticized the Commission not going far enough, as it – for 
example – did not question the low age of criminal responsibility and in general the youth justice 
apparatus and concepts of responsibilisation. Furthermore, ‘the limited coverage of children’s human 
rights within the Commission is noteworthy’ (Goldson 2011: 23, footnote 8).  
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to mitigate sentences for 16 and 17 years old recidivist offenders or the 
acceleration of criminal procedures under the declared aim to establish immediate 
punishments may be seen in this direction. However, the reforms of 2002, 2004, 
2007 and 2008 kept the general educational approach of the Ordinance of 1945 and 
also improved the system of supervision in the community (protection judiciaire). 
Since 2002 educational (welfare) measures can also be imposed on 10- to under 
12-years-old offenders. As far as the new closed welfare institutions (since 2002) 
and the juvenile prisons (since 2007) are concerned, their strong rehabilitative 
approach has to be recognised. These institutions are of high quality and much 
better equipped than most of their counterparts in other countries.  

Germany passed a major juvenile law reform in 1990. The possibilities of 
diversion were expanded, new ‘alternatives”, which had been developed by the 
practice in the nineteen eighties, were implemented into the law: mediation, social 
training courses, community service and special care and supervision by social 
workers. Alternatives to pre-trial detention were expanded, including legal 
representation for juveniles detained. A few reforms can be characterised as 
orientation to more intensive sentencing: 2006 the possibilities of a joint procedure 
by the victim was introduced in the JJA, but to a lesser extent than in the general 
criminal procedure against adults. In 2008 preventive detention after having served 
a juvenile prison sentence of at least 7 years was introduced18, a more symbolic law 
reform as probably no cases will arise. In the same year the principle regulation of 
§ 2 JJA clearly formulated the aim of juvenile justice by strictly prioritising the 
prevention of reoffending and the reintegration of juvenile and young adult 
offenders into society. 

The Greek law reform of 2003 (similar to the German reform of 1990) 
clearly intended the introduction of diversion, mediation and other new community 
sanctions, to expand due process rules and to further limit juvenile imprisonment as 
a measure of last resort. Indeterminate sanctions and measures were abolished. In 
2010 the age of criminal responsibility was raised from 13 to 15. 

Hungary has special regulations for juveniles in the general Criminal Code. 
In 1995 a law reform emphasised the reintegration into society (special prevention) 
as aim of juvenile justice. Procedural safeguards were strengthened and juvenile 
imprisonment restricted as a measure of last resort. In 2000 the general Mediation 
Act emphasised restorative justice elements (mediation), which were expanded by 
the reform of the Criminal Procedure Act in 2007 (extended possibilities of 
diversion and mediation). In 2011 the scope for the use of mediation and 
                                                            

 18 The German Federal Constitutional Court in its decision of 4 May 2011 (2 BvR 2365/09) 
judged all forms of indeterminate preventive detention that could be imposed after having served a 
determinate prison sentence as being a violation of the Constitution and therefore the legislator until 
May 2013 will have to introduce new regulations for preventive detention, which make their 
application an absolute exception extrema ultima ratio) and which in their execution are clearly 
distinct from regular prison sentences. Preventive detention must be rehabilitative in its nature.  
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restorative proceedings was again expanded. Since 2009 several reforms in general 
criminal law intensified the sentencing for adults. However, juveniles and young 
adults were exempted from these policy changes. On the other hand according to a 
law reform of 2010 certain administrative and minor offences can result in short-
term detention of up to 90 days. This also applies to juveniles. The new 
conservative government is currently discussing a lowering of the age of criminal 
responsibility, but a decision has not yet been reached.  

After almost a hundred years since the introduction of the juvenile justice 
legislation Ireland introduced a major law reform in 2001 giving strong priority to 
restorative justice (mediation, family group conferences), diversion and community 
sanctions. Imprisonment for under 18-years-old offenders was abolished. The age 
of criminal responsibility was raised from 7 to 12, but in 2006 lowered again to 10, 
but only for very serious cases such as murder. Anti-social behaviour orders were 
also introduced in 2006, but also wide discretion for diversion in this area.  

The last major reform in Italy was the general amendment of the Criminal 
Procedure Act in 1988 (DPR No. 488/88, with some specific rules for the juvenile 
criminal procedure by another Legislative Decree (of 28 July 1989, No. 272), 
opening the floor for diversion and alternative sanctions including mediation. The 
new juvenile and adult criminal procedure signified a shift from an inquisitorial to 
an accusatory model. In 1998, a general reform affected also juvenile offenders: a 
prognostic assessment in prisons or detention is not anymore necessary, i. e. prison 
sentences below three years may be suspended immediately. 

Latvia in 1998 passed the Law on the Protection of the Rights of the Child. 
The orientation on procedural safeguards and the primary aim of reintegration of 
juvenile offenders is well expressed by the title of the law. In 2002 two further 
reform laws strengthened the idea of diversion and of expanding the scope of 
community sanctions such as reparation and community service orders.  

In Lithuania the major reform of the Criminal Code in 2003 included the 
expansion of educational measures and community sanctions for juvenile 
offenders. Diversion, mediation and community service became an issue of the 
reform movement, but emphasis was also given to procedural safeguards and to 
further restrictions for deprivation of liberty. Another reform law in 2007 
emphasised educational measures for and supervision of young offenders. 

The reform of 1995 in the Netherlands brought a mixture of extended alternative 
sanctions including diversionary measures on the one hand and of a more serious 
punishment for 16 and 17-year-olds in serious cases on the other by either being 
transferred to adult courts or sentenced for up to two years of juvenile imprisonment 
(before the maximum was 6 months). In 2001 alternatives to pre-trial detention were 
abolished and also the 2005 reform with stricter and tougher application of community 
sanctions can be characterized as a ‘neo-liberal” orientation. 

The Children (Northern Ireland) Order of 1995 brought a separation of 
welfare and justice procedures and thus an orientation to the justice model by 
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strengthening procedural safeguards and due process regulations for juvenile 
offenders. At the same time diversion and the range for community sanctions were 
expanded. A reform 1996 strengthened the ideas of educational measures for 
juveniles. In 2001 the statutory base for youth conferencing (family group 
conferencing) was created, thus shifting juvenile justice to the restorative justice 
model. 17-years-old juveniles were included into the juvenile justice system. 

Poland already in 1982 had its major law reform on juvenile justice. The 
emphasis was laid on a unique justice and welfare model concerning 13 to  
17-year-olds. However, in cases of very serious crimes juveniles aged 15 and 
above may be sentenced according to the general criminal law. The juvenile law 
gives strict priority to educational measures and restricts deprivation of liberty. Due 
process regulations are of more importance in procedures concerning juvenile 
offenders (in contrast to juveniles prosecuted for phenomena of ‘demoralisation’), 
particularly when detention in a correctional institution is to be considered. 
Mediation and victim-offender reconciliation is emphasised by the Mediation Act 
of 2000. 

In Portugal, major juvenile justice law reforms in the year 1999 aimed to 
extinguish the worst consequences of the pure welfare model which prevailed since 
1925. The educative approach should be maintained, due process guarantees be 
introduced, but not the penal consequences for a criminal offence. Accordingly, 
since 2001 Portugal follows an educational approach for juvenile offenders 
between 12 and 15 years of age. The juvenile is deemed responsible for his actions, 
but not in a penal way. The court may – after a procedure which follows similar 
rules than a criminal procedure for adults – apply compulsory educational 
measures, but no criminal sanctions. 16- to 21-years-old offenders are fully 
criminally responsible, but special mitigating regulations and alternatives have 
been introduced, in 2007 house arrest (including electronic monitoring) was added 
as a special alternative for this age group. 

In 1992 a reform of the Criminal Code in Romania introduced educational 
measures for juvenile offenders, but also provided for harsher punishment. The 
reform of 1996 was in line with the educational approach by expanding community 
sanctions. The Law on the Protection and the Promotion of the Rights of the Child 
from 2004 strengthened the procedural safeguards and the stronger justice 
orientation in line with international standards. Mediation became a major issue 
after the Law on Mediation of 2006 and a further law reform in 2009 (which came 
to effect in 2011). 

The general reform of the Penal Code in Russia in 1996 brought special 
educational measures for juveniles, including diversionary and community based 
sanctions (e. g. community service). Procedural safeguards were strengthened by 
the Basic Principles for Juvenile Offenders passed in 1999, but also diversionary 
measures were expanded. In 2001 mediation and reparation became a major issue 
of juvenile law reform. 
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In 1995 in Scotland statutory regulations of the Children’s Hearing System 
dealing with 8 to 15-year-olds were introduced. The focus is on restorative justice 
elements including mediation and reparation. In 2004 anti-social-behaviour and 
parenting orders were introduced, but the practice seems to be more reluctant than 
in England and Wales. In 2010 the age of criminal prosecution was raised from 8 to 
12, the competence of the Children’s Hearing System remained unchanged. 

Serbia in 2006 established independent and separate juvenile justice 
legislation. It is strongly oriented at international standards with regards to the 
principles of education, minimum intervention and of proportionality. Diversion 
and restorative justice elements are specially emphasised. 

The Slovakian reform of 2005 on the one hand is in line with European justice 
and welfare orientation by expanding the range of community sanctions, on the other 
hand more repressive tendencies clearly can be identified. Sentences for recidivist and 
violent offenders were increased and the age of criminal responsibility was lowered 
from 15 to 14, however 14-year-olds are only responsible if they dispose of the 
discernment concerning the wrongdoing of their behaviour.  

Slovenia got a major law reform in the context of amendments in the Penal 
Code in 1995. By that diversion was prioritised and mediation, reparation and 
community service were introduced. Also procedural safeguards have been 
strengthened. Interestingly the general law reforms in 1999, 2004 and 2008 which 
were increasing the penalties of the general Criminal Code for adults (inter alia 
‘three-strikes’-legislation) left out the juveniles. 

Spain created a justice oriented juvenile law for the age group from 12 to  
15 years of age in 1992. In 1995 legislation was amended and the age group of  
14 to 17-year-olds was subject of the Penal Code legislation. The focus was on 
diversion and restorative justice elements (mediation, reparation). The same 
orientation to modern juvenile justice principles is to be seen in the separate 
Juvenile Justice Act of 2000. In 2006, however, some tightening of the law can be 
identified, too. Young adults who should have been subject to educational 
measures were excluded again before the specific rule of 2000 came into force. 

Sweden traditionally relies on a welfare orientation by transferring juvenile 
offenders (aged 15 to 17) regularly to the welfare authorities. Punishments 
according to the general Criminal Code and particularly imprisonment have 
become an extrema ultima ratio for 15 to 17 years old juveniles (see also Dünkel 
and Stańdo-Kawecka 2011). In 1999 the transfer to Social Welfare Authorities was 
expanded as a kind of diversion. Closed youth care institutions were established as 
an alternative to youth imprisonment. In practice this meant a net-widening as 
instead of the expected around 10 more than 100 juveniles were found in these 
institutions. With regards to the principle of proportionality and specific human 
rights standards (principle of certainty, i. e. determinacy of the sanction to be 
expected, and of proportionality) have been implemented by extending the court’s 
control over the welfare services in 2007. The reform law of 2007 aimed at 



46 Frieder Dünkel, Ineke Pruin  24 

reducing fines for young offenders by introducing special juvenile sanctions, the 
so-called youth service and the youth care. Youth service contains unpaid work 
(20-150 hours) plus attendance in programme work or education. Youth care can 
mean different forms of treatment organised by the welfare authorities. 

The Swiss reform of introducing a separate Juvenile Justice Act in 2007 is in 
line with the international standards of emphasising education, diversion and a 
variety of community sanctions including mediation and reparation. Procedural 
safeguards as well as the principles of minimum intervention and proportionality 
are emphasised. Youth imprisonment is the extrema ultima ratio; instead detention 
in mostly open welfare homes is prioritised. Although the maximum youth prison 
sentence has been increased to 4 years (for at least 16-year-olds) the Swiss juvenile 
justice system can be characterised as a moderate educational and justice approach. 

Turkey in 1992 passed a reform of the Criminal Procedure Act strengthening 
some procedural safeguards for juveniles (e. g. obligatory defence counsels). In 2003 
the Children’s Courts Act (1979) was amended and expanded the scope of juvenile 
justice from 12 to 15- to 12 to 18-year-old juvenile offenders. The Child Protection 
Law of 2005 expanded diversionary procedures (referrals to the welfare agencies) 
and the range of community sanctions (e. g. reparation, community service). 

In the Ukraine the reform of the general Penal Code in 2001 established 
special educational sanctions for 14- to 17-years-old juvenile offenders, including 
diversion, reparation and community service orders. The reforms in the Ukraine – 
as in the other Central and Eastern European countries – were inspired by the new 
membership in the Council of Europe and the ambition to meet the requirements of 
international juvenile justice standards such as the recommendations of the Council 
of Europe and the United Nations.  

Altogether the present international comparison shows that in the majority of 
countries there has in fact not been a reversal from the precept of education and the 
prevailing aim of preventing reoffending. Also countries which moved towards the 
“getting tough”-approach keep their general orientation of dealing with juveniles 
(and young adults) differently compared to adults. Reforms aiming more severe 
sentencing of young offenders regularly are restricted to certain recidivist or violent 
offenders (e. g. England and Wales, France, the Netherlands, Romania or Slovakia). 

It also can be deemed as internationally accepted that less intensive 
interventions, including diversion (if need be in connection with victim-offender-
reconciliation, reparation and other socially constructive interventions), better assist 
the integration of the ‘normal’ juvenile delinquent (characterized by the episodic 
nature of his offending) than intensive (repressive) interventions, especially 
imprisonment (see Dünkel and Pruin 2009 and Dünkel, Pruin and Grzywa 2011). 

On the other hand education is not unlimited. Restrictions of educational 
criminal law through sentencing that is proportional to the offence are necessary, 
especially concerning custodial sentences. There is no justification to extend custodial 
sentences because of ‘educational needs’ leading to disproportional interventions. 
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 6.  Developments of sentencing young offenders  
 Even if reform developments in juvenile justice legislation do not confirm a 
‘punitive turn’ it would be possible that sentencing practices in some or many 
countries follow the ‘getting tough’-approach in order to fulfill public demands on 
reacting towards juvenile delinquency by more severe sanctioning. In order to 
evaluate this hypothesis we can observe a general lack of reliable comparative and 
longitudinal data19. In many countries data on sentencing practices are not 
complete, comparable or even accessible, in particular to informal reactions 
(diversion etc.). If data on diversion are not clear, sentencing statistics of the courts 
are hardly interpretable. Therefore we had to abstain from a comprehensive cross-
national comparison between the 34 countries involved in the study. To evaluate 
the hypothesis of an increasing ‘punitiveness’ it may be sufficient to evaluate 
national data in a longitudinal perspective in order to examine the changes in time. 
Reliable and interpretable data must consider the delinquency structure and 
qualitative changes in juvenile crime. Often such data were not presented in the 
national reports in the present study. The decrease of youth imprisonment may be 
related to diminished youth violence and not necessarily to a milder sentencing 
practice. The following presentation therefore may only give some indication in 
favour or disfavour to the hypothesis of a ‘new punitiveness’ (see in more detail 
Dünkel, Pruin and Grzywa 2011: 1684 ff)20. 

In Bulgaria since the reform laws of 1996 and 2004 less custodial sanctions 
are imposed, whereas victim-offender-agreements increased considerably (more 
than 40% of all court dispositions). About one fourth of juvenile delinquents are 
formally sentenced, almost half of them to deprivation of liberty (before the law 
reforms almost 90% of court dispositions were custodial sanctions).  

In Croatia in the 1980s the proportion of juveniles sentenced to 
imprisonment was about three times higher (16-22 per cent) than today. As in other 
countries deprivation of liberty in a closed setting has therefore become the 
absolute exception, and accounts for only about 2-3 per cent of all informal and 
formal sanctions imposed on juveniles. 

In Denmark the sentencing practice has not changed significantly after the 
introduction of the so-called youth sentence in 2002. Still less than 10 juveniles are 
in prison departments on a given day.  

In the Czech Republic the proportion of custodial sentences decreased from 
14 per cent in 1995 to 7 per cent in 2006. The number of youth prisoners 
correspondingly decreased from 300 to 10021. 

                                                            
19 See for Germany Heinz 2009; 2011; in more detail to the many methodological problems 

and the problems of measuring ‘punitiveness’ with regards to sentencing see Heinz 2011a: 437 ff. 
20 Even insofar there were data gaps, as in some countries longitudinal data were not 

presented (e. g for Belgium, Latvia, Portugal or Turkey). The data on the sentencing practice in 
various European countries derive from the national reports in the above mentioned research (Dünkel 
et al. 2011). 

21 See Dünkel, Pruin and Grzywa 2011: 1687 f. 
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England and Wales showed a strongly increasing rate of the juvenile prison 
population during the 1990s. The more punitive sentencing practice included also 
the imposition of longer sentences and a decline of diversion rates. However, the 
situation has changed considerably: 1999-2009 detention in a young offender 
institution declined by 35 percent22. It is paradoxically under the new conservative 
government that a shift from ‘neo-liberal’ sentencing is discussed and that the 
government wants to restrict immediate custody (mainly because of budgetary 
restrictions)23. 

In Estonia since the reform of 2002 the proportion of diversionary measures 
(transfer to so-called youth committees) has tripled and is now more than 80%. 
Although statistical data are not always clear, the number of custodial sanctions has 
considerably declined.  

In Finland the imposition of prison sentences has declined over the years. 
While in 1980 3.5% of all cases dealt with by the courts resulted in imprisonment, 
it was only 0.8% in the year 2006. This implies that Finland is taking the 
postulation to apply imprisonment as a last resort very seriously. As a reason 
Lappi-Sepällä sees reforms that he signifies as ‘humane neo-classicism” (see 
Lappi-Sepällä in Dünkel et al. 2011). Law reforms in Finland stressed both legal 
safeguards against coercive care and the goal of less repressive measures in 
general. In sentencing, the principles of proportionality and predictability have 
become the central values. The population seems to agree with these objectives and 
has not voiced any demands for harsher punishments, not even in cases of serious 
offending. The most frequently used sanction in Finland is the fine, which is quite 
exceptional compared to the legal situation and practice in other European 
countries24. Fines account for 74 per cent of court sentences issued against 15 to  
17 year-old juveniles. The second most relevant sanction in Finland is conditional 
imprisonment, accounting for over 17 per cent of all interventions in 2005. Overall, 
one can conclude that Finland follows a strategy of minimum intervention, and that 
there have been no indications that practice has become or is becoming harsher or 
more severe. 

The French criminal prosecution system is traditionally based on the 
principle of expediency. The prosecutor has the discretion whether or not to 
prosecute. In 2006, almost 60 per cent of cases were dismissed. The proportion of 
unconditional prison sentences among all sentences increased from 8% in 1980 to 
                                                            

22 See Ministry of Justice (Ed), Sentencing Statistics 2009 (incl. Supplementary Tables,  
Table 2e), own calculations.  

23 In the academic area such a shift is demanded since longtime, but it culminated in the 
Policy-Paper of the Police Foundation (‘Time for a fresh start’) and the publication edited by David 
Smith in 2010 (‘A New Response to Youth Crime’). It remains open if – after the riots in many cities 
in 2011 – the government holds this line to emphasize prevention instead of increased punishment 
and social exclusion. 

24 Fines cannot be issued against juveniles in Belgium, Bulgaria, Croatia, Italy, Poland, 
Scotland, Serbia and Spain, see Dünkel, Pruin and Grzywa 2011: 1671 ff, 1681 ff. 
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almost 14% in 2003, but subsequently dropped again to 10% in 2006, which is 
close to the figures of the early 1980s. It has to be considered as well that the social 
control within the area of community sanctions has been increased by enforced 
forms of supervision (protection judiciaire), which includes electronic monitoring 
in some cases. However, these changes quantitatively are difficult to measure.  

In Germany in the 1980s a major movement towards diversion and new 
educational alternative sanctions occurred. Diversion rates increased considerably 
from slightly more than 40% in the early 1980s to 70% in 2008. Although a 
considerable number of violent and more serious offenders entered the juvenile 
justice system in the beginning of the 1990s an amazing stability of the sanctioning 
practice remains characteristic. Unconditional juvenile imprisonment accounts for 
only 2-3% of all informally (prosecutors and youth courts) or formally (youth 
courts after a trial) sanctioned juveniles and young adults aged 14-20. However, 
another 5 per cent of the juveniles and young adults experience the disciplinary 
measure of short term detention of up to four weeks (Jugendarrest). The sentencing 
practice in the Eastern Federal States 20 years after the reunification has adjusted 
to the ‘Western” style. Altogether the sentencing practice is oriented to the 
minimum intervention model (including some restorative elements, mediation and 
community service orders). 

In some aspects Greek sentencing practice is different from the countries that 
have been dealt with so far. Informal (diversionary) sanctions like the absolute 
discharge, which has only been available since 2003, are only rarely applied. With 
regard to formal sentencing, educational measures play a pivotal role, with 
approximately 75% of all cases resulting in the imposition of an educational 
measure. More specifically, the most common of these measures is the reprimand, 
accounting for more than 50% of all court dispositions. It is remarkable that 
imprisonment is the second most commonly ordered sentence in Greece. More than 
20% of all dispositions are sentences to imprisonment. Around 70% of prison 
sentences are less than one month and 90% are less than 6 months in duration. This 
means that short prison sentences are clearly predominant. What is more, they are 
executed only very rarely because they are often suspended (similar to probation). 
Fines are almost never issued against juveniles in Greece. The sentencing data make 
no indication of an intensification or toughening-up of Greek practice. Greece, on the 
other hand, does not seem to follow any strategies of non-intervention. Obviously the 
Greek system emphasises warning offenders through formal proceedings and 
sanctions that are in fact not very invasive on second glance. 

Despite poor statistical evidence it becomes clear that, with the reform of the 
Children Act of 2001 in Ireland, the use of custodial sentences has diminished and 
the scope of restorative and other educational measures has been broadened. In 
conformity with this policy, the numbers of juveniles detained in reformatory and 
industrial schools on 30 June of each year show an overall downward trend from 
159 in 1978 to 41 in 2005.  
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In Hungary the proportion of diversion in the sense of an unconditional 
discharge (mostly combined with a reprimand) has increased from 16% in 1980 to 
34% in 2007. Other forms of diversion are the postponement of an indictment and 
the referral to mediation schemes. The result of this orientation to informal 
reactions is that the proportion of indictments decreased from almost 84% to 58%. 
The court sentencing practice, too, shows a clear tendency towards less severe 
punishments. The proportion of (suspended and unconditional) juvenile prison 
sentences dropped from 34% in 1980 to 27% in 2007. At the same time the 
proportion of suspended sentences increased from 47% to 74%. In other words 
only 6.3% of all convicted juveniles received an unconditional prison sentence in 
2007 (the corresponding figure for 1980 was 18%)25. Altogether Hungary has made 
great progress towards meeting the international standards that emphasise 
minimum intervention and community sanctions and measures. 

Although statistical data are rarely available and not always validated it seems 
to be evident that the Italian criminal justice system can still be characterized by its 
specific leniency and moderate sentencing practice which results in amazingly low 
incarceration rates particularly for juvenile offenders (see in general Nelken 2009). 
Populist rhetoric which from time to time emerges in the political debates 
(Berlusconi and others) doesn’t change this picture. The reform law of 1988 has led 
to an expansion of judicial diversionary measures (perdonogiudiziare).  

Latvia had a rather stable sentencing practice in the 1990s, but with the 
introduction of community service in 1999 and further community sanctions such 
as mediation in 2005 the youth prison population has been reduced from 438 in 
2000 to 149 on 1st January 2010 (-66%).  

In Lithuania the law reform of 2003 has not yet had too much impact. Still 
about 30 per cent of sentenced juveniles receive custodial sanctions. However, this 
proportion is much lower than in soviet times. 

In the Netherlands since the mid-1980s a getting tough approach has 
emerged insofar that diversion without any intervention has been reduced. The law 
reform of 1995 has introduced longer custodial sanctions (up to one or two years 
instead of up to 6 months), which had some impact on the sentencing practice. The 
proportion of dismissals or of diversionary transfers to projects is somehow 
unclear. Therefore the relatively large proportion of about 30 per cent custodial 
sanctions on the court level is difficult to interpret. 

In Northern Ireland much emphasis is given to the police diversion schemes 
that are successful ‘in managing to keep the number of young people prosecuted 
through the courts to a minimum” (O’Mahony in Dünkel et al. 2011: 971). The 
numbers of juveniles sentenced by the courts decreased from 1,254 in 1987 to 722 
in 2004, the proportion of custodial sanctions decreased from 21 to 10 per cent of 
all court dispositions. The major law reform of 2001 has had further impact on 

                                                            
25 Own calculations from Table 3 of the report of Váradi-Csema in Dünkel et al. 2011: 696 f. 
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sentencing. Youth conferencing (introduced 2004) became the major alternative 
sanction, which further reduced custody.  

In Poland as well since 1990 the proportion of custodial sanctions has been 
reduced to a very low level of about 2 per cent of all measures issued by the family 
court.  

In Romania, diversion is used extensively. Whereas in 1995 only 28 per cent of 
the cases involving minors were diverted, the percentage rose to 53 per cent by 1999 
and reached 81 per cent in 2007. Concerning the court dispositions, prison sentences 
are applied relatively often. 1996 in almost half convicted minors were given prison 
sentences. In the following years the number of minors sentenced to prison dropped 
and accounted for roughly one quarter of all sentences in 2006. In 2002 a probation 
service was created, which contributed to an increase of probation sentences. 

A trend to use alternative sanctions is visible in Russia, too. In soviet times 30-
50% of convictions comprised custodial sanctions. Until 2005 the proportion decreased 
to ‘only’ 24 per cent, which still reflects a rather severe punishment practice (all the 
more that diversion with about 25 per cent still plays a marginal role).  

The development in Scotland can be seen in contrast to England and Wales. 
Custodial sanctions for 16- to 21-years-old offenders decreased between 1990 and 
2006, and also the younger age group below 16 profited from alternative sanctions.  

Serbia has extended diversion by the reform of 2005, however, exact 
statistical data are lacking. Nevertheless a reduction of custodial sentences was 
observable already before the law reform. 

Interestingly the sentencing practice in Slovakia has not changed very much, 
although the official crime policy emphasised more severe punishment of juvenile 
offenders.  

Slovenia belongs to the countries with an absolute moderate sentencing 
practice. Since 1980 the proportion of custodial sentence further decreased.  

Longitudinal data about Spain have not been available. However, there are 
indicators for a tougher sentencing practice in Catalonia with an increased 
proportion of custodial sentences in the 2000s.  

In contrast Sweden has kept its policy to avoid imprisonment for  
15-17-years-old juveniles and 18-20-years-old young adults and use it only as a 
very last resort. Law reforms led to a less extensive diversion practice. The result is 
not more severe punishment, but an increase of transfers to the Social Welfare 
Boards (2008: two thirds of all criminal cases). 

In Switzerland, too, custodial sentences remain the absolute exception. 
Interestingly the few youth prison sentences – if ever applied – are very short 
(almost 80 per cent below one month). The figures demonstrate that the Swiss 
sentencing practice is not punitive at all. 

Data on the sentencing practice in the Ukraine are incomplete and not easily 
accessible. An indicator for a change in the sentencing practice of courts may be 
seen in the reduction of inmates in so-called youth colonies (youth prisons) since 
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2000. During the 1990s the number was around 3,300-3,900 per day, until 2007 it 
declined to about 1,900. 

 
  7.  Summary and Conclusion  

Juvenile justice systems in Europe have developed in various forms and with 
different orientations. Looking at sanctions and measures the general trend reveals 
the expansion of diversion, combined in some countries with educational or other 
measures that aim to improve the compliance with the norm violated by the 
juvenile offender (Normverdeutlichung). Mediation, victim-offender reconciliation 
or family group conferences are good examples of such diversionary strategies26. 
On the other hand, from an international comparative perspective, systems based 
solely on child and youth welfare are on the retreat. This is not so evident in Europe 
where more or less ‘pure’ welfare orientated approaches exist only in Belgium and 
Poland27 than in, for instance, Latin American countries, which traditionally were 
oriented to the classic welfare approach (Tiffer-Sotomayor 2000; Tiffer Sotomayor, 
Llobet Rodríguez and Dünkel 2002; Gutbrodt 2010). 

Across Europe elements of restorative justice have been implemented, both 
in countries which to some extent adopt neo-liberal or neo-correctional approaches 
and in those with a relatively strong welfare orientation.   In addition, educational 
and other measures, which try to improve the social competences of young 
offenders, such as social training courses and cognitive-behavioural training and 
therapy, have been developed more widely. These developments are in line with 
international juvenile justice standards. The 2003 recommendation of the Council 
of Europe on new ways of dealing with juvenile delinquency clearly emphasizes 
the development of new, more constructive community sanctions also for recidivist 
and other problematic offender groups. This maintains the traditional idea of 
juvenile justice as a purely, special ‘educational’ system of intervention designed to 
prevent the individual from re-offending. 

Although the ideal of using deprivation of liberty only as a measure of last 
resort for juveniles has been hailed as desirable across Europe, it cannot be denied 
that in some countries ‘neo-liberal’ orientations have influenced juvenile justice 
policy and, to a varying extent, also practice (see Muncie 2008 with further 
references). The widening of the scope for youth detention in England and Wales, 
France and the Netherlands may be interpreted as a ‘punitive turn’. And indeed the 
youth prison population in these countries did increase considerably in the 1990s. 
Muncie (2008: 110) refers to public debates and statements of academics also in 
other (including Scandinavian) countries and comes to the conclusion that such 
commentaries clearly suggest that not only in the USA and England and Wales but 
                                                            

26 However, diversion in the sense of non-intervention has been restricted, particularly for 
recidivist offenders, in some countries such as England and Wales, France and the Netherlands.  

27 The Scottish practice to send juvenile offenders up to the age of 16 to the children’s 
hearings system could also be characterised as a welfare approach.  



31 Juvenile Justice and Child Protection Systems 53 

throughout much of Western Europe, punitive values associated with retribution, 
incapacitation, individual responsibility and offender accountability have achieved 
a political legitimacy to the detriment of traditional principles of juvenile 
protection and support. 

This conclusion reflects only a facet of the full reality. A different reality 
emerges, however, when one considers the practice of juvenile prosecutors, courts, 
social workers and youth welfare agencies and projects such as mediation schemes. 
These continue to operate in a reasonably moderate way and thus to resist penal 
populism. Deprivation of liberty remains the truly last resort in Scandinavia and 
indeed most other regions and countries (von Hofer 2004; Storgaard 2004; 
Haverkamp 2007). This differentiated picture of a ‘new complexity’ (Habermas 
1985) is the main message of the research presented by the major comparative 
study on juvenile justice legislation and sentencing practice in Europe (Dünkel et 
al. 2011) on which this chapter is largely based (see in detail Dünkel, Pruin and 
Grzywa 2011; Dünkel, Grzywa, Pruin and Šelih 2011). 

Sonja Snacken has sought to explain why many European countries have 
resisted penal populism and punitiveness (Snacken 2010; 2012; Snacken and 
Durmontiers 2012). She has emphasized that European states are constitutional 
democracies strongly oriented towards the welfare state, democracy and human 
rights. These fundamental orientations, which can be found most clearly in many 
continental Western European states, and particularly in Scandinavian states 
(Lappi-Seppälä 2007; 2010), serve as ‘protective factors’ against penal populism 
(see also Pratt 2008; 2008a).  

It is undoubtedly true that penal populism does not halt at the gates of youth 
justice (Pratt et al. 2005; Ciappi 2007; see also Garland 2001; 2001a; Roberts and 
Hough 2002; Tonry 2004; Muncie 2008). Generally speaking however, the same 
factors that have allowed such punitiveness to be resisted in many European 
countries apply even more strongly to youth justice. Moreover, juvenile offending 
is different from that of adults. Its episodic nature allows for more tolerance and 
moderate reactions.  

The relative invulnerability of youth justice to punitive tendencies is reinforced 
by the strong framework of international and European human rights standards that 
apply to it, courtesy of the 1989 UN Convention on the Rights of the Child and the 
other instruments mentioned above. More specifically, these instruments also 
emphasise the expansion of procedural safeguards, on the one hand, and the limitation 
or reduction of the intensity of sentencing interventions, on the other hand. 

Clearly more needs to be done and this chapter has highlighted three areas in 
which policies are still unresolved, also at the international and European level.  
• One step forward would be to raise the age of criminal responsibility to at 

least the European average of 14 or 1528. 
                                                            

28 See Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, 
Memorandum following visits to the United Kingdom (5-8 February and 31 March-2 April 2008) 
CommDH (2008)27 Strasbourg, 17 October 2008. 
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• A second step would be to build on the interesting initiatives to increase the 
maximum age at which young offenders can be treated as if they were 
juveniles. This could do much to protect a potentially vulnerable group and to 
divert them from a career of adult crime. 

• Thirdly, the contrary tendency towards trying juveniles as adults should be 
resisted. It is not only doctrinally dubious, as explained above, but holds the 
risk of increasing directly the impact of the worst features of the adult criminal 
justice system on young offenders.  
 

In sum, youth justice policy as reflected in legislation and practice in the 
majority of European countries has successfully resisted a punitive turn. While 
there is more work to be done in areas where policy is not yet clear, it is realistic to 
hope that neo-liberal approaches will be moderated, even in England and Wales, 
France or the Netherlands where they are rhetorically most prominent, and that the 
ideal of social inclusion and reintegration will be the Leitmotiv for juvenile justice 
reforms of the 21st century. 
 

 
 

 
 



MUTAŢII PARADIGMATICE ÎN CUNOAŞTEREA DREPTULUI 

Ion CRAIOVAN∗ 

Abstract. The scientific approach made attempts to explore the breaks, transitions, qualitative 
changes, distinct physiognomy of knowledge development law. In this sense are addressed: 

I. The concept of scientific paradigm, its meaning frame defining the conceptual and 
methodological thinking, matrix model, which characterizes the physiognomy of scientific knowledge 
in one area at a time, the agent system radical ideas (E. Morin) indicating knowledge of a “normal 
phase” and allowing identification of transition to a “revolutionary step” (Th. Khun). The cognitive 
potential of this concept should be exploited to a greater extent in legal knowledge, being able to 
integrate and to overcome some traditional concepts and relevant issues such as, family law, current 
legal schools. 

II. The main paradigm in legal knowledge to draft mode, shown mainly by key phrases or 
development copies: normative, conceptual, moral, pragmatic, communicative, etc. 

III. The issue of succession, correlations and cognitive force of legal paradigms horizon 
integrative knowledge of contemporary scientific spirit level that indicates the need to recognize 
several constellations of thought, the formation of coalitions of knowledge, able to solve complex 
problems of modern society. 

 
Key words: legal knowledge, scientific paradigm, types of law, interdisciplinary, integrative 

style in knowledge. 
 
 

I. Conceptul de paradigmă ştiinţifică şi semnificaţiile acestuia în cunoaşterea 
juridică 

1. Abordarea conceptuală iniţială a paradigmei, sumară şi schematică, trimite 
la termenii de model şi matrice disciplinară1 ca reprezentări mai mult sau mai puţin 
abstracte, a unui  sistem de fenomene, care-i reproduc  caracteristicile structurale 
sau formale. În logică, în teoria modelelor, un model este „un calcul interpretat, 
adică un calcul ale cărui invariabile sunt substituite cu mărimi determinate”. 

Legitimitatea şi rolul modelelor ştiinţifice sunt controversate. Pentru Duhem, 
orice „tentativă de vizualizare a unei teorii ştiinţifice reprezintă o concesie făcută 
exigenţelor imaginaţiei”, dar pentru T. Kuhn, matricea disciplinară reprezintă 
                                                            

∗ Prof. dr.; cercetător ştiinţific onorific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române; Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, e-mail: icraiovan@yahoo.com. 

1 Enciclopedie de filosofie și științe umane, Editura All Educational, trad., București, 2004,  
p. 699, 791. 
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„ansamblul constructelor teoretice... cărora comunitatea ştiinţifică le recunoaşte 
puterea de întemeiere a propriei practici”2. 

2. Încercarea de a elabora un concept îmbogăţit al paradigmei ştiinţifice 
poate valorifica, în opinia noastră, analize, idei, teze, concepţii din spaţii teoretice 
interdisciplinare, în special cel epistemologic. În acest sens, ilustrăm3: 

• O paradigmă (P) este marcată puternic de „filosofia directoare” a unei 
epoci. Ea parafrazând o cunoscută sintagmă hegeliană despre ceea ce este 
filosofia, „prinde în gânduri timpul istoric al unei comunităţi ştiinţifice”. 
Schimbarea unei paradigme este schimbarea modului de a vedea şi 
înţelege lumea de către acea comunitate ştiinţifică. 

• P. este o expresie a identităţii de sine în spaţiul profesional, un cadru 
conceptual şi metodic, rezultat al maturizării acelei discipline. 

• P. sunt agenţi organizatori radicali ai sistemelor de idei (E. Morin). 
• P. sunt multidimensionale, (V. Tonoiu) relevându-se dimensiunea: 

 – sintactică,  de reţea între  „semnele” (termeni, expresii, concepte, relaţii 
lingvistice, ş.a.) promovate; 
– semantică- de determinare a inteligibilităţii, semnificaţiilor şi sensului 
într-un câmp disciplinar; 
– logică, de relevare a unor operaţii logice dominante (de exemplu în 
cazul abordării comparative sau sistemice în drept); 
– ideatică, de principiu de selecţie, testare şi eliminare a ideilor dintr-o 
discilpină; 
– pragmatică, instrumentală, de control, de admisibilitate şi legitimitate, 
de matrice de rezolvare a problemelor dintr-o arie a cunoaşterii, de model 
comun al practicii ştiinţifice. 

• Ca „acord asupra fundamentelor” (Th. Kuhn), organizator invizibil al 
unui nucleu ideatic disciplinar, paradigmele, cel puţin în faza lor de 
apogeu, se impun ocult, sunt exclusiviste, cer supunere ideatică, pot 
determina „excomunicări” din aria ştiinţifică a unui timp socio-istoric, a 
celor care gândesc în afara paradigmei oficiale. 

3. În viziunea abordării paradigmatice, toate ştiinţele şi disciplinele ştiinţifice 
parcurg mai întâi un stadiu timpuriu, starea preparadigmatică, în care există diferite 
grupuri şi şcoli în controversă unele cu celelalte, dintre care fiecare procedează 
empiric, adică foloseşte observaţia şi experimentul, care nu pot înlătura însă 
deosebirile lor de păreri. Unele ştiinţe reuşesc, totuşi, să depăşească starea 
preparadigmatică şi să se dezvolte aproximativ în sensul unei  performanţe 
ştiinţifice exemplare – paradigma – care primeşte o recunoaştere generală.  
                                                            

2 Ibidem. 
3 E.g. Th. Kuhn, Structura revoluțiilor științifice, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, București, 

1978; V. Tonoiu, În căutarea unei paradigme a complexității, Editura IRI, București, 1997; I. Ungureanu, 
Paradigme ale cunoașterii societății, Editura Humanitas, București, 1990. 
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O paradigmă constituie, atât timp cât ea este valabilă, temelia activităţii de 
cercetare într-o disciplină ştiinţifică, şi anume, în esenţă, pe baza a două 
caracteristici: ea este exemplară şi destul de bună pentru a câştiga un grup stabil şi 
mare de aderenţi şi ea este adesea suficientă pentru a stimula elaborarea unor 
probleme interesante, nesoluţionate. Ea conţine cel puţin următoarele elemente:  

 teze metafizice (de exemplu, despre entităţile fundamentale din Cosmos); 
 operaţii formale (de exemplu, logica, matematica); 
 decizii metodologice (demersuri de testare şi criterii de acceptare şi de 

respingere pentru teorii); 
 strategii de cercetare (relevanţă şi metode de dezlegare pentru problemele 

deschise). 
Înregistrarea, precizarea şi elaborarea cerută unei paradigme date este ştiinţa 

normală4. Ea rămâne strâns legată de întrebările şi presupoziţiile teoretice ale unei 
paradigme şi nu are câtuşi de puţin scopul de a descoperi fenomene cu totul noi, ci 
trebuie să integreze în paradigma ei cât mai multe fenomene, să le interpreteze 
aşadar în lumina paradigmei. În raport cu orice paradigmă, sunt cunoscute anomalii 
care sunt tolerate adesea decenii de-a rândul şi definesc unele dintre cele mai 
importante enigme ale paradigmei. Când noi fapte şi anomalii intervin frecvent 
începe criza paradigmei, aceasta este supusă disputei, pe terenul ştiinţei şi 
filosofiei. Unii oameni de ştiinţă părăsesc definitiv ştiinţa normală şi trec la ştiinţa 
extraordinară sau revoluţionară pentru a elabora o noua paradigmă şi a o impune în 
faţa celei vechi. Într-o fază de ştiinţă revoluţionară, vechea paradigmă va fi pusă 
aşadar sub semnul întrebării şi nu va exista înca una nouă, general recunoscută. În 
stadiul ştiinţei revoluţionare se luptă numai prin persuasiune şi propagandă, nu cu 
argumente ştiinţifice; căci ceea ce este un argument ştiinţific se defineşte în fiecare 
paradigmă altfel. Nu putem vorbi în această fază de un evident progres cumulativ, 
dar în acest sens putem vorbi de o iraţionalitate a schimbării paradigmei. 
Schimbarea paradigmei conduce la descoperirea unei lumi noi. Cum se sfârşesc 
revoluţiile ştiinţifice? Prin aceea că noua paradigmă se sedimentează în sursele de 
informaţie hotărâtoare ale epocii, astăzi de cele mai multe ori în manuale 
recunoscute care, într-un anume sens „ascund” revoluţiile ştiinţifice. Realitatea 
revoluţiilor arată însă că, în desfăşurarea istoriei ştiinţei, odată cu orice schimbare 
de paradigmă, au fost modificate interogaţii şi probleme, concepte şi teorii, operaţii 
formale şi metode. Nu prin constanţa întrebărilor, observaţiilor şi conceptelor 
suntem legaţi de istoria timpurie a ştiinţei, ci prin revoluţii ştiinţifice care au 
contribuit ca cea mai nouă paradigmă să fi putut lua naştere, chiar dacă prin ele 
imaginea lumii s-a schimbat constant. De aceea trebuie, în cele din urmă, să fie 
abandonată şi reprezentarea, legată cu ideea progresului cumulativ, a unei apropieri 
sau aproximări a adevărului de către cunoaşterea ştiinţifică. Dacă justificarea 
pragmatică a noilor paradigme ar trebui să fie dependentă de situaţii de viaţă 
                                                            

4 Th. S. Kuhn, The Copernican Revolution, New York, 1957; J. Loose,  A Historical Introduction 
to the Philosophy of Science, Londra/New York, 1972. 
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schimbate, atunci tocmai această împrejurare vorbeşte cu atât mai mult împotriva 
unei aproximări a adevărului de către cunoaşterea ştiinţifică; căci atunci nu mai 
există o măsură absolută a adevărului care ar fi independentă în raport cu situaţia 
de viaţă corespunzătoare5. 

 
4. În calitate de concept taxonomic – care vizează organizarea structurală a 

cunoştinţelor, – paradigma ştiinţifică are avantajul de a permite selecţii decisive din 
fluxul informaţional, dar şi dezavantajul – mai ales când are un slab şi unilateral 
potenţial cognitiv – de a limita, în mod virtual – înţelegerea complexă a lumii. În 
planul cunoaşterii, cu privire specială asupra cunoaşterii juridice în spaţiul 
universitar, considerăm că ar fi util, să se analizeze, în mai mare măsură, 
paradigma ştiinţifică, în ipostaza de posibilă soluţie, alături de altele, în faţa 
fluxului informaţional fără precedent, a unor excesive abordări informaţionale 
cantitativiste, în detrimentul formării unor moduri de gândire. 

 
5. Cunoaşterea juridică tradiţională reţine în această privinţă concepte 

taxonomice precum tip de drept, sistem de drept, familie de drept, ordine juridică, 
şcoli sau curente juridice, moduri de gîndire, ş.a. 

Aşa cum analizează profesorul Victor Dan Zlătescu în lucrarea sa 
„Panorama marilor sisteme contemporane de drept”, trecerea în revistă a 
alcătuirilor juridice aplicabile în prezent în diferite state relevă categorii mai largi, 
gruparea sistemelor juridice naţionale, obiect prin excelenţă al dreptului comparat, 
înţeles nu ca un ansamblu de norme de drept, aplicabile în raporturile sociale, ci ca 
„un ansamblu de procedee potrivit cărora se realizează compararea unor norme, 
unor reglementări, unor instituţii sau unor sisteme juridice naţionale cu norme, 
reglementări, instituţii sau sisteme juridice din alte ţări, în scopul practic de a 
evidenţia asemănările şi deosebirile dintre ele şi a propune îmbunătăţirea unora sau 
celorlalte”6. 

Preocupările comparatiste în domeniul juridic, gruparea sistemelor naţionale 
în configuraţii mai mari au apelat la diferite criterii şi au propus diferite denumiri. 

Astfel, cu privire la criteriile invocate autorul menţionat identifică şi 
analizează în literatura de specialitate, consacrată în special sistemelor de drept 
privat: rasa (Sauser-Hall); gradul de evoluţie şi de cultură al diverselor comunităţi 
umane; preponderenţa legii, cutumei sau religiei (Levy Ullman); identitatea 
relaţiilor de producţie, existenţa proprietăţii socialiste care au configurat sistemul 
de drept „socialist”, ş.a. 

Terminologia care desemnează rezultatul grupării unor sisteme naţionale de 
drept în funcţie de diverse criterii, cuprinde denumiri ca: familii de drept, mari 
sisteme de drept, tipuri de drept. 
                                                            

5 H. Schnadelbach, E. Martens (editori), Filosofie, Editura Științifică, București,1999, p. 160–164. 
6 V. D. Zlătescu, Panorama marilor sisteme contemporane de drept, Editura Continent XXI, 

Bucureşti, 1994, p. 14 şi urm. 
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În teoria dreptului comparat s-a generalizat, cu unele diferenţieri de nuanţe 
clasificarea făcută de profesorul René David în mari sisteme sau familii de drept, în 
funcţie de comunitatea principiilor, izvoarelor, a limbajului juridic. Astfel sunt reţinute 
pentru analiză: familia sau sistemul romano-germanic, familia sau sistemul de 
common-law; marele sistem de drept „socialist”; sistemele religioase şi tradiţionale7. 

