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Studii 

STATUL ŞI DREPTUL ÎN PROCESUL GLOBALIZĂRII 

Ioan HUMĂ1* 

Abstract: Der Leitgedanke der vorliegenden Studie bezieht sich auf die These, dass 
der sonst unvermeidliche Prozess der Globalisierung die darin enthaltenen Widersprüche 
nur durch die Verwertung der Identitätsparadigma aller Weltkulturen überwinden kann, 
die sich zum Zweck der Universalität auf dem Weg zur Anerkennung der allgemein-
menschlichen Werte mithilfe der Induktion begegnen sollen. Vor diesem Hintergrund hat 
das Recht als spezifischer Teil des Volksschaffens die Aufgabe, den Voluntarismus der 
vorgebildeten Muster von globaliserenden Normativstrukturen zu vermeiden, indem es sich 
auf die Förderung der Prinzipien und Gesetze einstellt, die die universellen Imperative 
umfassen und sich nur aus der Zusammensetzung der spezifischen Merkmale der nationalen 
Rechtssysteme hervorgehen lässt. Aus dieser Hinsicht sollte der Geltungsanspruch der 
Menschenrechte aus sich heraus nicht ausdrücklich angenommen werden, der als 
westliches Exportprodukt anderen Kulturen und Zivilisationen ausgesetzt wird. Die 
praktische Universalisierung der Menschenrechte, oder in anderen Worten, ihre 
Globalisierung, soll anhand von Kriterien der Identitätsanpassung, die der nichtwestlichen 
Kulturen gehören, ausgefiltert werden, damit diese Kulturen die Wandelbarkeit ihrer 
Eigenart und ihres Daseins erreichen dürfen. 

Key words: Der Staat und das Recht im Prozess der Globalisierung. 

Cu un răsunet poate mai puţin spectaculos în raport cu rezultatele ştiinţelor 
naturii, ştiinţele sociale au cunoscut epopeea descifrării fenomenului social şi a 
dificultăţilor de a obţine adevărul pe un teren în care omul este deopotrivă obiect şi 
subiect al investigaţiei. Dincolo de iluzia pozitivistă a desubiectivării imaginii 
gnoseologice a faptului social, implicit în componenta sa etatico-juridică, cunoaşterea 
socială urmează astăzi trasee problematice  reclamate, între altele, de tendinţele 
evoluţiei globalizante a lumii.  

Ştiinţele sociale au surprins ipostaze definitorii ale omului şi prezenţei sale în 
comunitate. Astfel, el a fost descris ca fiinţă raţională, dar şi supusă presiunilor 
subconştientului, ca fiinţă subzistând întru alteritate, ca fiinţă economică şi făuritoare 
de unelte, creatoare de cultură, fiinţă a loisirului, nicidecum în ultimul rând – fiinţă 
morală şi juridică, alături de alte ipostaze semnificative. O perspectivă sintetică 
                                                 

1 * Profesor universitar, cercetător ştiinţific asociat la ICJ. 
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asupra omului ne oferă antropologia; ea cercetează condiţia, natura şi esenţa umană 
în orizontul spiritualităţii, plasată ea însăşi până la urmă în registrul cosmic.  

Cu toate acestea, omul, privit deopotrivă ca ins şi colectivitate, rămâne o 
realitate mereu de descifrat prin infinitele legături cu lumea din care face parte, pe care 
o recreează în bună (sau rea) măsură şi, odată cu ea, pe el însuşi într-o procesualitate de 
largă desfăşurare istorică, cu împliniri mirabile, dar şi înstrăinări de sine, chiar rătăciri 
punând în discuţie finalitatea prezenţei sale în lume, propriul destin şi al umanităţii. 
Condiţia dramatică a existenţei sale, cu sporul de autodeterminare pe care omul 
mizează tot mai mult, se regăseşte cu prisosinţă şi în ceea ce am numi noos-ul juridic 
pe care îl plămădeşte, exprimând, şi acesta, o componentă indispensabilă a normelor şi 
valorilor călăuzitoare, a topos-ului său spiritual.  

 
 
1. Principiul identitar ca paradigmă a cunoaşterii sociale 
 
Demersul asupra problematicii umane porneşte, voit sau nu, de la o anume 

paradigmă, configurată pe mentalul dominant, pe achiziţiile de cunoaştere 
înregistrate, pe aşteptările şi totodată pe structurile gnoseologice reordonatoare, 
dirijând cercetarea. Dar, oricâte exigenţe metodologice şi epistemice ar antrena o 
paradigmă în propria-i manifestare, ele, deşi cu rol supralicitat de diferiţi 
metateoreticieni, se subsumează câmpului valorizant al cunoaşterii, de natură 
axiologică. De aceea, paradigma are a fi, în ordinea ei, oglinda a ceea ce anume 
urmăreşte subiectul cunoaşterii să reconstituie selectiv în efortul său 
autodefinitoriu. În acest sens, o imagine cu rang simbolic, o idee-far, un ideal ori 
aspiraţie dominante într-o conjunctură istorică, operând ca reperele ei de valoare, 
dobândesc implicit o funcţie de orientare în investigaţia socio-umană, focalizând 
criteriile de elecţiune ale deschiderilor sale.  