Unii autori (de ex., F.S. Canizares) reduc toate aceste sisteme la trei grupe: 
occidentale, socialiste şi religioase. 

Cât priveşte clasificarea pe tipuri de drept, teoria marxistă pornind de la teza 
caracterului exclusiv de clasă al dreptului, reţine patru tipuri de drept: sclavagist, 
feudal, burghez şi socialist. Pornindu-se de la criteriul evoluţiei istorice a dreptului 
s-ar putea distinge ca tipuri istorice de drept: dreptul incipient (spre sfârşitul 
comunei primitive); dreptul antic; dreptul medieval; dreptul modern; dreptul 
contemporan.  Acesta din urmă deşi are sau tinde să aibă unele trăsături comune, 
mai ales datorită influenţei tot mai pronunţate a dreptului internaţional, se 
diferenţiază în mai multe grupe, unele dintre ele corespunzătoare sistemelor sau 
familiilor de drept amintite în clasificarea precedentă. Astfel, am putea diferenţia, 
desigur relativ şi convenţional, următoarele grupe: dreptul societăţilor democratice 
în care se include şi dreptul din ţările foste socialiste, aflate în faza de tranziţie spre 
democraţie şi statul de drept; dreptul ţărilor în curs de dezvoltare sau a lumii a III-a, 
care mai păstrează puternice elemente tradiţionale şi religioase. 

O altă clasificare a societăţii omeneşti distinge – şi putem remarca desigur 
un tip de drept corespunzător – societatea arhaică (holistică), preindustrială, 
industrială şi postindustrială, fără ca aceste tipuri de societăţi să fie omogene, pure, 
cu rupturi definitive. 

Societatea informatizată, dezvoltarea puternică a relaţiilor şi colaborării 
internaţionale, fac posibilă şi necesară apropierea şi influenţarea reciprocă a sistemelor 
de drept din toate ţările existente astăzi pe glob. Cu atât mai mult se poate remarca 
acest lucru, mergându-se până la unificarea în ţările cuprinse în diferite forme de 
integrare cum este, de pildă, Uniunea Europeană care a dus şi la naşterea unui sistem 
propriu de drept, denumit dreptul Uniunii Europene – ca ordine juridică proprie, 
integrată jurisdicţiilor statelor membre şi care se impune acestora. 

 
6.  Valorificarea în mai mare măsură, a conceptului de paradigmă ştiinţifică în 

cunoaşterea juridică, nu ar atenta la specificitatea prezentată de conceptele tradiţionale 
ilustrate mai sus. Ea ar putea avea un rol de concept integrativ, care să evidenţieze mai 
pregnant fizionomii de cunoaştere configurate prin domenii de cercetare concepute ca 
specificităţi complexe, dar nu izolate dogmatic de alte domenii, de înţelegerea holistică 
a realităţii, de alte moduri de gândire, de conceperea unui set de interogaţii 
fundamentale referitoare la cercetarea domeniului respectiv, de supoziţii şi structuri 
argumentative esenţiale, de arsenalul metodologic aferent de finalităţile cunoaşterii 
în domeniul respectiv. 
                                                            

7 R. David, Les grands systèmes de droit contemporains, 2e éd., Editura,  Dalloz, Paris, 1966. 
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Credem astfel că această abordare ar spori şansa ştiinţei (ştiinţelor) juridice de 
creştere a potenţialului cognitiv, de întemeiere şi perfecţionare a acţiunii practice. 

 
  II. Complexitatea dreptului. Schimbări paradigmatice în cunoaşterea 
dreptului 

6.1. Un portret comun al dreptului, – împreună cu alte entităţi sociale – din 
perspectivă sistemică, ar putea reţine: dreptul este o complexitate organizată care 
interacţionează şi este integrat altor complexităţi organizate ale  socialului: 
economicul, organizarea socială, politicul, culturalul, comunitatea umană, subsistemul 
informaţional ş.a. Toate acestea au o  dimensiune juridică şi conferă dreptului, la 
rândul lor, dimensiuni specifice; ca atare schimbarea oricărei componente 
subsistemice influenţează asupra tuturor subsistemelor şi duce  la schimbarea 
întregului sistem social şi invers, schimbarea oricărui element depinde de toate 
celelalte elemente ale sistemului. În calitate de complexitate organizată, juridicul se 
configurează ca sistem în raport de criteriul juridicităţii – într-o geometrie 
variabilă, însă în raport cu spaţiul şi timpul istoric, cu o comunitate umană,  cu un 
anume tip de sistem social – şi conţine subsisteme ca instituţia juridică, ramura de 
drept,  ordini juridice diferite, fără a fi însă reductibil la dimensiunea normativă, 
incluzând şi subsisteme evenimenţiale (faptele juridice), relaţionale (relaţii 
juridice), ideatice (idei, concepţii, teorii juridice). Între toate acestea se instituie 
relaţii structurale, funcţionale, ierarhii, dependenţe şi complementarităţi, retroactivităţi, 
cauzalităţi circulare ş.a. 

Complexitatea dreptului este relevată şi de un portret paradoxal al dreptului, 
care ar putea reţine că: deşi dreptul este creat el îşi crează creatorii; este închis  (prin 
juridicitate), dar şi  deschis (la daturi şi alte subsisteme); autonom (autoreglându-se) 
dar şi constrâns (din afara sa); organizat şi organizator; coerent (hic et nunc) şi 
contradictoriu (între subsisteme); omogen (prin specificitatea sa) şi discontinuu 
(poros, permeabil); informat dar şi informator; material şi ideal (valoric)8 ş.a. 

 
7. Complexitatea dreptului a generat abordări diverse privind cunoaşterea 

juridică. 
Să evocăm câteva cunoscute paradigme9: 
7.1. Cunoaşterea juridică a normelor. Din această perspectivă cunoaşterea 

dreptului se rezumă la constatarea actelor de voinţă a legislatorului, la înregistrarea 
acestora ca ordine, comandamente, norme juridice. Obiectul vizat este abordat de o 
manieră pozitivistă, pe linia lui  Jeremy Bentham, John Austin şi Hans Kelsen – 
care a atins apogeul în materie – şi acesta este constituit doar din universul 
normelor. 
                                                            

8 Alex. Mucchielli, Dicţionar al metodelor calitative, Editura Polirom, Iaşi, p. 373–374. 
9 A.J. Arnaud, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, L.G.D.J, 

Paris, 1993, p. 94–98. 
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7.2. Cunoaşterea juridică centrată pe conceptele juridice, pe nuanţarea şi 
implicaţiile acestora. La modul ideal această abordare tinde spre configurarea unor 
concepte, unor sisteme conceptuale dintre cele mai abstracte, care să subsumeze 
toate situaţiile particulare, apte să ofere soluţii juridice. O abordare logico-formală 
a raţionalităţii juridice, de tipul promovat de Max Weber, care a atins apogeul în 
universităţi în secolul al XIX-lea. 

7.3. Cunoaşterea juridică fondată pe adevărul moral. Cunoaşterea dreptului 
este sistematic conexată cu concluziile raţionamentului practic în privinţa punctului 
de vedere moral. Astfel, o serie de variante clasice ale dreptului natural susţin că 
legea injustă nu este drept şi că ea nu are puterea să creeze obligaţii care sunt 
inerente dreptului. Sau, în literatura anglo-americană modernă, ideea că în 
numeroase contexte nu putem să ştim care sunt exigenţele dreptului fără o analiză a 
situaţiei din punct de vedere moral (Ronald Dworkin). 

7.4. Cunoaşterea juridică este redusă la informaţii de ordin psiho-sociologic 
despre actorii juridici. Se apreciază că cunoaşterea juridică abstractă este o himeră. 
Cunoaşterea juridică reală rezidă în informaţii de ordin comportamental şi 
psihologic despre procesul juridic, despre atitudinile judecătorilor şi ale altor 
responsabili juridici. De o asemenea manieră abordează dreptul reprezentanţii 
„dreptului liber” sau „realismul juridic american”. Astfel, după Alf Ross, 
afirmaţiile privind validitatea regulilor juridice trebuie să fie interpretate ca nişte 
concluzii referitoare la interdicţiile care condiţionează activitatea responsabililor 
juridici. 

8. Ştiinţa dreptului, s-a configurat,cel puţin într-o anumită perioadă, ca 
activitate cognitivă vizând o reprezentare a fenomenului juridic, conform unei 
singure paradigmei ştiinţifice adoptate. Monismul epistemologic general dominant 
a condus la exclusivism şi condamnări reciproce. 

9. În replică, pluralismul epistemologic recunoaşte că ştiinţificitatea este 
susceptibilă de grade şi versiuni în care ştiinţa dreptului are diverse ipostaze şi 
apropieri. S-au promovat astfel epistemologii corespunzătoare: 

• Empirică – enunţurile ştiinţifice vizează entităţi observabile, susceptibile 
de verificare empirică. 

• Logico-formale – consacră un limbaj formalist şi sisteme axiomatice. 
• Hermeneutică – reţine discursul efectiv al diferiţilor actori ai fenomenului 

juridic. S-au constatat astfel diverse combinaţii, precum şi imposibilitatea 
de a te rupe complet de daturi empirice dar şi imposibilitatea unei 
formalizări şi axiomatizări complete.  

Problema prealabilă cardinală este că demersul ştiinţific în domeniul 
ştiinţelor socio-umane, inclusiv în ştiinţa juridică, acţiunea umană angajează 
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inevitabil observatorul însuşi. Abordarea are implicit o poziţie ideologică, 
afectează ştiinţificitatea. 

S-a remarcat astfel şi din această abordare pluralistă nevoia unei reflecţii 
sistematice aptă să sugereze soluţii de depăşire a izolaţionismului în cunoaşterea 
juridică, de coperare şi concertare a informaţiilor10. 

Rupturi şi abordări exclusiviste s-au remarcat în aria cunoaşterii juridice şi în 
ceea ce priveşte explicaţia şi comprehensiunea, punctul de vedere extern şi punctul 
de vedere intern. 

10. Explicarea faptelor lumii naturale este îndreptată spre „exterior”, înspre 
culegerea de date exacte şi de legi generale care reglează acele fapte, în timp ce 
înţelegerea din ştiinţele spiritului se apleacă spre „interior”, un proces în care 
plecând de la semne care ne-au fost date cu un anumit sens din exterior cunoaştem 
ceva din interior (W. Dilthey). 

Astfel, s-a relevat că se poate configura un obiect de studiu în funcţie de 
teoria adoptată. De ex., din perspectiva materialismului istoric – dreptul este un 
fenomen de suprastructură care poate fi explicat în ultimă instanţă prin raporturile 
de producţie caracteristice formaţiunii sociale respective. Sau realismul american – 
dreptul redus la deciziile judecătorilor explicabile printr-un complex de factori 
psihologici. În acest fel se demistifică şi se sesizează elemente de adevăr dar se 
mutilează dimensiunea normativă, predicţia, specificitatea fenomenului juridic. Se 
găseşte aici un fenomen de autointerpretare, specific ştiinţelor socio-umane, 
realizat de către agenţii juridici înşişi, un punct de vedere intern. Paradigma 
explicaţiei face loc paradigmei comprehensiunii, externalizarea face loc 
internalizării, obiectivarea – empatiei, ruptura – participării. Se relevă că raţiunea 
de a fi a unui fenomen social rezidă din sensul său intern – înţeles de  actorii  
înşişi – reprezentări, convenţii şi reguli partajate de grupul de referinţă – ce 
vehiculează discursul practic al juriştilor. 

Aşadar putem remarca: 
• punctul de vedere extern, 
• punctul de vedere intern, 
• punctul de vedere moderat (Ost-van de Kerchove) ceea ce înseamnă 

punctul de vedere al observatorului  extern – care se referă la punctul de 
vedere intern al juriştilor. 

Dacă dreptul nu poate fi explicat numai prin el însuşi – trebuie să punem în 
operă un mare număr de perspective.  

11. Problema cercetării fenomenului juridic ridică atunci problema articulării 
punctelor de vedere, intern, extern, înţelegere, explicaţie în numele unei metateorii! 
Se tinde spre modele complexe care să coreleze limbajul juridic dogmatic, pe de o 
                                                            

10 Ibidem, p. 540–544. 
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parte şi cel al ştiinţelor sociale, pe de altă parte. Aceasta mai înseamnă că se incită 
spre pluralism epistemologic care să degajeze şi să coreleze virtualităţile ştiinţifice 
ale dogmaticii juridice cu virtualităţile practice alternative, propuse de ştiinţele 
sociale. 

Această abordare antrenează cercetarea unor concepte care depăşesc graniţele 
unei singure discipline ştiinţifice, precum interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate, 
transdisciplinaritate. 

III. Coaliţie de paradigme sau paradigma integrativă?  
12. Familia de concepte aptă să configureze diferite domenii ale cunoaşterii, 

să traseze diferite graniţe epistemologice, mai mult sau mai puţin relative şi 
deschise, evocă abordări disciplinare, pluridisciplinare, interdisciplinare, 
transdisciplinare, participative, integrative, ş.a. 

Astfel, fără a exclude interferenţele şi constatând diferenţe de  grad şi 
calitate, se poate reţine la modul extrem de schiţat că: 

– Abordarea disciplinară trimite la cunoştinţele din interiorul şi în limitele 
unei discipline unice; 

– Abordarea pluridisciplinară constată prezenţa unei probleme în mai multe 
discipline, situaţie care permite comparaţii, fără a se escalada graniţele 
convenţionale dintre discipline, coexistenţa unor abordări diferite care vizează un 
obiect comun; 

– Abordarea interdisciplinară trece graniţele disciplinare pentru a crea noi 
teorii; 

– Abordarea transdisciplinară constată interdisciplinaritate şi participări 
diverse, dinamice, aptă să coopteze paradigme contrastante; se depăşesc puncte de 
vedere particulare ale unor discipline, pentru a produce o gândire relativ autonomă, 
un nou obiect, o nouă metodă, un limbaj nou şi comun-esperanto ştiinţific, acuzată 
de utopic, fiind asaltată de toate câmpurile ştiinţifice cunoscute; 

– Abordarea participativă de coagulare a unor diverşi participanţi în jurul  
soluţionării unei probleme;  

– Abordarea integrativă de relaţionare, concertare, fuzionare. 
 
13. Cu privire la statutul ştiinţific al cunoaşterii integrative, indicat de 

filosofia ştiinţei, am reţinut sinteza şi rezultatul cercetărilor autorilor R. Frodeman, 
Jt. Klein, C. Mitcham, expuse în lucrarea „Handbook of interdisciplinarity” 
(Oxford University Press, 2010)11 care relevă că trebuie să o abordăm ca o 
problemă taxonomică – de organizare a cunoştinţelor –  aptă să coreleze cunoştinţe 
teoretice, instrumente şi proceduri metodologice, cât şi aplicaţii practice. Poziţia sa 
se conturează în raport de: o anumită zonă ontologică, un anumit obiect de 
cercetare, care în cazul cunoaşterii integrative ar survola graniţele dintre diverse 
                                                            

11 R. Frodeman, Jt. Klein, C. Mitcham, Handbook of interdisciplinarity, Oxford University 
Press, 2010, p. 1–31. 
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realităţi  şi s-ar întemeia pe multiplele straturi ale realităţii  micro- macro-cosmic 
unitare. 

Tipul de cunoaştere promovat este configurat nu din concepte primare – 
despre realitate, ci din concepte din diverse discipline, care în relaţie cu o anumită 
disciplină ştiinţifică vizează structuri mai profunde, configurându-se o ştiinţă 
structurală, concertând patternuri, abstracţiuni, structuri specifice şi elemente de 
autoorganizare. Se remarcă o anumită metodologie care valorifică metode cu 
potenţial metadisciplinar, precum modelarea sau simulările pe calculator, dar şi o 
strategie specifică. 

Problemele identificate, abordarea fiecărui caz nou, valorifică prin munca 
diverşilor experţi experienţa din diferite contexte, din mii de cazuri, coordonând o 
anumită metaînţelegere în atingerea unui scop orientat interdisciplinar. Se 
abordează deductiv aplicând viziuni generale asupra unui caz, dar şi inductiv 
ridicând un caz în orizont general, relevând cazuri exemplare, elemente de 
validitate universală, conceptualizând, construind tipuri ideale – Max Weber – care 
pot fi exportate spre alte sisteme. Astfel, se stimulează o anumită convergenţă 
teoretică privind elemente dispersate în cunoaşterea locală, societală sau 
universală. 

 
14. Dacă abordara coerentistă12 îşi propune analiza unor daturi din câmpul 

cunoaşterii juridice prin prisma sesizării unui numitor comun cu privire la unele 
aspecte, abordarea integrativă în drept vizează deziderate mai ample şi specifice, în 
raport cu nevoile teoretice şi practice, între care: 

• O abordare noncompartimentală, dar nu amorfă, în care graniţele în 
cunoaştere nu sunt numai relative şi temporare, dar sunt  „închideri care 
deschid”; 

• Sporeşte arsenalul metodolgic şi îl concertează conform unei strategii 
integrative, pentru acţiunea practică; 

• O atitudine cognitivă activă, de descoperire şi atragere a unor informaţii 
pluridisciplinare, relevante în domeniul juridic; 

• Conectarea de abilităţi cognitive din mai multe surse şi experienţe, 
perspective şi contexte; 

• Valorificarea unor teze de cunoaştere juridică, respinse sau abandonate la 
un moment dat; 

• Depăşirea stadiului inventarierii  acestora prin corelare, ajustare, adaptare 
funcţională, inovare, reconstruire; s-a spus metaforic că se construiesc 
poduri şi se fac restructurări care vizează o nouă coerenţă a întregului. 

• Abordează holistic, în vederea soluţionării problemelor juridice dintr-o 
perspectivă multinivelară, instituţională, culturală, globală. 

                                                            
12 A. Peczenik, Scientia Juris, Legal doctrine as knovledge of law and as a source of law,  

vol. 4, A treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, p. 137–167, Dordrecht, 2005. 
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Conceptul de cunoaştere integrativă s-ar configura ca un concept de 
coordonare a unui tablou caleidoscopic a cunoaşterii juridice, care estompează 
excluderea dogmatică şi intoleranţa. El încearcă să coreleze diverse moduri de 
gândire – unele neglijate sau greşit apreciate, într-o activitate comună de 
soluţionare a problemelor juridice. Ca un concept unificator al discursului modern, 
cu antecedente încă în filosofia greacă, el încearcă să fie un remediu pentru efectele 
nocive ale specializării excesive-formarea de „ciclopi” (după o expresie a lui  
M. Bunge) inclusiv în domeniul juridic. Familia de concepte – disciplinar – 
multidisciplinar – interdisciplinar – poate coopta  cu o fizionomie distinctă 
integrativul, ca un nou membru apt să aibă competenţe în depăşirea a ceea ce este 
blocat, izolat, fragmentar, întrerupt, în promovarea complementarităţii în numele 
soluţionării unor probleme, ca o expresie cardinală, performantă a 
interdisciplinarităţii. El poate privit cu neîncredere în numele unei solidarităţi de 
castă excesive, puţin dispusă să cedeze din conservarea unor poziţii elitiste, fiind 
cotat între specialităţi, deci nefiind demn de încredere, greu publicabil, cu efecte 
apreciate ca modeste în raport de diverse costuri. 

• Abordarea epistemologică a conceptului de cunoaştere integrativă este în 
măsură să depăşească specializarea ştiinţifică înţeleasă ca dogmă, de pildă, 
atunci când abordarea cantitativistă se proclamă singura ştiinţifică în raport 
cu abordarea calitativistă, hegemonia şi colonizarea de cunoştiinţe. De la 
suveranitatea epistemologică proclamată de unele concepţii sau de la 
abordarea epistemologică divergentă s-ar putea trece, prin depăşirea 
segmentării, la simultaneitate şi integrarea în structuri şi configuraţii, la o 
epistemologie de cooperare, conlucrare şi coagulare, care valorifică 
experienţa integrală a ştiinţei, în  soluţionarea unor probleme. 

• Nu este vorba de un simplu deziderat, interacţiunile obiective întemeiază 
integrarea, iar pluralismul epistemologic este susţinut  de principiul că 
orice singur  mod de a înţelege un fenomen complex este insuficient 
(Longino, 2002). Aceasta implică: 
– să recunoşti valoarea şi valabilitatea mai multor moduri de cunoaştere 
în soluţionarea unor probleme; 
– să găseşti un numitor comun al epistemologiilor particulare, de pildă, 
omul ca fiinţă juridică pe teren juridic; 
– să operaţionalizezi modurile diferite de abordare prin „negocieri” 
continue în planul cunoaşterii, evidenţiind mai degrabă modalităţi de 
apropiere decât compromisuri. 

Coaliţia de perspective, convergenţa spre valorile contextuale, acţiunea bazată 
pe epistemologii multiple, conturează cunoaşterea integrativă ca o nouă paradigmă a 
producţiei ştiinţifice, distribuită social, orientată spre transdisciplinaritate şi aplicaţie, cu 
responsabilităţi multiple, aptă să depăşească bariere epistemologice, să folosească 
concepte integrative şi metodologii adecvate13. 
                                                            

13 H. Stuart, Disciplinary hegemony meet interdisciplinarity ascendancy: Can interdisciplinary/ 
integrative studies survive, and if so how?, in „Integrate Studies”, 23, 1–37, 2003, p. 1–37. 
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În acest context, virtuţile abordării integrative par a fi promiţătoare şi în 
cunoaşterea juridică. Aceasta poate fi aptă să inspire un program epistemologic 
integrativ minimal în care să combată cu argumente dogmatismul, să reanalizeze 
graniţele epistemologice ca închideri care deschid, cu accent pe cooperare şi nu pe 
excludere. De exemplu, diviziuni şi frontiere ca: ştiinţă – doctrină; ştiinţa naturii – 
ştiinţă socială, ştiinţă juridică; public – privat; drept intern – drept extern; abordare 
doctrinară internă – abordare exernă; teorie juridică – filosofie; concepte – practică; 
drept – filosofie, sociologie, politică; drept laic – drept religios; modernism – 
postmodernism; ş.a. 

În această abordare, paradigmele de cunoaştere juridică – chiar contra- 
stante – sunt stimulate să comunice, să accepte noi paradigme cu un potenţial 
integrativ mai mare ca, de pildă, paradigma comunicaţională, să participe la 
conturarea locului şi rolului ştiinţei dreptului în contemporaneitate. 

 
14.1. Disciplina academică „Teoria generală a dreptului” pare un caz 

interesant în raport cu abordarea interdisciplinară şi cu corolarul ei, integrativitatea. 
Obiectul ei se instituie în mod inerent prin participarea unor discipline de ramură 
din aria juridicităţii şi vizează o viziune complexă asupra acesteia, având în  
prim-plan dreptul, ca sistem normativ specific. Dar punctul de vedere intern se 
vădeşte insuficient pentru realizarea acestui obiectiv, contribuţii interdisciplinare 
externe-sociologice, politologice, economice, ş.a. fiind necesare. Şi totuşi, exigenţa 
interdisciplinarităţii nu este imperioasă, în sensul că, ignorarea unei abordări  
sau a alteia nu face insolubilă problema – o anumită viziune propusă, mai mult sau 
mai puţin parţială. În raport de o abordare interdisciplinară cerută imperios, de 
pildă, o  soluţionare a unei probleme ecologice s-ar bloca, nu ar fi posibilă fără o 
abordare interdisciplinară integrativă, la diverse niveluri fizic, chimic, geografic, 
demografic, etc.  

• Am putea considera că este vorba de o interdisciplinaritate integrativă de 
gradul 2, „soft,” dar nu mai puţin importantă; 

• Avem în vedere obiectivele şi problematica actuală extrem de  bogată, 
dispersată, parcelată, eclectică, ilustrativă, cu privire la care prof. 
W.Twining14  remarca noi provocări, controverse, dezvoltări: 

• În condiţiile contemporane ale „globalizării”, viziunea integratoare a 
acestei discipline  trebuie să se concentreze şi să distingă diverse niveluri, 
ordini şi relaţii, de la ceea ce este local şi regional până la ceea ce este 
continental şi global. 

• „Noua teorie generală a dreptului” trebuie să reflecteze asupra 
pluralismului şi complexităţii societăţii contemporane, care include 
imperii, alianţe, coaliţii, circuite comerciale, „lumi” tradiţionale (lumea 

                                                            
14 William Twining, General Jurisprudence, Law and Justice in a Global Society, Universidad de 

Granada, Mayo, 2005, p. 609–644. 
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creştină, lumea arabă), grupuri de putere, coaliţii militare, corporaţii 
multinaţionale, etc. 

• Toate acestea impun ca „paradigma” teoria generală a dreptului să îşi 
asume universalitatea şi generalitatea, recunoscându-se faptul că „dreptul 
modern de stat” este doar un caz particular al acestei paradigme. 

• Altfel spus, teoria generală a dreptului trebuie să analizeze şi să 
teoretizeze pluralismul juridic, să depăşească obsesiva preocupare pentru 
dreptul naţiunilor, stat şi pentru dreptul internaţional public, incluzând şi 
alte tradiţii juridice majore, în special cele religioase, cum este dreptul 
islamic, reorientând disciplina  spre comparaţii şi generalizari care să 
traverseze tradiţii juridice şi culturi, care să reţină multiculturalismul. 
Altfel spus, afinitatea spre planul general nu trebuie să ignore localul şi 
particularul, care de fapt pot contribui la noi generalizari, ca de ex.: 
comerţul internaţional, dreptul emigrării, dreptul internetului, dreptul 
mediului, dreptul de proprietate intelectuală, ş.a. 

• Funcţiile teoretice ale acestei discipline sunt configurate într-un proces 
complex de cunoaştere, care încearcă să sintetizeze, să ofere o imagine 
totalizatoare asupra dreptului, să elucideze, să construiască şi să rafineze 
concepte, să analizeze şi să dezvolte teorii normative şi ordini juridice, să 
construiască poduri spre alte discipline, să analizeze istoria dreptului şi 
să-i desprindă experienţa şi, mai ales, să examineze critic diverse feluri de 
discurs despre drept. 

 
În ceea ce ne priveşte, am optat pentru această abordare, propunând 

studenţilor o lucrare în materie care reţine, ca sens al acestei teorii integrative, setul 
de valori exprimat de conceptul de finalităţi ale dreptului; ca ax director 
raţionalitatea juridică înţeleasă ca respect faţă de logicitate dar şi ca depăşire a 
acesteia, integrând mesajele care „vin” din istoria dreptului, din confruntarea 
dreptului cu practica, cu problemele globale ale omenirii şi tendinţele viitorului, 
din atitudinea critică, ca metodologie care conferă nu reţete infailibile ci propune 
standarde şi criterii pluridisciplinare, apte să potenţeze specificul demersului 
juridic, având totuşi ca test decisiv modul în care ea dă satisfacţie condiţiei umane 
a unei societăţi şi a unui timp istoric. Desigur, am urmărit să suscităm gândirea 
juridică, pentru a  intra în competiţie cu alte puncte de vedere, complementare sau 
rivale, în beneficiul cunoaşterii juridice15. 

 
IV. Configurarea statutului actual al ştiinţei dreptului 
„Ştiinţa dreptului” nu este expresia unei gândiri „forte”– precum  ştiinţele 

exacte – ci a unei „gândiri slabe”, apreciază U. Eco – ar fi de preferat poate, 
termenul de gândire suplă sau subtilă – dar care, poate „învinge” de multe ori pe 
terenul cunoaşterii ştiinţifice, dacă este rezonabilă. 
                                                            

15 I. Craiovan, Tratat de teoria generală a dreptului, (A Treatise of General jurisprudence), 
Editura  Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 
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Nucleul acestei ştiinţe ar putea fi constituit din raţionalitatea juridică 
configurată ştiinţific şi care îşi confirmă statutul numai dacă este fundamentată pe 
logicitate dar şi pe istorie, integrează experienţa socială şi practica dreptului, 
achiziţiile ştiinţei contemporane, dă satisfacţie condiţiei umane a acestui timp 
istoric, nu ignoră contradicţiile juridicităţii, aspiraţia spre interogaţie, prospectivă şi 
creativitate, declarându-se mereu perfectibilă, în urma demersurilor critice, 
deschisă şi în devenire. 

În acest mod, ştiinţa juridică îşi poate afirma mai pregnant statutul de ştiinţă 
socio-umană, a cărei specificitate este dată de obiectul de cercetare – fenomenul 
juridic– acel spaţiu socio-uman care are ca nucleu normativ imperativ, susceptibil 
de constrângere publică Dreptul, dat în numele Justiţiei, într-o societate 
particulară a unui timp istoric şi care operaţionalizează valorile acelui timp, 
reglementează principalele relaţii sociale, încorporând idei, concepţii, teorii 
juridice, marcate de cultura şi starea acelei societăţi. Explorând dimensiunea 
juridică a umanului, ştiinţa juridică este complexă, multinivelară, îşi relevă natura 
sa la confluenţa unor trăsături definitorii precum: 

 Un nivel încorporat de metareflecţie, inerent filosofic, responsabil de 
dimensiunea axiologică, de rostul omenesc al Dreptului. 

 O pregnantă dimensiune normativă, care nu trebuie ipostaziată, sistemul 
juridic nefiind o formă normativă goală, ci plină de conţinuturi politice, 
socio-economice, culturale, abordare care nu diluează normativitatea 
juridică ci o explică. 

 Un potenţial cognitiv care nu poate fi redus numai de o manieră strict 
hermeneutică la „recompunerea postfactum a comportamentului actorilor 
juridici pentru a-l înţelege”, ci valorificat integral şi pe valenţele sale 
explicative şi predictive, în limite rezonabile, ca orice ştiinţă socio-umană. 

 O dimensiune practic aplicativă, jurisprudenţială, care nu poate fi ruptă 
de nivelul metateoretic şi teoretic şi redusă la empirism juridic, fără 
consecinţe nefaste. 

 O metodologie interdisciplinară solicitată la modul inerent de complexitatea 
fenomenului juridic. 

 O exigenţă integrativă, dat fiind faptul că cunoaşterea juridică nu se 
poate sustrage de la conexiunile cu reţeaua umană a cunoaşterii, după 
cum fenomenul juridic nu se poate sustrage conexiunilor, interdependenţelor 
şi interferenţelor cu alte fenomene socio-umane. Această integrativitate 
nu atentează la specificitatea unor entităţi juridice sau specializări, 
precum ramurile dreptului, conceptele, principiile sau teoriile juridice. 
Ea combate însă „rele practici” precum dogmatismul, exclusivismul, 
ignorarea celorlalţi, boicotul acestora, cultivând extensia nondiscrimi-
natorie şi nonierarhia, deschiderea frontierelor epistemologice, schimburile 
informaţionale, recunoscând capacitatea generică a fiecărei entităţi de 
cunoaştere de a participa la soluţionarea problemelor umane, inclusiv a 
problemelor juridice, în baza argumentelor relevante.  
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I. Consideraţii introductive 
În urmă cu 4 ani, la sesiunea anuală a Institutului de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu” inspirată fiind de aşa-numitul „Decalog” susţinut de 
Preşedintele României cu ocazia prezentării Raportului Comisiei Prezidenţiale de 
analiză a regimului politic şi constituţional din România, de la începutul anului 
2009 – abordam problema reorganizării administrativ-teritoriale a ţării, aflată în 
strânsă conexiune cu organizarea administraţiei publice locale1. 

Printre cele 10 propuneri concrete de revizuire a Constituţiei, formulate de 
Preşedintele României cu acea ocazie, cea de-a şasea privea „reorganizarea 
administrativă sub forma a 9–12 judeţe (sau regiuni într-o Constituţie viitoare); 
definirea clară a atribuţiilor şi responsabilităţilor comunelor şi ale oraşelor, 
respectiv, ale judeţelor şi, în fine, ale eşalonului naţional, dublată de o 
reamenajare coerentă a sistemului electoral”. 
                                                            

∗ Prof. univ. dr. la Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti, cercetător ştiinţific gr. I la 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; e-mail: 
dana.tofan@drept.unibuc.ro. 

1Dana Apostol Tofan, Despre reorganizarea administrativ-teritorială a ţării, în lucrarea 
Dreptul românesc în contextul exigenţelor Uniunii Europene, apărută sub egida Academiei Române 
şi a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 
p. 505–512. 
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Intervenţia şefului statului în această chestiune – abordată de altfel periodic, 
începând cu anul 1990 de reprezentanţii diverselor partide politice, dar niciodată 
transpusă în realitate –consta în sublinierea necesităţii reconsiderării nivelului 
intermediar, în sensul restrângerii numărului de judeţe existente, cu sau fără 
schimbarea denumirii acestora2. Acest punct de vedere a fost însuşit şi de partidul 
aflat atunci la guvernare, care beneficiind însă de o fragilă majoritate parlamentară, 
pierdută ulterior de altfel, nu a reuşit nici măcar să lărgească dezbaterea publică 
într-o problemă de real interes pentru societatea românească şi cu atât mai puţin să 
realizeze proiectul legislativ impus de o asemenea schimbare esenţială. 

De altfel, problema regionalizării administrative nu a frământat doar 
oamenii politici după decembrie 1989, ci şi sfera ştiinţifică, trezind patimi 
„provinciale”,orgolii culturale şi etnice, valuri de argumente pro şi contra, după 
cum sublinia cu profundă elocinţă, un tânăr autor, cu mai bine de un deceniu în 
urmă3. Şi totuşi, înfiinţarea de regiuni în cadrul unei reforme a organizării 
administrative a teritoriului nu a constituit apanajul anilor postdecembrişti, ne 
informează acelaşi specialist preocupat de regionalizare din perspectiva istoriei 
administraţiei publice româneşti. Problema regionalizării se înscrie într-o tradiţie 
de aproape un secol (la care adăugăm şi deceniul parcurs de la elaborarea studiului 
pe care-l evocăm în acest context, n.n., D.A.T.) de dezbateri şi proiecte pe 
marginea reorganizării administrativ-teritoriale a României, devenite cu atât mai 
acute cu cât regiunea administrativă nu a avut câştig de cauză în dreptul pozitiv al 
epocii. Şi mai adăuga acelaşi autor, ca o concluzie a cercetărilor aprofundate 
întreprinse în materie: istoria regiunii administrative la noi are în vedere mai mult 
o tradiţie a dezbaterilor şi proiectelor decât una a dreptului propriu-zis4. 

Este relevant să amintim succint, pornind de la această ultimă remarcă, 
tendinţa guvernelor României din perioada modernă, de a căuta să menţină un sistem 
centralist cu privire la administrarea judeţelor, Unirea din 1918 accentuând acest 
caracter pentru a asigura unitatea statului5. De altfel, doar în două rânduri şi pentru 
puţin timp, regionalizarea s-a concretizat în text de lege, înainte de 1989. Prima 
măsură juridică importantă a fost luată prin Decretul-lege din 14 august 1938 (în 
debutul dictaturii carliste), noile ţinuturi fiind privite ca organizaţii regionale, 
conduse de rezidenţi regali, cuprinzând fiecare mai multe judeţe, devenite simple 
subdiviziuni administrative, fără personalitate juridică6. Doi ani mai târziu, un alt 
                                                            

2 Pentru o poziţie argumentată cu privire la eventualitatea reînfiinţării judeţelor „abuziv” 
desfiinţate, chestiune pusă în dezbatere, în anii ‘90, inclusiv prin înfiinţarea unei Ligi a judeţelor 
abuziv desfiinţate şi promovarea unei propuneri de lege privind înfiinţarea unor noi judeţe, în anul 
1998: Corneliu Liviu Popescu, Reînfiinţarea judeţelor „abuziv”  desfiinţate – o falsă problemă, „Revista de 
drept public”, nr. 1, 1998, p. 104–112. 

3 Manuel Guţan, Istoria administraţiei publice româneşti. Regiunea administrativă, „Revista 
de drept public”, nr. 1, 2002, p. 191. 

4 Ibidem. 
5 Emil Cernea, Tradiţii ale administraţiei regionale româneşti, „Revista de drept public”,  

nr. 1, 2003, p. 2. 
6 Idem, p. 3; Idem, Dinamica legislaţiei privind descentralizarea administrativă, „Revista de 

drept public”, nr. 1, 2000, p. 30. 
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decret-lege va suprima ţinuturile, revenindu-se la vechea organizare administrativ-
teritorială, în noul context istoric ce a marcat sfârşitul regimului carlist. A doua oară, 
chiar instaurarea regimului comunist în România a marcat înfiinţarea regiunii, prin 
adoptarea Legii nr. 5 din 1950 pentru raionarea administrativă, în baza dispoziţiilor 
Constituţiei din 1948 fiind stabilite următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 
regiunea, raionul, oraşul şi comuna. Ulterior, Constituţia din 1952 a enumerat chiar 
un număr de 18 regiuni. Înfiinţarea regiunilor a confirmat temerea guvernelor 
României din acea epocă privind accentuarea descentralizării administrative, 
ajungându-se la crearea Regiunii Autonome Maghiare7, motiv pentru care Constituţia 
din 1965 va renunţa la regionalizare, iar Legea nr. 2/1968 pentru organizarea 
administrativă a teritoriului ţării va menţiona ca unităţi administrativ-teritoriale, 
judeţul, oraşul şi comuna, dispoziţii aflate şi în prezent, în vigoare. 

Pe asemenea considerente, tânărul specialist mai devreme citat îşi încheie 
demersul ştiinţific exprimându-şi opinia potrivit căreia, atâta vreme cât vor mai 
exista în România suspiciuni privind tendinţe separaţioniste, regiunea 
administrativă, ca unitate de descentralizare administrativă, nu va avea succes8. 
Este cumva o idee din vechime, chiar marii autori interbelici atrăgând atenţia, 
pentru viitor asupra tendinţei crescânde a regionalismului, periculos atunci când 
de noţiunea sa este legată ideea de separatism ce duce la dezagregarea statului9. 

Revenind la evocarea de la care am pornit analiza – sesiunea ştiinţifică a 
Institutului de acum patru ani – subliniam atunci, legătura indisolubilă dintre 
decupajul administrativ-teritorial al unei ţări pe de-o parte şi principiile aplicabile 
organizării administraţiei publice locale dar, mai ales, implicaţiile organizării şi 
funcţionării adunărilor deliberative şi autorităţilor executive, indiferent de 
denumirea, alegerea sau numirea acestora, la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, în statele Uniunii Europene, pe de altă parte. 

Totodată am mai dezvoltat în acea prezentare, evoluţia legislativă a 
organizării administrativ-teritoriale a ţării, în raport cu principiile de bază 
aplicabile administraţiei publice locale arătând că – în contextul procesului de 
aderare la Uniunea Europeană, iar după 1 ianuarie 2007 de integrare efectivă – 
există numeroase dezbateri pe tema regionalizării, o primă reglementare fiind 
adoptată în acest sens, în anul 199810, înlocuită 6 ani mai târziu cu o alta, similară 
                                                            

7 Emil Cernea, loc. cit., „Revista de drept public”, nr. 1, 2003, p. 3; Emil Cernea, loc. cit., 
„Revista de drept public”, nr. 1, 2000, p. 31. 

8 Manuel Guţan, loc. cit., în „Revista de drept public”, nr. 1, 2002, p.207. 
9 Paul Negulescu, Gheorghe Alexianu, Tratat de drept public, vol. I, Editura Casa Şcoalelor, 

Bucureşti, 1942, p. 391 şi urm. Pentru o serie de nuanţări sub acest aspect: Constantin Argetoianu, 
Descentralizare administrativă şi regionalism, Restituiri, „Revista de drept public”, nr. 2, 2001, p. 97–109. 

10 Pentru detalii cu privire la prima reglementare în materie: Dana Apostol Tofan, 
Consideraţii în legătură cu legea privind dezvoltarea regională în România, „Dreptul”, nr. 5, 1999,  
p. 3–9. A fost vorba despre înfiinţarea regiunii ca unitate funcţională, şi nu ca unitate administrativ-
teritorială. Pentru calificarea regiunilor de dezvoltare ca forme de cooperare instituţionalizată între 
judeţe: Corneliu Liviu Popescu, loc. cit., „Revista de drept public”, nr. 1, 1998, p. 108. 
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în conţinut, în mare măsură11. În acelaşi context am pus în discuţie şi reorganizarea 
judeţelor, fie în sensul creşterii, fie în sensul reducerii numărului acestora. 

În cadrul unei conferinţe mai recente vizând elementele de actualitate în 
procesul de reorganizare teritorială prezentam cele două soluţii posibile în acest 
viitor proces: fie în sensul creării unui nou eşalon teritorial, regiunea, ce ar urma să 
fie înfiinţată ca un al doilea nivel intermediar alături de judeţ, presupunând 
categoric o revizuire constituţională sub acest aspect, fie în sensul lărgirii 
suprafeţelor judeţelor deja existente, prin reducerea numărului acestora, dar cu 
păstrarea denumirii de judeţ, ce nu ar mai fi impus o revizuire constituţională, cu 
toate consecinţele juridice ce ar decurge dintr-o asemenea reorganizare teritorială12. 

Ne-am pronunţat cu acea ocazie, în favoarea celei de-a doua soluţii. 
Iată-ne în prezent, în faţa unor noi dezbateri publice pe tema regionalizării, 

dezbateri care ar putea avea şansa să se concretizeze într-un viitor mai apropiat, 
datorită suportului politic majoritar – cel puţin la nivel declarativ – obţinut în urma 
alegerilor parlamentare generale de la sfârşitul anului trecut, de o nouă putere, opusă 
ca orientare ideologică, celei aflate de partea Preşedintelui în exerciţiu. E motivul 
pentru care şi soluţia îmbrăţişată de actualii guvernanţi este una diferită faţă de cea 
promovată cu patru ani în urmă de Preşedintele României, corespunzătoare primei 
soluţii mai sus menţionate, în care judeţele rămân neschimbate, urmând a fi creat un 
nou nivel intermediar, regiunea, fără a se cunoaşte însă, la momentul acestei analize, 
nici numărul şi nici configuraţia viitoarelor regiuni.  

Sub anumite aspecte este o cale mai simplă de reorganizare administrativ-
teritorială – în principal, deoarece nu se mai impune, ca în cea de-a doua soluţie, 
împlinirea actualului mandat al autorităţilor administraţiei publice locale, până în 
iunie 2016, pentru a putea reconfigura viitoarele judeţe – alegerea autorităţilor 
locale de la nivel regional, putând avea loc mai devreme, fiind vorba de alte tipuri 
de autorităţi locale. Totuşi credem că în timp, costurile aplicării acestui tip de 
reorganizare administrativ-teritorială vor fi mai ridicate. Aceasta, deoarece crearea 
regiunii ca unitate administrativ-teritorială, cu personalitate juridică va determina 
asigurarea unor bugete regionale, alături de bugetele locale şi judeţene deja 
existente, necesare funcţionării autorităţilor deliberative şi respectiv, autorităţilor 
executive ce ar urma să fie alese.  

Nu mai puţin adevărat este şi că alegerea celei de-a doua soluţii, promovate, 
de altfel, de foştii guvernanţi, în care s-ar interveni asupra suprafaţei şi implicit, a 
                                                            

11 Pentru o critică a acestei legi, privită ca un „paleativ, expresia unei lipse de voinţă politică 
cronică de care au dat dovadă toţi guvernanţii de după 1990, prin adoptarea unor acte normative 
„şchioape” şi aproape imposibil de pus în aplicare, astfel încât să permită obţinerea unor beneficii 
reale pentru colectivităţile regionale”: Virgil Panduru, Regionalizarea României, o necesitate ?, 
„Revista de drept public”, nr. 3, 2006, p .81. 

12 Dana Apostol Tofan, Réorganisation territoriale de la Roumanie, éléments d’actualité, în 
lucrarea Approches franco-roumaines face au défi européen. Actes du Colloque anniversaire du 
Collège Juridique franco-roumain d’études européenes, du 26 novembre 2011 (coord. Elena Simina 
Tănăsescu), Editura Institutul European, Iaşi, 2012, p. 32. 
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numărului de locuitori aparţinând judeţelor existente, ca rezultat al restrângerii 
numărului acestora, în sensul lărgirii suprafeţelor judeţelor nou-create şi creşterii 
numărului de locuitori – ar antrena cheltuieli imediate mai ridicate, datorită 
necesităţii schimbării actelor de stare civilă şi altor operaţiuni administrative. Dar 
credem că, în timp, cetăţenii ar beneficia de un proces de debirocratizare în 
funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale de bază şi a autorităţilor 
administraţiei publice judeţene rămase.  

În orice caz, considerăm că indiferent de soluţia ce va fi adoptată trebuie să 
se ţină cont de precizările Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
privind elaborarea actelor normative, republicată13 cu modificările şi completările 
ulterioare, care stabilesc necesitatea ca actele normative cu impact asupra 
domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau 
asupra legislaţiei în vigoare să fie elaborate pe baza unor documente de politici 
publice aprobate de Parlament sau de Guvern. În egală măsură, art. 7 alin.(1) al 
legii reglementează obligativitatea evaluării preliminare a impactului noilor 
reglementări ce presupune identificarea şi analizarea efectelor economice, sociale, 
de mediu, legislative şi bugetare, ce ar urma să se producă. Fundamentarea noii 
reglementări ar trebui să aibă în vedere, conform alin.(3) al aceluiaşi articol, atât 
evaluarea impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării 
proiectului de act normativ, cât şi evaluarea impactului politicilor publice, pe care 
proiectul de act normativ le implementează. 

Deoarece în dezbaterea actuală, poziţia guvernului susţinut de o coaliţie 
parlamentară majoritară, cel puţin aparent, extrem de solidă, inclusiv, sub aspectul 
unei necesare revizuiri constituţionale, este în sensul înfiinţării regiunilor ca un al 
doilea eşalon intermediar, aspect ce presupune în mod obligatoriu, modificări la 
nivelul Legii fundamentale vom evoca în cele ce urmează principalele implicaţii de 
natură legislativă pe care un asemenea proces le-ar atrage, în opinia noastră, 
sistemul de drept românesc actual, fiind un dat de care nu se poate face abstracţie, 
într-o reformă administrativă de asemenea anvergură. Este vorba evident, de norme 
juridice atât de rang constituţional cât şi de rang legal.  

Precizăm că nu avem pretenţia unei treceri în revistă exhaustive a textelor 
legislative ce presupun schimbări în perspectiva regionalizării, ci ne propunem 
doar o identificare la prima vedere a acestora, lista rămânând deschisă. Considerăm 
strict necesară realizarea unei astfel de incursiuni de către specialiştii în domeniu, 
cu atât mai mult cu cât, deşi intens mediatizat viitorul proces de regionalizare de 
către oamenii politici ai momentului, nu au fost identificate încă, nici măcar 
principiile esenţiale ale derulării acestuia, şi nici nu se cunosc în prezent (martie 
2013, n.n., D.A.T.) viitoarele regiuni şi capitalele acestora.  

 
II. Modificări de natură constituţională  
Sub aspectul implicaţiilor de rang constituţional, o primă modificare vizează 

art. 3 alin.(3) din Constituţia României, care stabileşte că teritoriul ţării este 
                                                            

13 Republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010. 
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organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. La această 
enumerare ar urma să fie adăugată şi regiunea, ca unitate administrativ-teritorială, 
consacrând un al doilea nivel intermediar, alături de judeţ14. 

O asemenea schimbare ar marca trecerea de la un sistem de organizare 
administrativ-teritorială, bazat pe un nivel de bază şi un nivel intermediar, la un 
sistem de organizare administrativ-teritorială bazat pe un nivel de bază şi două 
niveluri intermediare, după modelul francez, la care se adaugă cel de-al patrulea 
nivel, cel statal15. 

Desigur, o asemenea clasificare are în vedere doar statele unitare, deoarece 
în cazul statelor federale, organizarea teritorială nu este exclusiv administrativă, ci 
şi politică. De altfel, federalismul şi regionalizarea sunt două tipuri de organizare 
instituţională care pot intra în combinaţii diferite, în funcţie de tradiţia şi condiţiile 
particulare din fiecare ţară16. În statul regional ca şi în statul federal, regionalismul 
reflectă caracterul slab al integrării naţionale, iar regionalizarea politică poate duce 
la federalism, aşa cum s-a întâmplat în Belgia. 

Ca regulă generală, exceptând statele foarte mici (de ex. Luxemburg) unde 
un nivel intermediar ar fi greu sau chiar imposibil de conceput, datorită inutilităţii 
sale, în statele europene se regăseşte nivelul intermediar de administraţie, fie sub 
forma modelului departamental (un singur nivel intermediar) fie sub forma 
modelului regional (două nivele intermediare). Opţiunea pentru un sistem sau altul 
este dată nu neapărat de factori care ţin de ştiinţa administraţiei şi a organizării 
teritoriului, adică în primul rând, de dimensiunile statului şi de nevoile unei bune 
administraţii, ci şi de considerente politice, de tradiţii şi de mentalităţi17. 

Faţă de observaţiile de mai sus din doctrina interbelică, privind atenţia care 
trebuie acordată ideii de regionalism pentru a nu se suprapune ideii de separatism – 
evocate în contextul consideraţiilor introductive – constatăm că, în literatura de 
specialitate recentă există şi propuneri privind eliminarea atributului „naţional” şi a 
atributului „unitar” din conţinutul primului articol din Constituţie18, deşi este bine 
cunoscut că aceste caractere reprezintă limite ale revizuirii potrivit art. 152 alin.(1) 
din Constituţia republicată. În egală măsură, este susţinută de acelaşi autor, 
                                                            

14 O asemenea propunere se regăseşte de mai mulţi ani în doctrina administrativă, în contextul 
abordării regionalizării, inclusiv din perspectiva procesului de aderare la Uniunea Europeană. A se 
vedea în acest sens: Corneliu Liviu Popescu, loc .cit., „Revista de drept public”, nr. 1, 1998, p. 107; 
Virgil Panduru, loc. cit., „Revista de drept public”, nr. 3, 2006, p. 81. 

15 Pentru detalii cu privire la aceste aspecte: D. Apostol Tofan, Instituţii administrative 
europene, colecţia Master, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 130 şi urm. 

16 Mihaela Georgescu, Daniela Toma, Europa şi arhitectura de mâine, „Revista de drept 
public”, nr. 1, 1999, p. 118. 

17 Corneliu Liviu Popescu, Autonomia locală şi integrarea europeană, Editura All Beck, 
colecţia Studii Juridice, Bucureşti, 1999, p. 39; Corneliu Liviu Popescu, loc. cit., „Revista de drept 
public”, nr. 1, 1998, p. 104. 

18 Miklós Bakk, în studiul Comunitate politică, comunitate naţională, comunităţi teritoriale, 
din lucrarea Comentarii la Constituţia României (autori: Gabriel Andreescu, Miklós Bakk, Lucian 
Bojin, Valentin Constantin), Editura Polirom, Iaşi, 2010, p. 112. 
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introducerea în conţinutul viitorului art.3 alin.(3) din Constituţie, alături de 
cuvântul regiune, a sintagmei – promovată pentru toate categoriile de unităţi 
administrativ-teritoriale – comunitate teritorială privită ca o comunitate definită 
printr-o unitate teritorial-administrativă care a fost creată în baza unei coeziuni 
identitare (istoric-culturale, lingvistice sau etnice) a locuitorilor din teritoriul 
respectiv, unde această coeziune există, sau are capacitatea de a crea, prin 
participarea democratică susţinută în timp, o anume coeziune a locuitorilor19. 

Deoarece statul este cel care procedează la organizarea administraţiei publice, 
prin Constituţie şi legi, stabilind pe de-o parte, organizarea administrativă a 
teritoriului, iar pe de altă parte, implantarea şi rolul autorităţilor publice în unităţile 
administrativ-teritoriale20, regionalizarea implică modificări constituţionale şi în ce 
priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. 

Astfel, secţiunea referitoare la Administraţia publică locală din capitolul  
al V-lea intitulat Administraţia publică, al titlului III consacrat Autorităţilor publice ce 
conţine 4 articole: principii de bază (art. 120); autorităţi comunale şi orăşeneşti  
(art. 121); consiliul judeţean (art. 122) şi prefectul (art. 123) ar trebui completată cu un 
nou articol intitulat autorităţi regionale situat anterior celui consacrat prefectului.  

Legat de întreg capitolul ce reglementează Administraţia publică, cu prilejul 
revizuirii constituţionale – fără de care regionalizarea nu poate avea loc – ar fi 
necesară – în opinia noastră – o nouă delimitare a acestuia, în trei secţiuni, şi nu 
doar în două ca în prezent, pentru a corespunde celor trei componente ale 
administraţiei publice existente în orice stat european: administraţia publică de 
stat, administraţia publică de stat în teritoriu şi administraţia publică locală21. 
Secţiunea intermediară consacrată administraţiei publice statale în teritoriu ar 
urma să conţină cel puţin două articole, unul care să fie consacrat prefectului, prin 
preluarea actualului art. 123 modificat în perspectiva regionalizării – inclus în 
prezent, în mod nejustificat sub aspect ştiinţific, în secţiunea referitoare la 
Administraţia publică locală, iar cel de-al doilea articol nou-creat ar urma să 
reglementeze serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale. Configuraţia acestor texte constituţionale va fi 
determinată însă, în mod decisiv, de opţiunea privind modalităţile concrete de 
realizare a procesului de regionalizare, în sensul locului în care urmează să se 
regăsească structurile rezultate din aplicarea principiului deconcentrării 
administrative, prefectul şi respectiv, ramificaţiile teritoriale ale ministerelor şi 
celorlalte organe centrale de specialitate.  
                                                            

19 Idem, p. 113. 
20 Ioan Vida, Puterea executivă şi administraţia publică, Editura Regia Autonomă „Monitorul 

Oficial”, Bucureşti, 1994, p. 14. 
21 D. Apostol Tofan, op. cit., 2006, p. 84 şi urm.: în statele Uniunii Europene distingem la 

nivelul statului: a) organisme administrative centrale reprezentate de structuri guvernamentale şi 
structuri ministeriale; b) organisme administrative specializate; c) organisme administrative periferice 
reprezentate de serviciile exterioare deconcentrate. La nivel local identificăm autorităţi locale de bază şi 
autorităţi locale intermediare. 
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Un alt text constituţional, ce se impune a fi regândit cu ocazia viitoarei 
revizuiri, este cel referitor la consiliul judeţean, actualul art. 122, al cărui titlu 
marginal ar trebui să devină, Autorităţi judeţene, simetric, titlului marginal al art. 121 
(Autorităţi comunale şi orăşeneşti) şi să reglementeze alături de autoritatea 
deliberativă de la nivel judeţean, consiliul judeţean şi autoritatea executivă, 
preşedintele consiliului judeţean, potrivit dispoziţiilor legale actuale în materie, a 
cărui alegere directă de către locuitorii întregului judeţ a fost consacrată legislativ şi a 
intervenit în fapt, pentru prima dată, la alegerile locale generale, din iunie 2008.   

Legat de revizuirea constituţională impusă de regionalizare este vorba despre 
o opţiune politică, în ce priveşte tipurile de autorităţi regionale ce vor fi efectiv 
înfiinţate prin lege organică, dar pentru simetrie juridică considerăm firesc să existe 
o autoritate deliberativă, reprezentativă, numită consiliu regional şi respectiv, o 
autoritate executivă, numită preşedintele consiliului regional.  

Sub aspectul tehnicii de redactare a textului constituţional este posibilă şi 
completarea art. 122 actual, atât în ce priveşte titlul marginal cât şi în ce priveşte 
conţinutul. Astfel, noul titlu ar putea să fie: autorităţi judeţene şi regionale, iar în 
conţinutul său ar trebui să cuprindă două sau patru alineate referitoare la 
autorităţile deliberative: consiliul judeţean şi consiliul regional şi respectiv, 
referitoare la autorităţile executive: preşedintele consiliului judeţean şi preşedintele 
consiliului regional. Pe de-o parte, ar trebui subliniat distinct rolul celor două 
autorităţi deliberative de nivel intermediar, iar pe de altă parte, ar trebui să existe 
norma de trimitere la legislaţia privitoare la alegerea acestor autorităţi ale 
administraţiei publice locale şi la legislaţia privitoare la organizarea şi funcţionarea 
acestora. Desigur, o asemenea propunere înglobează ideea de mai sus privind 
revizuirea, în sensul completării dispoziţiilor referitoare la autorităţile 
administraţiei publice locale alese la nivel judeţean. 

Din această perspectivă, o atenţie specială necesită şi articolul referitor la 
prefect, a cărui poziţie va trebui regândită, fie în sensul păstrării acestei autorităţi la 
nivelul judeţului, fie în sensul deplasării acestei autorităţi la nivelul noilor regiuni 
ce urmează să fie create. Alegerea primei soluţii ridică problema autorităţii ce ar 
urma să exercite controlul actelor autorităţilor administraţiei publice regionale. În 
consecinţă, pornind de la premisa că principalul rol al prefectului constă în 
controlul de legalitate, exercitat asupra actelor autorităţilor administraţiei publice 
locale, ar fi mai indicat ca această autoritate a administraţiei publice de stat în 
teritoriu să se regăsească exclusiv la nivel regional, urmând să exercite controlul 
asupra actelor autorităţilor deliberative şi autorităţilor executive existente la cele 
două niveluri locale de bază (autorităţile comunale şi orăşeneşti) şi la cele două 
niveluri locale intermediare (autorităţile judeţene şi regionale).  

Desigur, o semnificaţie aparte va prezenta şi competenţa ce va fi acordată 
autorităţilor de la nivel regional, privită ca ansamblu de atribuţii, aplicarea 
principiului descentralizării administrative căpătând o importanţă considerabilă în 
procesul regionalizării.  
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Regăsim în literatura de specialitate recentă şi propunerea de neacceptat a 
modificării complete a art.120 referitor la principiile de bază, inclusiv prin 
introducerea unui nou alineat, care să consacre existenţa unor limbi ale 
naţionalităţilor cu statut de limbă oficială regională şi a posibilităţii 
naţionalităţilor de a avea autonomie culturală conform statutului regiunii22. Inutil 
să precizăm că un asemenea eventual nou text nu ar putea ignora conţinutul art. 13 
din Constituţie, potrivit căruia, în România, limba oficială este limba română, text 
faţă de care nu există nicio remarcă. Acelaşi autor susţine chiar şi introducerea unui 
nou articol 121-2 având ca titlu marginal Legile regionale şi actele administrative 
emise de regiune, fără a sesiza că, doar autorităţile alese pot emite acte normative şi 
nu unităţile administrativ-teritoriale, entităţi abstracte. Alin.(1) al acestui articol 
nou-propus ar urma să prevadă că: „Puterea legislativă este exercitată de stat şi de 
regiuni, cu limitele definite prin Constituţie, de Uniunea Europeană şi de tratate 
internaţionale”. Problemele de natură juridică pe care le ridică un asemenea text 
sunt atât de multe – lipsa de formaţie juridică a autorului fiind evidentă, de altfel, 
pe parcursul întregii analize realizate – aşa încât ne vom rezuma să subliniem că, 
potrivit unei constante a dreptului public, legiferarea la nivelul unei unităţi 
administrativ-teritoriale este specifică doar statelor federale şi nu celor unitare, 
caracterizate prin existenţa unei unice autorităţi legiuitoare, singura în măsură să 
adopte legi, şi nu statul, ca entitate abstractă.  

Chiar şi în Italia şi Spania, state unitare care au accentuat regionalizarea, 
inclusiv prin intermediul Legii fundamentale, textele constituţionale sunt nuanţate. 
Amintim sub acest aspect, conţinutul art. 5 din Constituţia italiană, având ca titlu 
marginal Autonomia locală potrivit căruia, „Republica, una şi indivizibilă, 
recunoaşte şi promovează autonomia locală; aceasta aplică pe deplin 
descentralizarea administrativă a serviciilor de stat şi adoptă principiile şi metodele 
legislative ce îndeplinesc cerinţele autonomiei şi descentralizării”23. În ce priveşte 
Constituţia Spaniei din 1978, revizuită, vom reţine că, potrivit art. 2 având ca titlu 
marginal Unitatea Naţională, Autonomia Regională, „Constituţia se bazează pe 
unitatea indisolubilă a naţiunii spaniole, patria comună şi indivizibilă a tuturor 
spaniolilor şi recunoaşte şi garantează dreptul la autonomie al naţionalităţilor şi al 
regiunilor care o compun şi solidaritatea între toate acestea”24.  
                                                            

22 Miklós Bakk, în loc. cit., din lucrarea Comentarii la Constituţia României, op. cit., p. 121. 
23 http://www.servat.unibe.ch/icl consultat la 22.03.2013 (Art. 5 [Local Autonomy]The 

republic, one and indivisible, recognizes and promotes local autonomy; it fully applies administrative 
decentralization of state services and adopts principles and methods of legislation meeting the 
requirements of autonomy anddecentralization.) Traducerea aceluiaşi articol pe care ne-o oferă 
autorul citat prezintă diferenţe de nuanţă, semnificative sub aspectul argumentării propriilor idei: 
Republica este una şi indivizibilă, recunoaşte şi promovează autonomia locală, în domeniul 
serviciilor publice de stat, înfăptuieşte descentralizarea largă, iar principiile şi metodele legislative 
sunt stabilite spre a servi descentralizarea şi autoguvernarea (după cum se poate constata nu există 
nicio referire la autoguvernare în art.5 al Constituţiei italiene-n.n.): Miklós Bakk, în loc.cit., din 
lucrarea Comentarii la Constituţia României, op. cit., p. 131 (Anexa 2). 

24 http://www.servat.unibe.ch/icl consultat la 22.03.2013 (Art. 2[National Unity, Regional 
Autonomy]The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish nation, the common and 
indivisible homeland of all Spaniards, and recognizes and guarantees the right to autonomy of the 
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Revenind la Constituţia României republicată vom reţine că potrivit art. 135 
lit.g), aplicarea politicilor de dezvoltare regională trebuie să se facă în concordanţă cu 
obiectivele Uniunii Europene, aspect ce demonstrează semnificaţia deosebită a 
politicilor regionale. 

Tot în legătură cu preconizată revizuire constituţională poate fi reglementată 
completarea Senatului, cu reprezentanţi ai regiunilor ce urmează a fi create, cu 
scopul susţinerii şi promovării intereselor comunităţilor regionale, sau chiar mai 
mult decât atât, senatorii să fie aleşi prin raportare la noile regiuni, în perspectiva 
viitoarelor alegeri parlamentare generale. 

 
III. Modificări de natură legală  
În mod incontestabil, regionalizarea presupune implicaţii majore în sistemul 

legislativ românesc, sub aspectul tuturor reglementărilor consacrate direct sau 
indirect administraţiei publice. La o primă analiză, urmează să fie afectate de 
procesul regionalizării mai multe acte normative, de o parte dintre acestea ne vom 
ocupa sintetic în cele ce urmează. 

a) Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare25. 

Această reglementare ar trebui completată cu dispoziţii privind alegerea 
autorităţilor regionale: consiliul regional şi preşedintele consiliului regional, 
legislaţia secundară trebuind apoi să prevadă expres când ar urma să aibă loc 
primele alegeri ale autorităţilor regionale. Nu trebuie exclusă nici ipoteza 
organizării unor prime alegeri regionale, la sfârşitul anului 2013 sau la mijlocul 
anului 2014, pentru un mandat care să aibă ca durată, perioada de timp necesară 
până la desfăşurarea următoarelor alegeri locale generale din luna iunie a anului 
2016, astfel încât următoarele alegeri regionale să fie organizate simultan cu 
alegerile locale generale. O asemenea soluţie legislativă ar permite să nu se 
multiplice ciclurile electorale cu încă unul. Primele alegeri ar avea un caracter de 
excepţie, iar din anul 2016 s-ar intra în normal, alegerile locale generale urmând să 
aibă loc pentru toate cele trei niveluri de autorităţi: consilii locale, judeţene, 
regionale şi primari, preşedinţi de consilii judeţene şi respectiv, preşedinţi de 
consilii regionale, astfel ca actul electoral să nu devină un fenomen frecvent în 
evoluţia societăţii româneşti, cu toate consecinţele negative ce-l însoţesc, 
identificate de-a lungul timpului de toată lumea. 
                                                                                                                                                       
nationalities and regions which make it up and the solidarity among all of them.) Din nou, traducerea 
aceluiaşi articol, pe care ne-o oferă autorul citat prezintă diferenţe de nuanţă, semnificative sub 
aspectul argumentării propriilor idei: Constituţia, care are ca fundament unitatea indestructibilă a 
naţiunii spaniole, a patriei comune şi indivizibile a tuturor spaniolilor, recunoaşte şi garantează 
dreptul la autoguvernare a tuturor naţionalităţilor şi regiunilor care constituie naţiunea (după cum 
se poate constata nu există nici de data aceasta vreo referire la autoguvernare în art. 2 al Constituţiei 
spaniole, n.n., D.A.T.): Miklós Bakk, în loc. cit., din lucrarea Comentarii la Constituţia României,  
op. cit., p. 132 (Anexa 2). 

25 Republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 333 din 17 mai 2007. 
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Există totodată şi posibilitatea ca într-un viitor Cod electoral, ce ar urma să 
sistematizeze prin codificare şi, implicit, să înglobeze toate tipurile de alegeri generale 
(parlamentare, prezidenţiale, europarlamentare şi locale) să fie incluse şi dispoziţiile 
referitoare la alegerea noilor autorităţi regionale. Din câte cunoaştem un proiect al unui 
Cod electoral ar fi deja elaborat la nivelul Autorităţii Electorale Permanente.  

b) Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare26. 

Această lege ar trebui să conţină cele mai ample modificări şi completări în 
sensul includerii dispoziţiilor privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor 
administraţiei publice regionale. Astfel, încă din primul articol consacrat 
semnificaţiei unor termeni şi expresii utilizate în conţinutul legii, în enumerarea 
consacrată autorităţilor deliberative urmează să fie inclus consiliul regional, iar în 
enumerarea consacrată autorităţilor executiveurmează să fie inclus preşedintele 
consiliului regional. Toate dispoziţiile generale de la începutul legii ar urma să fie 
completate, astfel încât să conţină precizări şi cu privire la autorităţile regionale iar 
la prevederile actuale referitoare la unităţile administrativ-teritoriale trebuie 
adăugată şi regiunea, inclusiv, în sensul stabilirii caracterului de persoană juridică 
de drept public a acesteia, cu toate consecinţele juridice ce decurg de aici. Un 
capitol distinct va trebui consacrat consiliului regional iar o secţiune specială în 
cadrul acestuia – dacă se respectă părţile constitutive deja existente – ar urma să se 
refere la preşedintele consiliului regional.  

Faţă de actuala organizare administrativă la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, perspectiva regionalizării va crea alte două probleme şi anume, cea 
privind eventualitatea înfiinţării funcţiei de administrator public şi la nivel regional 
precum şi cea vizând necesitatea creării funcţiei de secretar al regiunii pentru toate 
aspectele de legalitate în activitatea autorităţilor regionale.  

Credem că, Legea administraţiei publice locale ar trebui să abroge expres 
Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România27 care stabileşte 
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de 
dezvoltare regională în România, consacrând expres, regiunea ca unitate 
funcţională şi autorităţile de la nivelul acesteia, cu o natură juridică specială. De 
altfel, această din urmă reglementare defineşte structura teritorială în vigoare, 
asimilabilă NUTS (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice la nivel 
european) într-un mod forţat, după cum s-a subliniat în doctrină cu deplin temei, 
cele opt regiuni fără statut administrativ şi fără personalitate juridică având 
corespondent în ţările membre ale Uniunii Europene doar în ceea ce priveşte 
nivelul, respectiv nivelul II (nivelul regiunilor de bază pentru aplicarea politicilor 
regionale), fără niciun alt corespondent în ceea ce priveşte instituţiile şi modul de 
organizare a acestora28. 
                                                            

26 Republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007. 
27 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004. 
28 Virgil Panduru, loc. cit., „Revista de drept public”, nr. 3, 2006, p. 82. 
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c) Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare29 ar urma să fie completată cu dispoziţii referitoare la noile 
categorii de aleşi locali: consilierii regionali şi preşedinţii consiliilor regionale.  

Deşi adoptarea acestei reglementări a fost inclusă în programul de guvernare 
al Cabinetului în exerciţiu, în perioada 2000–2004, constituind alături de Legea-
cadru privind descentralizarea nr. 339/2004 (înlocuită ulterior prin Legea nr. 
195/2006) şi de Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
cerinţe legislative în procesul de aderare la Uniunea Europeană, la o analiză atentă, 
comparând textele acesteia cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale se 
poate constata că multe prevederi sunt identice şi deci, inutile. 

În esenţă este vorba despre unele din articolele deja existente în Legea 
administraţiei publice locale, precum şi despre o serie de articole vizând drepturile, 
obligaţiile şi răspunderea aleşilor locali al căror conţinut ar fi firesc să se 
regăsească în actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea 
autorităţilor administraţiei publice locale, adică a consiliilor locale compuse din 
consilieri locali, a consiliilor judeţene compuse din consilieri judeţeni precum şi a 
primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene, organe de conducere unipersonală. 
Este nefiresc de pildă, ca un articol al Legii administraţiei publice locale să prevadă 
că, mandatul primarului încetează, de drept în condiţiile legii statutului aleşilor 
locali, precum şi în alte situaţii enumerate expres în acel articol. De altfel, 
considerăm că întreg statutul aleşilor locali trebuie încorporat în Legea 
administraţiei publice locale, pentru unitate de reglementare şi evitarea 
paralelismelor, cerinţă expresă a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă privind elaborarea actelor normative republicată. 

d) Legea-cadru a descentralizării nr. 195/200630 ar urma să fie modificată şi 
completată în sensul delimitării competenţelor (exclusive, partajate, delegate) între 
nivelul de bază al administraţiei publice locale (autorităţi comunale şi orăşeneşti) 
şi cele două niveluri intermediare ale administraţiei publice locale (autorităţi 
judeţene şi regionale).  

Credem că aceasta va fi chestiunea nodală a întregului proces de 
regionalizare, deoarece crearea unor noi autorităţi de nivel intermediar ridică 
problema competenţei ce urmează să le fie stabilită, în procesul de descentralizare. 
De altfel, în mod tradiţional, în doctrina administrativă au fost identificate ca părţi 
componente ale autorităţii administraţiei publice şi implicit ale oricărei autorităţi 
publice: personalul, mijloacele materialeşi financiare şi competenţa de care 
dispun, după caz, capacitatea juridică pe care o exercită31. 

În consecinţă, pornind de la premisa dificultăţii de a inova noi atribuţii în 
sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, regionalizarea va trebui să 
                                                            

29 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004. 
30 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 453 din 25 mai 2006. 
31 Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2008, p. 96. 
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conducă spre o mai bună repartizare a atribuţiilor deja existente, atât prin preluarea 
unor atribuţii de la nivelul autorităţilor judeţene cât, mai ales, prin transferul unor 
atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice centrale în favoarea noilor autorităţi 
regionale create. O atenţie specială se impune acordată autonomiei financiare de 
care ar trebui să beneficieze acestea din urmă, fiind necesară stabilirea unui buget 
regional pentru ca atribuţiile primite să poată fi exercitate de autorităţile regionale, 
care îşi vor asuma astfel responsabilitatea acţiunilor întreprinse.  

e) Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului republicată 
cu modificările şi completările ulterioare32 ar urma să fie schimbată în raport cu 
decizia ce va fi luată în legătură cu locul şi rolul prefectului la nivel intermediar. Se 
impune totodată clarificarea, de o manieră unitară, în legislaţie a statutului 
prefectului, nu ca în prezent, când statutul legal al acestuia, reglementat de legea 
specială în materie, diferă faţă de cel stabilit în Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

f) Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativ-teritorială a României 
republicată în anul 1981 cu modificările şi completările ulterioare – probabil cea 
mai veche reglementare conţinând norme ale dreptului administrativ încă în 
vigoare – se impune a fi înlocuită cu o nouă reglementare în materie, ce va dezvolta 
noua organizare administrativ-teritorială a ţăriiconsacrată prin art. 3 alin.(3) 
revizuit în sensul menţionat la început, în partea consacrată modificărilor de natură 
constituţională. Astfel, ea va trebui să identifice regiunile ce urmează să fie 
compuse din mai multe judeţe învecinate – prin denumirile lor – dar şi capitala de 
regiune. Alcătuirea efectivă a regiunilor va trebui să aibă la bază o viziune 
interdisciplinară a specialiştilor din diverse domenii precum: economişti, sociologi, 
istorici, geografi, urbanişti. 

g) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu 
modificările şi completările ulterioare33urmează să ţină cont de noua categorie de 
autorităţi alese şi ar trebui să fie completată cu reglementarea atribuţiilor 
autorităţilor administraţiei publice regionale în domeniul amenajării teritoriului şi 
al urbanismului, în vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile 
a teritoriului naţional. Există însă şi la ora actuală, dispoziţii cu caracter general 
privind domeniul de activitate care vizează nivelul regional, precum art. 8 potrivit 
căruia „activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al 
României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării spaţiale, la nivel 
naţional, regional şi judeţean.” De altfel, în conţinutul întregii legii se regăsesc mai 
multe dispoziţii referitoare la nivelul regional sau la scara interregională, 
ministerul de resort având printre atribuţii şi elaborarea Planului de amenajare a 
teritoriului regional, care fundamentează planurile de dezvoltare regională, 
conform art. 18 alin.(1) lit.c) şi respectiv, atribuţia de iniţiere a planurilor de 
amenajare a teritoriului zonal regional care fundamentează din punct de vedere 
                                                            

32 Republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 225 din 24 martie 2008. 
33 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001. 
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teritorial planurile de dezvoltare regională, potrivit lit.c5 de la acelaşi articol. Este 
vorba în toate aceste dispoziţii legale de regiunile de dezvoltare, ca unităţi 
funcţionale după cum rezultă şi din definiţia sintagmei dezvoltare regională privită 
ca ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 
elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor şi programelor de 
dezvoltare sectorială pe arii geografice, constituite în „regiuni de dezvoltare”, şi 
care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii 
şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate (anexa 2 a legii). Pentru definirea 
conceptului de dezvoltare regională, Comisia Europeană a adoptat, pe baza 
documentelor ce fundamentau dezvoltarea metropolitană durabilă, aprobate la 
Conferinţa de la Rio din 1992, documentul-cadru „Durabilitatea dezvoltării 
urbane: un plan de acţiune”, în anul 1998 şi „Schema de dezvoltare a spaţiului 
comunitar” în anul 1999. Principalele obiective urmărite de proiectul european 
astfel definit sunt dezvoltarea durabilă, competitivitatea echilibrată, coeziunea 
socială, renovarea urbană şi îmbunătăţirea guvernării34. 

Totodată, regionalizarea va afecta şi legile sectoriale în această materie 
precum: Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional – Secţiunea a II-a – Apa35; Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate36; Legea  
nr. 351/2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 
Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi37; Legea nr. 575/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a- Zone de risc 
natural38 şi Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional – Secţiunea a I-a – Reţele de transport39. 

h) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare40 va trebui adaptată în 
situaţia în care noile autorităţi regionale ar urma să primească atribuţia de acordare 
a autorizaţiei de construire pentru anumite construcţii de mare anvergură, de impact 
regional, spre exemplu. 

Acestea ar fi principalele acte normative care ar urma să fie modificate în 
perspectiva regionalizării – cu specificaţia expresă că Legea nr. 2/1968 trebuie abrogată 
şi înlocuită cu o nouă reglementare – cărora li se adaugă însă şi altele precum: Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării 
strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
                                                            

34 Nicoleta Miulescu, Zona metropolitană – între necesitate şi realitate, „Revista de drept 
public”, nr. 4, 2009, p. 83 şi urm. 

35 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1997. 
36 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 152 din 12 aprilie 2000. 
37 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001. 
38 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001. 
39 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 806 din 26 septembrie 2006. 
40 Republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004. 
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judeţene şi locale; O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002; O.G. nr. 53/2002 privind 
Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea  
nr. 96/2003; O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local etc. 

 
IV. Alte consecinţe ale regionalizării 
În sfera puterii executive trebuie regândită organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale, eventual, în sensul desfiinţării celor de la nivel 
judeţean şi înfiinţării acestora doar la nivel regional. La ora actuală, este dificil de 
realizat o evidenţă clară a lor, existând ministere dar şi alte organe centrale de 
specialitate care dispun nu doar de unul, ci chiar de două servicii deconcentrate la 
nivel judeţean. Cu titlu de excepţie, pot exista şi servicii deconcentrate la nivel 
regional, precum Agenţiile regionale de mediu, desfiinţate recent de către actualul 
minister de resort, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

O atenţie specială va trebui acordată şi sferei autorităţii judecătoreşti 
consacrată în capitolul al VI-lea al titlului III din Constituţia României republicată 
şi, implicit, legislaţiei privind organizarea judiciară sub aspectul unei eventuale 
regândiri a organizării instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea. 
Există însă şi posibilitatea unei revizuiri constituţionale a Ministerului Public, în 
sensul clarificării statutului procurorilor, care deşi magistraţi, îşi desfăşoară 
activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului 
ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei, conform art.132 alin.(1) din 
Constituţie, fiind lipsiţi de inamovibilitate.  În prezent, instanţele judecătoreşti sunt 
organizate la nivel de oraş (judecătorii), judeţ (tribunale), 15 Curţi de Apel (din 
anul 1993) iar în vârful ierarhiei se află Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. O soluţie 
poate consta spre exemplu, în organizarea Curţilor de Apel în reşedinţele 
viitoarelor regiuni, în sensul existenţei în fiecare capitală de regiune, a unei Curţi 
de Apel, numărul lor urmând a fi egal cu cel al regiunilor. Opţiunea însă pentru un 
număr de 8 regiuni – respectându-se organizarea acestora stabilită prin Legea 
nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România – s-ar putea să ridice 
probleme ulterioare în actul de justiţie, pentru că ar presupune reducerea numărului 
Curţilor de Apel existente în prezent.  

De altfel, din perspectiva doctrinei franceze, se pare că problema pertinenţei 
celei mai adecvate delimitări teritoriale se ridică cu privire la numeroase servicii 
publice, fie că este vorba despre organizarea judiciară, fie că este vorba despre 
reforma sănătăţii. Teritoriile considerate ca pertinente pot să nu fie aceleaşi în 
funcţie de diferitele servicii publice sau administrative puse în discuţie41. 
                                                            

41 Michel Verpeaux, A la recherche du territoire pertinent, în lucrarea Approches franco-
roumaines face au défi européen. Actes du Colloque anniversaire du Collège Juridique franco-
roumain d’études européennes du 26 novembre 2011 (coord. Elena Simina Tănăsescu), Editura 
Institutul European, Iaşi, 2012, p. 43. 
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Toate considerentele expuse succint în această analiză reprezintă o 
perspectivă sumară – la o primă vedere – asupra modificărilor legislative pe care le 
implică regionalizarea care ar trebui să se realizeze astfel: actele normative să fie 
pregătite şi adoptate în aşa fel încât să intre în vigoare în acelaşi moment cu 
viitoarea Lege de revizuire a Constituţiei (care urmează să conţină şi modificările 
de natură constituţională menţionate în vederea regionalizării) iar ulterior – în baza 
unor dispoziţii legale exprese – să aibă loc primele alegeri generale ale autorităţilor 
regionale.  

Nu putem să ignorăm în finalul succintului inventar legislativ realizat şi 
beneficii ale regionalizării aşa cum sunt acestea evocate în literatura de specialitate. 
Privind regionalizarea ca având un caracter pur administrativ, fără absolut nicio 
nuanţă politică (deziderat imposibil de realizat în practică, în opinia noastră) sau 
competenţe legislative, un autor identifică următoarele avantaje incontestabile ale 
acesteia: creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale, întărirea forţei 
colectivităţilor locale şi implicit, a capacităţii administrative a acestora, asigurarea 
unei reale coeziuni economico-sociale şi dezvoltări durabile, în măsură să elimine 
disparităţile în plan intern şi extern precum şi realizarea unui grad înalt de 
descentralizare şi deconcentrare42. 

Este un adevăr cu valoare de axiomă – se susţine pe aceeaşi linie de idei – că 
numai colectivităţi teritoriale locale suficient de mari şi, prin aceasta, suficient de 
puternice pot fi cu adevărat autonome, pot dispune de forţa financiară necesară 
unei veritabile autonomii decizionale, în condiţiile amplificării ariei de competenţe 
materiale43. 

Rămâne însă deschisă întrebarea cu privire la modalitatea în care să se 
realizeze aceste deziderate: prin crearea unui nou nivel intermediar sau prin 
mărirea dimensiunilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivel intermediar deja 
existente ?  

 
 

 
 

                                                            
42 Virgil Panduru, Aderarea României la Uniunea Europeană, temei ai unei noi arhitecturi 

administrativ-instituţionale, „Revista de drept public”, nr. 2, 2007, p. 82. 
43 Corneliu Liviu Popescu, loc. cit., „Revista de drept public”, nr. 1, 1998, p. 105. 



ABUZUL DE MAJORITATE ÎN MATERIE SOCIETARĂ  
DIN PERSPECTIVA ART. 127 DIN LEGEA NR. 31/1990 

Gheorghe BUTA* 

Abstract. The social interest and the interest of company shareholders is the starting point 
in analyzing the abuse of majority in the company life. The abuse of majority represents 
discretional exercise of the right to vote of the majority shareholder in view of achieving his 
individual interests to the detriment of the social interest and with the purpose of prejudicing the 
minority shareholders. 

In respect of the method for enforcing the provisions of art. 127 of Law no. 31/1990 on 
sanctioning the abuse of majority, two directions have been outlined in doctrine and case law: the 
first, according to which breach of this legal text by the majority shareholder is not ground for 
annulment of the decision of the general meeting, but only triggers his liability for damages to the 
company and, the second one, according to which the respective breach may also trigger the 
annulment of the decision of the general meeting. 

In court practice, widely presented and analyzed – especially that of the High Court of 
Cassation and Justice – both tendencies have been displayed, but case law (especially that of the 
Supreme Court) has lately been directed more firmly and with more arguments towards the 
solution of sanctioning the abuse of majority by inclusively annulling the decision of the general 
meeting. In order to completely and permanently clarify this issue, proposal is made, de lege 
ferenda, to amend the text of art. 127 in terms of also expressly providing for this sanction in case 
of breaching this article. 

 
Key words: art. 127 of Law no. 31/1990, sanctioning the abuse of majority, prejudicing the 

minority shareholders. 
 
 

1.  Interesul general al societăţii (comerciale)1 
Societăţile comerciale au fost, de la apariţia lor în diverse forme, şi sunt şi 

în prezent, cel mai adecvat instrument juridic şi cadru de organizare pentru 
captarea şi dirijarea energiilor umane şi a resurselor materiale şi financiare, în 
vederea atât a realizării unor scopuri sociale cât şi pentru satisfacerea unor 
interese personale ale întreprinzătorilor. 

Societatea comercială a fost definită ca „o grupare de persoane constituită 
pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care 
                                                            

* Doctor în drept, Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române; juridic_institut@yahoo.com. 
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asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru desfăşurarea unei 
activităţi comerciale (activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii) în 
scopul realizării şi împărţirii profitului rezultat”2. 

Potrivit unui alt autor, care accentuează natura instituţională în dauna 
naturii contractuale, societatea comercială poate fi definită ca o întreprindere, pe 
care una sau mai multe persoane o organizează prin actul constitutiv, în vederea 
realizării de beneficii, ca subiect de drept autonom sau şi fără această însuşire, 
afectându-i bunurile necesare pentru a îndeplini actele şi faptele de comerţ 
specifice obiectului statutar de activitate3. 

Observăm că, deşi nici una din cele două definiţii – ca şi multe altele din 
literatura juridică română şi străină – nu se referă în mod expres, direct, la 
interesul societăţii comerciale şi, respectiv, la interesul comun al asociaţilor, ele 
trimit, implicit, la existenţa unui asemenea interes, ca o condiţie esenţială a 
existenţei şi funcţionării unei societăţi comerciale. Dar interesul social şi cel al 
asociaţilor constituie şi punctul de plecare în analiza abuzului de majoritate sau 
de minoritate în viaţa societară şi, în special, în luarea hotărârilor în adunarea 
generală a asociaţilor sau acţionarilor. 

Codul civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 oferă, în art. 1881 
(„Noţiunea”) alin. (1) o definiţie a contractului de societate, care, păstrând 
caracterul de generalitate firesc, nu contrazice  definiţiile de mai sus: „ Prin 
contractul de societate două sau mai multe persoane se obligă reciproc să 
coopereze pentru desfăşurarea unei activităţi şi să contribuie la aceasta prin 
aporturi băneşti, în bunuri, în cunoştinţe specifice sau prestaţii, cu scopul de a 
împărţi beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta”. 

Interesul social sau, mai exact, interesul general al societăţii (comerciale) 
este o noţiune de neevitat în dreptul societăţilor (comerciale), dar extrem de greu, 
dacă nu imposibil, de prins într-o definiţie4, deşi este frecvent folosită de 
                                                            

1  Prin art. 18 din Legea nr. 76/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, a fost modificată Legea nr. 31/1990 în sensul înlăturării termenului 
„comercială” din sintagma „societate comercială”, fiind modificat chiar şi titlul acestei legi, care a 
devenit „Legea societăţilor”. O critică dură, dar  întemeiată, cu privire la această modificare a se 
vedea în St. D. Cărpenaru, Dreptul comercial – între continuitate şi contestare, „Dreptul”, 2012,  
nr. 10, p. 11–22. 

2 St. D.  Cărpenaru, Tratat de drept comercial român conform noului Cod civil, ediţia a 3-a, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012  p. 121. Autorul, după ce examinează noile tendinţe în 
definirea societăţii comerciale (în sensul că latura instituţională, legată de personalitatea juridică, ca 
efect al legii, este precumpănitoare în dauna laturii contractuale, reprezentată de voinţa asociaţilor) 
consideră că „definiţia tradiţională a societăţii comerciale îşi păstrează valoarea şi în condiţiile 
actuale. Ea reprezintă cheia de boltă a înţelegerii principiilor de constituire, organizare şi 
funcţionare a societăţilor comerciale” (p. 125). Cu privire la natura predominant instituţională a 
societăţii comerciale a se vedea I. Schiau, Drept comercial, Editura Hamangiu, Bucureşti 2009,  
p. 91–92; C. Gheorghe, Societăţi comerciale „Voinţa asociaţilor şi voinţa socială”, Editura All 
Beck, 2003, p. 6 şi urm. 

3 O. Căpăţână, Societăţile comerciale, ediţia a 2-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 62. 
4 R.N. Cătană, Rolul justiţiei în funcţionarea societăţilor comerciale, Editura Lumina Lex, 

Bucureşti, 2003, p. 238. 
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jurisprudenţă – ca şi de doctrină – în stabilirea şi descrierea abuzului de majoritate 
(sau minoritate). 

Potrivit unei analize liberal-contractuale interesul social ar fi suma 
intereselor personale ale asociaţilor, iar societatea un bun al asociaţilor construit 
în jurul unui nod de contracte, fundamentat pe dreptul de proprietate al asociaţilor 
şi pe mandatul acordat administratorilor. Acceptarea de către membrii grupului 
societar al instituţiei societare se face numai în vederea urmăririi scopului comun 
al tuturor asociaţilor, care constă în îmbogăţirea acestora, în participarea la 
beneficii5. 

În schimb, potrivit tezei instituţionale, susţinută de doctrina modernă a 
întreprinderii, societatea (comercială) este, în esenţă, o tehnică, un instrument 
juridic ce permite întreprinderii să se organizeze din punct de vedere juridic6. În 
consecinţă, interesul social se detaşează de persoana asociaţilor, spre a îngloba 
interesul salariaţilor de avea un loc de muncă, al creditorilor de a  avea un debitor 
solvabil, al furnizorilor şi clienţilor de a întreţine relaţii de colaborare stabile şi 
bazate pe încredere, chiar şi al statului de a dispune de un contribuabil eficient. 
De aceea, atitudinea şi interesele personale ale asociaţilor nu trebuie să afecteze 
ţelurile proprii ale persoanei juridice care este societatea comercială, al cărei 
interes de a asigura prosperitatea şi continuitatea întreprinderii pe care o 
organizează este superior intereselor individualiste şi efemere ale părţilor la 
contractul de societate7. 

În continuarea acestei concepţii s-a subliniat că interesul societăţii 
comerciale, entitate privită ca un subiect de drept distinct, capabil să exercite în 
nume propriu drepturi şi să-şi asume obligaţii, se constituie într-un interes 
superior intereselor individuale ale acţionarilor8. 

De altfel, acelaşi autor, vorbind despre principiile drepturilor acţionarilor, 
fixează ca principiu fundamental principiul preeminenţei (priorităţii) interesului 
social, încadrat de principiul majorităţii şi al protecţiei investitorilor, urmate de 
principiul egalităţii în drepturi, cel al liberei negociabilităţi a acţiunilor şi cel al 
liberei exercitări a dreptului de vot9. 

Examinând abuzul de majoritate şi căutând criteriile pentru aprecierea 
existenţei lui, un autor10 exprimă, în acest context, opinia că noţiunea de interes 
social coincide cu interesul comun al asociaţilor de a-şi spori patrimoniul 
personal prin prisma prosperităţii întreprinderii căreia i-au pus bazele. Aceasta 
presupune, pe de o parte, dorinţa tuturor asociaţilor de a se îmbogăţi prin 
                                                            

5 J. Flour, J.-L Aubert, Les obligations, tome I, Armand Colin, Paris, 1996, nr. 515. 
6 J. Pailluseau, Les fondements du droit moderne des sociétés, J.C.P. (Semaine juridique),  

ed. G 1984, I, nr. 3148. 
7 R.N. Cătană, op. cit., p. 241. 
8 C. Duţescu, Drepturile acţionarilor, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 12. 
9 Ibidem. 
10 R.N. Cătană, op. cit., p. 254–255. Autorul îl citează şi pe N. Leogourd, L'annulation pour 

abus de droit des délibérations d'assemblées générales, în R.T.D. com. 1962, p. 1 şi urm. 
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utilizarea instrumentului societar şi, pe de altă parte, împărţirea loială, conformă 
cu prevederile legii şi ale actului constitutiv, a beneficiilor, cu condiţia esenţială 
ca sporirea patrimoniului asociaţilor să fie legală şi morală. Din acest ţel comun 
provine şi egalitatea asociaţilor, care presupune ca puterea, pe care contractul de 
societate şi organizarea legală a societăţii o acordă unora dintre asociaţi să nu fie 
deturnată în scopul dobândirii unor avantaje prin excluderea celorlalţi de la 
împărţirea lor. Interesul social nu este un interes abstract al persoanei juridice ci, 
ca noţiune specifică dreptului societăţilor comerciale, este destinat protecţiei 
asociaţilor indiferent de ponderea acestora în societate. 

În chiar rândurile următoare autorul aduce o atenuare opiniei exprimate 
foarte ferm mai sus, arătând că „chiar dacă interesul social reprezintă altceva 
decât interesul comun al asociaţilor, atunci acesta din urmă este criteriul suficient 
pentru stabilirea existenţei abuzului”. După care mai adaugă: „în fine, dacă cele 
două noţiuni sunt distincte, atunci, în nici un caz, nu este oportună ierarhizarea 
lor, pe care doctrina şi jurisprudenţa o promovează inert, în sensul superiorităţii 
interesului social faţă de interesul comun al asociaţilor”11. 

 
2. Abuzul de majoritate 
Autonomia societăţii (comerciale), ca persoană juridică, faţă de asociaţi se 

manifestă nu doar prin atribute proprii de identificare şi independenţă 
patrimonială ci mai ales prin aptitudinea de a avea o voinţă de sine-stătătoare, 
generată de voturile asociaţilor în societatea de persoane sau de voturile 
acţionarilor în societatea de capitaluri. 

Aşa cum s-a reţinut în jurisprudenţă „în cadrul societăţilor comerciale 
voinţa persoanei juridice se realizează prin voinţa celor ce o compun, constituiţi 
în adunarea generală a asociaţilor” iar „voinţa persoanei juridice ca subiect de 
drept, produce efecte juridice numai dacă este exprimată în condiţiile legii”12. 

Ca efect al personalităţii juridice, în societăţile de orice fel – şi nu numai – 
voinţa societăţii este voinţa majoritară care devine hotărâtoare şi obligatorie. 
Deci la baza formării voinţei sociale stă principiul majorităţii care, în prezent, se 
aplică tuturor societăţilor (comerciale), indiferent de forma juridică. Practic, prin 
dispoziţiile legale aplicabile societăţilor (comerciale) se crează o prezumţie, în 
sensul că voinţa majorităţii echivalează cu voinţa socială, respectiv că majoritatea 
reprezintă interesul social. 

În cazul societăţilor pe acţiuni principiul majoritar înseamnă preeminenţa 
voinţei deţinătorilor majorităţii capitalului social, exprimată în cadrul adunărilor 
generale, în faţa voinţei celorlalţi acţionari13. Deci avem de a face, în fapt, cu o 
majoritate de capital şi nu cu una de persoane. Principiul majorităţii presupune că 
                                                            

11 R.N. Cătană, op. cit., p. 256–257. 
12 Curtea Supremă de Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 293 din 12 iulie 2003, în B.J. 

2003, p. 214. 
13  C. Duţescu, op. cit., p. 15. 
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minoritatea trebuie să se supună hotărârilor luate de acţionarul sau acţionarii care 
deţin majoritatea drepturilor de vot într-o societate comercială. De altfel art. 132 
alin. (1) din Legea nr. 31/1990 prevede în mod ritos „hotărârile luate de adunarea 
generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru 
acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra”. 

Aplicarea principiului majorităţii în formarea voinţei societare este însă 
limitată de apariţia sau manifestarea abuzului de drept, a abuzului de majoritate. 

Într-o decizie a casaţiei franceze, abuzul de majoritate a fost calificat ca o 
exercitare discreţionară a dreptului de vot de către acţionarul majoritar în vederea 
realizării intereselor sale individuale, în dauna interesului social şi în scopul 
prejudicierii acţionarilor minoritari14. 

Se poate observa că se iau în considerare două condiţii cumulative pentru 
existenţa abuzului de majoritate: pe de o parte, luarea hotărârii în unicul scop de 
a favoriza majoritatea în detrimentul acţionarilor minoritari şi interesului social, 
ceea ce duce la ruperea egalităţii dintre acţionari şi constituie elementul obiectiv 
al abuzului iar, pe de altă parte, ruperea egalităţii dintre acţionari trebuie să fie 
conştientă, intenţională, adică cu intenţia de a prejudicia acţionarii minoritari, ca 
element subiectiv al abuzului. 

Este important de subliniat că principiul egalităţii în drepturi a acţionarilor 
este consacrat în legislaţia română în art. 94 alin. (l) din Legea nr. 31/1990 
potrivit căruia „acţiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă posesorilor 
drepturi egale”. Egalitatea în drepturi are însă un caracter relativ întrucât, în 
societăţile pe acţiuni, ea se raportează la drepturile ataşate acţiunilor de acelaşi 
tip, din aceiaşi clasă, şi nu se referă la o egalitate perfectă în drepturi între 
acţionarii unei societăţi, indiferent de participaţia lor la capitalul social. 

Aşa cum am arătat, existenţa abuzului presupune ruptura intenţionată a 
egalităţii de statut juridic a asociaţilor de către acţionarii majoritari, întrucât nu 
constituie abuz orice decizie a majorităţii care provoacă nemulţumirea asociaţilor 
minoritari. Elementul intenţional este singurul care permite distincţia, adeseori 
neevidentă, dintre exercitarea abuzivă a dreptului de vot şi eroarea de gestiune15. 
Astfel o hotărâre nu poate fi considerată abuzivă prin simplul fapt că aplicarea ei 
dezavantajează societatea sau ameninţă proprietatea acesteia. 

În aprecierea abuzului de majoritate este important de examinat şi 
atitudinea acţionarilor minoritari, respectiv dacă aceştia au făcut demersuri de 
avertizare a majorităţii asupra ruperii egalităţii prin decizia adoptată, sau dacă 
acţionarii majoritari au ignorat această intervenţie. Dacă acţionarii minoritari au 
adoptat o atitudine pasivă se poate presupune că au achiesat la hotărârea 
majoritară sau, dacă nu, va fi foarte greu de dovedit intenţia de prejudiciere.  
Într-un asemenea caz, sunt utile elemente exterioare procesului decizional, cum 
                                                            

14 Cass., decizia comercială din 18 aprilie 1961, apud J.C.P. (Semaine juridique), II, p. 12164. 
15 R.N. Cătană, op. cit., p. 247. 
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ar fi faptul că avantajul obţinut de pe urma aplicării hotărârii este rezervat numai 
acţionarilor majoritari. 

Pornind de la dublul criteriu al abuzului, consacrat de doctrină – 
contrarietatea hotărârii faţă de interesul general al societăţii şi necesitatea ca 
hotărârea să fi fost luată cu unicul scop de a favoriza o categorie a asociaţilor în 
detrimentul celeilalte – şi subliniind neajunsurile acestuia datorate, în special, 
caracterului prea cuprinzător al noţiunii de interes, astfel cum este prezentată în 
general în doctrină, un autor16 se întreabă cum ar putea fi o decizie socială, în 
acelaşi timp conformă cu interesul social şi luată în unicul scop de a favoriza 
acţionarii majoritari în detrimentul celor minoritari? Acţionarii care guvernează 
societatea cu ţelul de a obţine avantaje personale, de la care ceilalţi sunt excluşi, 
nu pot acţiona în interes social. Aceasta chiar dacă societatea îşi îmbogăţeşte 
patrimoniul în urma hotărârii, întrucât este deturnată destinaţia legală a acestuia 
de a profita toţi acţionarii, conform cotei de participare la capital. Abuzul nu este 
condiţionat de însărăcirea patrimoniului social. 

De aceea, se propune un criteriu unic, suficient pentru reţinerea abuzului şi 
anume, contrarietatea hotărârii organului social cu interesul comun al asociaţilor, 
concepţie reţinută în dreptul britanic şi american, unde abuzul este determinat 
prin noţiunile de oppression şi fraud, al căror conţinut presupune, pur şi simplu, 
prejudicierea celorlalţi asociaţi, prin încălcarea obligaţiei fiduciare şi de echitate 
ce cade în sarcina oricărui membru al grupului social17. 

Ne exprimăm acordul cu acest punct de vedere considerând că, şi dacă se 
operează şi cu noţiunea de interes general al societăţii, pentru identificarea şi 
stabilirea existenţei sau inexistenţei abuzului de majoritate este necesar a fi avut 
în vedere şi interesul comun al asociaţilor, respectiv al acţionarilor, pentru că 
dacă toţi asociaţii/acţionarii suportă efectele negative ale unei hotărâri luate de 
majoritate sau beneficiază de avantaje de pe urma ei, în conformitate cu 
prevederile statutare, nu mai există abuz. Abuzul se conturează atunci când prin 
decizia luată de ei acţionarii majoritari dobândesc avantaje în detrimentul 
acţionarilor minoritari. Aceasta întrucât din scopul comun de a obţine beneficii 
prin îmbogăţirea patrimoniului social provine şi egalitatea acţionarilor, care 
presupune ca puterea conferită unor acţionari prin prevederile legale şi societare 
să nu fie deturnată în scopul dobândirii unor avantaje prin excluderea celorlalţi de 
la împărţirea lor. 

În sprijinul acestui punct de vedere vin şi prevederile art. 1361 din Legea 
nr. 31/1990, introduse prin Legea nr. 441/2006, potrivit cărora „acţionarii trebuie 
să îşi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari” precum şi cele ale art. 210 din 
Legea pieţei de capital nr. 297/2004: alin. (1) „sunt interzise folosirea în mod 
                                                            

16 Idem, p. 251. 
17 R.N. Cătană, op. cit., p. 254. 
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abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de 
angajat al societăţii, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca 
obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor 
instrumente financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora” şi 
alin. (2) „deţinătorii valorilor mobiliare trebuie să îşi exercite drepturile conferite 
de acestea cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime 
ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii, în caz contrar fiind 
răspunzători pentru daunele provocate”. 

În continuare ne vom opri asupra unei manifestări particulare care poate, în 
funcţie de criteriul/criteriile examinate, să îmbrace forma abuzului de majoritate, 
respectiv încălcarea obligaţiei reglementate de art. 127 din Legea nr. 31/1990. 
Aceasta deoarece, în practică, s-a dovedit că abuzul de majoritate se manifestă cel 
mai frecvent cu ocazia exercitării dreptului de vot în cadrul adunărilor generale, 
mai precis atunci când acţionarii/acţionarul majoritar participă (şi nu se abţine) la 
votarea unei operaţiuni în care ei/el au un interes contrar celui al societăţii. 

 
3.  Doctrina juridică cu privire la aplicarea prevederilor art 127 din Legea 

nr. 31/1990 
Articolul 127 din Legea nr. 31/1990 dispune, în alin. (1), „acţionarul care, 

într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, 
un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările 
privind acea operaţiune” şi în alin. (2) „acţionarul care contravine acestei 
dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu 
s-ar fi obţinut majoritatea cerută”. 

În interpretarea acestui text, în doctrină s-au continuat două direcţii: 
A) 3.1. Potrivit unei prime direcţii, întemeiată pe interpretarea literală şi 

sistematică a textului în discuţie, încălcarea obligaţiei prevăzute de acest text 
legal de către acţionar nu constituie un motiv de anulare a hotărârii adunării 
generale. Încălcarea interdicţiei din art. 127 este sancţionată numai prin 
răspunderea acţionarului pentru daunele aduse societăţii, dacă fără votul său nu  
s-ar fi format majoritatea necesară18. 

Un autor, deşi îşi însuşeşte interpretarea potrivit căreia „încălcarea 
obligaţiei de a se abţine de la deliberare a acţionarului ce are un interes contrar 
                                                            

18 S. David, în St. D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăţilor comerciale. 
Comentariu pe articole, ediţia a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 475; se consideră că 
această răspundere este civilă delictuală. În acelaşi sens, Gh. Piperea, Societăţi comerciale. Piaţă de 
capital. Acquis comunitar, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p.121; S. Popa, Societăţile comerciale, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 75. Un alt autor după ce, trimiţând la o decizie a 
instanţei supreme, susţine  că „încălcarea dispoziţiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 nu 
constituie motiv de nulitate a hotărârii adunării generale”, la doar câteva alineate revine şi arată, fără a 
preciza dacă are sau nu în vedere şi situaţia prevăzută de art. 127 că „ hotărârile adunării generale 
luate prin exercitarea abuzivă a dreptului de vot pot fi anulate în condiţiile Legii nr. 31/1990”  
(S. D. Cărpenaru, op. cit., p. 199, nota 3 subsol şi p. 200). 
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aceluia al societăţii nu conduce la anularea hotărârii, ci doar atrage răspunderea 
acestuia pentru daune cauzate societăţii" critică prevederea din art. 127 apreciind 
că, în acest caz, legiuitorul „a încurcat sancţiunile" întrucât este mai potrivit ca 
„tocmai acolo unde un acţionar a votat în sensul încheierii contractului păgubos 
să poată fi posibilă promovarea unei acţiuni în anulare”19. 

B) 3.2. Potrivit celei de a doua direcţii, în care opiniile sunt exprimate cu 
diverse nuanţări, încălcarea prevederilor art. 127 din Legea nr. 31/1990 poate să 
atragă şi nulitatea hotărârii adunării generale, nu doar răspunderea acţionarului 
pentru daunele produse societăţii. 

Astfel, într-o opinie, deşi se reţine că nerespectarea interdicţiei instituite de 
alin. (1) al art. 127 nu atrage, în principiu, nulitatea hotărârii AGA ci doar 
obligarea la despăgubiri, se continuă arătându-se că „în temeiul exigenţelor art. 
1361, nu este exclusă nici anularea hotărârii luate cu votul unui acţionar aflat în 
conflict de interese cu societatea, dacă acel vot a fost rezultatul unui abuz de 
majoritate, spre exemplu”20. 

Într-o altă opinie se arată că sancţiunea legală a nerespectării obligaţiei 
instituite de art. 127 este obligarea asociatului la repararea tuturor prejudiciilor 
create societăţii prin decizia respectivă, interesul social fiind protejat astfel, fără 
punerea în discuţie a validităţii hotărârii luate prin neîndeplinirea obligaţiei de 
abţinere de la vot. „În schimb, interesul comun al asociaţilor, odată violat prin 
luarea unei decizii în favoarea unor asociaţi şi în detrimentul celorlalţi, devine un 
temei de intervenţie a justiţiei în vederea invalidării hotărârii adunării generale, în 
urma constatării deturnării abuzive a puterii (majoritare sau de minoritate de 
blocaj) deţinute de autori în structura societăţii”21. 

În acelaşi sens se reţine că, „dacă fără votul acţionarului obligat să se 
abţină în temeiul art. 127, nu se forma majoritatea necesară adoptării sau 
respingerii rezoluţiei respective, sancţiunea nu poate fi decât nulitatea absolută a 
hotărârii adunării generale”22. 

Ne ataşăm acestei ultime direcţii şi susţinem, pentru argumentele arătate la 
analiza abuzului de majoritare, că încălcarea prevederilor art. 127 din Legea nr. 
31/1990, cel puţin în cazul în care îmbracă forma abuzului de majoritate, poate fi 
sancţionată şi prin anularea, de către instanţa de judecată, a hotărârii adunării 
generale. În acelaşi timp, de lege ferenda, propunem modificarea acestui text în 
sensul arătat şi pentru înlăturarea definitivă a ambiguităţilor pe care le-a generat 
                                                            

19 L. Săuleanu, Societăţile comerciale. Adunările generale ale acţionarilor, Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2008, p. 275–276. Într-un comentariu ulterior, acelaşi autor afirmă că „în cazul unui abuz 
de majoritate constatarea acestuia conduce la anularea hotărârii astfel adoptate” („Pandectele 
Române”, 2011, nr. 4, p. 173 notă la decizia nr. 4199 din 2 decembrie 2010 a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, Secţia comercială). 

20 T. Prescure, în I. Schiau, T. Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Analize şi 
comentarii pe articole, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 346–347. 

21 R.N. Cătană, op. cit., p. 257. 
22 C. Duţescu, op. cit., p. 252. 
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şi încă le mai generează, în special în practica instanţelor. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât legiuitorul, cu ocazia adoptării noului Cod civil, nu s-a preocupat de 
reglementarea şi sancţionarea abuzului de majoritate în cadrul societăţii (Cartea 
a-V-a „Despre obligaţii”, Titlul IX „Diferite contracte speciale”, Capitolul VII 
„Contractul de societate”) deşi prin art. 1910 „Hotărârile privind societatea” alin. 
(2) a instituit principiul majorităţii în luarea hotărârilor: „Hotărârile cuprinse la 
societate se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor, dacă prin contract sau prin 
lege nu se stabileşte altfel”. 

Nuanţând un pic lucrurile, dorim să subliniem că, aşa cum rezultă şi din 
jurisprudenţa analizată în continuare, în unele cazuri este dificil de examinat şi de 
apreciat, anterior votului în adunarea generală, că acţionarul majoritar ar avea un 
interes propriu contrar interesului social, întrucât acest caracter „contrar” se 
relevă abia ulterior, din modul în care acţionarul şi-a exercitat dreptul de vot, 
respectiv, urmărind şi impunându-şi, prin votul majoritar, interesul său împotriva 
interesului social. 

Nu în ultimul rând, ni se pare util să precizăm că analiza de până acum, cât 
şi cea care urmează, cu privire la practica instanţelor, referitoare la constatarea şi 
sancţionarea abuzului de majoritate, îşi are aplicare, credem, şi în cazul 
societăţilor (comerciale) ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionarea pe piaţa 
de capital, în condiţiile Legii nr. 297/2004, chiar dacă în această lege nu întâlnim 
un text similar art. 127 din Legea nr. 31/1990, dar avem art. 210 alin. (2), care, ca 
şi art. 1361  din Legea nr. 31/1990, instituie obligaţia acţionarilor să îşi exercite 
drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
celorlaţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii comerciale.  

 
4. Art. 127 din Legea nr. 31/1990 în jurisprudenţă 
Ca şi doctrina şi practica judiciară s-a orientat spre două direcţii în 

aplicarea prevederilor art. 127 din Legea nr. 31/1990 – şi când a fost cazul, şi ale 
art. 210 din Legea nr. 297/2004 – şi acest fapt s-a observat nu numai la nivelul 
tribunalelor şi curţilor de apel, ci şi la nivelul instanţei supreme. 

A.  Încălcarea prevederilor art. 127 din Legea nr. 31/1190 nu constituie 
motiv de anulare a hotărârii adunării generale 

Curtea de Apel Cluj, în decizia nr. 609/2003, a reţinut că, nerespectarea 
dispoziţiei art. 127 (la acea dată, art. 126) „este sancţionată conform alin. (2) al 
articolului menţionat de atragerea răspunderii acţionarului pentru daunele 
produse societăţii, dacă fără votul său nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. Prin 
urmare, într-o astfel de ipoteză sancţiunea constă într-o eventuală obligare a 
acţionarului la plata unor daune şi nu în anularea hotărârii adoptate în aceste 
condiţii”23. 
                                                            

23  Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială, decizia nr. 609 din 10 aprilie 2003, în „Buletinul 
Jurisprudenţei” 2003, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 267. 
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În speţă fusese atacată de către acţionarul minoritar hotărârea adunării 
generale adoptată cu votul acţionarului majoritar A.P.A.P.S., prin care s-a decis 
transformarea fondurilor acordate cu titlu gratuit societăţii pârâte în fonduri 
recuperabile, ce urmau a fi recuperate de acţionarul majoritar, agravând situaţia 
economico-financiară a societăţii pârâte, aflată în închidere operaţională. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 2283/200724 a admis 
recursul declarat de societatea pârâtă şi a respins acţiunea reclamantului acţionar 
minoritar pentru anularea hotărârii adunării generale a societăţii pârâte prin care 
s-a hotărât, cu votul acţionarului majoritar, care nu s-a abţinut, cesionarea 
datoriei pe care acţionarul majoritar o avea către societatea pârâtă. Precizăm că, 
prin decizia nr. 137/2006 Curtea de Apel Ploieşti, a anulat, în temeiul art. 127 
hotărârea adunării generale, reţinând că sancţiunea răspunderii civile, prevăzută 
de alin. (2) nu exclude posibilitatea celorlalţi acţionari de a obţine anularea 
hotărârii care contravine intereselor societăţii. Instanţa supremă a reţinut, în 
schimb, că dispoziţiile art. 127 alin. (2) stipulează că sancţiunea pentru 
neabţinerea de la vot este răspunderea pentru daunele produse societăţii iar nu 
anularea hotărârii adoptate în aceste condiţii, adăugând că „legea restrânge 
posibilitatea de contestare a hotărârilor adunării generale la motive de legalitate, 
nu şi de oportunitate, iar sintagma interes al societăţii la care face trimitere 
instanţa de apel, fără a o concretiza în vreun fel, se circumscrie în sfera 
oportunităţii, limitându-se, în speţă, la o decizie de afaceri patrimonială”. Tot pe 
tărâmul „oportunităţii decizionale” situează într-o altă25 decizie, instanţa supremă 
aprecierea abuzului de majoritate, dar adaugă totuşi, că pentru a fi în situaţia 
abuzului de majoritate, ar trebui „să se dovedească exercitarea cu rea-credinţă a 
dreptului de vot din partea majoritarilor dar şi deturnarea votului de la scopul şi 
finalitatea legală”. 

În acelaşi sens s-a pronunţat instanţa supremă şi prin decizia nr. 
1973/200826, în care, după ce reţine, în mod corect, că „de vreme ce dreptul de 
vot al acţionarului are o funcţie socială, este justificată interdicţia aplicabilă 
acţionarului de a vota în privinţa unor probleme în care interesul său personal 
prevalează,  revine şi afirmă că” din interpretarea gramaticală şi sistematică a art. 
127 alin. (2) rezultă însă că încălcarea acestei obligaţii nu constituie un motiv de 
anulare a hotărârii adunării generale. Încălcarea interdicţiei din art. 127 este 
sancţionată numai prin răspunderea acţionarului pentru daunele aduse societăţii, 
dacă fără votul său nu s-ar fi format majoritatea necesară”. În speţă acţionarul 
                                                            

24 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 283 din 12 iunie 2007,  în 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Jurisprudenţa  Secţiei comerciale pe anul 2007, Editura 
Hamangiu, 2008, p. 32–34. 

25  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 1037 din 26 martie 2009, 
nepublicată. 

26 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 1973 din 5 iunie 2008, în 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Jurisprudenţa Secţiei comerciale pe anul 2008, Editura Hamangiu, 
2009, p. 43–45. 
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majoritar al societăţii pârâte votase pentru majorarea capitalului social, prin 
compensarea unor creanţe ale sale faţă de societatea pârâtă şi, cu votul său, 
hotărârea a fost adoptată. 

Curtea de Apel Timişoara, în complet de divergenţă şi cu majoritate de 
voturi, prin decizia nr. 104/200827 a reţinut că încălcarea interdicţiei din art. 127 
„este sancţionată numai cu răspunderea acţionarului pentru daunele aduse 
societăţii iar nu cu nulitatea hotărârii adoptate în aceste condiţii". Această soluţie 
a fost confirmată de instanţa supremă, prin decizia nr. 775/200928, în care se arată 
că „în conformitate cu prevederile stipulate la alin. (2) singura sancţiune a 
încălcării acestei interdicţii de către acţionarul care contravine dispoziţiilor alin. 
(1) este angajarea răspunderii sale, fără ca valabilitatea hotărârii astfel adoptate să 
fie, aşadar, afectată”. 

În speţă, societatea acţionar majoritar al societăţii pârâte a votat împotriva 
propunerii de atragere a răspunderii preşedintelui consiliului de administraţie, 
pentru anumite transferuri de bunuri din patrimoniul societăţii pârâte în 
patrimoniul societăţii acţionar majoritar (al cărei asociat şi preşedinte este aceeaşi 
persoană cu preşedintele consiliului de administraţie al societăţii pârâte). 

Fără a intra în analiza detaliată a unei sentinţe comerciale a Tribunalului 
Comercial Cluj29, întrucât a fost schimbată de instanţa superioară, ni se par 
relevante, chiar îngrijorătoare, pentru problema în discuţie, două aspecte reţinute de 
această instanţă. Pe de o parte, s-a reţinut lipsa de rea-credinţă a acţionarului 
majoritar, fiind evident, din punctul de vedere al judecătorului, că, din moment ce 
societatea, acţionar majoritar la societatea pârâtă, a înfiinţat o societate „fiică”, 
trebuie să-şi protejeze interesele comerciale prin sprijinirea activităţii acesteia, 
inclusiv prin majorări de capital făcute de societatea pârâtă la care societatea 
„mamă” este acţionar majoritar. Aspectele legate de profitabilitatea societăţii 
„fiică”, de renunţarea societăţii „mamă” la sume importante de bani în favoarea 
acesteia, au fost considerate de judecător ca excedând controlului judecătoresc (!). 

Pe de altă parte, judecătorul cauzei a reţinut că acţionarii care deţin 
majoritatea voturilor hotărăsc modul de conducere a activităţii societăţii, 
acţionarii minoritari trebuind să accepte hotărârea, şi a concluzionat că abuzul de 
poziţie majoritară nu este sancţionat de către legislaţia română (!), fiind evident 
că societatea nu poate fi condusă decât cu votul majoritar şi nu de către acţionarii 
minoritari. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 1331/201130, a reţinut că 
„nerespectarea interdicţiei instituite de alin. (1) al art. 127 nu atrage nulitatea 
                                                            

27 Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială, decizia nr. 104 din 26 mai 2008, nepublicată. 
28 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 775 din 9 martie 2009, 

nepublicată. 
29 Sentinţa comercială nr. 311/cc/2008 din 17 martie 2008, nepublicată. 
30  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 1331 din 29 martie 2011, 

nepublicată. 
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hotărârilor adoptate în aceste condiţii ci doar obligarea acţionarului aflat în 
conflict de interese la despăgubiri, dacă prin votul său s-a format majoritatea 
necesară şi societatea a fost prejudiciată” în condiţiile în care se atacase o 
hotărâre A.G.A. prin care, cu votul acţionarului majoritar, s-a aprobat ieşirea 
unor importante sume de bani din patrimoniul societăţii pârâte în folosul exclusiv 
al unei alte societăţi controlată de persoane afiliate acţionarului majoritar (!). 

Într-un mod cel puţin curios de apreciere a abuzului de majoritate, departe 
de oricare din criteriile mai sus analizate, instanţa supremă, în decizia nr. 
2554/200931, susţine că „nu se poate reţine nici încălcarea dispoziţiilor art. 1361 
din Legea nr. 31/1990, întrucât recurentei reclamante ca acţionar minoritar i s-au 
respectat drepturile decurgând din această calitate, aceasta fiind regulat 
convocată şi participând la şedinţa AGOA, exprimându-şi şi votul ca şi ceilalţi 
acţionari prezenţi, …în cauză nefiind posibil a se constata un abuz de majoritate”. 
Ducând mai departe acest raţionament al instanţei supreme s-ar putea ajunge la 
concluzia că nu există abuz de majoritate decât atunci când acţionarul minoritar 
nu este convocat legal, nu este lăsat să participe la adunarea generală şi, dacă 
totuşi participă, este împiedicat să voteze (!). 

În decizia nr. 2625/201132, instanţa supremă analizând aplicarea 
prevederilor art. 127 alin. (1) şi art. 1361 din Legea nr. 31/1990 şi art. 210 alin. 
(2) din legea nr. 297/2004 reţine, în esenţă, că încălcarea acestora, chiar dacă se 
constituie într-un abuz de majoritate, atrage doar răspunderea patrimonială nu şi 
anularea hotărârii adunării generale. Interesante sunt însă formulările (care cu 
greu ar putea fi calificate drept argumente) utilizate: „Cu privire la art. 127 alin. 
(1) din Legea nr. 31/1990, sancţiunea pentru nerespectarea acestuia este expres 
prevăzută de legea comercială, situaţie în care orice speculaţie teoretică este 
superfluă”; „Cât priveşte art. 1361 din Legea nr. 31/1990, acest text de lege, în 
caz de încălcare, atrage tot o sancţiune patrimonială…Sancţiunea pentru cazuri 
concrete şi punctuale de încălcare a obligaţiei de bună-credinţă, respectiv pentru 
comportament abuziv, este una patrimonială şi ea este prevăzută de art. 723 C. 
proc. civ. Prin urmare, sancţiunea pentru exercitarea abuzivă a drepturilor 
procedurale reglementată de legea civilă, lege care se aplică şi în materie 
comercială conform art. 1 C. com, este răspunderea patrimonială, iar nu 
sancţiunea nulităţii vreunui act juridic cu care acestea ar fi în legătură”; art. 210 
alin. (2) din Legea nr. 297/2004 „fără echivoc, dispune asupra sancţiunii 
patrimoniale pentru exerciţiul abuziv al drepturilor de către deţinătorii de valori 
mobiliare, nu asupra sancţiunii nulităţii”; „Este de observat că legea, civilă sau 
comercială, nu a reglementat nici ca excepţie vreo situaţie în care abuzul de 
drept, care este o caracteristică a comportamentului procedural, judiciar sau 
                                                            

31 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 2554 din 22 octombrie 
2009, nepublicată. 

32 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 2625 din 13 septembrie 
2011, „Buletinul Casaţiei”, 2012, nr. 5, p. 19–20. 
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extrajudiciar al unui subiect de drept, să se constituie într-o cauză de nulitate a 
unui act juridic, astfel cum pretinde recurenta reclamantă în acţiunea 
formulată”(!). Această concluzie a instanţei supreme, categorică, unilaterală şi 
generalizatoare, este de natură să ridice multe semne de întrebare şi să ceară nu 
doar nuanţări ci chiar critici severe. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 1840/201133 se pronunţă 
în acelaşi sens, arătat mai sus, respectiv „conform prevederilor din legea specială 
nr. 31/1990 (art. 79 la SNC; art. 127 la societăţile pe acţiuni) şi, din interpretarea 
gramaticală şi sistematică a prevederilor acestor articole de lege, rezultă că 
sancţiunea aplicabilă acţionarului/asociatului care votează în cazul unui 
prezumtiv conflict de interes cu societatea, este răspunderea pentru daune şi nu 
anularea hotărârii AGA. Această normă, care derogă de la dreptul general de vot 
al acţionarului/asociatului fiind o normă specială, atât în cazul în care se aplică 
(ipoteza legală) cât şi sancţiunea prevăzută expres de legiuitor sunt de strictă 
interpretare şi aplicare. Nu se poate aplica la alte cazuri şi nu se aplică altă 
sancţiune decât cea prevăzută în norma specială (răspunderea pentru daune a 
acţionarului). S-a mai reţinut că „semnarea de către administratorii sociali 
ulterior adunării asociaţilor, a unui contract de vânzare-cumpărare (cu societatea 
controlată exclusiv de asociaţii majoritari – n.n., Gh. B.), reprezintă strict o 
problemă de executare a mandatului de vânzare primit de administratori, care nu 
afectează hotărârea AGA şi nu poate reprezenta o cauză de nulitate a hotărârii… 
întrucât nulitatea unui act juridic nu poate opera decât pentru cauze anterioare sau 
contemporane cu naşterea sa”. 

Este important, credem, de arătat, că, prin votul celor doi asociaţi 
majoritari s-a hotărât vânzarea tuturor activelor societăţii pârâte, acestea fiind 
vândute unei alte societăţi controlate doar de asociaţii majoritari, către această 
din urmă societate transferându-se apoi şi întreaga activitate a societăţii pârâte. 

Un alt aspect important ridicat de această decizie îl constituie aplicarea 
prevederilor legale privind conflictul de interese între asociat şi societate, în cazul 
votului în adunarea generală a unei societăţi cu răspundere limitată. Cu privire la 
acest aspect instanţa supremă (ca şi instanţa de fond şi cea de apel) a reţinut că 
„extinderea, prin norme de trimitere conţinute în Legea nr. 31/1990, a 
aplicabilităţii textelor de lege din materia societăţilor pe acţiuni la societăţile cu 
răspundere limitată este de strictă interpretare şi ea este posibilă doar acolo unde 
legiuitorul a stipulat în mod expres acest lucru (ex. art. 197 din Legea nr. 
31/1990). Nu există norme de trimitere pentru aplicarea art. 127 şi 136 la 
societăţile cu răspundere limitată”. Aserţiunea de principiu a instanţei supreme 
este corectă însă surprinde ignorarea (!) de către toate cele trei instanţe care s-au 
pronunţat în cauză a faptului că, potrivit art. 197 alin. (3) „dispoziţiile art. 75, 76, 
77 alin. (1) şi 79 se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată” iar articolul 79 
                                                            

33 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 1840 din 12 mai 2011, 
nepublicată. 
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(invocat de reclamant)34 are un conţinut identic cu cel al art. 127 şi toate 
consideraţiile cu privire la acesta îşi găsesc aplicare mutatis mutandis. 

În ceea ce priveşte art. 1361 este adevărat că el se află în cap. IV 
„Societăţile pe acţiuni” al Legii nr. 31/1990 se referă la „acţionari”, neexistând o 
normă de trimitere, care să-l facă aplicabil, în mod expres, şi la celelalte categorii 
de societăţi comerciale, dar aceasta se datorează credem, doar unei scăpări 
regretabile a legiuitorului, determinată, poate, de introducerea ulterioară a acestui 
text în lege şi necorelarea lui cu celelalte dispoziţii. 

Considerăm că, şi în lipsa unei dispoziţii exprese, acest text îşi găseşte 
aplicabilitatea în cazul tuturor tipurilor de societăţi (comerciale), fiind de 
neconceput ca, în pofida principiilor care guvernează organizarea şi funcţionarea 
societăţilor (comerciale) în general, cerinţa exercitării cu bună-credinţă a 
drepturilor şi respectării drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi ale 
celorlalţi asociaţi/acţionari să se aplice doar în cazul societăţilor pe acţiuni şi în 
comandită pe acţiuni. De altfel, instanţa supremă, în decizia nr. 1470/201135, la 
fel ca instanţele ce au judecat cauza în fond şi apel, a făcut aplicarea prevederilor 
art. 1361, reţinând, în baza acestui text abuzul de majoritate, deşi s-a anulat o 
hotărâre a adunării generale a asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată. 

O situaţie specială, oarecum inedită, este relevată de decizia nr. 2739/2010 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, deşi nu se încadrează în tiparul clasic al 
abuzului de majoritate sau de minoritate36, ridică acelaşi tip de probleme. În speţă 
reclamantul asociat într-o societate cu răspundere limitată l-a chemat în judecată 
pe celălalt asociat solicitând obligarea pârâtului să semneze proiectul de divizare 
al societăţii în care sunt asociaţi cu un număr egal de părţi sociale, proiect 
întocmit conform unei hotărâri luate într-o adunare generală anterioară. Acţiunea 
a fost întemeiată pe teoria abuzului de drept, în condiţiile în care asociatul pârât 
după ce şi-a dat consimţămâmtul la divizare adoptă o poziţie de blocaj, şi a fost 
respinsă de instanţa de fond, soluţia fiind menţinută în apel şi recurs. Aspectele 
concrete ale speţei nu au relevanţă, relevantă fiind însă motivarea adusă de 
instanţa supremă (în concordanţă cu celelalte instanţe) soluţiei pronunţate: „nu 
poate fi vorba nici de abuz de drept aşa cum susţine recurenta în contextul în care 
atât recurentul cât şi intimata sunt asociaţi, cu cote egale de participare, ai 
societăţii supuse divizării”. 
                                                            

34  Art. 79 din Legea nr. 31/1990:  
(1) Asociatul care, într-o operaţiune determinată, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, 

interese contrare acelora ale societăţii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind 
această operaţiune. 

(2) Asociatul care contravine dispoziţiilor alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate 
societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. 

35 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 1470 din 6 aprilie 2011, 
nepublicată. 

36  R.N. Cătană, op. cit., p. 291–293. 
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Fără a intra într-o analiză aprofundată, întrucât situaţia expusă nu face, 
decât tangenţial, obiectul cercetării noastre, dorim să învederem că, în aprecierea 
noastră, instanţele au greşit reţinând că nu putem fi în prezenţa unui abuz de 
drept. Dimpotrivă, în concordanţă cu o opinie exprimată în doctrină37, în raport şi 
de puţinele cazuri semnalate în jurisprudenţa franceză de acelaşi autor, 
considerăm că putem fi în prezenţa unui abuz de egalitate, abuz care poate 
îmbrăca, în cea mai mare parte, trăsăturile unui abuz de minoritate. Aceasta fără a 
ignora caracterul delicat al aprecierii acestui tip de abuz în situaţia unei structuri 
societare egalitară38. 

B. Încălcarea prevederilor art. 127 din Legea nr. 31/1990 poate atrage şi 
anularea hotărârii adunării generale 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 2969/200539 a reţinut: 
„Este adevărat că încălcarea dispoziţiilor art. 126 alin. (1) (actualul art. 127 – n.n., 
Gh. B.) din Legea nr. 31/1990 atrage răspunderea acţionarului cu interese contrare, 
care nu s-a abţinut de la vot pentru daunele produse societăţii, dar această 
răspundere nu exclude posibilitatea celorlalţi acţionari de a obţine şi anularea 
hotărârii ce contravine intereselor societăţii, în conformitate cu art. 131 alin. (2) din 
aceeaşi lege. Aşadar, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, deşi pârâta A.P.A.P.S. 
avea interese contrare în raport de cele ale S.C. „S.” SA, fiind acţionar majoritar, a 
participat la deliberarea privind transformarea fondurilor alocate de fostul F.P.S. 
din sume acordate cu titlu gratuit în sume recuperabile cu titlu de datorie, a 
participat la adoptarea unei hotărâri contrare legii cu o majoritate ce nu s-ar fi 
obţinut fără votul său, sancţiunea ce se impune fiind anularea acesteia”. 

Tot instanţa supremă, prin decizia nr. 1134/200740 a anulat, trimiţând la 
prevederile art. 127 din Legea nr. 31/1990, hotărârea adunării generale 
extraordinare a societăţii pârâte prin care, cu votul acţionarului majoritar s-a 
aprobat acordarea de societatea pârâtă a unui împrumut de până la 3 milioane 
euro, unei societăţi în care asociat unic este acţionarul majoritar al pârâtei. 

Am vrea să relevăm aici şi opinia separată din decizia nr. 104/2008 a Curţii 
de Apel Timişoara, examinată mai sus, în care se susţine, bine şi amplu 
argumentat, că trebuia anulată hotărârea adunării generale, în temeiul art. 1361 şi 
art. 127 întrucât nu există o interdicţie expresă în a anula hotărârea adunării 
generale şi pentru că se aplică principiul potrivit căruia primează interesul social 
în dauna intereselor individuale ale unor acţionari. 
                                                            

37 Idem. 
38 Cu privire la abuzul de minoritate a se vedea R.N. Cătană, op. cit., p. 282–302; Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, nr. 4199 din 2 decembrie 2010, cu notă de L.B. Săuleanu, în 
„Pandectele Române”, 2011, nr. 4, p. 169–178. 

39 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 2969 din 19 mai 2005, 
nepublicată. 

40 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 1134 din 14 martie 2007, în 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Jurisprudenţa Secţiei comerciale pe anul 2007, Editura Hamangiu, 
2008, p. 16–19. 
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Vom cita şi argumentarea unei alte opinii separate la decizia nr. 
1775/200941 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care se înscrie pe linia celei de a 
doua direcţii a jurisprudenţei: 

„Faptul că acţionarul majoritar al pârâtei – S.C. S.A. SA Piteşti – era 
interesat în adoptarea măsurilor anterior menţionate, care se impune cu forţa 
evidenţei, în condiţiile în care acesta a preluat întreaga activitate precum şi 
patrimoniul şi personalul pârâtei S.C. S.A. SA Craiova, situaţie în care textul 
legal anterior citat îi impunea să se abţină de la vot, ceea ce nu s-a întâmplat însă. 

Nu poate fi însă acceptată interpretarea că singura sancţiune aplicabilă este 
obligarea acţionarului care nesocoteşte aceste dispoziţii legale la plata daunelor 
produse societăţii, pentru că legea nu exclude expres posibilitatea anulării 
hotărârii adoptate în aceste condiţii, hotărâri care, de altfel, nu pot fi considerate 
ca fiind conforme cu interesul comun al asociaţilor, câtă vreme acţionarul 
majoritar prin votul său a impus decizia care îi era evident favorabilă. 

Pe de altă parte, această poziţie a acţionarului majoritar încalcă şi 
principiul exercitării cu bună-credinţă a drepturilor de către acţionari, instituit 
prin art.1361 din Legea 31/1990, potrivit căruia „acţionarii trebuie să îşi exercite 
drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale 
societăţii şi ale celorlalţi acţionari”, motiv pentru care, şi din această perspectivă, 
este dificil a se susţine în speţă că hotărârea AGEA este conformă legii şi actului 
constitutiv. 

În altă ordine de idei, în lipsa unei dispoziţii imperative a legii prin care să 
se stabilească expres că singura cale de urmat este promovarea de către acţionarul 
minoritar a unei acţiuni, dar nicio interdicţie expresă de a se dispune anularea 
hotărârii AGEA, în speţă, raportat la principiul conform căruia primează interesul 
social, în dauna intereselor individuale, recursul trebuia admis”. 

Într-o cauză în care instanţa de apel a considerat problema abuzului de 
majoritate ca fiind o chestiune de oportunitate, instanţa supremă, prin decizia nr. 
655/200942 arată: „În privinţa abuzului de majoritate legislaţia română nu este 
lacunară, reglementând statutul acţionarilor minoritari, acordându-le dreptul 
acestora de verificare a activităţii societăţii comerciale, de a atrage răspunderea 
organelor de conducere sau de a ataca hotărârile adunării generale. Chestiunea 
abuzului poate constitui, în circumstanţe determinate, obiectul cercetării 
instanţelor judecătoreşti şi ca o problemă de oportunitate, în condiţiile în care se 
vădeşte exerciţiul prerogativelor acţionarului majoritar în evidentă contradicţie cu 
interesul social”. 
                                                            

41 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 1775 din 4  iunie  2009, 
nepublicată. Prin această decizie s-a menţinut hotărârea adunării  generale, dar cu motivarea că 
reclamantul acţionar minoritar „nu a prezentat probe care să arate că a fost prejudiciat, astfel că nu 
există un abuz de majoritate”.  

42 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 655 din 3 martie 2009, 
nepublicată. 
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Curtea de Apel Bucureşti, prin decizia nr. 54/ 200943 abordează direct 
problema abuzului de majoritate, reţinând că hotărârea adunării generale, pe care 
o şi anulează, a fost dată cu încălcarea art. 94, art. 1361 şi art. 8 alin. (1) lit. f2 din 
Legea nr. 31/1990. În motivarea soluţiei sale instanţa face apel la principiul 
preeminenţei interesului social şi cel al exercitării cu bună-credinţă a dreptului de 
proprietate asupra acţiunilor şi reţine că acţionarul majoritar, prin reglementarea 
unei obligaţii excesive corelative dreptului de preemţiune în sarcina exclusivă a 
acţionarului minoritar şi în folosul exclusiv al acţionarului majoritar, „a săvârşit 
un abuz de majoritate care ştirbeşte egalitatea dintre acţionari, egalitate inclusă în 
interesul comun social... care nu poate fi înlăturat decât prin anularea hotărârii”. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 778/200944 aduce o 
contribuţie extrem de importantă la problematica abuzului de majoritate, privită 
şi din perspectiva aplicării prevederilor art. 127 din Legea nr. 31/1990, şi, pentru 
a nu ştirbi forţa şi claritatea argumentelor invocate, vom reda integral „parţial” 
pentru juridice partea din decizie care se referă la aspectul menţionat: 

„Instanţa de apel, ca şi instanţa de fond, a pronunţat hotărârea sa cu 
aplicarea greşită a art.127 alin. (1) din Legea nr.31/1990. 

Atât reclamantul cât şi pârâta B. Leasing IFN S.A sunt acţionari ai B. 
Asigurări de Viaţă S.A, reclamantul fiind acţionar şi al pârâtei B. Leasing. Atât 
B. Asigurări de Viaţă S.A cât şi B. Leasing IFN S.A au ca acţionar majoritar B. 

Prin Hotărârea nr. 1 din 28 noiembrie 2006 a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor B. Leasing s-a aprobat cesiunea pachetului de 
acţiuni deţinut de această societate pârâtă la capitalul social al S.C. B. Asigurări 
de Viaţă către B. Hotărârea a fost luată în unanimitate, cu un cvorum de 
89,407 % din acţiuni, fiind astfel evidentă participarea la şedinţă şi la votarea 
acestei hotărâri a acţionarului majoritar B. care deţinea 79,13 % din acţiuni. 

Rezultă că acţionarul majoritar B. trebuia să se abţină de la votarea 
hotărârii, întrucât avea un interes personal, respectiv cesionarea către sine a 
pachetului de acţiuni, conform prevederilor art. 127 alin. (l) din Legea nr. 
31/1990 şi neprocedând în acest mod a încălcat dispoziţiile menţionate. Aceasta 
deoarece interesul societăţii, prevăzut de lege, presupune nu doar interesul 
general al societăţii ci şi interesul comun al asociaţilor, întrucât interesul social, 
ca noţiune specifică dreptului societăţilor comerciale, este destinat protecţiei 
asociaţilor. Acţionarii care guvernează societatea cu scopul de a obţine avantaje 
personale, de la care ceilalţi acţionari sunt îndepărtaţi, nu acţionează în interes 
social: chiar dacă societatea îşi îmbogăţeşte patrimoniul în urma deciziei, 
destinaţia legală a acestuia de a profita toţi acţionarii, potrivit cotei statutare de 
participare la capital, este deturnată. 
                                                            

43 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 54 din 2 februarie 2009, 
nepublicată. 

44 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 778 din 9 martie 2009, 
nepublicată. 
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În speţă, prin neabţinerea sa de la deliberări, conform art. 127 alin. (l), 
acţionarul majoritar care avea un interes personal, a săvârşit un abuz de 
majoritate, în condiţiile în care decizia socială a avut drept consecinţă favorizarea 
nejustificată chiar a sa, a acţionarului majoritar. Aceasta deoarece măsura 
produce efecte prejudiciabile numai intereselor acţionarilor minoritari şi a fost 
luată cu unicul scop de a favoriza acţionarul majoritar în dauna intereselor 
minoritarilor, caracterul intenţionat al abuzului fiind evident. Dar decizia este 
contrară şi interesului social în acelaşi timp, fiind de natură să aducă prejudicii şi 
societăţii, după cum se va arăta mai jos. 

Această poziţie a acţionarului majoritar, ce constituie, cum s-a arătat, un 
abuz de majoritate, vine să rupă în mod intenţionat egalitatea de statut juridic a 
asociaţilor şi să încalce principiul egalităţii între asociaţi sau, mai exact, al 
egalităţii între acţiuni, principiu prevăzut expres de art. 94 alin. (l) din Legea  
nr. 31/1990. 

Poziţia acţionarului majoritar în această speţă încalcă şi principiul 
exercitării cu bună-credinţă a drepturilor de către acţionari, principiu introdus 
pentru asigurarea unui echilibru între interesele societăţii şi cele ale acţionarilor, 
prin art. 1361 din Legea nr. 31/1990: „acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile 
cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi 
ale celorlalţi acţionari”. 

De altfel reclamantul, prin precizarea la acţiune, a invocat ca temei al 
acţiunii sale şi încălcarea prevederilor art. 94 şi art. 1361 din Legea nr. 31/1990. 

În cazul exercitării abuzive a dreptului de vot prin încălcarea obligaţiei de 
abţinere pe care o are acţionarul cu interese contrare intereselor societăţii, 
instituită de art. 127 alin. (l) din Legea nr. 31/1990, alin. (2) al aceluiaşi articol 
prevede sancţiunea obligării acţionarului la repararea tuturor prejudiciilor create 
societăţii (dacă s-au produs prejudicii) în cazul în care, fără votul său, nu s-ar fi 
obţinut majoritatea cerută. 

Dar interesul comun al acţionarilor, odată violat prin luarea unei decizii în 
favoarea unor acţionari şi în detrimentul celorlalţi, nu poate fi realizat numai prin 
recurgerea la măsura prevăzută de art. 127 alin. (2) – demers de lungă durată şi 
cu rezultat incert – şi aceasta mai ales când prejudiciul nu este unul patrimonial 
sau nu se reflectă imediat şi direct în patrimoniul societăţii. În acest caz interesul 
comun al acţionarilor, principiul egalităţii acţiunilor (art. 94 alin. l) şi cel al 
exercitării cu bună-credinţă a drepturilor (art. 1361) devin temei de intervenţie în 
justiţie în vederea invalidării hotărârii adunării generale în urma constatării 
deturnării abuzive a puterii în societate, respectiv anularea hotărârii luate cu votul 
unui acţionar aflat în conflict de interese cu societatea, dacă acel vot a fost 
rezultatul unui abuz de majoritate”. 

După această decizie se constată o revigorare a jurisprudenţei instanţei 
supreme – nu doar numeric ci şi calitativ, sub aspectul argumentelor folosite în 
motivare – în sensul că abuzul de majoritate poate atrage şi anularea hotărârii 
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adunării generale, nu doar o răspundere a acţionarului pentru daunele provocate 
societăţii. 

Prin decizia nr. 864/201145 instanţa supremă a menţinut hotărârea instanţei 
de apel, care anulase hotărârea adunării generale a acţionarilor pentru încălcarea 
art. 210 din Legea nr. 297/2004 prin abuz de majoritate, apreciind că „textul art. 
210 din legea nr. 297/2004 nu limitează dreptul la acţiunea în anularea hotărârii 
adunării generale ordinare a acţionarilor adoptată prin folosirea poziţiei 
majoritare, dreptul la formularea unei acţiuni în despăgubire fiind distinct de 
dreptul de contestare în justiţie a hotărârii adoptate”. 

Prin decizia nr. 2925/201146, instanţa supremă, lăsând să se deducă 
posibilitatea anulării hotărârii adunării generale pentru abuz de majoritate, a 
menţinut respingerea acţiunii reclamantului acţionar minoritar pentru faptul că 
„deşi a invocat prevederile art. 1361 din Legea nr. 31/1990, nu s-a făcut dovada 
(s.n., Gh. B.) că hotărârea a fost luată contrar interesului general al societăţii şi în 
scopul favorizării asociaţilor majoritari în detrimentul celor minoritari”. 

Instanţa supremă reţine, în decizia nr. 619/201147 că „nerespectarea 
interdicţiei instituite de alin. (1) al art. 127 nu atrage, în principiu, nulitatea 
hotărârii AGEA luată cu votul acţionarului aflat în conflict de interese, ci doar 
obligarea acestuia la despăgubiri, dacă prin votul său s-a format majoritatea 
necesară şi societatea a fost prejudiciată. Totodată, în temeiul exigenţelor art. 
1361 introdus prin Legea nr. 441/2006 nu este exclusă nici anularea hotărârii luate 
cu votul unui acţionar aflat în conflict de interese cu societatea, dacă acel vot a 
fost rezultatul unui abuz de majoritate, spre exemplu. Abuzul de majoritate 
constă în exercitarea discreţionară a dreptului de vot de către acţionarul majoritar 
în vederea realizării intereselor sale individuale, în dauna interesului social şi în 
scopul prejudicierii acţionarului minoritar”. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 1470/201148, a păstrat 
soluţia de admitere a acţiunii asociaţilor minoritari şi anulare a hotărârii adunării 
generale reţinând, ca şi instanţele anterioare, existenţa abuzului de majoritate. În 
speţă, asociaţii minoritari într-o societate cu răspundere limitată, solicitaseră 
retragerea din societate şi au convocat adunarea generală pentru stabilirea 
cesiunii părţilor sociale dar asociatul majoritar a impus, prin votul său, o hotărâre 
prin care se majora capitalul social şi se diminuau astfel cotele de participare la 
capital ale asociaţilor minoritari, cu consecinţa diminuării drepturilor cuvenite 
acestora prin retragerea din societate. 
                                                            

45 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 864 din 24 februarie 2011, 
nepublicată. 

46 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 2925 din  4 octombrie 
2011, nepublicată. 

47 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 619 din 10 februarie 2011, 
nepublicată. 

48 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 1470 din 6 aprilie 2011, 
nepublicată. 
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Instanţa supremă a reţinut că au fost corect aplicate şi interpretate, de către 
instanţele de fond şi apel, dispoziţiile art. 1361 din Legea nr. 31/1990 – deşi 
suntem în prezenţa unei societăţi cu răspundere limitată (n.n., Gh. B.) – „având în 
vedere că atât acţionarii majoritari cât şi acţionarii minoritari trebuie să îşi 
exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari. Aceste dispoziţii legale asigură un 
echilibru între interesele societăţii şi cele ale acţionarilor, urmărind prevenirea şi 
reprimarea abuzurilor de majoritate, care se pot înregistra în Adunarea Generală a 
Acţionarilor, cât şi pentru înlăturarea abuzurilor de minoritate de care se pot face 
vinovaţi unii acţionari care, deşi minoritari, se opun în mod neîntemeiat luării 
unor decizii necesare. Majorarea capitalului social al SC ICT SRL, măsură 
dispusă de asociatul majoritar, diminuează cotele de participare la capitalul social 
ale asociaţilor minoritari, diminuând drepturile cuvenite acestora prin retragerea 
din societate. Asociaţii majoritari sau minoritari nu pot să-şi exercite drepturile 
pentru satisfacerea unor interese proprii, iar în speţa de faţă corect s-a reţinut că 
asociatul majoritar prin hotărârea de majorare a capitalului social a încălcat 
interesul social, cu consecinţa lipsirii asociaţilor minoritari de a obţine un profit, 
încălcându-se astfel dispoziţiile art. 1361 din Legea nr. 31/1990”. 

Prin decizia nr. 3687/201149, instanţa supremă a păstrat soluţia tribunalului 
şi a curţii de apel50, de anulare a hotărârii adunării generale a acţionarilor – prin 
care s-a decis, cu votul acţionarilor majoritari, membri ai familiei administratorului 
societăţii, majorarea de aproape 8 ori a indemnizaţiei acordate acestuia, 
reducându-se astfel substanţial valoarea profitului reinvestit şi posibilităţile 
societăţii de a înregistra creştere economică – pentru abuz de majoritate. 

În motivarea deciziei se arată: „Întrucât esenţa societăţii comerciale este 
elementul psihologic afectiv – afectio societatis – intenţia comună a 
asociaţilor/acţionarilor de a participa la constituirea acestei entităţi şi elementul 
material, scopul asocierii, constând în obţinerea de profit, Înalta Curte reţine ca 
fiind corectă soluţia instanţei de apel, care a menţinut soluţia primei instanţe în 
ceea ce priveşte soluţia dată primului capăt de cerere din acţiunea introductivă şi 
a apreciat că în speţă sunt incidente prevederile art. 1361 din Legea nr. 31/1990 
republicată, care prevăd că: Acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu  
bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi 
                                                            

49  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 3687 din 17 noiembrie 
2011, nepublicată. 

50 În decizia nr. 24 din 18 aprilie 2011, pronunţată de Curtea de Apel Iaşi (nepublicată), 
referitor la existenţa abuzului de majoritate, se reţin două criterii generale de apreciere, consacrate de 
jurisprudenţă: contrarietatea hotărârii cu interesul general al societăţii şi adoptarea ei în scopul 
favorizării acţionarilor majoritari în dauna celorlalţi. De asemenea, se arată că principiul majorităţii 
creează prezumţia că voinţa majorităţii echivalează cu voinţa socială, însă voinţa socială nu este 
abstractă, ci trebuie să coincidă  cu interesul comun al acţionarilor, în caz contrar, prin deturnarea 
funcţiilor şi principiului majorităţii, se ajunge la abuzul de majoritate săvârşit în cadrul adunării 
generale a acţionarilor şi la prejudicierea intereselor legitime ale minoritarilor. 
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ale celorlalţi acţionari. Astfel, din cele anterior expuse rezultând că, indemnizaţia 
lunară a administratorului reprezintă mai mult de un sfert din profitul societăţii în 
anul 2009, Înalta Curte apreciază că, în mod corect a reţinut instanţa de apel că o 
atare majorare ar constitui o măsură prejudiciabilă pentru societate şi pentru 
acţionarii minoritari, având în vedere că acţionarilor – în număr de 5 – nu le-ar 
reveni dividende la încheierea exerciţiului financiar, în cuantumul în care este 
remunerat lunar administratorul. În atare situaţie, abuzul de majoritate fiind 
evident, Înalta Curte reţine că în speţă s-a făcut corect aplicarea dispoziţiilor  
art. 1361 din Legea nr. 31/1990 republicată”. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 570/201051, nu doar 
constată, încă o dată, încălcarea art. 94 şi 1361 din Legea nr. 31/1990 prin abuzul 
de majoritate cu consecinţa anulării hotărârii adunării generale, dar, ca şi în 
decizia nr. 778/2009, mai sus citată, aduce argumente extrem de convingătoare şi 
importante atât pentru soluţia pronunţată cât şi în general, pentru constatarea 
existenţei abuzului de drept şi a criteriilor ce trebuie avute în vedere în analizarea 
acestuia. 

În speţă reclamantul acţionar minoritar a cerut, invocând prevederile art. 94 şi 
1361 din Legea nr. 31/1990, anularea hotărârii adunării generale prin care, cu votul 
acţionarului majoritar, s-a decis instituirea dreptului de preferinţă al acţionarului 
majoritar, şi doar al lui, la cumpărarea acţiunilor oferite de ceilalţi acţionari52. 

În continuare vom reda, selectiv, o parte din argumentele invocate de 
instanţa supremă în motivarea soluţiei pronunţate în cauză, respectiv cele cu 
caracter general şi care, credem, pot dobândi valoare de principiu în examinarea 
şi aprecierea abuzului de majoritate: 

 „Orice măsură care se adoptă în adunarea generală trebuie să coincidă 
interesului comun al acţionarilor indiferent dacă măsura luată izvorăşte din lege 
sau din convenţie. Nu este lipsită de relevanţă observaţia potrivit căreia principiul 
de guvernare majoritară chiar şi atunci când legea permite anumite limitări în 
exercitarea unor drepturi trebuie să folosească interesului tuturor acţionarilor şi în 
nici un caz să fie folosit în scopul de a-l favoriza pe acţionarul majoritar. În 
sensul aceluiaşi raţionament trebuie observat că puterea pe care contractul de 
societate şi organizarea legală a societăţii o acordă unora dintre acţionari nu 
trebuie să fie deturnată pe principiul că „minoritatea se supune majorităţii” sau 
                                                            

51 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 570  din 11 februarie 2010, 
nepublicată.  

52 Tribunalul Bucureşti a respins acţiunea, dar Curtea de Apel Bucureşti, prin decizia nr. 54 
din 2 februarie 2009 (nepublicată) a admis apelul reclamantului şi a schimbat sentinţa, în sensul 
admiterii acţiunii şi anulării hotărârii adunării generale pentru încălcarea art. 94 şi 1361 întrucât 
„dreptul de preemţiune a fost reglementat într-un mod excesiv şi abuziv, pentru că funcţionează 
numai în favoarea acţionarului majoritar”. A mai reţinut că s-a comis un abuz de drept, întrucât 
acţionarul majoritar, prin vot, a stabilit condiţii excesive doar în sarcina acţionarului minoritar care ar 
dori să-şi vândă acţiunile şi că principiul instituit de art. 1361  trebuie să-l ocrotească şi pe acţionarul 
minoritar de exerciţiul abuziv al drepturilor acţionarului majoritar. 
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altfel spus cu unicul scop de a favoriza majoritarii în detrimentul minoritarilor, 
ştiut fiind că o hotărâre este adoptată pentru că „este conform atât interesului 
social cât şi intereselor acţionarilor”. 

„Conţinutul modificării actului constitutiv vizează exerciţiul dreptului 
asupra acţiunilor şi nu este lipsit de relevanţă să se observe că prin forţa 
principiului majoritar, exprimată în adunarea generală au fost rezervate avantaje 
acţionarilor majoritari în detrimentul acţionarilor minoritari”. 

„Este adevărat că în baza principiului majorităţii s-a creat o prezumţie că 
voinţa majorităţii echivalează cu voinţa socială. Numai că voinţa socială nu este 
abstractă cum s-ar deduce din argumentele sale, ci, aceasta trebuie să coincidă cu 
interesul comun al acţionarilor care este dat de contractul de societate şi de 
organizarea societăţii”. 

„Egalitatea de statut juridic nu se referă la o egalitate perfectă în drepturi, 
independent de participaţia la capital, ci la egalitate de tratament în exerciţiul 
dreptului (s.n., Gh. B.). Aşa se explică de ce principiul majorităţii creează doar o 
prezumţie, în sensul că voinţa majorităţii echivalează cu voinţa socială. În 
concret, în cadrul voinţei sociale trebuie urmărit interesul social, care la rândul 
său trebuie să coincidă cu interesul comun al acţionarilor. 

În caz contrar, prin deturnarea funcţiilor şi principiului majorităţii se 
ajunge la abuzul de majoritate săvârşit în cadrul adunării generale a acţionarilor 
şi la prejudicierea intereselor legitime ale minoritarilor. 

Prin urmare, se poate trage concluzia că interacţiunea dintre voinţa 
individuală şi cea a majorităţii nu conduce inevitabil la înfrângerea celei dintâi, 
astfel că forţa principiului majorităţii nu este absolută pentru a putea fi opusă în 
orice situaţie”. 

 „Opunând o astfel de clauză (dreptul de preemţiune exclusiv al acţionarului 
majoritar – n.n., Gh. B.) nu se poate reţine că acţionarul majoritar şi-a exercitat 
drepturile în adunarea generală cu bună-credinţă şi cu respectarea intereselor 
legitime ale societăţii şi ale celorlaţi acţionari. Chiar, dacă în Legea nr. 31/1990 nu 
sunt prevăzute interdicţii în legătură cu poziţia acţionarului majoritar prin care 
folosirea poziţiei de majoritar să fie interzisă, (ca în cazul legii nr. 297/2004), 
dispoziţiile art. 1361 din LSC sunt suficiente pentru a se aprecia dacă acţionarul 
majoritar, care guvernează societatea, acţionează în interes social şi cu bună-
credinţă. În concret, această poziţie a acţionarului majoritar se raportează la 
avantajele obţinute în AGEA în detrimentul celorlalţi acţionari”. 

„De vreme ce aceste dispoziţii (cele ale art. 94 din Legea nr. 31/1990 – n.n., 
Gh. B.) vizează un principiu, acesta trebuie urmărit în activitatea decizională a 
societăţii tocmai pentru echilibrarea exerciţiului drepturilor. Nu se poate omite, în 
contextul arătat, faptul că această „echilibrare” ţine atât de exerciţiul drepturilor, în 
luarea măsurilor din adunarea generală, cât şi de respectarea intereselor legitime ale 
celorlaţi acţionari ceea ce sintetic rezultă din dispoziţiile art. 1361 din aceeaşi lege. 
Prin urmare, nu simpla poziţie dominantă generează abuz de drept, ci 
nerespectarea cerinţelor privind exerciţiul drepturilor” (s.n., Gh. B.). 
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O altă decizie relevantă pentru această abordare a abuzului de majoritate de 
către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este decizia nr. 2177/201153, prin care s-a 
admis recursul reclamantului asociat minoritar şi s-a modificat decizia instanţei 
de apel în sensul admiterii acţiunii în anularea hotărârii adunării generale a 
asociaţilor, pentru abuz de majoritate. Prin această hotărâre, cu votul „pentru” al 
celor doi asociaţi majoritari s-a decis vânzarea, alături de celelalte active ale 
societăţii cu răspundere limitată şi a imobilului în care îşi avea sediul social 
societatea – pusă astfel în situaţia de a fi dizolvată – către o altă societate 
aparţinând celor doi asociaţi majoritari. 

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa supremă a reţinut următoarele: 
„Judecătorii apelului au aplicat şi interpretat greşit dispoziţiile art. 79 şi  

art. 127 din Legea nr. 31/1990, dispoziţii care trebuiau interpretate prin raportare 
la prevederile art. 1361 din aceeaşi lege. Rezultă că cei doi asociaţi trebuiau să se 
abţină de la votarea hotărârii, întrucât aveau un interes personal, respectiv 
dobândirea activului pentru societatea ai cărei asociaţi erau; neprocedând la 
abţinere cei doi asociaţi au încălcat dispoziţiile art. 127 din Legea nr. 31/1990. 
Aceasta deoarece interesul societăţii, prevăzut de lege, presupune nu doar 
interesul general al acesteia, ci şi interesul comun al asociaţilor, întrucât interesul 
social, ca noţiune specifică dreptului societăţilor comerciale, este destinat 
protecţiei asociaţilor. 

În speţă, prin neabţinerea de la vot, conform art. 127 alin. 1 din Legea  
nr. 31/1990, acţionarii care aveau un interes personal, au săvârşit un abuz de 
majoritate, în condiţiile în care hotărârea adoptată a avut drept consecinţă 
favorizarea acestora, în detrimentul celui de-al treilea asociat. 

Poziţia celor doi asociaţi încalcă şi principiul exercitării cu bună-credinţă a 
drepturilor de către asociaţi, principiu introdus pentru asigurarea unui echilibru 
între interesele societăţii şi cele ale asociaţilor prin art. 1361 din Legea nr. 
31/1990. Aşa cum s-a arătat prin vânzarea tuturor activelor societăţii intimate, s-a 
realizat şi vânzarea implicită a sediului social al societăţii, aceasta fiind astfel sub 
incidenţa prevederilor referitoare la dizolvare, în condiţiile art. 237 alin. 1 lit. c 
din Legea nr. 31/1990. Nu s-a dovedit că anterior sau ulterior hotărârii de vânzare 
a activelor s-ar fi adoptat vreo hotărâre cu privire la sediul social al societăţii 
intimate, astfel încât în urma aprobării vânzării tuturor activelor societatea se 
găseşte în situaţia de a fi dizolvată. 

Alineatul 2 al art. 127 din Legea nr. 31/1990 prevede, într-adevăr, că în 
cazul exercitării abuzive a dreptului de vot prin încălcarea obligaţiei de abţinere 
pe care o are asociatul cu interese contrare intereselor societăţii, sancţiunea 
aplicabilă este aceea a acţiunii în răspundere pentru prejudiciile create societăţii 
(dacă există asemenea prejudicii). 
                                                            

53 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 2177 din 2 iunie 2011, 
nepublicată. 
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Se apreciază însă că interesul comun al asociaţilor, odată violat prin luarea 
unei decizii în favoarea unor asociaţi şi în detrimentul altora, nu poate fi realizat 
numai prin recurgerea la măsura prevăzută de art. 127 alin. 2 din Legea  
nr. 31/1990 – demers de lungă durată şi cu rezultat incert – şi aceasta mai ales 
când prejudiciul nu este unul patrimonial sau nu se reflectă imediat şi direct în 
patrimoniul societăţii. În speţă, prejudiciul care s-ar produce societăţii nu este 
unul neapărat patrimonial, ci este unul de natură a afecta chiar existenţa 
societăţii, prin vânzare, aşa cum s-a menţionat deja, societatea rămânând fără un 
sediu social. În acest caz, interesul comun al asociaţilor, precum şi principiul 
exercitării cu bună-credinţă a drepturilor devin temei de intervenţie în justiţie în 
vederea invalidării hotărârii adunării generale în urma constatării deturnării 
abuzive a puterii în societate, respectiv anularea hotărârii luate cu votul unor 
asociaţi aflaţi în conflict de interese cu societatea, dacă acel vot a fost rezultatul 
unui abuz de majoritate. 

Pe lângă motivarea deciziei, pe care o considerăm corectă – ca şi soluţia 
pronunţată – remarcăm şi faptul că instanţa supremă a făcut aplicarea în cauză – în 
mod just, spunem noi, după cum am susţinut şi mai sus – atât a prevederilor art. 
1361 cât şi ale art. 79 din Legea nr. 31/1990, chiar dacă se punea problema anulării 
hotărârii adunării generale a asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată. 

Ar mai fi de subliniat, pentru a întări afirmaţia noastră cu privire la 
tendinţele diametral opuse ale jurisprudenţei în materie, că această din urmă 
decizie a fost pronunţată, de aceeaşi secţie a instanţei supreme, la trei săptămâni 
după decizia nr. 1840/2011, examinată mai sus, prin care s-a adoptat o soluţie 
contrară, cu o motivare, bineînţeles, contrară, în condiţiile în care ambele litigii 
au vizat aceiaşi problemă (vânzarea tuturor activelor a două societăţi în care 
asociaţii majoritari şi minoritari, erau aceiaşi, către o societate a asociaţilor 
majoritari), în care reclamantul era acelaşi asociat minoritar, doar societatea 
pârâtă era diferită (dar avea aceiaşi asociaţi cu aceleaşi părţi sociale). 

 
Concluzii: 
Din această succintă privire asupra doctrinei şi, ceva mai amplă, asupra 

jurisprudenţei – cu precădere cea a instanţei supreme – în materia abuzului de 
majoritate şi aplicării prevederilor art. 127 din Legea nr. 31/1990 rezultă, credem, 
o tendinţă clară, chiar dacă, încă, insuficient de ferm susţinută, de afirmare a 
teoriei abuzului de majoritate. Iar această tendinţă se conturează mai ales în acele 
cazuri în care afectarea interesului comun al acţionarilor sau cel al acţionarilor 
minoritari, este atât de gravă încât se impune, cu forţa evidenţei, dată nu doar de 
dispoziţiile legale ci şi de principiile generale de drept, anularea hotărârilor luate 
cu încălcarea prevederilor art. 127, art. 1361 şi art. 94 din Legea nr. 31/1990. 

Nu este de neglijat ci, dimpotrivă, trebuie subliniat că această manifestare a 
jurisprudenţei – pe care aşa cum am arătat în corpul articolului şi pentru motivele 
acolo cuprinse, o susţinem cu tărie –, este în concordanţă şi cu orientările mai 
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recente din doctrina juridică românească, inspirată, nu de puţine ori, în această 
materie, de către doctrina franceză, dar şi de cea britanică şi americană, precum şi 
de tendinţele, tot mai evidente, în reglementările la nivelul Uniunii Europene. 

Ne exprimăm speranţa că jurisprudenţa în materia abuzului de majoritate, 
ce s-a conturat la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, susţinută şi de 
doctrină, nu va fi bulversată – ci va continua să se afirme în acelaşi sens – de 
măsura, nefericită, în opinia noastră54, de eliminare a căii de atac a apelului în 
cauzele având ca obiect anularea hotărârilor adunărilor generale ale societăţilor 
(comerciale). Urmare acestei măsuri, recursurile în aceste cauze se vor judeca la 
nivelul celor 15 curţi de apel din ţară, ceea ce ar putea favoriza o practică diversă 
într-o materie în care instanţa supremă, în timp, a început să-şi contureze o 
jurisprudenţă mai clară şi fundamentată. Aceasta, trebuie precizat, în ceea ce 
priveşte cauzele înregistrate anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură 
civilă, întrucât, potrivit art. 24 şi 25 din acest cod şi art. 3 din Legea nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor începute 
după intrarea acesteia în vigoare, iar procesele în curs de judecată începute sub 
legea veche rămân supuse aceleiaşi legi, inclusiv în ceea ce priveşte calea de atac 
şi instanţa competentă. 

Temerea noastră cu privire la crearea unei practici diverse în materie, la 
nivelul diferitelor curţi de apel, este, credem, justificată şi în contextul aplicării 
noului Cod de procedură civilă, întrucât, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 
76/2012, în cazul în care printr-o lege specială – şi este cazul Legii nr. 31/1990, 
astfel cum a fost modificată prin art. XIV din Legea nr. 202/2010 – se prevede că 
hotărârea judecătorească de primă instanţă este „supusă recursului”, aceasta va fi 
supusă „numai apelului” la instanţa ierarhic superioară, iar potrivit art. 483 alin. 
(2) din noul Cod de procedură civilă, „nu sunt supuse recursului hotărârile date 
de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă 
instanţă sunt supuse numai apelului” (s.n., Gh. B.). În acest context, singurele 
mijloace legale rămase la dispoziţie pentru unificarea practicii judiciare în 
materie sunt sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării 
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (art. 519–521 
N.C.pr.civ.) şi recursul în interesul legii (art. 514-518 N.C.pr.civ.). O altă soluţie, 
mai rapidă şi mai eficientă, dar care ţine de lege ferenda, ar fi modificarea art. 
132 alin. (9) din Legea nr. 31/1990 în sensul înlăturării termenului „numai” cu 

                                                            
54 Prin art. XIV din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor a fost modificat art. 132 alin. (9) din Legea nr. 31/1190, în sensul că „hotărârea 
judecătorească pronunţată (într-o cauză având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale, 
n.n., Gh. B.) este supusă numai recursului, în 15 zile de la comunicare”. Prin această modificare a fost 
exclus controlul instanţei supreme şi şansa realizării unei practici unitare de către această instanţă în 
numeroasele şi diversele probleme de drept ridicate de această materie, de o importanţă covârşitoare 
în viaţa şi activitatea societăţii (comerciale). 
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privire la calea de atac a apelului, ceea ce ar deschide posibilitatea atacării cu 
recurs a deciziei date în apel.   

Pericolul unei practici diverse, şi chiar contradictorii, la nivelul ţării, prin 
deciziile date în recurs, respectiv în apel pentru cauzele ce intră sub incidenţa 
noului Cod de procedură civilă, de cele 15 curţi de apel, în materia abuzului de 
majoritate, o materie extrem de importantă şi sensibilă pentru viaţa societară, 
poate fi înlăturat, cel mai eficient şi rapid, dându-se curs propunerii noastre  
de lege ferenda, respectiv cea de modificare a art. 127 din Legea nr. 31/1990 în 
sensul de a se prevedea în mod expres posibilitatea instanţei de judecată de a 
anula hotărârea adunării generale a societăţii, luată cu încălcarea dispoziţiilor  
art. 127 alin. 1 şi art. 1361 din menţionata lege. 
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Abstract. The new Civil Code brings new issues on limitations and restrictions of the private 
property right and, regarding this aspect, conventional limitations represent a particular interest. The 
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1. Un moment important în evoluţia a dreptului de proprietate l-a constituit 
adoptarea Codului civil francez, legiuire modernă care a încercat să repună dreptul 
de proprietate în adevăratele sale atribute, recunoscute încă din dreptul roman. 

Codul civil francez permitea libertatea deplină a titularilor dreptului, cu 
privire la bunurile asupra cărora purta acel drept. Ca răspuns la limitele, îngrădirile, 
concesiile de tot felul existente în perioada Evului Mediu, dreptul de proprietate s-a 
afirmat în condiţiile create de Revoluţia franceză de la 1789, iar ideile şi spiritul 
acesteia au influenţat puternic şi reglementarea  Codului civil. 

Reamintim cuvintele unor iluştri jurişti, C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, 
Al. Băicoianu1, care precizau că proprietatea reprezintă o forţă civilizatoare, ea 
aflându-se la baza iniţiativei private şi constituind un resort durabil al activităţilor 
omeneşti. 

În condiţiile dreptului modern, dreptul de proprietate nu mai are un caracter 
absolut, deoarece trebuie să se respecte exerciţiul firesc, normal, al dreptului de 
proprietate de către ceilalţi titulari2. Un asemenea exerciţiu face necesară 
                                                 

∗ Conf. dr., Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea 
Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; e-mail: juridic_institut@yahoo.com. 

1 C. Hamangiu, I. Rosetti- Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Bucureşti, 1929, vol. I, 
p. 11–12. 

2 E. Safta-Romano, Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Grapgix, 
Iaşi, 1993, p. 33–34. 
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restrângerea, limitarea dreptului de proprietate, pentru a lăsa loc şi celorlalţi să-şi 
exercite dreptul asupra bunurilor. 

Dreptul de proprietate are un caracter social, conţine în el însuşi germenul 
propriei limitări3, ceea ce determină redefinirea dreptului de proprietate în sensul că 
acesta reprezintă dreptul de a întrebuinţa, a folosi şi a dispune de lucru în modul cel 
mai complet, însă în limitele şi sub condiţiile determinate de lege4. 

Oprindu-ne asupra art. 480 din Codul civil român de la 1864, observăm că 
dreptul de proprietate era considerat un drept absolut, însă în limitele pe care legea 
le determina5. 

Art. 555 alin. (1) din noul Cod civil, reglementând conţinutul dreptului de 
proprietate privată, statuează că aceasta reprezintă dreptul titularului de a poseda, 
de a folosi şi de a dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, însă, în 
limitele stabilite de lege, pentru ca, la art. 556 alin. (1) să prevadă expres că dreptul 
de proprietate poate fi exercitat în limitele materiale ale obiectului său şi acestea 
sunt limitele corporale ale bunului care formează obiectul dreptului de proprietate, 
cu îngrădirile stabilite de lege. 

Legiuitorul regelementează, la art. 556 alin. (2 ) Cod civil,  posibilitatea ca 
prin lege să fie aduse limitări ale exerciţiului dreptului de proprietate, pentru ca, la 
alin. (3) să prevadă şi posibilitatea limitării exerciţiului deptului de proprietate şi 
prin voinţa proprietarului, cu excepţiile prevăzute de lege. 

Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată sunt reglementate în 
Codul civil, Capitolul III din Titlul II al Cărţii a III-a Despre bunuri, art. 602 – 630. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 559 Cod civil, proprietatea 
terenului se întinde şi asupra subsolului şi spaţiului de deasupra terenului, însă cu 
respectarea limitelor stabilite de lege. Astfel fiind, este rescunoscut dreptul 
proprietarului de a face, deasupra şi în subsolul terenului, toate construcţiile, 
plantaţiile şi lucrările pe care le doreşte, în afară de excepţiile stabilite de lege şi 
poate trage din ele toate foloasele pe care acesta le-ar produce, fiind ţinut să 
respecte, în condiţiile şi în limitele determinate de lege, drepturile terţilor asupra 
resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor şi apelor subterane, lucrărilor şi 
instalaţiilor subterane şi altora asemenea. 

În sfârşit, conform alin. (3) al art 559 Cod civil, apele de suprafaţă şi albiile 
acestora aparţin proprietarului terenului pe care se formează sau curg, în condiţiile 
                                                 

3 O. Ungureanu, C. Munteanu, Reflecţii privind conţinutul şi definiţia dreptului de proprietate, 
„Dreptul” nr. 4/2009, p. 64. 

4 P. Martineau, Les biens, 1e éd. Coll. Editions Revue Juridique, Montréal, 1973, p. 29, citat 
de O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 64. 

5 Conform dispoziţiilor art. 480 din Codul civil (de la 1864), dreptul de proprietate trebuie să 
fie exercitat în limitele prevăzute de lege, dreptul de proprietate fiind compatibil cu existenţa unor 
limite în ce priveşte exercitarea prerogativelor sale, iar atunci când modul de exercitare a acestuia 
aduce atingere drepturilor subiective ale altor persoane, ne aflăm în prezenţa abuzului de drept.  
(C.A. Târgu Mureş, S. civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, dec. nr. 1341/R/2006, 
în Practica de casare a Curţii de Apel Târgu Mureş în materie civilă pe Semestrul II, 2006). 



3 Limitele dreptului de proprietate privată 113 

prevăzute de lege, iar proprietarul unui teren are dreptul de a apropria şi de a 
utiliza, în condiţiile legii, apa izvoarelor şi a lacurilor aflate pe terenul respectiv, 
apa freatică şi apele pluviale. 

În condiţiile societăţii moderne, dreptului de proprietate este un drept 
absolut, însă limitat în conţinutul prerogativelor, este un drept exclusiv, dar suportă 
un drept concurent din partea celorlalţi titulari, suportă anumite restricţii, unele 
rezultând, în bună parte, din raporturile de vecinătate, existând şi posibilitatea 
restrângerii şi îngrădirii dreptului de proprietate pe cale convenţională, însă cu 
respectarea anumitor limite6. 

Datorită unor necesităţi sociale, prin norme juridice, statul a impus anumite 
limite dreptului de proprietate. De asemenea, pot exista limite ale dreptului de 
proprietate stabilite şi pe cale convenţională şi limite stabilite pe cale judiciară. 

Astfel fiind, putem preciza că îngrădirile dreptului de proprietate pot rezulta 
din lege, din convenţia părţilor, din inalienabilitatea legală a unor bunuri şi datorită 
pronunţării unor hotărâri judecătoreşti7. 

Limitele şi restricţiile dreptului de proprietate nu reprezintă atingeri aduse 
acestuia, ele nu alterează caracterul absolut al dreptului de proprietate. Aceste 
limite trebuie să fie ponderate, bine echilibrate, în raport cu natura bunurilor asupra 
cărora poartă dreptul de proprietate8. 

În condiţiile actuale, dreptului de proprietate este un drept absolut, însă limitat în 
conţinutul prerogativelor, este un drept exclusiv, dar suportă un drept concurent din 
partea celorlalţi titulari, suportă anumite restricţii, unele rezultând, în bună parte, din 
raporturile de vecinătate, existând şi posibilitatea restrângerii şi îngrădirii dreptului de 
proprietate pe cale convenţională, cu respectarea anumitor limite9. 

Datorită unor necesităţi sociale, prin norme juridice, statul a impus anumite 
limite dreptului de proprietate. 

Pe calea restricţiilor trebuie să se realizeze un echilibru între interesul 
general şi cel particular, în ce priveşte exercitarea dreptului de proprietate. 

Îngrădirile dreptului de proprietate pot rezulta din lege, din convenţia 
părţilor, din inalienabilitatea legală a unor bunuri şi datorită pronunţării unor 
hotărâri judecătoreşti10. 

Conform art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea drepturilor 
Omului şi Libertăţilor Fundamentale, orice persoană fizică sau juridică are dreptul 
la respectarea bunurilor sale şi nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât 
pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile 
                                                 

6 În acest sens C. Bârsan, M. Gaiţă, M. M. Pivniceru, Drepturile reale, Institutul European, 
Iaşi, 1993, p. 29. 

7 I.P. Filipescu, Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1998, 
p. 172; I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, 
Bucureşti, 2000, p. 232. 

8 Idem, op. cit., p. 34. 
9 În acest sens C. Bârsan, M. Gaiţă, M. M. Pivniceru, op. cit., p. 29. 
10 I.P. Filipescu, op. cit., p. 172; I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, op. cit., p. 232. 
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generale ale dreptului internaţional, însă aceste dispoziţii nu pot aduce atingere 
dreptului statelor de a adopta actele normative pe care le consideră necesare în 
scopul folosinţei bunurilor conform interesului general sau în scopul asigurării 
plăţii impozitelor, altor contribuţii sau amenzilor. 

Referitor la restrângerile aduse exerciţiului dreptului de proprietate privată, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că nu reprezintă încălcări ale 
art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie reglementarea legală a procedurii 
falimentului11, obligaţia impusă acţionarilor minoritari de a-şi vinde acţiunile la un 
preţ stabilit de arbitri independenţi cu recunoaştere dreptului de răscumpărare în 
aceleaşi condiţii12, expulzarea unei persoane dintr-o locuinţă asupra căreia nu are 
nici un drept13, adoptarea de către autorităţile naţionale a unei legislaţii restrictive 
cu privire la dreptul proprietarului locator de a rezilia contractul în curs de 
executare14, adoptarea unor măsuri legislative de plafonare a chiriilor care anterior 
erau liber stabilite15, condamnarea uneia dintre părţile contractului de a plăti 
despăgubiri celeilalte16. 

A fost precizată existenţa a două categorii de limite aduse acestui drept, şi 
anume posibilitatea privării de proprietate pentru cauză de utilitate publică, pe de 
o parte, şi reglementarea exercitării acestui drept în conformitate cu interesul 
general, însă, fără să se ajungă la golirea de conţinut a dreptului proprietarului 
bunului, pe de altă parte17. 

În ce priveşte noţiunea de privare sau lipsire de proprietate, la care se referă 
art. 1 paragraful 1 teza a doua din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a 
drepturilor omului, aceasta trebuie înţeleasă în sensul lipsirii titularului dreptului de 
proprietate de obiectul şi atributele dreptului de proprietate, ceea ce se poate realiza 
                                                 

11 Cauza X c. Belgiei, Comis EDH, 10 martie 1981, nr. 8998/1980, DR nr. 24, p. 198, citată 
de C. Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii pe articole. Vol. I. Drepturi şi 
libertăţi,  Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 1004, în L.M. Crăciunean, Interpretarea conţinutului 
dreptului de proprietate privată şi a limitelor acestuia în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, Pandectele Române nr. 4/2008, p. 47. 

12 Cauza Bramelid şi Malmström c. Suediei, Comis EDH, 12 octombrie 1982, nr. 8588/1979, 
DR nr. 29, p. 64 şi urm, citată de C. Bârsan, op. cit., 2005, p. 1005, în L.M. Crăciunean, op. cit., 
„Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 47. 

13 Cauza X c. Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Comis EDH, 14 mai 1986, 
nr. 11716/1985, DR nr. 47, pp. 67 şi urm, citată de C. Bârsan, op. cit., 2005, p. 1005, în L.M. Crăciunean, 
op. cit., „Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 47. 

14 Cauza X c. Austriei, Comis. EDH, 13 octombrie 1986, nr. 10153/1982, DR nr. 49, citată de 
C. Bîrsan, op. cit., p. 1005, în L.M. Crăciunean, op. cit., „Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 47. 

15 Cauza Mellacher şi alţii c. Austriei, CEDH, 19 decembrie 1989, Seria A nr. 169, § 44, citată de 
C. Bârsan, op. cit., 2005, p. 1007, în L.M. Crăciunean, op. cit., „Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 47. 

16 Cauza X c. Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Comis EDH, 4 iulie 1983, 
nr. 10000/1982, DR nr. 33, pp. 247 şi urm, citată de C. Bârsan, op. cit., 2005, p. 1004, în L.M. 
Crăciunean, op. cit., „Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 47. 

17 C. Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii pe articole, Vol. I, 
Drepturi şi libertăţi, Edit. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 967–968, citat de L.M. Crăciunean, op. cit.,  
p. 42, autoarea adăugând şi necesitatea respectării principiului proporţionalităţii. 
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prin expropriere, naţionalizare şi, excepţional, prin rechiziţie, la acestea putându-se 
adăuga şi posibilitatea cumpărării nudei proprietăţi de către titularul dreptului de 
emfiteoză, obligaţia de a suporta stingerea dreptului de uzufruct asupra unor 
terenuri ale statului înainte de termen, rezultată din modificarea legislaţiei naţionale18. 

Din perspectiva dispoziţiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia 
europeană a drepturilor omului, bunurile reprezintă dreptul de proprietate în sens 
mai larg decât cel reţinut în dreptul internaţional public19, fiind considerat bun 
creditul bancar nerambursabil, un câştig viitor, dacă acesta a fost achiziţionat sau 
constituie obiectul unei creanţe exigibile20. 

Tot astfel, o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă constituie bun 
în sensul Convenţiei şi, în afara unor cazuri excepţionale, neexecutarea acesteia sau 
anularea sa constituie lipsire de proprietate, contrară celor reglementate la art. 1 din 
Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie21. 

Raportat la cele precizate, o hotărâre judecătorească ce nu întruneşte aceste 
condiţii nu constituie bun, în sensul Convenţiei, deoarece Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului nu are competenţa de a judeca pe fond cauze în locul 
instanţelor naţionale, însă, în situaţii deosebite, atunci când s-a schimbat cursul 
unui proces care, altfel, ar fi avut un deznodământ favorabil reclamanţilor, chiar şi 
o hotărâre care nu este definitivă poate conduce la o speranţă legitimă, în sensul art. 
1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului22. 

S-a mai considerat că speranţa de a vedea renăscut un vechi drept de 
proprietate, aflat mult timp în imposibilitate de exercitare efectivă, nu poate fi 
considerată bun în sensul Convenţiei23. 

În sensul dispoziţiilor art. 1 paragraful 2 din Convenţia europeană a 
drepturilor omului, limitarea exerciţiului dreptului de proprietate reprezintă 
                                                 

18 L.M. Crăciunean, op. cit., p. 43. 
19 L.-M. Harosa, Consideraţii asupra clasificărilor civile ale bunurilor temporale aparţinând 

Bisericii, „Pandectele Române”, 2008, nr. 9, p. 36; autorul citând O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept 
civil. Drepturi reale., ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005, p. 52; M. 
Voicu, Dreptul de proprietate. Doctrină şi jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 124–125; R. Rizoiu, Evoluţia jurisprudenţei Curţii Europene 
a Drepturilor Omului în materia noţiunii de bun, Pandectele Române, Culegere de studii. In honorem 
Corneliu Bârsan, Liviu Pop, Edititura Rosetti, Bucureşti 2006, p. 462–478; R. Chiriţă, Examen de 
jurisprudenţă a fostei Comisii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului privind admisibilitatea plângerilor îndreptate împotriva României, Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai, 2002, nr. 1, passim; C. Bîrsan, Protecţia dreptului de proprietate în sistemul european 
de protecţie a drepturilor omului cu privire specială asupra restituirii unor bunuri, „Pandectele 
Române”, 2003, nr. 2, p. 191 şi urm.; C. Bîrsan, Limitele dreptului de proprietate reglementate de 
Convenţia europeană a drepturilor omului, „Pandectele Române”, 2003, nr. 3, p. 165 şi urm. 

20 L.-M. Harosa, op. cit., p. 36–37. 
21 Idem, p. 37. 
22 Idem, p. 37, autorul citând R. Rizoiu, Evoluţia jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 

Omului în materia noţiunii de bun, „Pandectele Române”, Culegere de studii. In honorem Corneliu 
Bîrsan, Liviu Pop, op. cit., p. 476–479 şi hotărârile Ioannis Asikis c. Greciei din 22 iunie 2002; 
Lindner şi Hammermayer c. României din 3 decembrie 2002. 

23 Idem, p. 37. 



116 Cristian Jora 6 

folosirea bunurilor în conformitate cu interesul general, controlul folosinţei 
proprietăţii manifestându-se prin impunerea unor obligaţii sau conduite active, dar 
şi prin restricţionarea conduitei proprietarului  sau  direcţionarea  acesteia într-un 
anumit mod, marja de apreciere a statului fiind mult mai largă, însă supusă 
controlului proporţionalităţii24. 

Prin exercitarea folosinţei bunurilor în raport de interesul general se 
înţelege recunoaşterea posibilităţii statului de a reglementa în raport de interesele 
sale şi de cele ale politicii economice sau sociale, în sensul de a i se recunoaşte 
posibilitatea unei largi marje de apreciere cu privire la plata impozitelor, a altor 
contribuţii sau a amenzilor, întrucât urmăreşte obţinerea de venituri care pot fi 
folosite în interesul întregii societăţi, punându-se în discuţie proporţionalitatea 
acestor reglementări25. 

Referitor la restricţiile şi limitările aduse dreptului de proprietate, s-a 
evidenţiat criteriul proporţionalităţii, care, în jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului presupune menţinerea unui just echilibru între cerinţele de 
interes general ale comunităţii şi imperativele protecţiei interesului individual; 
existenţa unui raport rezonabil de proporţionalitate constituie o problemă supusă 
controlului exercitat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului26. 
                                                 

24 L.M. Crăciunean, Interpretarea conţinutului dreptului de proprietate privată şi a limitelor 
acestuia în jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 
a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, „Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 46: autoarea 
citează ca măsuri prin care a fost respectat un asemenea echilibru interdicţia proprietarului de utiliza  
o construcţie aflată într-o zonă protejată (cauza Herrick c. Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord, Comis. EDH, 18 iulie 1986, nr. 1185/1984, DR nr. 42, p. 275, citată de C. Bîrsan, Convenţia 
europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 1036), 
obligaţia impusă unor proprietari forestieri de a planta anumite esenţe de arbori care să favorizeze 
protecţia mediului şi producţia de lemn (cauza Denev c. Suediei, Comis. EDH, 18 ianuarie 1989,  
nr. 12570/1986, DR nr. 59, p. 127, citată de C. Bîrsan, op. cit., p. 1036), interdicţia de a amplasa un 
atelier de reparaţii mecanice într-o zonă rezidenţială (cauza Chater c. Regatului Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord, Comis. EDH, 7 mai 1987, nr. 11723/1985, DR nr. 52, p. 250, citată de C. Bîrsan, 
op. cit., p. 1036), limitarea prin plan urbanistic a dreptului de a efectua alte tipuri de construcţii decât 
cele prevăzute în acel plan (cauza Jacobsson c. Suediei, Comis. EDH, 8 martie 1988, nr. 11309/1984, 
DR nr. 55, p. 106, citată de C. Bîrsan, op. cit., p. 1036), interdicţia legală a partajării succesorale a 
unei exploatări agricole pentru a-i menţine valabilitatea din punct de vedere economic (cauza Inze  
c. Austriei, EDH, 5 decembrie 1984, nr. 8695/1979, DR nr. 39, p. 26, citată de C. Bîrsan, op. cit.,  
p. 1037), clasarea unui teren agricol ca sit natural protejat permanent şi exploatarea acestuia numai 
sub rezerva obţinerii unor autorizaţii administrative (cauza Oerlemans c. Olandei, Comis EDH,  
10 iulie 1989, nr. 12565/1986, DR nr. 62, pp. 200 şi urm, citată de C. Bîrsan, op. cit., p. 1035), o lege 
naţională privitoare la emfiteoză, care îl privează pe proprietar de dreptul de a reintra în stăpânirea 
bunului la expirarea contractului de subânchiriere încheiat de către titularul dreptului real de 
emfiteoză (cauza Zammit c. Maltei, Comis. EDH, 12 ianuarie 1992, nr. 16756/1990, DR nr. 59, p. 
312, citată de C. Bîrsan, op. cit., p. 1036). 

25 L.M. Crăciunean, op. cit., „Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 47 
26 Cauza Meuller c. Elveţiei, citată de L.M. Crăciunean, op. cit., „Pandectele Române”, 2008, 

nr. 4, p. 41. 
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În corelaţie cu acest principiu, a fost construită teoria numită a „marjei de 
apreciere”, conform căreia statele au o putere discreţionară în aplicarea limitărilor 
drepturilor protejate, ceea ce, însă, nu le conferă şi o putere nelimitată de apreciere27. 

Marja de apreciere are un caracter variabil, în raport de drepturile ce se 
pretind a fi încălcate, aceasta putând fi extinsă atunci când este vorba despre 
interferenţa statului cu sfera publică a drepturilor individului, cu condiţia ca decizia 
să nu fie lipsită de o bază rezonabilă28. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat, de exemplu, 
confiscarea ca fiind legitimă, atunci când statul respectă justul echilibru între 
propriile sale interese şi interesele proprietarului şi ia în considerare gradul culpei 
sau tipul de prudenţă necesar în anumite împrejurări29. 

Pactul  internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, la art. 47, 
prevede că nici una dintre dispoziţiile sale nu poate fi interpretată în sensul de a 
aduce atingere dreptului intern al popoarelor de a beneficia şi de a se folosi liber de 
bogăţiile şi resursele naturale ale acestora, iar dreptul de proprietate al persoanelor 
a fost recunoscut şi prin dispoziţiile art. 5 lit. d) pct. V din Convenţia internaţională 
O.N.U. privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. 

De asemenea, în doctrină au fost evidenţiate şi sistemele regionale de 
protecţie a drepturilor omului30 care recunosc dreptul de proprietate, cum ar fi 
Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor sau Convenţia americană 
privitoare la drepturile omului şi popoarelor din 1969, care, la art. 21, statuează că 
orice persoană are dreptul la respectarea proprietăţii sale, însă prin lege se poate 
subordona acest respect interesului social. 

Această din urmă Convenţie prevede că nici o persoană nu poate fi privată de 
dreptul de proprietate decât cu plata unei juste despăgubiri, pentru raţiuni şi utilităţi 
care prezintă un interes social, în cazurile şi cu limitele pe care legea le prevede. 

 
2. Dintre limitele şi restricţiile dreptului de proprietate privată atrage o 

atenţie specială şi categoria de îngrădiri care sunt stabilite pe cale convenţională, 
reglementările noului Cod civil cu privire la asemenea îngrădiri constituind 
                                                 

27 Cauza E.B. c. Franţei (2008), Cauza Handyside c. Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord (1976), Cauza Fretté c. Franţei (2002), citate de L.M. Crăciunean, op. cit., 
„Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 41. 

28 L.M. Crăciunean, op. cit., „Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 41, citând deciziile 
C.E.D.O. în cauza James ş.a. c. Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (1986) şi Cauza 
Lihtgow ş.a. c. Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (1986). 

29 L.M. Crăciunean, op. cit., „Pandectele Române”, 2008, nr. 4, p. 47; autoarea arată că o 
asemenea măsură a fost considerată ca legitimă în cazul confiscării unor publicaţii socotite ca imorale 
(Cauza X c. Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Comis, EDH, 5 martie 1983,  
nr. 9615/1981, DR nr. 32, p. 231, în C. Bârsan, op. cit., 2005, p. 1037), confiscarea vehiculului în care 
reclamantul a săvârşit infracţiunea, cu scopul de a-l împiedica să mai săvârşească fapte de aceeaşi 
natură în viitor (Cauza Raimondo c. Italiei, CEDH, 22 februarie 1994, Seria A nr. 281-A, §30, în  
C. Bîrsan, op. cit., 2005,  p. 1038). 

30 C. Bîrsan, op. cit., 2005, p. 966. 
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element de noutate, raportat la dispoziţiile Codului civil român de la 1864, care nu 
avea o reglementare in terminis cu privire la restricţiile dreptului de proprietate 
stabilite prin convenţia părţilor. 

Se recunoaşte titularului dreptului de proprietate posibilitatea de a-şi îngrădi 
exercitarea acestui drept pe cale convenţională şi prin aceste convenţii se poate 
limita caracterul exclusiv al dreptului de proprietate. 

 Problema care a preocupat doctrina juridică a fost aceea de a se stabili până 
unde pot să meargă asemenea limitări ale caracterului exclusiv al dreptului de 
proprietate, altfel spus, până unde voinţa părţilor este îndreptăţită să înainteze în ce 
priveşte limitarea şi restrângerea exerciţiului dreptului de proprietate privată. În 
unele cazuri s-a apreciat a fi foarte largă o asemenea posibilitate a părţilor unui act 
juridic, în alte situaţii, însă, exercitarea restricţiilor şi limitelor acestui drept a fost 
privită foarte nuanţat, chiar circumspect. 

În literatura juridică, cauzele de inalienabilitate sau de indisponibilitate au 
creat discuţii şi au dat naştere mai multor opinii, sub imperiul reglementărilor 
Codului civil român de la 1864. Vechea legiuire nu cuprindea nici o normă juridică 
de natură să permită configurarea unei clauze contractuale din care să rezulte 
inalienabilitatea sau indisponibilitatea unor bunuri. În aceste condiţii, doctrina 
juridică a fost aceea care a încercat să dea un răspuns necesităţilor practice. 

Astfel, atunci când o clauză de inalienabilitate era impusă fără  nici o limită şi 
perpetuu, s-a considerat că ea nu-şi putea produce efectele31, iar atunci când era vorba 
despre inalienabilitate sau de indisponibilitate temporară, limitată la o perioadă de timp 
rezonabilă şi nedefinitivă, o asemenea clauză era considerată valabilă. 

Era, de asemenea, admisă şi clauza de inalienabilitate temporară sau 
vremelnică, atunci când ea era însoţită de un interes legitim. Au fost avute în 
vedere mai multe abordări ale problemei, în ce priveşte stabilirea conceptului de  
interes legitim şi serios. 

Unii autori au făcut referire la existenţa unui interes serios şi legitim32 şi prin 
raportare la acesta s-a susţinut că o asemenea clauză va fi valabilă, dacă nu se 
prelungeşte prea mult în timp. În lipsa unei reglementări legale in terminis  nu se 
putea stabili ce înseamnă o perioadă de timp rezonabilă, existând o varietate de 
opinii cu privire la determinarea unei asemenea perioade de timp. 

De asemenea, stipulaţia de indisponibilitate sau de inalienabilitate a bunului 
transmis pe cale de donaţie sau a aceluia lăsat printr-un legat era considerată 
posibilă în scopul ca bunul să nu poată ieşi din patrimoniul donatarului sau 
legatarului minor, până la perioada majoratului acestuia33. 

Astfel, în cazul unei donaţii sau în cazul unui bun lăsat pe calea unui legat se 
putea stipula, de către donatar sau, respectiv de către legatar, o inalienabilitate sau 
o indisponibilitate temporară a bunului, pentru a asigura unei terţe persoane 
                                                 

31 M. G. Rarincescu, Drept civil, Vol. II, p. 59, citat de I. P. Filipescu, A.I.Filipescu, op. cit., p. 246. 
32 I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, Idem, p. 246. 
33 I. P. Filipescu, op. cit., p. 184–185; I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, op. cit., p. 247. 
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îndeplinirea unei sarcini cu privire la o prestaţie impusă donatarului sau legatarului 
în favoarea terţului pe perioada cât exista prestaţia menţionată34. 

Codul civil de la 1864 nu admitea substituţia fideicomisară, deoarece prin 
voinţa dispunătorului bunul ar fi devenit inalienabil veşnic sau pentru o perioadă 
îndelungată de timp. 

În contextul reglementărilor Codului civil de la 1864 s-a  mai făcut distincţie 
între clauza de inalienabilitate dintr-un act juridic cu titlu oneros şi clauza de 
inalienabilitate dintr-un act juridic cu titlu gratuit. Astfel, în cadrul unui act juridic cu 
titlu oneros, cum ar fi fost cazul contractului de vânzare-cumpărare, nulitatea  clauzei 
conducea la însăşi nulitatea contractului, deoarece convenţiile afectate de condiţii 
imposibile, imorale sau oprite de lege erau lovite de nulitate şi se desfiinţau, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 5 şi art 1008 din Codul civil de la 1864. 

În cazul actelor juridice cu titlu gratuit, spre exemplu o donaţie sau un legat, 
nulitatea clauzei de inalienabilitate atrăgea nulitatea actului, atunci când era 
determinantă pentru donaţia sau pentru legatul respectiv, întrucât liberalităţile 
afectate de o condiţie imposibilă, imorală, ilicită erau lovite de nulitate numai când 
asemenea condiţii erau determinante pentru încheierea actului juridic. Atunci când 
asemenea condiţii nu erau determinante pentru încheierea actului juridic, acesta era 
considerat valabil. 

 
3. Noul Cod civil reglementează limitele convenţionale ale dreptului de 

prorietate la art. 626 – 629. Nu ne propunem să analizăm toate aspectele care ar 
putea rezulta din prevederile textelor menţionate, ci doar să marcăm unele dintre 
problemele care par a suscita discuţii. 

Astfel, ca şi în reglementarea Codului civil de la 1864, cu condiţia de a nu 
încălca ordinea publică şi bunele moravuri, proprietarul poate consimţi la limitarea 
prin acte juridice, a exerciţiului dreptului de proprietate. Rezultă că, de principiu, se 
pot stabili, pe cale convenţională, limitări ale dreptului de proprietate privată, 
numai cu condiţia  de a respecta ordinea publică şi preceptele moralei. Aici mai 
trebuie să adăugăm, fireşte şi respectarea dispoziţiilor imperative ale legii. 

Dispoziţiile legale amintite trebuie să fie coroborate cu prevederile art. 12 
alin. (1) din Codul civil, în conformitate cu care oricine poate dispune liber de 
bunurile sale, dacă legea nu prevede, în mod expres, altfel.  De aici rezultă că o 
persoană poate dispune liber de bunurile sale, fie prin a încheia, fie prin a nu 
încheia acte juridice cu privire la acestea, iar atunci când alege varianta de a 
dispune de bunurile sale, încheind acte juridice cu privire la acestea, de principiu,  
dacă nu încalcă dispoziţiile imperative ale legii, ordinea publică şi preceptele 
moralei, poate să prevadă orice clauze în cuprinsul actelor juridice, chiar clauze 
care ar limita sau ar îngrădi modul de exercitare a dreptului de proprietate. 
                                                 

34 I. P. Filipescu, Idem,  p. 184–185; I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, Idem, p. 247. 
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Art. 627 Cod civil prevede că prin convenţie sau testament (deci, prin act 
juridic între vii sau pentru cauză de moarte) se poate interzice înstrăinarea unui 
bun, cu respectarea a două condiţii: 

– durata să nu fie mai mare de 49 de ani, termenul începând să curgă de la 
data dobândirii bunului; 

– să existe un interes serios şi legitim. 
În privinţa primeia dintre cele două condiţii, anume stabilirea unui termen de 

49 de ani, în opinia noastră legiuitorul a reglementat o perioadă foarte mare de timp 
în care părţile pot stipula inalienabilitatea unui bun, chiar dacă ar exista un interes 
serios şi legitim. Credem că un asemenea termen nu ar fi trebuit să depăşească 15–
20 de ani, altminteri perioada limită reglementată de lege ar putea fi asimilată unei 
inalienabilităţi permenente, fiind foarte lungă. 

Cu toate acestea, dobânditorul poate fi autorizat de instanţă să dispună totuşi 
de bun, atunci când interesul care a justificat clauza de inalienabilitate a bunului a 
dispărut sau chiar dacă acesta  nu a dispărut, însă a intervenit un interes superior, 
care impune încălcarea obligaţiei de inalienabilitate. 

 Din reglementarea art. 627 alin. (2) din noul Cod civil rezultă că 
dobânditorul unui bun  poate fi autorizat de către instanţă să dispună de acesta chiar 
înainte de a se fi împlinit termenul pentru care s-a stipulat  inalienabilitatea, în două 
situaţii, prima, atunci când interesul care a justificat stabilirea clauzei de 
inalienabilitate a dispărut şi, a doua,  atunci când, deşi interesul care a justificat 
stabilirea clauzei de inalienabilitate nu a dispărut,  totuşi s-a născut un alt interes, 
considerat a fi mai important decât acela pentru care a fost stipulată clauza de 
inalienabilitate iniţială.  

Se pune problema evaluării celor două interese, primul, cel iniţial, care a 
determinat stipularea clauzei de inalienabilitate şi cel de-al doilea interes, acela 
pentru care se solicită instanţei posibilitatea de a dispune de bun, cu motivarea 
existenţei interesului superior. De la caz la caz, instanţa de judecată va fi aceea care 
va cântări şi compara gradul de importanţă al celor două interese, pentru a vedea 
care dintre acestea este superior celuilalt şi, după caz,  va admite sau va respinge o 
asemenea cerere.  

De asemenea, nulitatea clauzei de inalienabilitate stipulate într-un contract 
conduce la nulitatea întregului contract, dacă aceasta a fost determinantă la 
încheierea contractului, în contractele cu titlu oneros, caracterul determinant fiind 
prezumat de lege, până la proba contrară. În situaţia în care clauza de inalienabilitate 
este sancţionată cu nulitatea absolută, dacă aceasta a fost determinantă pentru 
încheierea acelui contract, întregul act juridic va fi lovit de nulitate. 

 Dacă este vorba despre contracte cu titlu oneros, atunci caracterul 
determinant al  clauzei de inalienabilitate se prezumă, legea instituind o prezumţie 
relativă, juris tantum, putându-se proba contrariul. 

Clauza de inalienabilitate este subînţeleasă în convenţiile în care se naşte 
obligaţia de a transmite în viitor proprietatea către o persoană determinată sau 
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determinabilă.  Este evident că până la transmisiunea viitoare a dreptului asupra 
bunului, acesta este indisponibilizat, atât în cazul în care dobânditorul este o 
persoană determinată, cât şi atunci când este vorba despre transmisiunea către o 
persoană care nu a fost determinată, dar care este determinabilă prin elementele de 
identificare stabilite de părţi în cuprinsul actului juridic. 

Transmisiunea succesorală a unui bun nu poate fi oprită prin stipularea unei 
clauze de inalienabilitate. Ne aflăm în prezenţa unei transmisiuni mortis causa şi 
aceasta nu poate fi obstaculată prin existenţa unei clauze de inalienabilitate a 
bunului respectiv. Dacă s-ar admite posibilitatea instituirii unei clauze de 
inalienabilitate care să opereze şi împotriva unei transmisiuni mortis cauza, aceasta 
ar putea fi o piedică în calea dobândirii dreptului de proprietate pe cale succesorală 
şi ar avea consecinţe grave atât cu privire la situaţia transmiţătorului şi a 
dobânditorului acelui bun, cât şi cu privire la soarta bunului respectiv. 

Noul Cod civil reglementează însă, la art. 993-1000, substituţiile 
fideicomisare. Deşi la art. 993 Cod civil se prevede că dispoziţia prin care o 
persoană este însărcinată să administreze bunul sau bunurile care constituie 
obiectul liberalităţii şi să le transmită unui terţ, desemnat de dispunător, nu produce 
efecte decât în cazul în care este permisă de lege, reglementează, totuşi, substituţia 
fideicomisară. 

Legea reglementează şi condiţiile de opozabilitate privind clauza de 
inalienabilitate. Astfel, asemenea clauză nu poate fi invocată împotriva 
dobânditorilor bunului sau a creditorilor proprietarului care s-a obligat să nu 
înstrăineze, decât dacă este valabilă şi îndeplineşte condiţiile de opozabilitate, adică 
să fie supusă formalităţilor de publicitate cerute de lege, atunci când este cazul.  

Reglementarea de la art. 628 alin. (1) din Codul civil implică unele discuţii.  
Formularea legiuitorului „...decât dacă este valabilă...” poate ridica 

întrebarea din ce motiv era necesară o asemenea menţiune, de vreme ce este 
cunoscut că orice clauză care încalcă dispoziţiile legale primeşte o sancţiune de 
drept civil, cum ar fi, de pildă nulitatea absolută sau relativă. Şi atunci, o clauză 
care nu este valabilă nu produce efecte juridice, astfel încât menţiunea amintită a 
legiuitorului nu mai era necesară. 

Continuăm discuţia asupra textului de lege amintit, supunând analizei prima 
ipoteză, anume aceea în care se stipulează o clauză de inalienabilitate, spre 
exemplu, în sarcina dobânditorilor unui bun donat. În cazul în care, donatarul 
decedează în cursul perioadei de timp pentru care s-a stipulat clauza de 
inalienabilitate, existenţa unei asemenea clauze nu împiedică transmisiunea 
succesorală a bunului dobândit, deci, în cazul pe care-l discutăm, operează 
transmisiunea succesorală către moştenitorii legali ai donatarului sau către cei 
testamentari. Problema care se pune este aceea dacă aceşti moştenitori mai au sau 
nu obligaţia pe care o avea autorul lor, aceea de a nu înstrăina bunul respectiv o 
anumită perioadă de timp. Interesul serios şi legitim – la care face referire art. 627 
alin. (1), teza I din Codul civil – l-a avut în vedere numai pe donatarul bunului, 
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actualmente decedat, autor al actualilor proprietari. Credem că interesul legitim 
avut în vedere de către donator constituie condiţie de inalienabilitate numai în 
persoana donatarului dobânditor al bunului, fără ca o asemenea clauză de 
inalienabilitate să opereze şi cu privire la succesorii legali sau testamentari ai 
donatarului, succesori care ar dobândi bunul în cauză înlăuntrul perioadei de timp 
în care acesta era inalienabil, dar, precizăm, era inalienabil numai în ce-l priveşte 
pe autorul donatar, nu şi pe succesorii acestuia. 

Nu credem că, în ipoteza pe care o avem în discuţie, s-ar putea aprecia că 
asemenea clauză de inalienabilitate acţionează numai in rem, cu privire la bunul 
respectiv, indiferent în mâinile cui acesta s-ar afla, pentru că interesul serios şi 
legitim priveşte atât bunul cât şi persona căreia acesta i-a fost transmis şi, dispărând 
persoana care era legată de bun printr-un interes serios şi legitim, clauza de 
inalienabilitate nu mai operează, astfel încât cel care dobândeşte bunul pe cale 
succesorală nu mai este ţinut de o asemenea limitare convenţională a dreptului de 
dispoziţie cu privire la bun. 

Analizând formularea legiuitorului de la art. 628 alin. (1) Cod civil, pare a 
rezulta că, totuşi, clauza de inalienabilitate ar putea fi invocată împotriva 
dobânditorului bunului, dacă aceasta este valabilă şi dacă îndeplineşte condiţiile de 
opozabilitate. Dacă luăm tot exemplul de mai sus, aplicând asemenea dispoziţie 
legală, ar rezulta că succesorii donatarului nu ar putea înstrăina bunul primit de 
autorul lor pe cale de donaţie, dacă clauza de inalienabilitate ar fi valabilă şi dacă 
îndeplineşte condiţiile de opozabilitate.  Desigur că, dacă este vorba de donaţia 
unui bun imobil, atunci trebuie să fie respectate reglementările legale în materie de 
carte funciară, deci condiţia de opozabilitate va fi întotdeauna respectată, deoarece 
transmisiunea dreptului operează numai prin intabularea în cartea funciară. 

Însă, cu privire la cealaltă condiţie, anume valabilitatea clauzei de 
inalienabilitate, trebuie să facem unele clarificări. Astfel, clauza de inalienabilitate 
era valabilă numai în raporturile dintre donator şi donatar, iar interesul serios şi 
legitim se născuse în favoarea donatorului cu privire la conduita donatarului, dar nu 
avea în vedere şi situaţia moştenitorilor donatarului şi, sub acest aspect, credem că 
asemenea clauză nu le este opozabilă şi acestora, astfel încât aceştia ar putea 
înstrăina bunul dobândit pe cale succesorală, fără să le poată fi opusă de către 
donator o asemenea clauză, valabilă numai în raporturile juridice care au luat 
naştere între donator şi donatarul decedat, autor al actualilor proprietari ai bunului 
imobil în discuţie. 

Tot în legătură cu reglementarea de la art. 628 alin. (1) Cod civil, din 
reglementarea legală menţionată ar rezulta că acea clauza de inalienabilitate poate 
fi invocată şi împotriva creditorilor proprietarului care s-a obligat să nu înstrăineze, 
dacă această clauză este valabilă şi dacă îndeplineşte condiţiile de opozabilitate. 

Deosebit de ipoteza anterioară, când era vorba despre moştenitorii 
donatarului proprietar decedat, în cazul creditorilor donatarului proprietar în viaţă, 
clauza de inalienabilitate operează, fiind înscrisă în cartea funciară (deci respectând 
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condiţiile de opozabilitate), dacă este valabilă. Creditorii, interesaţi în a urmări 
bunul imobil primit pe cale de donaţie de către debitorul lor, ar trebui să facă 
dovada că asemenea clauză nu este valabilă şi atunci, în opinia noastră, ar putea 
urmări bunul debitorului lor, fără ca acesta să poată invoca ca obstacol în calea 
urmăririi, clauza de inalienabilitate existentă. 

Ar trebui analizată, în legătură cu această din urmă ipoteză, şi situaţia în care 
interesul serios şi legitim, la care face referire art. 627 alin. (1), teza I, ar fi 
dispărut. Coroborând prevederile alin. (2), cu acelea ale alin. (1), teza I ale art. 627 
Cod civil, ar rezulta că numai dobânditorul bunului se poate adresa instanţei, 
solicitând autorizarea de a dispune de bun, atunci când interesul pentru care clauza 
de inalienabilitate a dispărut, asemenea posibilitate nefiind recunoscută şi 
creditorului proprietarului bunului care s-a obligat să nu înstrăineze, ceea ce nu este 
întotdeauna corect. 

 În ipoteza luată în discuţie, întotdeauna proprietarul dobânditor al unui bun 
cu clauză de inalienabilitate va fi interesat să nu invoce prevederile art. 627 alin. 
(2) Cod civil, atunci când are calitatea de debitor şi există, pentru el, pericolul ca 
bunul în cauză să fie urmărit de căre debitorii săi. Astfel, chiar dacă, în asemenea 
situaţie, ar dispărea interesul serios şi legitim care nu ar mai justifica clauza de 
inalienabilitate, proprietarul debitor nu va avea niciun interes de a cere autorizarea 
instanţei să dispună de bun, deoarece debitorii săi ar urmări bunul, întrucât acesta 
ar deveni alienabil. În acest caz, clauza de inalienabilitate, care, aparent îl 
dezavantajează, ar constitui, pentru proprietarul debitor, un adevărat scut împotriva 
urmăririi bunului de către debitori. 

Legiuitorul a prevăzut că, pentru opozabilitate, clauza de inalienabilitate 
trebuie să îndeplinească formalităţile de publicitate prevăzute de lege şi, este 
evident că le va îndeplini, pentru bunurile imobile, deoarece dobândirea dreptului 
de proprietate asupra acestora nu se poate face decât prin intabularea în cartea 
funciară (art. 885 Cod civil), cu excepţia  dobândirii unor drepturi reale fără 
înscriere (conform prevederilor art. 887 Cod civil). 

Atunci când clauza de inalienabilitate priveşte bunuri mobile, sunt aplicabile 
regulile speciale în materia dobândirii dreptului de proprietate prin posesia de 
bună-credinţă (art. 937 Cod civil). 

Conform prevederilor art. 628 alin. (4) Cod civil, când clauza de inalienabilitate 
a fost prevăzută într-un contract cu titlu gratuit, aceasta este opozabilă şi 
creditorilor anteriori ai dobânditorului. În acest mod legiuitorul a dat răspuns 
parţial problemei născute în legătură cu aplicabilitatea prevederilor art. 628 alin. 
(1) Cod civil, în ce priveşte situaţia creditorilor, dar nu a prevăzut o reglementare a 
cazului în care creditorii ar fi interesaţi ei înşişi să ceară instanţei constatarea 
dispariţiei interesului serios şi legitim pentru inalienabilitatea bunului sau a naşterii 
unui interes superior, care reclamă ca bunul să fie alienabil. Aici ar fi fost necesară 
o reglementare specială care să-i apere şi pe creditorii proprietarului debitor care, 
în asemenea situaţie, chiar se bucură de existenţa unei clauze de inalienabilitate. 
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Mai poate să apară aici şi ipoteza în care un bun imobil a fost transmis cu 
titlu gratuit, cu clauză de inalienabilitate către un dobânditor care avea debitori 
anteriori. Aceştia nu pot urmări bunul. Problema care naşte discuţii este aceea în 
situaţia în care dobânditorul decedează şi operează o transmisiune mortis causa, 
legală sau testamentară. Se pune problema dacă, în asemenea situaţie, dobânditorii 
pe cale succesorală mai au posibilitatea de a invoca prevederile art. 628 alin. (4) 
din Codul civil, pentru a paraliza posibilitatea creditorilor autorului lor de a urmări 
bunul în cauză. Credem că, în această ipoteză, răspunsul este negativ. 

Neîndeplinirea condiţiilor de inopozabilitate nu îl lipseşte pe beneficiarul 
clauzei de inalienabilitate de dreptul de a pretinde plata de daune-interese de la 
proprietarul care nu îndeplineşte asemenea obligaţie. 

Sancţiunile privind nerespectarea clauzei de inalienabilitate sunt reglementate la 
art. 629 Cod civil şi acestea sunt: 

– rezoluţiunea contractului cerută de înstrăinătorul bunului, care are de 
suferit urmare a nerespectării acesteia, în situaţia încălcării acestei clauze de către 
dobânditor; 

– anularea actului de înstrăinare subsecvent încheiat cu nerespectarea 
clauzei de inalienabilitate, solicitată fie de transmiţătorul bunului în favoarea căruia 
s-a stipulat clauza, fie de către terţul în favoarea căruia aceasta a fost stipulată. 

Conform prevederilor art. 629 alin. ultim Cod civil, nu pot fi supuse 
urmăririi bunurile pentru care s-a stipulat inalienabilitatea, atâta timp cât clauza 
produce efecte, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
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La limita dintre viziunea pragmatic-individualistă a dreptului insolvenţei1, 
ramură a celui comercial şi cea socială a dreptului muncii, se află problema 
protecţiei salariaţilor în caz de faliment a angajatorului. Deşi în secolul XIX şi în 
prima jumătate a celui de-al XX-lea această chestiune era abordată doar în cadrul 
analizelor doctrinare2 a instituţiei concursului diferitelor categorii de creditori, 
astăzi, majoritatea autorilor3 consideră depăşită această perspectivă minimalistă.  

Până la intrarea în vigoare a noului cod civil, dreptul pozitiv românesc în 
materia protecţiei salariaţilor, în situaţia insolvenţei angajatorului era alcătuit din 
reglementări disparate şi în mare parte depăşite: 

Art. 1729 Cod Civil – Creanţele privilegiate asupra tuturor mobilelor sunt 
cele mai jos arătate, şi se exercită în ordinea următoare: 

„…4. salariile oamenilor de serviciu pentru un an trecut şi restul datoriei 
din anul curent;” Textul reprezintă o traducere a art. 2101 din Codul Napoleon 
care a preluat acest privilegiu mobiliar din vechiul drept francez4, dreptul roman 
necunoscînd acestă reglementare. 
                                                 

∗ Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 
Române; e-mail: juridic_institut@yahoo.com.  

1 A se vedea Ion Turcu, Falimentul – actuala Procedură. Tratat, ediţia a V-a, Editura Lumina 
Lex, Bucureşti, 2005, p. 23. 

2 Marcel Planiol, Georges Ripert, Traité élémentaire de droit civil, tome II, Librairie Générale 
de Droit et Jurisprudence, Paris, 1939, p. 880; Ambroise Colin, H. Capitant, Cours élementaire de 
droit civil français, tome II, Librairie Dalloz, Paris, 1921, p. 794-796. 

3 Yves Guyon, Droit des Affaires. Tome 2. Entreprises en difficultés. Redressement judiciaire 
– faillite, 6e édition, Economica, Paris, 1997, p. 285. 

4 Acest privilegiu mobiliar a fost creat prin jurisprudenţa instanţelor de la Châtelet de Paris în 
secolele XVII–XVIII, a se vedea Marcel Planiol, Georges Ripert, op. cit., tome II, Librairie Générale 
de Droit et Jurisprudence, Paris, 1939, p. 880. 
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„…Salariul de 6 luni al calfelor de pravălie şi salariul pe o lună al 
lucrătorilor cu ziua;”  

„…Când valoarea imobilelor n-a fost absorbită de creanţele privilegiate şi 
ipotecare, parte din preţul lor ce mai rămâne se va afecta cu preferinţă la plata 
creanţelor arătate din prezentul articol”. 

Ultimul alineat lipseşte din textul originar al art. 2101 din Codul Napoleon, 
fiind preluat din art. 19 al Legii belgiene din 1851 asupra privilegiilor şi ipotecilor. 
Rezultă că legiuitorul român de la 1865 s-a preocupat atît de extinderea 
privilegiului la alte categorii profesionale cît şi de concursul dintre acest privilegiu 
mobiliar şi garanţiile şi privilegiile imobiliare. Analizând în doctrina interbelică 
românească scurtele referiri la art. 1729 Cod Civil, putem decela ecourile 
controversei doctrinare dintre profesorii Louis Josserand5 şi Marcel Planiol, cu 
privire la natura juridică a acestui privilegiu, dacă este un drept real sau o cauză 
legală de preferinţă. Importanţa practică a acestei dispute era de a se şti dacă 
privilegiile au caracter indivizibil şi creditorii privilegiaţi dispun de dreptul de suită 
(s.n., D.D.). Astfel, Matei B. Cantacuzino6, evită denumirea de privilegiu, 
numindu-le cauze de preferinţă iar Ion Rosetti-Bălănescu şi Alexandru Băicoianu 
adoptă o poziţie mai nuanţată7, similară cu cea a autorilor francezi Colin şi 
Capitant8 fiind de acord că privilegiile asupra imobilelor sunt drepturi reale iar cele 
generale şi mobiliare simple cauze de preferinţă. Aceasta din urmă este şi concepţia 
doctrinarilor români postbelici9. Oricum, este o communis opinio doctorum10 că 
modul de redactare al textului ce reglementa acest privilegiu era necorespunzător.  

Norma specială, aplicabilă în caz de faliment al angajatorului este prevăzută 
de art. 123 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei11, fără a se 
folosi explicit12 termenul de  „privilegiu” – „Creanţele vor fi plătite, în cazul 
falimentului, în următoarea ordine:  
                                                 

5 Louis Josserand, Cours de droit civil positif français, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1933, 
p. 838–840, pentru opinia contrară a se vedea Marcel Planiol, Georges Ripert, op. cit., tome II, 
Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1939, p. 877, 

6 Matei B. Cantacuzino, Elementele Dreptului Civil, Editura All Educaţional, Bucureşti, 1998, 
p. 532. 

7 Ion Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Drept Civil Român. Studiu de doctrină şi de 
jurisprudenţă, Editura Socec & Co, Bucureşti, 1943, p. 438–439. 

8 Ambroise Colin, H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, tome II, Librairie 
Dalloz, Paris, 1921, p. 788–790. 

9 Liviu Pop, Drept Civil Român, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 2000, p. 445–446. 

10 ibidem, p. 446. 
11 Acest text înlocuit de vechea reglementare, art. 122 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 „Creanţele 

izvorâte din raporturi de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii”. 
12 Art. 760 din Codul Comercial Carol al II-lea, publicat în Monitorul Oficial, Partea I-a,  

nr. 194 din 23.08.1940 prevedea că „Salariul sub orice formă, pe luna care precede declararea în 
faliment şi pe cea următoare…se va admite cu preferinţă în rang imediat următor creditorilor 
garantaţi cu un drept de privilegiu special”. 
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1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin 
prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea 
bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor 
angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 şi ale art. 98 alin. (3), sub 
rezerva celor prevăzute la art. 102 alin. (4);  

2. creanţele izvorâte din raportul de muncă;” 
Ramura dreptului muncii conţine următoarele reglementări:  
– art. 161 din Codul muncii. – „Salariile se plătesc înaintea oricăror alte 

obligaţii băneşti ale angajatorilor”;  
– art. 48 alin. 1 şi 2 din  Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional 

pe anii 2007 –2010, înregistrat la MMSSF sub numărul 2895/21/29 decembrie 
200613 precizează că „Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc 
înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii.  

În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori 
privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie 
plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori”.  

Se observă lipsa de rigoare ştiinţifică a redactării textelor – în Codul muncii 
nu se foloseşte termenul consacrat de „privilegiu”, existenţa acestuia putând fi, 
dedusă prin coroborarea dintre art. 161 din Codul muncii cu textul art. 48 alin. 2 
din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional. Nu se încadrează acest 
privilegiu în una din cele trei categorii (general, mobiliar, imobiliar) şi rezultă doar 
prin interpretare, din topica frazei, că natura sa ar fi cea de privilegiu general. Mai 
mult, aceste texte sunt lipsite de eficacitate practică din următoarele motive: 

Legea falimentului are caracter de normă specială care se aplică cu 
prioritate, aceasta fiind şi opinia majoritară a autorilor de dreptul muncii14. 

Alineatul 2 al art. 48 din Contractul Colectiv de Muncă, deşi se referă la 
ipoteza falimentului este tehnic inaplicabil, deoarece conţine sintagma „creanţe… 
plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori”. Se ştie că 
procedura falimentului este o procedură colectivă de executare silită. Ca urmare, 
potrivit legii speciale, creanţele se plătesc conform unui tablou de distribuire a 
sumelor rezultate din lichidarea activelor debitoarei aflate în încetare de plăţi. 
Acest tabel de distribuire se întocmeşte în baza tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor. Principiul care se desprinde din ansamblul normelor insolvenţei este că 
nici un creditor nu poate fi plătit, până nu se soluţionează toate contestaţiile la 
creanţe, deci pînă nu se întocmeşte şi se publică tabelul definitiv consolidat al 
creanţelor debitoarei. Rezultă că textele din Contractul colectiv de muncă la nivel 
                                                 

13 Publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 5cc din data de 29 ianuarie 2007. Cu privire la natura 
juridică sui generis de normă convenţională negociată a Contractului colectiv de muncă la nivel 
naţional, a se vedea Alexandru Ţiclea ş.a., Dreptul Muncii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004,  
p. 256–257 şi Gerard Lyon-Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot, Droit du Travail, 21e édition, Dalloz, 
Paris, 2002, p. 864–866. 

14 Alexandru Ţiclea ş.a., op. cit., p. 582, Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, Codul 
Muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 89. 
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naţional nu au fost şi nu sunt coroborate cu cele din Legea nr. 85/2006 privind 
insolvenţa. Prin comparaţie. Legea contractelor de muncă din 5 aprilie 1929 se 
remarca printr-o tehnică legislativă superioară. Astfel în art. 71 se instituia un 
privilegiu general asupra întregului patrimoniu al angajatorului pentru plata 
salariului şi eventuala participare la beneficii, indiferent de forma de angajare. La 
fel, norma contemporană franceză – (Decretul-Lege din 8 august 1935, ce a devenit 
în momentul de faţă art. 143-10 din Code de travail, (paranteza noastră – D.D.)) 
creează un aşa-numit superprivilegiu, şi permite să se plătească de către 
administratorul/lichidatorul judiciar dacă există fonduri, în zece zile de la 
deschiderea procedurii, salariile pe 60 de zile, limitate la un plafon fixat prin act 
normativ. 

În momentul de faţă ar fi trebuit să se aplice art. 864 alin. 1 lit. c)15 din Noul 
Cod de procedură civilă deoarece privilegiile generale au fost „exilate” în acest cod 
potrivit art. 2338 din Noul Cod civil.  

În cadrul negocierilor, asupra Capitolului 13 „Ocupare şi Politici Sociale” 
privind aderarea României la UE, s-a pus şi problema implementării Directivei 
Consiliului 80/987/CEE  astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/74/CE a 
Parlamentului European16.  

Ca urmare, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. 
Această lege îşi propune să creeze un instrument instituţional pentru plata 
creanţelor acelor salariaţi ai căror angajatori sunt supuşi procedurii insolvenţei şi 
activele acestora nu sunt suficiente nici măcar pentru plata creanţelor privilegiate 
sau există disponibilităţi, dar plata acestor creanţe s-ar face după un interval prea 
mare de timp pentru a fi suportabil de către salariaţi. Deşi această măsură este 
susceptibilă să lipsească de unele argumente criticile17 aduse actualelor 
reglementări, considerăm că acestea sunt perfectibile, deoarece autorii textului s-au 
rezumat18 doar la traducerea şi adaptarea directivelor, fără a face o analiză de drept 
comparat asupra modului cum au fost implementate cele două directive în legislaţia 
naţională a statelor membre. Astfel, pentru ca acest fond de garantare să fi devenit 
o structură funcţională, capabilă să răspundă cerinţelor pentru care a fost creat şi nu 
                                                 

15 Art. 864 alin. 1 lit. c) din Noul Cod de procedură civilă are următorul conţinut: „creanţele 
reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite şomerilor, potrivit 
legii, ajutoarele pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate 
temporară de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătăţii, ajutoarele de deces, 
acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi creanţele reprezentând obligaţia de reparare a 
pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii”. 

16 Publicate în „Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene”, nr. L283 din 28.10.1980 şi L270 
din 8.10.2002. 

17 Costel Gîlcă, Reorganizarea Intreprinderilor. Analiza dispoziţiilor noului Cod al muncii în 
raport cu legislaţia şi jurisprudenţa europeană, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005, p. 201–203. 

18 A se vedea expunerea de motive la Legea privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale publicată pe site-ul Camerei Deputaţilor la adresa 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7258 
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o instituţie-balast,  ar fi trebuit ca art. 17–19 din Lege să prevadă expressis verbis 
caracterul subsidiar al plăţilor din fondul de garantare, cererea urmând să fie făcută 
doar de către administratorul judiciar sau lichidator numai dacă se apreciază că 
angajatorul aflat în procedură de insolvenţă nu dispune din fonduri proprii de 
lichidităţile necesare sau nu le poate mobiliza într-un timp scurt (de exemplu – nu 
va dispune într-un interval de 1-3 luni, aşa cum s-a prevăzut în art. L143-11-7  
pct. 4 din Code de travail19). În acest fel s-ar fi evitat ca cererile să fie făcute 
intempestiv, de salariaţi, care nu au întotdeauna reprezentarea lichidităţilor 
debitorului aflat în încetare de plăţi. Mult mai eficient ar fi fost un mecanism în 
care reprezentatul salariaţilor în comitetul creditorilor sezisează acest organ asupra 
necesităţii de a se apela la Fondul de garantare, iar comitetul cu majoritate de 
voturi să traseze administratorului judiciar sarcini în acest sens. 

 
O altă chestiune pe care legiuitorul a tratat-o cu insuficientă atenţie, atât în 

art. 123 pct. 3 din noua lege a insolvenţei cât şi în art. 13 alin 1 lit. c din Proiectul 
privind Fondul de garantare al creanţelor salariale, deschizînd o adevărată cutie a 
Pandorei, se referă la mult disputatele compensaţii pentru concediere20. Instanţele 
sesizate cu soluţionarea contestaţiilor21 la acest tip de creanţe, analizînd natura 
juridică22 a acestora au ajuns la concluzia că nu reprezintă o creanţă de tip salarial – 
în sensul de contravaloare a muncii (s.n., D.D.) ci o dezdăunare pentru pierderea 
locului de muncă. Astfel s-au asimilat aceste compensaţii cu o clauză penală23 
introdusă de părţi în contractul colectiv de muncă, cuantificând astfel anticipat 
daunele interese suferite de angajat ca urmare a încetării contractului pe motiv de 
                                                 

19 Introdus prin Legea no 75-1251 din 27.12.1975 publicată în „Journal Officiel” din 
30.12.1975 cu modificările ulterioare. 

20 Art. 63 alin. (3)  din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură-cultură pentru 
anii 2006–2008 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub numărul 
197/03/8.02.2006 publicat în „Monitorul Oficial”, Partea V nr. 5 din 04/04/2006, prevede următoarea 
clauză pentru compensaţii pentru concediere: În cazul în care la nivelul instituţiei apare necesitatea 
unor concedieri colective, urmare a privatizării sau a concesionării instituţiei, salariaţii vor beneficia 
de salarii compensatorii, acordate în condiţiile legii, în funcţie de vechime, după cum urmează:  

– până la 3 ani – un număr de 3 salarii brute;  
– între 3 şi 5 ani – un număr de 5 salarii brute;  
– între 5 şi 10 ani – un număr de 10 salarii brute;  
– între 10 şi 15 ani – un număr de 15 salarii brute;  
– între 15 şi 20 ani – un număr de 20 salarii brute. Instanţele franceze au apreciat ca fiind nule 

clauzele privind indemnizaţia de concediere dacă sumele sunt atît de mari încît se poate estima că 
angajatorul este privat de dreptul de a concedia (C.A. Douai, 18 dec. 1992, „Revue de Jurisprudence 
Sociale”, Ed. Francis Lefebvre, 5/1993, no 568. 

21 Sentinţa civilă nr. 29/F/10.02.2004 a Tribunalului Vaslui dată în dosar nr. 61/RJF/1999, 
devenită irevocabilă prin decizia comercială a Curţii de Apel Iaşi nr. 165/26.04.2004 dată în dosar  
nr. 1210/2004 (nepublicate). 

22 Facem precizarea, că practica judiciară analizată a avut în vedere textele incidente în 
redactarea Legii nr. 64/1995 modificată.  

23 Doctrina franceză susţine în majoritate punctul de vedere menţionat, pentru dezvoltări a se 
vedea Jean Pélissier (coord.), Droit de l’emploi, Dalloz, Paris, 1999, p. 831. 
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faliment al angajatorului. Ar fi fost de dorit  consacrarea pe cale legislativă a 
soluţiei la care a ajuns jurisprudenţa, adică excluderea compensaţiilor pentru 
concediere din sumele care trebuiesc plătite de fond sau adoptarea soluţiei 
franceze24, excluzându-se de la plată sumele datorate salariaţilor în baza clauzelor 
de dezdăunare25 pentru concedieri, ca urmare a restrângerii activităţii, reorganizării 
judiciare sau falimentului din contractele colective de muncă, dacă acestea au fost 
încheiate cu mai puţin de 18 luni înainte de data sentinţei de deschidere a 
procedurii.  

 
Posibilitatea de plafonare a sumelor de plată către salariaţi astfel cum a fost 

stabilită şi în legea română a fost instituită prin art.4 (3) din Directiva Consiliului 
80/987/CEE, ca un posibil mecanism anti-fraudă şi pentru a nu se ajunge la o 
deviere de la scopul declarat social al directivei. 

 
 

                                                 
24 Jurisprudenţa franceză este constantă în a considera că indemnizaţia de concediere nu are 

caracter salarial şi în consecinţă s-a decis că nu beneficiază de superprivilegiul reglementat de  
art. L 143-10 din Code de travail. A se vedea Cass. Soc. 8 juillet 1998, „Revue de Jurisprudence 
Sociale”, Ed. Francis Lefebvre, 10/1998 no 1214. 

25 A se vedea articolul  L. 143-11-1 din Code de travail. 
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Abstract. Freedom of establishment of companies is an ongoing and, concerning its content, 
in a continuous transformation topic. Its current nature comes from the need of finding adequate 
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1. Libertatea de stabilire – conţinut juridic 
1.1. Principiul libertăţii de stabilire 
Titlul IV al Părţii a treia („Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii”) denumit 

„Libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor” din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) este cel care reglementează în capitole 
distincte „lucrătorii”, „dreptul de stabilire”, „serviciile”, „capitalurile şi plăţile”. În 
acelaşi timp, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) are un rol important în 
elaborarea unei doctrine referitoare la libertatea de stabilire a societăţilor comerciale. 
Dreptul de stabilire este un drept fundamental, înscris încă din 1957 în Tratatul ce 
instituia Comunitatea Economică Europeană1.  

În prezent, art. 49 TFUE, referitor la principiul libertăţii de stabilire, are 
următorul conţinut „sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a 
resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru”. 
                                                            

∗ Prof. univ. dr., cercetăror ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” 
al Academiei Române., e-mail: mihai.sandru@mihaisandru.ro. 

1 Marie-Louise Lennarts, Company mobility within the EU, fifty years on. From a non-issue to 
a hot topic, Utrecht „Law Review”, Volume 4, Issue 1, 2008, p. 1. 
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Potrivit art. 54, persoanele juridice constituite în conformitate cu legislaţia 
unui stat membru şi având sediul social, administraţia centrală sau locul principal 
de desfăşurare a activităţii în cadrul  Uniunii sunt asimilate, pentru aplicarea 
dispoziţiilor referitoare la dreptul de stabilire, persoanelor fizice resortisante ale 
statelor membre. În alin. 2 se arată că prin persoane juridice „se înţeleg societăţile 
constituite în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei civile sau comerciale, inclusiv 
societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat, cu 
excepţia celor fără scop lucrativ”2. 

Dreptul de stabilire se referă la „resortisanţii unui stat membru pe teritoriul 
altui stat membru”, ceea ce implică atât persoanele fizice, cât şi persoanele 
juridice. Prezenta lucrare se desfăşoară în cadrul limitat al societăţilor comerciale, 
aşadar al persoanelor juridice. De altfel, libertatea de stabilire a societăţilor 
comerciale nu se referă la modalitatea de constituire a acestora. În cauza Daily 
Mail3 (pct. 19),  CJUE a subliniat diferenţa dintre persoanele fizice şi persoanele 
juridice: „spre deosebire de persoanele fizice, societăţile sunt entităţi create în 
temeiul unei ordini juridice şi, în starea actuală a dreptului comunitar, în temeiul 
ordinii juridice naţionale. Acestea există numai prin diferitele legislaţii naţionale, 
care stabilesc constituirea şi funcţionarea acestora”. Curtea de Justiţie a consacrat 
domeniul constituirii societăţilor comerciale ca fiind unul de competenţa statelor 
membre4. 

CJUE s-a pronunţat recent, cu privire la conţinutul libertăţii de stabilire, 
citând şi propria sa jurisprudenţă în materie, constatând că: „menţinerea unei 
prezenţe permanente într-un stat membru de către o întreprindere stabilită în alt 
stat membru este de natură să intre sub incidenţa dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de stabilire, chiar dacă această prezenţă nu a luat forma unei sucursale 
sau a unei agenţii, ci se exercită prin intermediul unui simplu birou administrat, 
dacă este cazul, de o persoană independentă, însă care este mandatată pentru a 
acţiona în permanenţă pentru această întreprindere, cum ar face o agenţie”5. 

Stabilirea este un concept esenţial şi pentru analiza acestuia trebuie avute în 
vedere dispoziţiile tratatului, dar şi hotărârea Curţii de Justiţie în cauza Factortame 
II6. Astfel, în cauza menţionată (pct. 20) s-a arătat că „noţiunea de stabilire, în 
sensul articolului 52 [în prezent art. 49 TFUE] şi al următoarelor din tratat, 
comportă exerciţiul efectiv al unei activităţi economice prin intermediul unei 
                                                            

2 Aşa cum s-a subliniat, acest articol este rezultatul unui compromis între sistemul 
înmatriculării şi cel al sediului real. Jesper Lau Hansen, A New Look at Centros – From a Danish 
Point of View, „European Business Law Review”, vol. 13, 2002, nr. 1, p. 90. 

3 Cauza Daily Mail [The Queen / Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte 
Daily Mail and General Trust PLC], 81/87, hotărârea din 27 septembrie 1988, ECR 1988, p. 5483. 

4 Philippe Pellé, op. cit., p. 7. 
5 C-409/06, Winner Wetten, hotărârea din 8 septembrie 2010, pct. 46, nepublicată încă; a se 

vedea şi cauza 205/84, hotărârea din 4 decembrie 1986, Comisia/Germania, Rec., p. 3755, punctul 21. 
6 Cauza C-221/89, hotărârea din 25 iulie 1991, The Queen/Secretary of State for Transport, ex 

parte Factortame [„Factortame II”], ECR 1991, p. I-3905. 
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unităţi fixe într-un alt stat membru, pe o durată nedeterminată” (s.n., D.-M.S.). 
Intenţia duratei nedeterminate este esenţială, întrucât indică permanenţa  acesteia. 
De asemenea, absenţa „activităţii economice” conduce inevitabil la absenţa de jure 
a posibilităţii aplicării dispoziţiilor referitoare la stabilire. Doctrina surprinde în 
mod cuprinzător formele stabilirii, reglementate de art. 49 TFUE; jurisprudenţa 
Curţii de Justiţie este, de asemenea, bogată, în sensul concretizării formelor 
libertăţii de stabilire7. În mod distinct se pune problema fuziunii transfrontaliere şi 
a libertăţii de stabilire (cauza Sevic8).  

Pornind de la dispoziţiile art. 18 TFUE precum şi de la jurisprudenţa 
pertinentă9 cu referire la egalitatea de tratament prin raportare la societăţi, abuzul 
de drept, bariere în calea exercitării libertăţii de stabilire sunt oferite exemple ale 
cauzelor Curţii de Justiţie privind legitimarea  (i.e. justificarea) restricţiilor10. 

Doctrina analizează restricţiile care au sau nu caracter discriminatoriu, 
accentul căzând asupra acestora din urmă, exemplele evidenţiate în această 
secţiune fiind de un real interes şi pentru practica jurisdicţională din România11.  

Condiţiile în care se admit excepţii de la libertatea de stabilire sunt 
sintetizate de Curtea de la Luxemburg în cauza Centros12: „trebuie să se aplice în 
mod nediscriminatoriu, să fie justificate de motive imperative de interes general, să 
fie adecvate pentru a garanta realizarea obiectivului urmărit şi să nu treacă 
dincolo de ceea ce este necesar pentru atingerea lui” (s.n., D.-M.S.). Amintim în 
context jurisprudenţa relevantă, în special cauzele Pfeiffer1, Caixa Bank France1. 
Libertatea de stabilire se referă doar la cauzele transfrontaliere, fiind prezentate 
cauzele Nino1, Bekaert1 şi Marks and Spencer1. Dreptul de stabilire are ca subiecte 
atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice (cauza Micheletti13). 

 
1.2. Directiva – instrumentul legislativ de adoptare a măsurilor în această 

materie 
Potrivit art. 50 TFUE (capitolul „Dreptul de stabilire”) „în vederea realizării 

libertăţii de stabilire cu privire la o activitate determinată, Parlamentul European şi 
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după 
consultarea Comitetului Economic şi Social, decid prin intermediul directivelor”. 
                                                            

7 Péter Metzinger, Zoltán Nemessányi, András Osztovits, Freedom of establishment for 
companies in the European Union, Ed. CompLex – Wolters Kluwer csoport, Budapesta, p. 20. 

8 Cauza C-411/03, hotărârea din 13 decembrie 2005, SEVIC Systems, ECR [2005], p. I–10805. 
9 Cauza 2/74, hotărârea din 21 iunie 1974, Reyners/Statul belgian, ECR [1974], p. 631. 
10 Péter Metzinger, Zoltán Nemessányi, András Osztovits, op. cit. 
11 Thomas Gr. Papadopoulos, EU Law and Harmonization of Takeovers in the Internal 

Market, European Monographs Series, Kluwer Law International, Wolters Kluwer, 2010.  
12 CJCE, cauza C-212/97, Centros, hotărârea din 9 martie 1999, Rec. 1999, p. I–1459, pct. 34. 
13 CJCE, cauza C-369/90, Micheletti şi alţii/Delegación del Gobierno en Cantabria, hotărârea 

din 7 iulie 1992, Rec. 1992, p. I-4239. Pe larg: Thomas Gr. Papadopoulos, op. cit., p. 3; P. Dyrberg, 
Full free movement of companies in the European Community at last?, „European Law Review”, 
2003, vol. 28. 
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Reglementarea prin directive a domeniului societăţilor comerciale, din 1968 
(data adopării primei directive, între timp, republicată) şi până în prezent, nu a 
condus la rezultatele scontate. S-a realizat o „uniformizare” a regulilor din anumite 
materii societare (uniformizare datorată unor cerinţe prea stricte pentru cadrul, 
considerat liberal, al reglementării prin directivă) sau o armonizare a cerinţelor, 
însă toate acestea nu au avut acest efectul scontat şi asupra afacerilor. În definitiv, 
încrederea cu privire la societăţile comerciale (atât între acestea, dar şi a 
consumatorilor/clienţilor) este un factor important pentru investiţii, pentru afaceri, 
dar nu este cel mai important: mai rămân probleme referitoare la regulile de drept 
public aplicabile, cum ar fi sistemul de taxe, regulile referitoare la insolvenţă etc. 
Aceste din urmă probleme au preocupat Comisia Europeană, care a trecut la 
simplificarea armonizării, efectul invers de reglementare început în 1968. 

 
1.3. Metode de reglementare prevăzute în TFUE 
Potrivit art. 50 alin. 2 TFUE, se prevede ca instituţiile UE să îşi exercite 

funcţiile care le revin cu privire la libertatea de stabilire. Coordonarea garanţiilor 
care sunt cerute în statele membre societăţilor pentru a proteja interesele 
asociaţilor şi a terţilor – o formulare considerată de către doctrină ambiguă –, are 
în vedere coordonarea şi nu uniformizarea reglementărilor în materie. Comisia a 
tratat conceptul de „coordonare” în sensul extensiv, de exemplu în reglementarea 
Directivei a V-a, prin care se introduceau forme noi de societăţi comerciale în 
unele state14. Libertatea de stabilire a companiilor a fost una dintre libertăţile cel 
mai greu de pus în practică în comparaţie cu celalalte libertăţi15. 

 
2. Teorii referitoare la constituirea societăţilor comerciale în Uniunea 

Europeană 
2.1. Delimitarea noţiunii de sediu 
Adoptarea sistemului înmatriculării poate încuraja reglementările din Uniunea 

Europeană să realizeze un pas înainte în domeniul societăţilor comerciale; desigur 
această posibilitate nu este imediată, având în vedere competenţele UE, dar din 
interpretarea hotărârilor CJUE s-ar putea deduce ca sunt promovate cele mai mici 
standarde16, precum şi „legal arbitration”/„forum shopping”, adică posibilitatea 
alegerii statului cu cea mai oportună legislaţie, în vederea soluţionării disputelor17. 

Elementul fundamental în dezbaterea referitoare la libertatea de stabilire este 
sediul societăţii18. Autorii citaţi analizează necesitatea sediului, dihotomia funcţională 
                                                            

14 Berthold Goldman, Antoine Lyon-Caen, Louis Vogel, Droit commercial européen, Editura 
Dalloz, Paris, 1994, nr. 120, p. 134. Directiva a V-a nu a intrat în vigoare. 

15 Alexandros Roussos, Realising the Free Movement of Companies, „European Business Law 
Review”,  January/February, vol. 12, 2001, isss. 1, p. 7. 

16 J. Carruthers, Ch. Villiers, op. cit., p. 94. 
17 Eddy Wymeersch, op. cit., p. 662. 
18 Péter Metzinger, Zoltán Nemessányi, András Osztovits, op. cit., p. 105. 
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(adresă de contact şi „realitatea” desfăşurării activităţilor administrative), precum şi 
diferitele reglementări din legislaţia statelor membre. Art. 54 TFUE (fostul art. 48 
CE) este analizat din perspectiva condiţiilor – sau a lipsei de condiţii – pe care le 
impune cu privire la sediu, reieşind concluzia că acesta nu obligă societăţile ca 
sediul să fie localizat în statele membre. Prin trimitere la cauza Cartesio  
(C-210/06), sediul real este acolo unde se află administraţia centrală a societăţii. O 
analiză concentrată şi echilibrată este realizată în privinţa sediului, din punctul de 
vedere al dreptului internaţional privat. 

Sediul societăţii comerciale pare să fie elementul de drept material care să 
determine cele mai importante aspecte practice. De aceea, această secţiune este 
descriptiv-analitică. 

În considerarea ultimelor evoluţii jurisprudenţiale ale CJUE, s-ar putea 
afirma că un rol şi mai important în ecuaţia dreptului de stabilire nu este elementul 
de identificare al societăţii – sediul –, ci unul din elementele „invizibile” – 
personalitatea juridică. 

În prezent, prin Regulamentul Consiliului nr. 1346 din 29 mai 2000 privind 
procedurile de insolvenţă19 este permisă deschiderea procedurii principale de 
insolvenţă în statul membru în care se află centrul intereselor principale ale 
debitorului. „Centrul intereselor principale” trebuie să corespundă locului în care 
debitorul îşi conduce în mod obişnuit interesele şi poate, prin urmare, să fie 
verificat de către terţi. Regulamentul se aplică numai procedurii în cadrul căreia 
centrul intereselor  principale ale debitorului este situat în cadrul Uniunii Europene. 
Prin această dispoziţie a fost ales sistemul sediului real20. 

Recent, CJUE a statuat asupra noţiunii de „sediu”21. Prin intermediul unei 
întrebări preliminare, instanţa de trimitere solicită, în esenţă, să se stabilească 
modul în care trebuie interpretată noţiunea „sediu” în sensul articolului 3 alineatul 
(2) din Regulamentul nr. 1346. În hotărârea sa, Curtea a subliniat: 

În această privinţă, trebuie amintit că articolul 2 litera (h) din regulament 
defineşte noţiunea de sediu ca un loc de derulare de operaţiuni unde debitorul 
desfăşoară în mod netranzitoriu o activitate economică cu mijloace umane şi cu 
bunuri (par. 61). 
                                                            

19 Este aplicabil în toate ţările Uniunii Europene, mai puţin în Danemarca. Pe larg, Diana 
Ungureanu, Falimentul internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 52; Dragoş-Alexandru 
Sitaru, Dreptul comerţului internaţional. Tratat. Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 
2004, p. 449–450; Comisia Europeană, Report on the Implementation of the European Charter for 
Small Enterprises in the Member States of the European Union, 2005, p. 22–27 (sunt prezentate 
soluţiile de insolvenţă în statele UE, respectiv UE 25). 

20 Pentru jurisprudenţa din Marea Britanie, Spania, a se vedea: Diana Ungureanu, Centrul 
intereselor principale ale debitorului, o noţiune autonomă în jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg, 
RRDC, nr. 1/2009; cu privire la jurisprudenţa română, a se vedea: Alexandrina Zaharia, Proceduri 
transfrontiere de insolvenţă. Centrul afacerilor principale. Instanţă competentă, „Curierul Judiciar”, 
2009, nr. 3 (Curtea de Apel Galaţi, Secţia comercială, maritimă şi fluvial, Decizia civilă nr. 892/R din 
8 decembrie 2008). 

21 C-396/09, Interedil, hotărârea din 20 octombrie 2011, nepublicată în Rep, pct. 61–64. 
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Faptul că această definiţie leagă desfăşurarea unei activităţi economice de 
existenţa unor resurse umane demonstrează că sunt necesare un minim de 
organizare şi o anumită stabilitate. Rezultă că, a contrario, numai existenţa unor 
bunuri izolate sau a unor conturi bancare nu îndeplineşte, în principiu, cerinţele 
necesare în vederea calificării drept „sediu” (par. 62). 

În măsura în care, conform articolului 3 alineatul (2) din regulament, 
existenţa unui sediu pe teritoriul unui stat membru conferă instanţelor acestui stat 
membru competenţa de a deschide o procedură secundară de insolvenţă în privinţa 
debitorului, trebuie să se considere că, pentru garantarea securităţii juridice şi a 
predictibilităţii în legătură cu determinarea instanţelor competente, existenţa unui 
sediu trebuie apreciată, precum localizarea centrului intereselor principale, în 
temeiul unor elemente obiective şi verificabile de către terţi (par. 63).  

Prin urmare, trebuie să se răspundă la a doua parte a celei de a treia 
întrebări că noţiunea „sediu” în sensul articolului 3 alineatul (2) din regulament 
trebuie interpretată în sensul că presupune existenţa unei structuri care să 
cuprindă un minim de organizare şi o anumită stabilitate în vederea desfăşurării 
unei activităţi economice. Numai existenţa unor bunuri izolate sau a unor conturi 
bancare nu corespunde, în principiu, acestei definiţii (par. 64). 

 
2.2. Importanţa sediului societăţii comerciale22 
Sediul este un element de identificare a persoanei juridice, de localizare în 

spaţiu, element distinct de domiciliul sau sediul asociatului/acţionarului23. Sediul 
are funcţiile pe care domiciliul le are pentru o persoană fizică, considerându-se că 
dispoziţiile referitoare la domiciliu sunt aplicabile şi sediului, dacă nu sunt 
incompatibile cu natura persoanei juridice24. În dreptul român, sediul este locul 
unde se află conducerea societăţii (administraţia) având în vedere argumente 
rezultate dintr-o interpretare istorică (art. 96 din C. civ. – abrogat în prezent, care 
prevedea că „domiciliul persoanei juridice este acela unde acea persoană juridică 
îşi are centrul administraţiei sale”) precum şi dintr-o interpretare sintetică a Legii 
nr. 31/1990, republicată25, (potrivit căreia sediul este locul unde se ţine consiliul de 
                                                            

22 Prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, publicată în M.Of. nr. 365 din 30 mai 2012 s-au propus mai multe modificări, care 
au drept efect renunţarea la termenul „comercial/comercială”. Legea va intra în vigoare, potrivit  
art. 82, 81 alin. (1), la 1 februarie 2013. 

23 M. Popa, op. cit., p. 267, 268. 
24 Stanciu D. Cărpenaru, Sorin David, Cătălin Predoiu, Gheorghe Piperea, Societăţile comerciale. 

Reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Editura C.H.Beck, Bucureşti, ed. a IV-a, 2004, p. 62. 
25 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, republicată în „Monitorul 

Oficial” nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, modificată prin: Legea nr. 302 din 2005, publicată în 
„Monitorul Oficial” nr. 953 din 27 octombrie 2005, modificată prin Legea nr. 516 din 29 decembrie 
2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, publicată în „Monitorul Oficial”, Partea I nr. 14 din 9 ianuarie 2007; 
Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, 
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administraţie, adunarea generală, publicarea convocatorului, conferă competenţă 
instanţei etc.).26 Funcţiile sediului sunt: siguranţa circuitului civil, garanţia creditorilor 
societăţii şi publicitatea. 

După ponderea27 sa, sediul a fost clasificat în: a) sediu principal şi b) sediul 
secundar, clasificare regăsită şi în dispoziţiile Legii nr. 31/1900. Astfel, art. 7 din 
Legea societăţilor comerciale prevede obligaţia indicarea sediului (lipsa acestuia 
conducând la importante consecinţe practice) şi totodată a „sediilor secundare – 
sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate 
juridică –, atunci când se înfiinţează odată cu societatea, sau condiţiile pentru 
înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare”. Chiar dacă 
sediile secundare nu sunt enumerate în actul constitutiv la constituire, asociaţii pot 
înfiinţa sedii secundare pe parcursul vieţii societăţii comerciale, când apare 
                                                                                                                                                       
publicată în „Monitorul Oficial”, Partea I nr. 955 din 28 noiembrie 2006. Ordonanţa de urgenţă nr. 
82/2007 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale şi a altor acte normative incidente, publicată în „Monitorul Oficial”, Partea I nr. 446 din 
29.06.2007; Ordonanţa de urgenţă nr.52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul 
comerţului, „Monitorul Oficial” nr. 333 din 30 aprilie 2008; Legea nr.284/2008 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul 
comerţului, „Monitorul Oficial” nr. 778/20.11. 2008; Legea nr.88/2009 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente, „Monitorul Oficial” nr. 246/14.04.2009; 
O.U.G. nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării 
administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul 
României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, „Monitorul 
Oficial” nr. 316/13.05.2010; O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii 
fiscal, „Monitorul Oficial” nr. 421/23.06.2010; Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, M. Of. 674/2010; Lege nr. 202/2010 
privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, M. Of. 714/2010; Ordonanţă de 
urgenţă nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru 
modificarea altor acte normative incidente, M. Of. 285/2011; Lege nr. 71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, M. Of. 409/2011. 

26 I. L. Georgescu, Drept comercial român, Vol. II, Editura All, Bucureşti, 2002, p. 76 („Ceea ce 
este hotărâtor în determinarea sediului, este nu centrul afacerilor, nici locul exerciţiului material al 
comerţului, ci locul unde se află frânele conducerii”. Acest sistem este considerat mai bun decât dacă s-
ar considera drept „sediu” locul unde se desfăşoară comerţul, întrucât sucursalele pot fi răspândite sau se 
pot modifica des. Totuşi, faţă de doctrina veche în legislaţia nouă şi sucursalele trebuie înregistrate şi, în 
anumite condiţii, pot avea capacitate procesuală.”); I. Turcu, Teoria şi practica dreptului comercial 
român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 315; I. Şcheaua, Legea societăţilor comerciale nr. 
31/1990: comentată şi adnotată, Editura Rosetti, Bucureşti, ediţia a II-a, 2002, p. 8; Philippe Merle, 
Droit commercial. Sociétés commerciales, Editura Dalloz, Paris, 2001, p. 100. 

27 După caracterul său, sediul poate fi a) de drept comun (obligatoriu) şi b) sediul 
convenţional (sau ales, care este facultativ dar important în litigiile în care este implicată societatea 
comercială). Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, 
Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti, 1995, p. 442. 
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necesitatea desfăşurării activităţii în afara sediului social principal28. Această 
operaţiune se realizează prin modificare ulterioară a actului constitutiv în acest 
sens, dar numai în cazul în care acesta prevede posibilitatea înfiinţării de asemenea 
sedii secundare. În caz contrar, se modifică actul constitutiv pentru a permite 
înfiinţarea de sedii secundare şi abia apoi se poate realiza modificarea respectivă, 
deoarece dispoziţiile referitoare la sediile secundare au un caracter facultativ în 
actul constitutiv. 

Importanţa sediului, ca principal atribut de identificare al societăţii 
comerciale, este subliniat atât în practica jurisridcţională cât şi în doctrină29. 
Amintim următoarele aspecte: 

a) este un element important al identificării societăţii (trebuie să apară pe 
actele emise de aceasta, potrivit art. 74); 

b) determină legea aplicabilă societăţii – societăţilor înmatriculate în 
România le sunt aplicabile legile române; 

c) în cazul executării contractelor, în conformitate cu art. 1494 din Noul Cod 
Civil; 

d) determinarea legii aplicabile, atunci când se aplică norma conflictuală  
„lex actus”; 

e) stabilirea instanţei competente sau comunicarea actelor de procedură (în 
cazul litigiilor)30; 

f) în cazul începerii procedurii insolvenţei, în privinţa determinării 
competenţei instanţei de judecată. Legea prevede că procedurile referitoare la 
insolvenţă (cu unele excepţii) sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui 
rază teritorială se află sediul debitorului, astfel cum figurează acesta în registrul 
comerţului. 

g) consacră naţionalitatea societăţii31. Societăţile comerciale cu sediul în 
România sunt persoane juridice române (art. 225 Noul Cod civil; art. 1 alin. 2 
Legea nr. 31/1990)32; 
                                                            

28 Cristina Florescu, Zaira Bamberger, Societăţi comerciale, Editura Fundaţiei România de 
Mâine, Bucureşti, 2011, p. 90, 196–197. 

29 Jacques Mestre, Sylvie Faye, op. cit., nr. 467; Ioan Schiau, Curs de drept comercial, 
Editura Rosetti, Bucureşti, 2004, p. 94; Philippe Merle, op. cit., p. 100; Bernard Saintourens, 
L'entreprise en société à responsabilité limitée, Dalloz, Paris, 1994, p. 62; M. Cozian, A. Viandier,  
Fl. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, Paris, 2000, p. 95. 

30 Curtea Supremă de Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 169 din 15 februarie 1996, RDC, 
1999, nr. 7–8, p. 163; Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a comercială, dec. nr. 757 din 7 mai 2003, 
RRDA, 2004, nr. 5–6, p. 126. 

31 Alina Oprea, Observaţii privind regimul persoanelor juridice în dreptul internaţional privat 
român din perspectiva reglementărilor din Noul Cod Civil, Studia Universitas Babeş-Bolyai. 
„Jurisprudentia”, 2011, nr. 3, disponibil la adresa http://studia.law.ubbcluj.ro/ 
articol.php?articolId=459 [accesat ultima dată la 12.12.2011]. 

32 Jurisprudenţa mai veche a consacrat această soluţie, arătând că naţionalitatea unei societăţi 
anonime (pe acţiuni) ce funcţionează în România nu se determină după naţionalitatea acţionarilor sau 
a capitalurilor acelora, ci după locul unde societatea s-a constituit, locul unde îşi are sediul social. 
(Tribunalul Buzău, decizia din 18 decembrie 1924, PJMC, II, 124). 
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h) adunările generale (ordinare sau extraordinare) se ţin la sediul societăţii 
„când actul constitutiv nu dispune altfel şi în localul ce se va indica în convocare” 
(ar. 110 Legea nr. 31/1990); 

i) determină registrul comerţului în care trebuie realizate menţiunile de 
modificare a actului constitutiv. 

 
2.3. Sisteme referitoare la sediul societăţilor comerciale 
În Uniunea Europeană coexistă două sisteme referitoare la sediul societăţilor 

comerciale: sistemul înmatriculării (în Danemarca, Marea Britanie, Irlanda şi 
Olanda) şi sistemul sediului real (adoptată de Franţa, Germania33, Luxemburg, 
Portugalia, Belgia, Spania, Grecia, România)34. 

Sistemul înmatriculării. În acest sistem, din momentul înmatriculării 
societatea în cauză este obligată să respecte toate dispoziţiile referitoare la regimul 
său juridic din statul în care s-a înmatriculat, fiind guvernată de aceste legi oriunde 
va funcţiona. 

Sistemul sediului real. În al doilea sistem, societatea are drept lege aplicabilă 
pe aceea a locului unde se află centrul intereselor principale ale societăţii 
comerciale, situaţie care poate fi dovedită, de la stat la stat, prin diferite mijloace de 
probă; teoria sediului real a apărut mai târziu, în Franţa şi Germania, în secolul  
al XIX-lea şi îşi are fundamentul în protejarea intereselor locale35. 

Acest sistem prezintă unele dezavantaje, întrucât este incert şi arbitrar în 
ceea ce priveşte efectele iar, în ceea ce priveşte locul unde se află societatea, 
controlul va deveni şi mai dificil, în condiţiile dezvoltării comerţului electronic36. 

Urmare a adoptării directivei referitoare la fuziunile transfrontaliare, precum 
şi a jurisprudenţei CJUE (în special cauzele Centros, Uberseering şi Inspire Art), 
                                                            

33 Pentru sistemul german, Marc Lauterfeld, „Centros” and the EC Regulation on Insolvency 
Proceedings: The End of the “Real Seat” Approach towards Pseudo-foreign Companies in German 
International Company and Insolvency Law? – The Danger of Diverging Developments of the Connecting 
Factors in Company and Insolvency Law –, „European Business Law Review”, March/April, 2001, p. 80. 
În Germania Sitztheorie a  fost dezvoltată prin intermediul instanţelor judecătoreşti, potrivit cărora sediul 
real al societăţii este locul unde deciziile managementului intern sunt transformate, zi de zi, în activităţile 
comerciale ale societăţii (speţa Bundesgerichtshof în BGHZ 97, 269 (272); de asemenea BayOBLG, (1986) 
IPRax 161, 163, citată de M. Lauterfeld, op. cit., p. 79). 

34 Pentru un istoric al celor două sisteme, inclusiv cu detalii asupra sistemului danez: Jesper 
Lau Hansen, op. cit., p. 86; Alexandros Roussos, op. cit., p. 8; Eddy Wymeersch, The Transfer Of The 
Company’s Seat In European Company Law, „Common Market Law Review”, 2003, p. 661; cu 
detalii asupra sistemului norvegian, precum şi a posibilelor conflicte de legi: Gaute Simen Gravir, 
Conflict of Laws Rules for Norwegian Companies after the Centros Judgement, „European Business 
Law Review” July/August, 2001, p. 146 şi urm.; Benjamin Angelette, The revolution that never came 
and the revolution coming—De Lasteyrie Du Salliant, Marks & Spencer, Sevic Systems and the 
changing corporate law in Europe, Virginia Law Review, Oct. 2006, Vol. 92, Iss. 6. 

35 Cu detalii asupra sistemului austriac: Norbert Kuehrer, op. cit., p. 112. 
36 DTI, Modern Company Law for a Competitive Economy: The Strategic Framework, 

Consultation Paper, February 1999, par. 5.6.21, apud Janeen Carruthers, Charlotte Villiers, Company 
Law in Europe – Condoning the Continental Drift?, „European Business Law Review”, March/April 
2000, p. 93. 
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va fi din ce în ce mai greu de impus/menţinut această politică de înmatriculare a 
societăţilor comerciale37. 

 
3. Piaţa internă şi principul libertăţii comerţului: există o prioritate a 

principiilor? 
Scopul libertăţii de stabilire a fost de a desfiinţa orice fel de barieră pe care 

frontiera naţională o ridică în calea exercitării aptitudinilor antreprenoriale şi 
organizaţionale ale societăţilor comerciale din fiecare stat membru, pentru a 
îndeplini obiectivul privind utilizarea efectivă a resurselor din cadrul pieţei interne. 

Scopul instituirii dreptului de stabilire a avut de la început două elemente: pe 
de o parte crearea unei legislaţii coerente la nivel european în materia societăţilor 
comerciale, şi, pe de altă parte înlăturarea unei posibile curse de atragere a 
investiţiilor de către un anumit stat membru, în detrimentul celorlalte („efectul 
Delaware”)38. 

Libertatea de stabilire este un element al principiului libertăţii comerţului, 
care funcţionează la nivel mondial. Cu toate acestea libertatea de stabilire nu este o 
condiţionare a exercitării libertăţii comerţului, ci un beneficiu al pieţei interne al 
Uniunii Europene. Dreptul societăţilor de a-şi desfăşura activităţile în alt stat, fără a 
fi necesare proceduri speciale, este un argument în favoarea libertăţii comerţului. 

„Grupurile de societăţi39 au înlocuit puterea statelor de a decide. Aşadar, 
acestea – prin intermediul lobby-ului şi al grupurilor de interese – acţionează pentru 
a-şi asigura libertatea de acţiune, în special în ceea ce priveşte schimburile 
comerciale. Este incontestabil faptul că acum corporaţiile au înlocuit statele, ca 
factorii de decizie cei mai influenţi în economia mondială. De asemenea, este ferm 
stabilit că, odată cu globalizarea, tot mai multe societăţi funcţionează, în numeroase 
cazuri, mult dincolo de graniţele ţării, în care s-au constituit. O societate comercială 
care traversează frontiere ca să funcţioneze în afara jurisdicţiei sale iniţiale, poate 
aduce probleme de mai diverse feluri. O instanţă care trebuie să soluţioneze litigii în 
legătură cu aceste societăţi este necesar să stabilească care este legea, sau ar trebui 
să fie legea care reglementează afacerile sale” 40. 
                                                            

37 Didier Martin, Forrest G. Alogna, A European Delaware: The Nascent Regulatory Market 
in Europe, „Corporate Finance & Capital Markets Law Review”, 2007, 4. Disponibil la SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1345005; a se vedea şi C-371/10, National Grid Indus, hotărârea din  
29 noiembrie 2011, nepublicat în  Repertoriu. 

38 Marie-Louise Lennarts, op. cit., p. 1. William W. Bratton, Joseph A. McCahery & Erik 
P.M. Vermeulen, How Does Corporate Mobility Affect Lawmaking? A Comparative Analysis, ECGI - 
Law Working Paper No. 91/2008; Georgetown Law and Economics Research Paper No. 1086667; 
Amsterdam Center for Law & Economics Working Paper No. 2008-01. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1086667. 

39 Pentru detalii privind rolul şi importanţa grupurilor de societăţi în economie, a se vedea 
Manole Ciprian Popa, Grupurile de societăţi, în „Argument”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011,  
p. XXIII, XXIV. 

40 Pe larg: Robert R. Drury, The Regulation and Recognition of Foreign Corporations: Responses 
to the Delaware Syndrome, „Cambridge Law Journal”, 1998, 1, vol. 57, p. 165. De asemenea, a se vedea 



11 Piaţa internă prin instituirea libertăţii 141 

Aşadar, prin instituirea dreptului de stabilire al societăţilor comerciale în 
Uniunea Europeană s-a realizat piaţa internă; dreptul de stabilire a fost unul dintre 
elementele (instrumentele) de realizare a pieţei interne; în acelaşi timp, prin 
instituirea libertăţii de stabilire a fost concretizat principiul libertăţii comerţului. 
Acest principiu are şi unele excepţii, pe care chiar tratatele le-au prevăzut; de ex. 
art. 52 TFUE prevede că dispoziţiile referitoare la libertatea de stabilire „nu aduc 
atingere aplicării actelor cu putere de lege şi actelor administrative care prevăd 
un regim special pentru resortisanţii străini din motive de ordine publică, 
siguranţă publică şi sănătate publică.” 

Societatea europeană (SE) şi societatea privată europeană (asupra statutului 
căreia încă se mai discută) ar putea fi elemente/instrumente de drept unional de 
care să beneficieze piaţa internă. Cu toate acestea, construcţia acestor entităţi, în 
special al SE, nu au permis utilizarea lor la scară largă, numărul acestora fiind 
totuşi în creştere. 

 
4. Rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în interpretarea dreptului 

pertinent 
Desfăşurarea activităţilor comerciale în Uniunea Europeană a fost influenţată 

de către interpretarea conferintă de Curtea Europeană de Justiţie dreptului de 
stabilire, enunţat în prezent de articolul 50 TFUE, chiar mai mult decât toate 
directivele şi regulamentele în materie41. 

Unii autori consideră chiar că publicitatea în jurul unor hotărâri ale CJUE a 
determinat migraţia unor societăţi, de ex. din Germania în Marea Britanie (în 
special, în considerarea capitalului social necesar constituirii societăţii). 

CJUE ar putea avea un rol important în alegerea unuia din cele două sisteme 
(cel al îmatriculării şi cel al sediului real – care vor fi prezentate la pct. 4) 
referitoare la constituirea societăţilor comerciale. 

De altfel, în privinţa progreselor realizate prin reglementări se poate afirma 
că acestea au fost inegale, nu întodeauna eficiente şi în orice caz fără o finalitate 
unională ci mai degrabă de armonizare a unor reguli interne. Un exemplu îl 
constituie şi art. 293 CE (abrogat prin Tratatul de la Lisabona) care prevedea că 
statele vor începe negocieri pentru a garanta cetăţenilor lor recunoaşterea reciprocă 
a societăţilor, menţinerea personalităţii juridice în cadrul transferului sediului  
dintr-o ţară în alta şi posibilitatea fuziunii unor societăţi spuse unor legislaţii 
naţionale diferite42. Acest text nu a fost pus în aplicare, de fapt, niciodată. Corelat 
                                                                                                                                                       
şi: Tom Mortimer, The Removal of Barriers to Corporate Mobility: An Analysis of Cases Pertinent to 
Articles 52 and 58 în Andrew Caiger, Demetrius Andreas M. A. Floudas, 1996 Onwards: Lowering 
the Barriers Further, Chichester, Wiley, 1996, p. 135–136. Frederick Tung, Before Competition: 
Origins of the Internal Affairs Doctrine, „Journal of Corporation Law”, vol. 32, 2006, 1, p. 33–101.  

41 Philippe Pellé, op. cit., p. 10. 
42 Aceste negocieri nu au mai avut loc. Vasile Pătulea, loc. cit.( II), p. 37; trebuie să amintim 

că a fost adoptată Convenţia de la Bruxelles (29 februarie 1968) privind recunoaşterea reciprocă a 
persoanelor juridice, dar nu a intrat în vigoare întrucât nu a fost ratificată de numărul de state necesar. 
Pe larg: Georges Ripert, René Roblot, Michel Germain, op. cit., p. 1300 şi urm; Bernard Saintourens, 
op. cit., p. 10. 
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cu actualul art. 50 TFUE ar fi putut acţiona ca un important vector al libertăţii de 
stabilire a societăţilor comerciale în Uniunea Europeană. 

CJUE, în cauza Daily Mail (paragraful 15), a consacrat şi aplicabilitatea 
directă a dispoziţiilor referitoare la libertatea de stabilire. 

 
5. „Efectul Delaware” 
Devine Uniunea Europeană terenul propice pentru o concurenţă directă între 

statele membre – legislaţia acestora – pentru atragerea de societăţi comerciale? 
Recent, exodul de societăţi comerciale înmatriculate în România şi reînmatriculate 
în Bulgaria ne oferă un exemplu care constituie subiect de reflecţie43. De asemnea, 
în secţiunea dedicată rolului CJUE în domeniul dreptului de stabilire am indicat 
exemplul societăţilor din Germania. 

La nivel mondial, concurenţa între societăţile listate este directă şi toate 
acestea se orientează, în primul rând după o legislaţie favorabilă. Aşadar, există nu 
doar o concurenţă pentru atragerea de societăţi de dimensiuni mici/medii, ci mai 
ales marile societăţi comerciale sunt interesate de reglementările cărora li se 
subordonează şi care le conferă personalitatea necesară funcţionării. Această 
concurenţă este bivalentă: nu numai societăţile caută jurisdicţiile cele mai 
favorabile desfăşurării afacerilor lor, dar şi statele caută să atragă investitori44. 

Ce este „efectul Delaware”? Ar putea exista un „efectul Delaware” în 
Uniunea Europeană? 

Delaware este unul dintre statele care compun Statele Unite ale Americii. 
Deşi este un stat de dimensiuni mici, cele mai multe societăţi comerciale din SUA 
sunt înregistrate în Delaware. Acest succes, datorat legislaţiei, a condus la beneficii 
fiscale pentru acest stat. Cum se exprimă doctrina45 „în Statele Unite limbajul 
dreptului societăţilor comerciale este limbajul Delaware”. 

Există un stat european care să concureze cu „Delaware”? CJUE ar dori ca 
legislaţia UE să joace un asemenea rol sau prin regula alegerii legii să prefere un 
anumit stat UE/ un anumit sistem al sediului în funcţie de context? Această 
problematică este legată mai mult de percepţie şi are, încă, o strânsă legătură cu 
vecinătatea statelor (România-Bulgaria46, Franţa-Olanda47, Marea Britanie după 
pronunţarea hotărârii în cauza Centros). Astfel, potrivit unor studii48, în 2005 
numărul de societăţi înmatriculate în Marea Britanie, dar care funcţionau în alte 
                                                            

43 Sunt şi alte exemple din cadrul Uniunii Europene: Gerrit Wiesmann, German Companies 
Flee to the UK, „Financial Times”, 24.05.2006. 

44 M. Popa, op. cit., p. 21, p. 22. 
45 Pentru statistici: Didier Martin, Forrest G. Alogna, A European Delaware: The Nascent 

Regulatory Market in Europe, op. cit., p. 2. 
46 Dar şi România-Olanda cu privire la investiţii: a se vedea, M. Popa, op. cit., p. 22. 
47 Franţa considera că Olanda are reguli fiscale care ar putea atrage societăţile franceze. Ph. 

Pellé, op. cit., p. 8. 
48 M. Becht, C. Mayer, H.F. Wagner, Where Do Firms Incorporate?, ECGI - Law Working 

Paper No. 70/2006; „Journal of Corporate Finance”, Vol. 14, 2008, No. 3. Disponibil la SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=906066; Ph. Pellé, op. cit., p. 10. Astfel, în 2005 erau înregistrate în Marea 
Britanie 12.019 societăţi dar care funcţionau în Germania (faţă de 516 în 2001) şi 2127 societăţi 
înregistrate în Marea Britanie care îşi desfăşurau activitatea în Olanda (faţă de 91 în 2001). 
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state membre UE, era de cinci ori mai mare decât în 2001. Aşadar, după 
pronunţarea hotărârii Centros, Marea Britanie a devenit un punct de atracţie – un 
Delaware european. Însă, în prezent acest lucru nu este stabilit, şi întotdeauna 
trebuie să fie luate în considerare mai multe elemente referitoare la cea mai bună 
oportunitate de constituire şi funcţionare a unei societăţi comerciale (taxele la 
constituire, suma minimă a capitalului social, tipurile de taxe, impozite, autorizaţii, 
legislaţia financiar-fiscală, legislaţia societăţilor comerciale etc). 

 
6. Concluzii 
În acest studiu s-a subliniat activitatea de interpretare a legislaţiei pertinente 

în materia libertăţii de stabilire a societăţilor comerciale, prin raportarea atât la 
realităţile economice din Uniunea Europeană, cât şi prin raportare la tipurile de 
înmatriculări ale societăţilor comerciale. 

Uniunea Europeană depune eforturi, direct sau indirect, fie sectoriale 
(punctul unic de contact creat în domeniul serviciilor49), fie la nivel general (un  
registru de comerţ european)50. Registrul de comerţ/al afacerilor european are 26 de 
state membre, unele din afara Uniunii Europene (România nu este parte) care 
asigură accesul la informaţiile esenţiale privind societăţile comerciale51. Aceste 
eforturi de administrare a domeniului libertăţii de stabilire nu vor suplini 
fundamentarea acestui principiu şi, mai mult, funcţionarea coerentă a acestuia. 

Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale, deşi un pilon important 
instituit în scopul realizării pieţei interne, a realizat progrese minimale prin 
intermediul actelor normative, dar a avut un succes relativ, ca urmare a pronunţării 
unor hotărâri preliminare ale Curţii de Justiţie. Din întreaga jurisprudenţă şi 
legislaţie analizate rezultă că libertatea de stabilire a fost considerată un principiu 
autonom al Uniunii Europene, care nu depinde, în conţinut sau interpretarea sa, de 
principiul libertăţii comerţului. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
49 Toţi cetăţenii europeni care solicită recunoaşterea calificărilor lor profesionale ar trebui să 

se poată adresa unui punct unic de contact, fără să fie obligaţi să apeleze la diferite organisme 
guvernamentale. Acest punct unic de contact ar trebui să fie Ghişeul Unic, creat în temeiul directivei 
privind serviciile, care va permite cetăţenilor să obţină dintr-un singur loc informaţiile cu privire la 
documentele necesare pentru recunoaşterea calificărilor lor, precum şi să efectueze online toate 
procedurile de recunoaştere a calificărilor.  http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_ro.htm 

50 The European Business Register (EBR) - http://www.ebr.org/section/2/index.html 
51 Multumesc: Cristina Florescu, Alina Oprea, Manole Ciprian Popa, Luminiţa Tuleaşcă. 

Toate posibilele greşeli ale acestui material îi sunt imputabile numai autorului. 
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Evocări 

NICOLAE MATEESCU-MATTE:  
FONDATORUL DREPTULUI AEROSPAŢIAL 

Luni, 3 decembrie 2012, în Sala de Consiliu a Institutului de Cercetări 
Juridice (din Casa Academiei) a avut loc evocarea personalităţii profesorului 
canadian de origine română, Nicolae Mateescu-Matte, fondatorul dreptului 
aerospaţial. În deschiderea manifestării, prof. univ. Ion Dogaru, membru 
corespondent al Academiei Române a relevat aspecte importante ale vieţii şi 
activităţii savantului jurist, amintiri personale despre întâlnirile avute cu acesta, 
momentele emoţionale ale reîntoarcerii în patrie după 1990 a profesorului care a 
redevenit cetăţean român şi a fost ales membru de onoare al Academiei Române. 

Prof. univ. Mircea Duţu, directorul ICJ a subliniat în intervenţia sa (cu tema 
„Nicolae Mateescu-Matte – fondator al dreptului aerospaţial”) că, născut la 
Craiova, la 3 decembrie 1913, savantul român se numără printre marile 
personalităţi pe care România le-a dat ştiinţei dreptului, alături de figuri majore 
precum Nicolae Titulescu (1882–1941) sau Vespasian V. Pella (1897–1952), cu 
contribuţii remarcabile, de pionerat la dezvoltarea dreptului internaţional. 

Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, când lumea se reorganiza sub 
auspiciile ONU şi în condiţiile Cartei sale (1945), se întrezăreau deja interdependenţele 
mondializării, iar activitatea umană depăşea frontierele tradiţionale ale statelor, 
pătrunzând în marea liberă, spaţiul aerian şi în Cosmos, reclamând reglementări 
juridice adecvate, profesorul canadian de origine română punea bazele studiului şi 
cercetării ştiinţifice ale dreptului aerian şi, după 1960, şi ale dreptului spaţial. El 
prefigura astfel dezvoltarea unui nou drept internaţional, unul în care, punând în 
discuţie principiile suveranităţii absolute, egalităţii de facto şi independenţei 
autarhice a statelor, sugera interdependenţă crescândă, o suveranitate funcţională şi 
egalitate de jure, singurele capabile să ofere răspunsuri adecvate imperativului 
asigurării securităţii şi păcii mondiale, în faţa pericolului aneantizării, devenită tot 
mai posibilă prin progresele tehnico-ştiinţifice (descoperirea atomului, exploatarea 
mării libere şi a subsolului său, intesificarea utilizării spaţiului aerian şi trecerea la 
explorarea Cosmosului). 

Dincolo de caracterul său universal, prin opera lui ştiinţifică profesorul  
N. Mateescu-Matte este perceput şi a rămas pentru totdeauna exponentul Şcolii 
româneşti de Drept, căreia îi aparţine prin formare, dar, mai ales, prin naştere; una 
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inspirată de Codul Civil de la 1864 (modelat după Codul Napoleon) şi de principii 
riguroase ale şcolii clasice germane, cu rădăcini adânci în dreptul roman. 

Plecat dintr-o ţară peste care se lăsa, pentru mai bine de patru decenii, 
„cortina de fier” a istoriei, el şi-a continuat cariera profesională în „străinătatea 
absolută”, optând pentru domenii de avangardă, marcate de ştiinţă şi tehnologie, 
dreptul viitorului şi nevoia eternă de libertate. 

Întocmai precum Eminescu în literatură, Mateescu-Matte prin ştiinţa 
dreptului aerospaţial fiind prea român, este universal! 

Un interes deosebit l-a prezentat comunicarea „Contribuţiile Profesorului 
Nicolae Mateescu-Matte la dezvoltarea dreptului aerian”, datorată dnei. prof. dr. 
Dumitra Popescu, cercetător de onoare al ICJ, fostă studentă a profesorului în 
cadrul unui masterat de drept aerian la Universitatea McGill din Canada, în 1968. 
După ce a evocat dimensiunea umană şi calităţile extraordinare de dascăl şi om de 
ştiinţă ale acestuia, conferenţiara a trecut în revistă marile contribuţii ale sale, de-a 
lungul anilor, la fondarea şi dezvoltarea dreptului aerian ca disciplină ştiinţifică şi 
ramură de drept. S-au făcut referiri directe şi competente la lucrările publicate de 
savant în materie, începând din anii 1950 şi până după 1990, relevându-se larga 
recunoaştere ştiinţifică internaţională de care se bucură acesta. 

Referindu-se la „Profesorul Nicolae Mateescu-Matte în lumea academică 
canadiană. Evocări”, prof. univ. dr. Rodica Stănoiu a arătat că după N. Titulescu şi 
Vespasian Pella, cei care în prima parte a secolului 20 au fost figuri emblematice 
pe plan internaţional ale ştiinţei dreptului, în cea de-a doua parte a secolului,  
N. Mateescu-Matte este fără îndoială cel mai cunoscut şi recunoscut jurist român 
pe plan internaţional. A evocat apoi momente ale întâlnirilor avute cu profesorul cu 
ocazia studiilor de criminologie efectuate în 1968 la Universitatea din Montreal şi 
după 1990, subliind că, de fiecare dată, acesta s-a manifestat ca îndatoritor faţă de 
Şcoala juridică românească, de marii dascăli de la Bucureşti şi dispus de a ajuta pe 
juriştii români aflaţi la studii în străinătate. 

Cunoscutul cosmonaut dr. Dumitru Prunariu, membru de onoare al 
Academiei Române şi-a început intervenţia arătând că prof. dr. N. Mateescu-Matte 
este singurul român deţinător al celei mai înalte distincţii din aviaţia civilă 
internaţională, premiul „Edward Warner” conferit de Organizaţia Aviaţiei Civile 
Internaţionale (OACI). 

Rememorând o serie de întâlniri avute cu savantul evocat, dr. Dumitru 
Prunariu a conchis: „Îl consider pe profesorul Nicolae Mateescu-Matte un român 
adevărat cu un destin fabulos, reprezentând permanent un reper în toată literatura 
de specialitate în domeniul aerospaţial, recunoscut şi curtat la cele mai înalte 
niveluri în toate statele lumii”. 

În încheierea manifestării a fost prezentată Diploma prin care profesorului 
canadian de origine română i-a fost conferită, de către Consiliul Ştiinţific al ICJ, 
calitatea de cercetător ştiinţific de onoare „Apreciind contribuţiile sale excepţionale 
de pionierat la dezvoltarea dreptului aerian şi spaţial, precum şi la afirmarea 
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dreptului internaţional ca drept al păcii şi cooperării, recunoscând aportul său 
deosebit la continuarea tradiţiilor şi promovarea prestigiului ştiinţei juridice 
româneşti la nivel mondial”. 

TUDOR R. POPESCU – PERSONALITATE  
A VIEŢII JURIDICE ROMÂNEŞTI   

– centenar – 

Luni, 11 februarie 2013, Institutul de Cercetări Juridice (ICJ) a organizat 
manifestarea-evocare „Tudor R. Popescu – personalitate a vieţii juridice 
româneşti”, consacrată împlinirii a 100 de ani de la naşterea profesorului. 

Evocarea vieţii şi activităţii didactico-ştiinţifice a lui T. R. Popescu (1913–
2004) a fost realizată de prof. dr. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei 
Române şi prof. dr. Sevastian Cercel, Decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 
Administrative a Universităţii din Craiova în cadrul comunicării „Opera savantului 
Tudor Radu Popescu: între realitate şi legendă”. 

Referindu-se la „Profesorul Tudor R. Popescu şi ICJ”, profesorul dr. Mircea 
Duţu, directorul ICJ a arătat că acesta, membru de onoare al Academiei Române, a 
adus, contribuţii importante la dezvoltarea dreptului privat român din ultima 
jumătate de veac, îndeosebi în materia dreptului civil, dreptului internaţional privat 
şi dreptului comerţului internaţional. 

Format de marea şcoală juridică românească interbelică, Profesorul a 
beneficiat de sprijinul şi a urmat modelul unor personalităţi precum: Traian Ionaşcu 
(căruia i-a fost asistent la Facultatea de Drept din Iaşi), M. Eliescu ori Petre Anca 
(în cadrul Consiliului Legislativ) deveniţi ulterior, în 1954, fondatori ai Institutului 
de Cercetări Juridice (I.C.J.) al Academiei Române. 

Ataşamentul său de activitatea de cercetare ştiinţifică şi bogata activitate 
universitară au condus la desemnarea lui în primul Consiliu ştiinţific al ICJ, în 
februarie 1955, şi având ca preşedinte pe acad. Andrei Rădulescu. Între anii 1956 şi 
1960 a fost şeful sectorului de drept internaţional privat al Institutului. 

În anii 1960 profesorul T.R. Popescu a participat la realizarea mai multor 
teme de cercetare ale Institutului, printre rezultatele căreia se află remarcabila 
Teoria generală a obligaţiilor (1968) elaborată împreună cu cercetătorul Petre 
Anca şi care, dincolo de valoarea sa ştiinţifică intrinsecă şi funcţia instructivă se 
dorea o reflectare a teoriei constantelor dreptului. 

Personalitate cu o largă deschidere internaţională, membru de frunte al 
UNIDROIT, profesorul T.R. Popescu a contribuit, în calitate de preşedinte al 
Societăţii române de legislaţie comparată la continuarea şi promovarea zilelor 
juridice franco-române, iniţiate, în 1967, de I.C.J. şi Societatea franceză de 
legislaţie comparată din Paris. 

Poate că profesorul Tudor R. Popescu va rămâne în istoria dreptului 
Românesc mai ales prin lucrările şi experienţa sa în domeniul dreptului comerţului 
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internaţional. În condiţiile în care, în ţară comerţul era monopol de stat, iar 
aplicarea codului comercial de la 1887 practic suspendată, o atare disciplină a avut 
marele merit de a fi oferit generaţiilor de jurişti formaţi înaninte de 1989, elemente 
fundamentale de drept comercial. Totodată, arbitru internaţional de prestigiu, 
participant activ la procesul de sistematizare, uniformizare şi dezvoltare al 
reglementărilor în materie şi la dialogul ştiinţific aferent, Tudor R. Popescu a fost 
perceput ca reprezentantul legitim al ştiinţei juridice româneşti în domeniu. Ca 
expresie a acestui fapt, pentru multă vreme în cadrul consultaţiilor pe probleme 
juridice majore în faţa marilor instanţe de arbitraj internaţional, precum cea a 
Camerei internaţionale de Comerţ din Paris, punctul de vedere doctrinal românesc 
trebuia să evoce, fără excepţie, ideile din lucrările profesorului. 

Spirit generos şi elevat el a văzut în cercetarea juridică fundamentul teoretic 
indispensabil al activităţii didactice universitare, de legiferare şi aplicare a 
dreptului şi i-a acordat consideraţia necesară. 

Sorin Popescu, şeful secţiei de drept privat a Consiliului Legislativ a evocat 
o serie de evenimente din viaţa şi activitatea profesorului, remarcând spiritul său 
critic, atitudinea iconoclastă şi demersul ştiinţific autentic, contribuţiile majore la 
dezvoltarea unor ramuri importante ale dreptului românesc în perioada post-1950, 
precum: dreptul familiei, dreptul internaţional privat şi dreptul comerţului 
internaţional. 

 
* 

*     * 
 

Materialele prezentate în cadrul celor două manifestări privind evocarea 
personalităţii profesorilor Nicolae Mateescu-Matte şi Tudor Radu Popescu, cărora 
li se vor adăuga şi altele, vor face obiectul unor volume speciale care vor vedea 
lumina tiparului. 

(A.D.) 
 
 

 
 



Recenzii 
 

William Dross, Droit Civil. Les Choses, 
Ed. LGDJ-Montchrestien, Paris, 2012, 982 p. 

Lucrarea Droit civil. Les Choses este un tratat ce abordează teoria generală drepturilor reale 
dintr-o perspectivă originală. Autorul, William Dross, profesor la Universitatea Jean Moulin  
(Lyon 3) anunţă de la început abordarea iconoclastă folosind termenul puţin uzitat „les choses” în 
loc de ubicuul „les biens”, avatar modern al lui „res”, cu care ne-a obişnuit doctrina privatistă 
franceză de la Aubry şi Rau încoace. Opţiunea autorului este dată de în primul rînd de aria semantică 
a lui „choses” care este genul proxim al lui „les biens”, în sensul binecunoscut pentru orice student la 
drept, că lucrul (în ipostazele sale materiale şi imateriale) este tot ce are o existenţă, iar bunul este 
doar lucrul care este susceptibil de apropriere şi care are o legătură foarte strînsă cu ideea de valoare 
economică. Această opţiune nu este o simplă extravaganţă, ci este dată de convingerea autorului 
că Renaşterea a plasat omul în centrul lumii şi că, în tot infinitul care ne înconjoară, putem distinge 
între ceea ce ne seamănă şi ceea ce ne este străin, ca într-o transpunere juridică a maximei lui Terenţiu 
– homo sum, humani nihil a me alienum puto. De aici şi opţiunea autorului de a-şi împărţi vasta 
lucrare în două mari capitole: 

 I. Raporturile persoanei cu lucrurile; 
 II. Lucrurile în raport cu persoana. 
Spre deosebire de lucrările mai conservatoare româneşti şi franceze care urmează încă tabla de 

materii a marilor maeştri interbelici A. Colin şi H. Capitant, Louis Josserand, Marcel Planiol: patrimoniul, 
dreptul de proprietate privată şi publică, modalităţile şi dezmembrămintele dreptului de proprietate, apărarea 
dreptului de proprietate, posesia, modurile de dobândire şi publicitatea drepturilor reale. 

Autorul are o abordare diacronică fiind surprinse instituţiile în evoluţia lor timp de 2000 de 
ani. Sunt readuşi în atenţia cercetătorului: redactorii Codului Napoleon (Bigot de Préameneu), corifeii 
ai şcolii exegetice care au influenţat şi pe redactorii codului nostru de la 1864 precum N.V. Marcadé şi 
prinţul exegeţilor – Charles Demolombe, vechiul drept cutumiar francez de dinainte de Codul 
Napoleon şi, cu totul rar la autorii contemporani, este tratată cu atenţie şi migală originea instituţiilor 
în dreptul roman clasic şi postclasic. Cu toate acestea nu sunt neglijaţi nici marii civilişti postbelici ca 
Jean Carbonnier, Michel Grimaldi, François Terré şi nici jurisprudenţa recentă a Casaţiei franceze. 

Cu adevărat remarcabil la această lucrare ar fi acribia cu care sunt tratate universalităţile de 
fapt, fiducia şi bunurile incorporale, poate pe nedrept expediate în cîte un subcapitol de mică întindere 
în lucrări considrerate clasice. 

Cu speranţa că această opus magna a lui William Dross va fi un ajutor de nepreţuit al 
teoreticienilor dreptului privat, mai ales acelora cu vocaţie de comparatişti, o recomandăm cu plăcere 
tuturor bibliotecilor instutuţiilor de învăţămînt juridic şi, în primul rând, masteranzilor şi doctoranzilor 
în drept, ca o importantă sursă bibliografică. 

 
Dumitru Dobrev∗ 

 

 

                                                 
∗ Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 

Române; e-mail: juridic_institut@yahoo.com. 
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Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (coordonatori), 
Droit international pénal, deuxième édition revisée,  

Editions A. Pedone, Paris, 2012, 1280 p. 

Volumul, structurat în 4 titluri şi 87 de capitole (inclusiv introducerea), se constituie într-un 
compendiu impresionant, sistematizat şi adus la zi, de studii şi contribuţii de drept internaţional penal.  

Aflat la a doua ediţie, după cea din 2000, cartea interesează deopotrivă cercul juriştilor, al 
profesioniştilor diplomaţiei, ai politicii externe şi ai apărării naţionale, dar şi pe operatorii din 
domeniul protecţiei drepturilor omului şi din zona acţiunilor umanitare, precum şi pe jurnaliştii 
internaţionali.  

Internaţionalizarea materiei penale se datorează nu doar apariţiei jurisdicţiilor internaţionale, 
dintre care cea mai reputată este Curtea Penală Internaţională, ci şi multiplicării tratatelor în materie 
penală şi aprofundării cooperării poliţieneşti şi judiciare între state.  

După o primă parte preliminară dedicată naşterii şi formării dreptului internaţional penal, 
celelalte 3 părţi tratează numeroasele infracţiuni definite internaţional, apoi formele de 
responsabilitate susceptibile să derive din comiterea lor, după care, în fine, este supus examinării 
sistemul internaţional de justiţie penală, înţeles ca un ansamblu coerent de organe internaţionale, 
europene şi naţionale de anchetă, urmărire penală şi judecată. 

 
Partea preliminară – Formarea dreptului internaţional penal este alcătuit din 5 capitole.  
După procesele de la Nuremberg şi Tokyo de judecare a marilor criminali de război, 50 de ani 

mai târziu Conferinţa interguvernamentală de la Roma s-a ocupat de semnarea Convenţiei privind 
Statutul Curţii Penale Internaţionale (17 iulie 1998). S-a consacrat astfel o nouă ramură de drept 
internaţional public, aflată la confluenţa cu dreptul penal: dreptul internaţional penal.  

Al II-lea capitol, primul fiind introducerea coordonatorilor volumului, este intitulat Istoric şi 
cuprinde o secţiune referitoare la apariţia disciplinei şi o alta privitoare la apariţia regulilor de drept 
internaţional penal, prin incriminarea unor conduite de recurgere la război, de purtare a războiului sau 
a unor conduite contrare dreptului ginţilor.  

În secţiunea referitoare la apariţia disciplinei, se prezintă figura ilustră a celui mai hotărât 
partizan al dreptului internaţional penal şi al adagiului societas delinquere potest, ataşat Statului 
criminal. Este vorba de deputatul şi profesorul Universităţii din Bucureşti, Vespasian V. Pella, care va 
dezvolta viguros conceptele de drept internaţional penal în lucrarea sa Criminalitatea colectivă a 
statelor şi dreptul penal al viitorului (1925). Membru al Asociaţiei internaţionale de drept penal şi al 
International Law Association, Prof. Vespasian V. Pella va îndeplini funcţia de unic raportor al unui 
proiect de cod penal mondial, pe care-l va termina în 1935 şi care va fi publicat de Asociaţia 
internaţională de drept penal.  

Cât priveşte definirea disciplinei, sunt inventariate 3 accepţiuni. O accepţiune este legată de 
aspectul internaţional al dreptului penal intern, rezultat din recunoaşterea faptului că dreptul penal 
naţional poate cuprinde infracţiunile îndreptate împotriva ordinii interne a statului, în care s-a 
manifestat un element de extraneitate, fie că e vorba de naţionalitatea învinuitului, a victimei sau chiar 
de locul de comitere a infracţiunii sau de producere a rezultatului. O a II-a accepţiune este cea prin 
care se desemnează comportamentele indivizilor pe care morala şi conştiinţa naţiunilor le-au 
condamnat în mod unanim şi care pot face obiectul represiunii universale. Aici se înscriu actele de 
piraterie, punere în sclavie, traficul de persoane şi de minori, dar şi difuzarea de publicaţii obscene, 
falsificarea de monedă sau traficul de stupefiante. A III-a accepţiune aparţine profesorului Vespasian 
V. Pella, care referindu-se la dreptul viitorului spune că acest drept va avea ca obiect principal 
reglementarea exerciţiului represiunii faptelor ilicite care pot fi comise de către state în raporturile 
reciproce. Dreptul internaţional al viitorului, opus dreptului penal internaţional clasic şi prost denumit 
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după el, era aşadar un drept penal inter-state, o disciplină nouă. Dar represiunea de garantare a ordinii 
inter-state putea să nu se limiteze la actele colective ilicite comise de state, şi se referea în egală 
măsură la actele comise de indivizi. Este vorba, crede profesorul Pella, de o ramificaţie a dreptului 
internaţional public care determină infracţiunile, care stabileşte pedepsele şi care fixează condiţiile 
responsabilităţii penale internaţionale a statelor şi indivizilor”. 

Cu privire la definirea regulilor dreptului internaţional penal şi punerea în operă a sancţiunilor 
penale, profesorul Pella îşi aduce şi aici contribuţia valoroasă la proiectul unei justiţii penale internaţionale, 
fiind convins că statele vor ceda într-o zi dreptul lor la represiune exterioară comunităţii naţiunilor, care-l 
vor exercita împotriva tuturor celor care vor tulbura grav ordinea internaţională. 

Al III-lea capitol al părţii introductive se referă la cristalizarea cutumelor. Odată cu intrarea în 
vigoare a Statutului de la Roma, la 1 iulie 2002, ratificat de nu mai puţin de 114 state până la 
începutul lui 2011, bătălia pentru caracterul cutumiar al dreptului internaţional penal nu este încă 
definitiv câştigată, dată fiind reticenţa sau chiar opoziţia făţişă a marilor puteri, cum sunt Statele 
Unite, China şi Rusia, care nu au nicio intenţie să se supună obligaţiilor pe care Statutul le impune. În 
dreptul penal, egalitatea în faţa legii trebuie privită ca un imperativ absolut. 

Regulile generale cutumiare privesc crimele contra păcii şi securităţii umanităţii, pe 3 paliere: 
1. responsabilitatea individuală, care se degajă pentru făptuitor chiar şi atunci când o faptă pe care 
dreptul intern nu o pedepseşte constituie o crimă de drept internaţional. Astfel, Statutul de la Roma, în 
art. 25 alin. 2, dispune regula potrivit căreia o crimă contra păcii şi securităţii umanităţii angajează o 
răspundere individuală, regulă întâlnită în funcţionarea mai multor Tribunale speciale internaţionale, 
cum este şi Tribunalul Special pentru Sierra Leone, stabilit pe baza unui acord între Naţiunile Unite şi 
guvernul din această ţară, specificându-se că acest Tribunal nu înfăptuieşte justiţia în numele 
Republicii Sierra Leone; 2. calitatea persoanei acuzate. Art. 27 din Statutul de la Roma precizează că 
anume calitatea oficială de şef de stat sau de guvern, de membru al guvernului sau parlamentului, de 
reprezentant ales sau agent al unui stat nu exonerează în niciun caz de responsabilitatea penală în ce 
priveşte Statutul, cu atât mai puţin nu constituie nici o reducere de pedeapsă; 3. ordinul superiorului. 
Reglementarea cea mai detaliată se regăseşte în art. 33 al Statutului de la Roma, care lipseşte de 
caracterul justificativ ordinele superiorului ierarhic date autorului material al crimei în discuţie. Pe de 
o parte, nicio dispoziţie dintr-un statut internaţional nu exclude total apărarea ordinului superiorului, 
însă numai în circumstanţe extreme un acuzat se poate prevala de presiunea exercitată împotriva lui 
de un ordin care i-a fost adresat. 

Este tratată sistematic şi cristalizarea cutumiară, care priveşte 4 categorii de crime împotriva 
păcii şi securităţii umanităţii: genocidul, crimele împotriva umanităţii, crimele de război şi agresiunea. 
Genocidul ocupă primul loc în lista infracţiunilor care atrag competenţa Curţii Penale Internaţionale, 
constituind cea mai abominabilă crimă, care după adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, din 9 decembrie 1948, nu a mai fost considerată ca fiind o afacere pur şi simplu internă sau 
care să poată fi justificată. Condamnarea Khmerilor Roşii în faţa Camerelor Extraordinare ale 
Tribunalelor cambodgiene, instituite special pentru judecarea Khmerilor Roşii, s-a făcut sub acuzaţia 
principală de genocid. Crimele împotriva umanităţii se regăseau iniţial într-o listă scurtă enunţată în 
Statutul Tribunalului Militar Internaţional de la Nuremberg, incluzând infracţiuni ca asasinatul, 
exterminarea, ţinerea în sclavie, deportarea sau orice act inuman contra populaţiei civile sau 
persecuţiile pentru motive politice, rasiale sau religioase. Dar lista a fost continuu lărgită. În Statutul 
Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) s-au adăugat expulzarea, încarcerarea, 
tortura şi violul, acte care puteau intra în categoria menţionată de act inuman. Comisia de Drept 
Internaţional a ONU a completat lista, în plus, cu discriminarea instituţionalizată pentru motive 
rasiale, etnice sau religioase, transferul forţat de persoane, dispariţia forţată de persoane, precum şi 
violul, constrângerea la prostituţie şi alte forme de violenţă sexuală. Statutul de la Roma a suplimentat 
la rândul său lista cu crime sexuale, cum ar fi graviditatea forţată sau sterilizarea forţată. Cu alte 
cuvinte, cutuma în ce priveşte crimele împotriva umanităţii este ca acestea să cuprindă toate atingerile 
grave împotriva vieţii, integrităţii fizice şi libertăţii persoanei umane. Crimele de război se disting 
prin 3 noutăţi. Prima noutate este că Statutul de la Roma alătură conflictul armat intern de conflictul 
armat internaţional. Jurisprudenţa Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) este 
în sensul punerii la acelaşi nivel a celor două tipuri de conflicte armate. A II-a noutate este că lista 
crimelor de război cuprinde şi atacurile contra misiunilor umanitare şi a celor de menţinere a păcii. În 
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al III-lea rând, se remarcă în Statutul de la Roma o referire explicită la atingerile grave aduse mediului 
înconjurător. Agresiunea suferă de o lacună nu în ce priveşte considerarea sa ca act internaţional ilicit, 
cât în ce priveşte responsabilitatea penală individuală. În viitor, la modificarea Statutului de la Roma, va 
trebui să se cadă de acord asupra unei definiţii. În Ruanda nu a fost vorba de o agresiune, nefiind atacată 
de forţe externe, ci de un conflict interetnic, situaţia din Bosnia Herţegovina fiind total diferită, însă 
Consiliul de Securitate nu a dorită să vadă conflictele din Bosnia prin prisma unei agresiuni. 

Al patrulea capitol este dedicat tratatelor, secţiunea 1 tratând despre dezvoltarea convenţională a 
dreptului internaţional penal: premisele codificării, extinderea şi intensificarea codificărilor, în vreme 
ce secţiunea 2 prezintă tipologic tratatele în materie penală, cu privire la părţile contractante şi la 
obiectul tratatelor. Secţiunea 3 poartă referinţă la aplicarea tratatelor în materie penală, discutându-se 
pe scurt chestiunea aplicării directe şi problemele de aplicare. 

Al cincilea capitol priveşte diferitele surse de drept internaţional penal, analizând sursele de 
drept internaţional general, problemele specifice de drept internaţional penal, aplicarea surselor de 
drept internaţional, drept internaţional penal, drept internaţional cutumiar şi rolul ambiguu al 
principiilor generale de drept. Este scrutată şi chestiunea altor surse de drept internaţional penal: 
sentinţele internaţionale şi interne, doctrina, rezoluţiile organelor ONU, aplicarea dreptului intern. 
Statutul de la Roma prevede în art. 21 alin. 1 lit. c) aplicarea subsidiară a dreptului naţional în măsura 
în care este compatibil cu dreptul internaţional şi cu Statutul CPI. Concluzia capitolului este că se 
poate distinge o contribuţie a dreptului internaţional penal la dreptul internaţional general, prin aceea 
că între drepturile interne ale diferitelor state se stabileşte un acord mai mult sau mai puţin pronunţat 
asupra câtorva valori universale. 

Capitolul şase, şi ultimul din partea preliminară, se referă la la normele internaţionale penale 
şi dreptul imperativ (jus cogens). Secţiunea 1, intitulată Caracterul notabil al anumitor principii 
generale de drept penal, se încheie cu concluzia că aparţine jurisprudenţei diferitelor tribunale penale 
internaţionale de a preciza întinderea şi de a suplimenta lista principiilor de drept internaţional penal 
imperativ. Secţiunea 2 este denumită Caracterul notabil al anumitor principii de drept internaţional 
umanitar a căror violare constituie o crimă internaţională. În cazul Anto Furundzija, Tribunalul pentru 
fosta Iugoslavie a reţinut că „principiul general al respectării demnităţii umane este baza dreptului 
internaţional umanitar şi al drepturilor omului şi de fapt este raţiunea lor de a fi; el este de acum 
încolo atât de important încât impregnează dreptul internaţional în ansamblul său”. 

 
Prima parte, Infracţiunile internaţionale, începe cu un capitol introductiv, capitolul 7, 

referitor la clasificarea acestor infracţiuni şi la principiul legalităţii. Remarcăm în continuare o analiză 
extrem de riguroasă şi detaliată a infracţiunilor. Capitolul 8 analizează crimele împotriva umanităţii, 
prin gravitate, amploare, caracteristici ale tiparului criminal de ansamblu, populaţie vizată, legături cu 
conflictele armate, repertoriu al actelor. Capitolul 9 ia în examinare genocidul, definiţie, element 
moral, aspect cantitativ, grupuri protejate, mobil, acte de genocid, obligaţie de prevenire, participaţie 
penală (complicitate, complot, tentativă, instigare directă şi publică, responsabilitatea comandanţilor), 
mijloace de apărare, tribunale competente (jurisdicţii interne şi internaţionale), sancţiuni penale, 
extrădare. În următoarele 28 de capitole sunt tratate pe larg crimele de război, crima de agresiune, 
traficul de fiinţe umane, apartheid-ul, discriminarea rasială, tortura, dispariţiile forţate, luarea de 
ostatici, dreptul internaţional penal al bioeticii, terorismul, mercenariatul, falsificarea de monedă, 
infracţiunile la dreptul Uniunii Europene, atingerile la securitatea personalului Naţiunilor Unite şi 
personalului asociat, sfidarea tribunalului şi alte atingeri aduse administrării justiţiei penale 
internaţionale, pirateria, infracţiunile legate de activităţile maritime, infracţiunile fluviale, interferenţa 
ilicită în aviaţia civilă internaţională, infracţiunile în materie de poluare, protecţia fizică a materialelor 
nucleare, comerţul ilicit în convenţii având obiect mediul înconjurător, comerţul ilicit de bunuri 
culturale, traficul de publicaţii obscene, traficul ilicit de stupefiante, infracţiuni privitoare la 
telecomunicaţii, informatică şi internet, lupta împotriva corupţiei transnaţionale. 

 
Partea a II-a din volum, Formele de responsabilitate, debutează cu un capitol introductiv şi  

2 titluri. Primul titlu se referă la responsabilitatea penală internaţională şi este structurat la rândul lui 
în două subpărţi :  

A. Caracteristicile responsabilităţii penale internaţionale, incluzând persoanele penalmente 
responsabile, modurile individuale de participaţie (autorat, coautorat, complicitate), modurile 
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colective de participaţie (întreprinderea criminală comună, conspiraţia), crimele de omisiune, cauzele 
exoneratoare de responsabilitate (maladia sau deficienţa mentală, intoxicaţia, necesitatea sau 
constrângerea, eroarea de fapt sau de drept, legitima apărare).  

B. Obstacolele juridice şi alternativele la angajarea responsabilităţii penale internaţionale, 
menţionându-se aici imunităţile penale ale agenţilor statului şi ai organizaţiilor internaţionale, 
amnistiile, prescripţia şi imprescriptibilitatea justiţia tranziţională (aşa-zisele comisii „Adevăr şi 
reconciliere”). Este amintit faptul că, începând cu anii 1980, justiţia tranziţională (justiţia post bellum) 
s-a manifestat foarte frecvent în America latină (Argentina, Chile, Salvador) în Asia (Sri Lanka şi 
Timorul de Est) în Africa (Africa de Sud, Sierra Leone, Ruanda) în Europa (fosta Iugoslavie, vechile 
ţări ale Blocului estic) şi s-a tradus prin crearea a zeci de jurisdicţii speciale naţionale, internaţionale 
sau mixte şi a unor instituţii însărcinate să repare pagubele suferite de victime, prin adoptarea de legi 
de asanare a funcţiei publice. Conceptul de justiţie tranziţională este în curs de formare pe cale 
cutumiară şi întâmpină evident dificultăţi terminologice, dar şi obstacole în calea punerii sale în 
practică, care sunt analizate atent de autor.  

Al doilea titlu al părţii a doua abordează alte forme de responsabilitate susceptibile să rezulte 
din comiterea unei infracţiuni internaţionale, fiind structurat, de asemenea, în două subpărţi: 

A. Responsabilitatea internaţională a statelor şi a organizaţiilor internaţionale, cuprinzând  
5 capitole, despre: 1. responsabilitatea statului pentru comiterea unei infracţiuni internaţionale;  
2. responsabilitatea statului pentru absenţa prevenirii şi represiunii crimelor internaţionale;  
3. responsabilitatea statului pentru absenţa cooperării; 4. responsabilitatea organizaţiilor 
internaţionale; 5. responsabilitatea entităţilor politice de facto (inclusiv responsabilitatea penală a 
membrilor unei mişcări insurecţionale sau a conducătorilor politici sau militari disidenţi). 

B. Responsabilitatea civilă şi mecanismele reparatorii, alcătuită din 4 capitole despre:  
1. responsabilitatea persoanelor private în faţa jurisdicţiilor civile ale statului; 2. responsabilitatea 
statutului şi a organizaţiilor internaţionale în faţa jurisdicţiilor civile ale statului; 3. acordurile  
inter-state de restituire şi indemnizaţie; 4. fondurile internaţionale în favoarea victimelor. 

Partea a III-a, Sistemul internaţional de justiţie penală, cuprinde 2 titluri. 
Titlul întâi, Justiţia internaţională, este structurat în două subpărţi. 
A. Prima, Organele internaţionale şi internaţionalizate este alcătuit din 6 capitole: 1. experienţa 

primelor jurisdicţii penale internaţionale; 2. reacţiile organelor politice internaţionale; 3. comisiile 
internaţionale de anchetă şi de stabilire a faptelor; 4. tribunalele ad hoc pentru fosta Iugoslavie şi 
Ruanda; 5. Curtea Penală Internaţională; 6. tribunalele mixte sau hibride. 

B. A doua, Procesul internaţional cuprinde 12 capitole despre: 1. procesul internaţional şi modelele 
de justiţie penală; 2. urmărirea penală şi ancheta procurorului; 3. acuzaţia; 4. procedura de judecată;  
5. organizarea apărării; 6. drepturile apărării; 7. rolul judiciar al judecătorului penal internaţional; 8. locul 
victimei; 9. proba; 10. pronunţarea pedepsei; 11. căile de recurs; 12. executarea pedepsei. 

Titlul al doilea al părţii a III-a se intitulează Coordonarea internaţională dintre justiţii şi este 
structurat în două subpărţi: 

A. Repartizarea şi punerea în practică a competenţelor, incluzând 5 capitole despre: 1. criteriile 
competenţei jurisdicţiilor naţionale; 2. competenţa universală; 3. conflictele de competenţă între jurisdicţiile 
naţionale; 4. armonizarea competenţelor jurisdicţiilor naţionale cu cele ale jurisdicţiilor internaţionale;  
5. obligarea de a lua măsurile interne necesare pentru prevenirea şi represiunea infracţiunilor. 

B. Cooperarea judiciară internaţională, cuprinzând 7 capitole despre: 1. cooperarea internaţională 
în cadrul Interpol; 2. instituţiile europene de coordonare – Europol şi Eurojust; 3. asistenţa judiciară 
mutuală între State; 4. extrădarea; 5. mandatul european de arestare; 6. obligaţia de a coopera cu 
jurisdicţiile penale internaţionale; 7. transferul în faţa jurisdicţiilor internaţionale. 

Volumul, dens şi bogat în informaţii, interpretări şi analize surprinzând exact ultimele evoluţii 
din materia vastă a dreptului internaţional penal, se încheie firesc cu câteva instrumente utile pentru a 
naviga cât mai uşor către tema, textul sau jurisprudenţa căutată: Bibliografie generală, Index tematic, 
Index de texte, Index de jurisprudenţă şi Tablă de materii.  

  
Ionuţ Nefliu∗ 

                                                 
∗ Avocat, Baroul Bucureşti; e-mail: ionefliu@gmail.com 



Cronici 

DEZBATEREA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ 

Revizuirea Constituţiei: necesitate, oportunitate, obiective posibile  
(7 martie 2013) 

Aula Academiei Române a găzduit Joi, 7 martie 2013, dezbaterea ştiinţifică naţională cu 
tema: Revizuirea Constituţiei: necesitate, oportunitate, obiective posibile organizată de Institutul de 
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” (ICJ) în colaborare cu Asociaţia Română de Drept 
Constituţional (ARDC). 

În deschiderea manifestării au luat cuvântul: acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române, 
Prof. Didier Maus, Preşedintele emerit al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional (pe tema 
„Revizuirea constituţiei în statele membre ale UE”) şi prof. univ. dr. Mircea Duţu, directorul ICJ (care s-a 
referit la subiectul introductiv: Revizuirea Constituţiei: tradiţii, provocări, perspective). 

Tematica dezbaterilor a vizat: Necesitatea şi oportunitatea revizuirii, Principii constituţionale, 
Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale, Parlamentul (constituire, organizare, funcţionare, compe-
tenţe), Preşedintele României, Guvernul, Autoritatea judecătorească, Curtea Constituţională, Raporturile 
dintre autorităţile publice, Admiministraţia Publică, Integrarea euroatlantică, Constituţia economică. 

Asupra acestor subiecte au prezentat contribuţii: Prof. dr. Genoveva Vrabie, Preşedinta 
Asociaţiei Române de Drept Constituţional, Prof. dr. Dan-Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii din 
Craiova, Prof. dr. Simina Tănăsescu, Prodecanul Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti, 
Prof. dr. Sofia Popescu, Cercetător ştiinţific emerit al ICJ, Prof. dr. Ioan Alexandru, Preşedinte a.i. 
al Uniunii Juriştilor din România, Prof. dr. Rodica-Narcisa Petrescu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
Cluj-Napoca; Prof. dr. Dana Apostol-Tofan, cercetător ştiinţific principal ICJ, Prof. dr. Verginia 
Vedinaş, Universitatea din Bucureşti, Prof. dr. Emil Bălan, prorector, S.N.S.P.A., Prof. dr. Ştefan 
Deaconu, Universitatea din Bucureşti, Conf. Dr. Manuel Guţan, Universitatea „Lucian Blaga”, 
Sibiu, Prof. dr. Mircea Criste, Universitatea de Vest, Timişoara, Lector dr. Marius Bălan, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. 

Au participat ca invitaţi: Traian Băsescu, Preşedintele României, Crin Antonescu, 
Preşedintele Senatului, Preşedintele Comisiei parlamentare comune de elaborare a propunerii 
legislative de revizuire a Constituţiei, Valeriu Zgonea, Preşedintele Camerei Deputaţilor, membrii ai 
Comisiei parlamentare comune..., judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentanţi ai 
Consiliului Legislativ şi Uniunii Juriştilor din România, avocaţi, cadre didactice universitare, 
cercetători ştiinţifici, studenţi.  

Propunerile de revizuire a legii fundamentale formulate cu această ocazie au fost transmise 
Comisiei parlamentare comune. 

 
Luând cuvântul în deschiderea manifestării, acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei 

Române, a spus, printre altele: „Revizuirea unei constituţii reprezintă un act politico-juridic major 
care, prin implicaţiile sale, interesează întreaga societate pe care respectiva lege fundamentală o 
guvernează. În acelaşi timp, necesitatea şi oportunitatea intervenirii sale, precum şi obiectivele pe care 
şi le propune se înscriu într-un context cultural-istoric şi social-economic ale cărui determinaţii se 
impun cât mai bine cunoscute şi chiar explicate. Ele nu pot fi însă pe deplin înţelese şi deci 
corespunzător asumate fără contribuţia specialistului, a rezultatelor cercetării ştiinţifice.  

Într-adevăr, necesitatea revizuirii trebuie să rezulte dintr-un complex de evoluţii şi 
transformări, care să arate că anumite prevederi ale textului constituţional au rămas în urma cerinţelor 
realităţilor sau chiar contravin acestora şi, de aceea, se cuvin modificate şi completate. 
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Oportunitatea realizării schimbării constituţionale se evaluează şi ea prin analiza atentă a 
împrejurărilor vieţii interne a statului şi datele conjuncturilor externe, unional-europene şi mondiale, a 
posibilităţilor de conjugare a intereselor naţionale cu cerinţele integrării internaţionale. 

În fine, obiectivele posibile pot fi identificate şi explicate din punctul de vedere al ştiinţei şi 
practicii dreptului constituţional, dar asumarea şi exprimarea lor concretă rămân o responsabilitate 
exclusiv politică. 

Constituţia din 8 decembrie 1991 a fost supusă unei prime revizuiri în 2003, din raţiuni ţinând 
mai ales de exigenţele integrării euroatlantice a ţării şi de nevoia perfecţionării mecanismului de 
funcţionare a autorităţilor publice. 

La nici 10 ani de atunci, iată că se pune iarăşi problema unei revizuiri, invocându-se insuficienţele 
primeia şi deficienţe exprimate în experienţa politico-constituţională din ultima perioadă. 

Ataşată valorilor democraţiei constituţionale şi consecventă rolului său de suprem for al 
ştiinţei şi culturii naţionale, în acest context general, Academia Română a crezut de datoria sa să ofere 
cadrul de exprimare al ideilor şi poziţiilor de ordin ştiinţific, subsumate subiectului revizuirii legii 
fundamentale. Dificultatea de a distinge fără echivoc între aspectul doctrinar şi substratul politic, 
aferente oricărei măsuri de acest gen, ne-au determinat la o atitudine de analiză generală şi concluzii 
de principiu, oferind obiective posibile, fără opţiuni concrete. 

Iată de ce soluţia cea mai potrivită ni s-a părut aceea ca, fără a rămâne indiferenţi unei 
probleme atât de importante, dar cu distanţa necesară faţă de partizanatul politic posibil să oferim 
cadrul de exprimare şi să contribuim la formularea punctului de vedere al lumii ştiinţifice, a 
specialiştilor în materie de drept constituţional şi instituţii politice.” 

La rândul său, prof. Didier Maus, Preşedintele Asociaţiei Internaţionale de Drept 
Constituţional, a relevat faptul că: „Revizuirea constituţională a devenit frecventă în statele Uniunii 
Europene şi în multe sisteme democratice (cu excepţia Statelor Unite ale Americii). Anumite state, 
din motive ce ţin de structura lor federală sau normativă, îşi revizuiesc constituţia mai des decât altele. 
În cadrul UE, este cazul Germaniei (53 de legi de revizuire după anul 1949) sau al Austriei. În afara 
UE, putem da drept exemplu Elveţia. 

Revizuirea constituţională poate fi totală (de exemplu, Finlanda în 2000 sau Elveţia în 1999) 
sau parţială; este, evident, situaţia cea mai frecventă (România în 2003, Franţa în 2005, 2007 şi 2008, 
Italia în 2002 şi 2003, Belgia, de 22 de ori din anul 2000 până în prezent). 

Situaţia Marii Britanii este specială: aceasta nu are o constituţie scrisă rigidă, ceea ce nu 
împiedică adoptarea legilor constituţionale (Parliament Acts din 1911 şi 1949, Human Rights Act din 
1998, Constitutional Reform Act din 2005). 

Majoritatea revizuirilor constituţionale sunt motivate din considerente interne, fie de natură 
politică, fie predominant juridică. În orice caz, nu există o revizuire „facilă”. 

Revizuirea Constituţiei franceze din 2008, cea mai importantă, ca volum, după cea din 1958, 
priveşte, în esenţă, modificările regulilor de funcţionare a instituţiilor (Preşedintele Republicii, 
Parlamentul, Consiliul constituţional...). Mai multe revizuiri ale Constituţiei Italiei au privit 
descentralizarea. Situaţia din Germania din 1990 are un caracter special, fiind vorba de unificarea 
celor două state germane. 

Întrebările aferente justificării revizuirilor de natură internă duc, adesea, la constatarea 
„traducerii” constituţionale a angajamentelor politice sau a necesităţii de a găsi o soluţie pentru 
situaţiile de criză. Eventuala revizuire a Constituţiei României se încadrează în această categorie. 

Există o mare varietate de proceduri de revizuire. Întotdeauna trebuie avută în vedere: 
– pe de o parte, o corectă formulare a legii de revizuire; 
– pe de altă parte, căutarea unui consens politic. 
România: art. 150 şi 151: o iniţiativă împărţită, rolul central al Parlamentului (cu două 

opţiuni), ratificarea prin referendum. 
Franţa: art. 89: o iniţiativă profund prezidenţială, rolul central al Parlamentului, o singură 

opţiune (Congres sau referendum). 
Germania: art. 79: iniţiativa guvernamentală, vot al celor două adunări cu o majoritate de  

2/3 din membri, fără referendum. 
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Belgia: art. 195: declararea revizuirii, dizolvarea Camerelor, acord al noilor Camere cu un 
cvorum al celor prezenţi. 

Există în unele cazuri, proceduri consolidate (Spania). 
Problema teoretică a limitelor revizuirii este complexă: distincţia dintre puterea constituantă 

originară şi cea derivată, existenţa unei ordini supraconstituţionale... 
Anumite constituţii prevăd limitele temporare ale revizuirii (perioade de criză, perioade 

electorale): Franţa, Belgia, România... 
Există, de asemenea, şi limite materiale ale revizuirii: România (art. 152, § 1 şi 2), Germania 

(art. 79, § 3), Franţa (art. 89, al. 5), Italia (art. 139). Rămâne totuşi o dificultate în a defini conţinutul 
acestei interdicţii. 

Anumite curţi constituţionale au definit întinderea revizuirii: Germania, 15 decembrie 1970; 
Italia, 29 decembrie 1988. Implică aceasta o putere de anulare a revizuirilor constituţionale? Nu există 
exemple în cadrul UE (dar există în India). Este posibil ca Curtea Europeană a Drepturilor Omului să 
fie competentă să aprecieze dacă o revizuire constituţională este contrară Convenţiei, de pildă în ceea 
ce priveşte un proces echitabil sau libertăţile fundamentale. 

Nu există o revizuire constituţională neutră. Obiectivele „unei mai bune organizări a 
puterilor” ascund adesea conflicte politice. Eficacitatea constituţională a unei democraţii constituie un 
element important al atuu-rilor unei ţări şi al imaginii sale.” 

Prof. Mircea Duţu, Directorul ICJ a subliniat ideea potrivit căreia: „Revizuirea unei constituţii 
reprezintă, înainte de toate, o problemă esenţialmente politică, atât în privinţa evaluării necesităţii şi 
oportunităţii, cât şi a stabilirii obiectivelor sale, una ţinând preponderent de evoluţia societăţii din 
punct de vedere sociologic şi o operaţiune juridică desfăşurată conform unui cadru procedural 
prestabilit şi în condiţii bine precizate.  

Orice Constituant se află întotdeauna în faţa unei alegeri dificile: fie să redacteze şi să adopte 
reguli suficient de generale şi imprecise pentru a permite interpretări care să ţină seama, în mod 
permanent, de exigenţele timpului, intangibilitatea normei scrise fiind numai aparentă, ascunzând 
schimbările sensului care le este dat, fie să stabilească prevederi care să lase puţin loc pentru 
interpretări, dar şi cu şanse reduse de a rezista probei timpului şi schimbărilor nevoilor şi ideilor, 
presupunând astfel frecvent modificări textuale. 

Ca principiu, orice constituţie nu poate dura decât dacă se adaptează la evoluţiile şi 
transformările politice, economice şi sociale ale ţării pe care o guvernează. Atâta timp cât, pe diverse 
căi juridico-politice, ea se dovedeşte aptă să perceapă şi să facă faţă exigenţelor evoluţiilor 
economico-sociale îşi conservă forma de exprimare; dimpotrivă depăşirea capacităţii de a corespunde 
modificărilor profunde ale societăţii presupune revizuirea sa, cu amploarea şi modalităţile ce se 
impun. În acelaşi timp însă, specificul său de lege fundamentală presupune o anumită continuitate şi 
persistenţă, în afara cărora nu se poate asigura o veritabilă ordine constituţională. Găsirea şi 
promovarea unui echilibru just şi dinamic între stabilitatea în timp şi adaptarea permanentă şi cât mai 
deplină la mutaţiile socio-politice devin astfel o prioritate, nu uşor de realizat. 

...După ştiinţa noastră, este pentru prima dată când o revizuire de constituţie este precedată de 
o dezbatere ştiinţifică naţională desfăşurată sub cupola Academiei Române. Aşa se face că, dincolo de 
contextul concret şi propunerile care se formulează cu această ocazie, evenimentul în sine ridică, în 
plan mai general şi importanta problemă a ceea ce s-a denumit „tradiţii savante” în materie, în sensul 
relevării rolului concluziilor demersului ştiinţifico-teoretic în configurarea necesităţii, oportunităţii şi 
obiectivelor posibile ale revizuirii Legii fundamentale. Mai evidente în domeniul codificării în dreptul 
civil sau în dreptul penal, ele rămân, totuşi, destul de palide în domeniul constituţional, unde 
contribuţia decisivă a factorului politic şi dinamica aparte a fenomenelor specifice, ţin mai departe de 
influenţa ideilor şi conceptelor dobândite. Nevoia fundamentării teoretice a demersului constituţional 
constituant devine însă din ce în ce mai evidentă; cerinţele exprimării particularităţilor proprii, bazate 
pe tradiţii şi evoluţii naţionale, conjugate cu exigenţele integrării unional-europene şi cele ale 
mondializării, în primul rând economice, presupun analize, evaluări şi concluzii care nu pot fi 
finalizate în cabinetul politic, ci presupun implicarea laboratorului academic. 
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Problema comportă consideraţii specifice în cadrul României. Sub graba evenimentelor, potrivit 
unei tradiţii, Constituţia din 1866 a fost redactată într-o singură noapte de C.A. Rosetti şi Eugeniu 
Carada; în 1923 s-a însuşit proiectul PNL, iar în 1938 radactorul textului constituţional a fost profesorul 
universitar şi marele avocat Istrate Micescu. În cazul redactării textului Constituţiei din 8 iunie 1991 şi a 
revizuirii sale din 2003, contribuţia academică s-a manifestat intra muros, prin aportul membrilor 
comisiei constituţionale, distinse personalităţi ale vieţii universitare şi mai puţin în afara sa. 

Propunându-vă astăzi o abordare academică extra muros, străină oricărui element de 
apartenenţă instituţională, încercăm ca, pe lângă aprecierile şi propunerile concrete rezultate şi, 
sperăm, utile pentru legiutorul constituant derivat, să ridicăm problema şi să-i exprimăm exigenţele, 
prefigurării unor „tradiţii savante” constituţionale româneşti, care să-şi manifeste prezenţa înainte 
oricărui demers constituţional important. Şi aceasta deopotrivă ca o cerinţă organică şi semn de 
maturizare a democraţiei româneşti, de afirmare a participării cetăţeanului şi sporire a rolului ştiinţei 
în configurarea fenomenului juridic”. 

 
(I.D.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