Cât priveşte contextul epocii noastre, dominat pe ansamblu de tendinţe 
contradictorii, angajând în consecinţă întrebări alarmante asupra evoluţiei societăţii 
şi a condiţiei insului în spaţiul geo-politic globalizant, paradigma în exerciţiu 
angajează în substrat un anume element, cu rol nu doar constitutiv, ci şi 
reprezentativ, de încorporare călăuzitoare a eforturilor de cunoaştere ştiinţifică pe 
diferite planuri. El este firul logic, cu temei însă axiologic, al convergenţei 
ştiinţelor despre om; ca parte a întregului cunoaşterii, deşi luminat de ale ei 
premise, el redimensionează semnificaţia acestuia, punându-şi astfel pecetea pe 
întregul din care face parte. După cum putem observa şi după cum putem pe 
această bază să susţinem, elementul convergent în cauză, vector al problematicii 
socio-umane în ştiinţa de astăzi şi reflex gnoseologic al realităţii ce îl provoacă 
prioritar este năzuinţa, este idealul, este valoarea identităţii insului şi a 
comunităţii în care se formează. După cum s-a constatat, globalizarea se produce 
cu preţul insularizării insului, al înstrăinării sale în societatea individualismului 
consumist, asociate cu presiuni destabilizatoare asupra tradiţiilor identitare ale 
comunităţilor, asupra cauzei naţionale şi suveranităţii statelor şi sistemelor etatice 
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de drept. La acţiunile anihilante întreţinute de interese ce exced popoarelor se 
produc şi, cum se poate anticipa, se vor produce şi mai acut mişcări de rezistenţă 
identitară de largă amplitudine. Dar ele, luând, cum se şi întâmplă deja, şi forme 
iraţionale – precum terorismul fundamentalist şi nu numai – , pot pune în discuţie 
însăşi legitimitatea dobândită sau la care aspiră, făcând astfel şi mai uşor drumul 
forţelor nihiliste ce impun o mondializare forţată, peste ritmurile fireşti şi peste 
adevăratele raţiuni şi forme de realizare care ar permite înfăptuirea ei raţională, cu 
implicarea – creativă şi în folosul popoarelor – a statelor naţionale şi sistemelor lor 
juridice constituite istoric.  

Să urmărim însă lucrurile mai aşezat ca să desprindem dimensiunea etatică şi 
juridică a globalizării, direcţiile deja ivite de evoluţie, implicit tentaţiile construcţiei 
juridic-normative contemporane mergând până la concesii de abandonare privind omul 
şi condiţia umană chiar atunci când pare a le servi consecvent. Încercarea de analiză se 
va referi cu necesitate la principiul identitar întrucât acesta cuprinde, exprimă şi face 
posibilă afirmarea până la urmă practică a insului ca persoană liberă în climatul 
identităţii formative a comunităţii, de regulă naţionale, ea însăşi ireductibilă la false 
modéle culturale, forme fără fond ale expansionismului anihilant.  

 
 
2. Valorile identitare faţă în faţă cu globalizarea 
 
Secolul al XXI-lea preia şi, după cum pare a evolua, adânceşte dramatic 

marile decalaje, cu impact planetar, în planurile vitale ale existenţei omeneşti. 
Conform statisticilor acreditate, jumătate din populaţia Terrei e contrânsă deja să-şi 
poarte traiul cu doar până la un euro şi jumătate pe zi! Lipsa apei potabile este acut 
resimţită de un miliard şi jumătate de persoane, iar foametea afectează endemic un 
miliard dintre ele. Pentru şi mai mulţi oameni, deosebirile de ordin religios, etnic, 
inclusiv tribal, cum e cazul unor zone africare, constituie surse de tensiuni, chiar de 
conflicte sângeroase, astfel încât sentimentul orb al diferenţelor faţă de „ceilalţi” 
obnubilează pe acela al apartenenţei la condiţia umană comună şi la valorile ei 
fundamentale. La cei în cauză, diferenţele de viziune asupra lumii şi de tradiţii 
reprezintă un fatum obstacular în desfăşurarea firească a circuitului  de valori; or, 
în afara conştiinţei apartenenţei la umanitate, diferenţele nu întreţin creativitatea şi, 
deloc paradoxal, nu asigură identitatea. Aceasta din urmă nu este în fapt punctul 
de pornire al procesului de formare şi afirmare istorică a comunităţilor umane, ci 
rezultatul său, niciodată definitiv; nefiind un factor apriori, ea este cu atât mai 
puţin o stare gregară.  

În situaţia dată, simptomatică şi astăzi, convergenţa civilizaţiilor şi zonelor 
particulare întru cunoaştere reciprocă, schimb economic şi de  achiziţii culturale, 
adică ceea ce am putea retroactiv numi mondializare, cu debutul în Renaşterea 
europeană şi în marile descoperiri geografice, a păstrat de la început un caracter 
contradictoriu. Produsă prin expansiunea Occidentului, în forme nu o dată 
dureroase pentru „restul” lumii, mondializarea a impus modéle europocentriste de 
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cultură, îndeosebi de civilizaţie, nefiind aşadar însoţită de stimularea identităţilor, 
inerent particulare, şi de înscrierea în universalitate a spiritualităţii lor genuine. 
Abia un proces spontan, cu manifestări zonale nearmonizate, a compensat în timp, 
prin eforturile recuperatorii ale protagoniştilor sincronizării, neajunsul originar al 
mondializării, fără însă a pune în discuţie hotărât, până nu demult în urmă, modelul 
absolutizant al europocentrismului. Redusă precumpănitor la dimensiunea 
materială şi la uniliniaritatea de sens a circuitului valoric amintit, schimbarea 
începută cu peste jumătate de mileniu în urmă nu putea să nu lase această 
moştenire globalizării, privită, am putea spune, ca etapă în curs a mondializării.  

Decalajele amintite şi altele asemenea se susţin în continuare prin politica 
economică a transnaţionalelor, sprijinită logistic de marile puteri, inclusiv cu 
pârghiile juridice ale reglementărilor internaţionale ori ale normelor cu tentaţie 
supranaţională de felul acquis-ului comunitar al UE. Pe fondul revoluţiei 
informaţionale prin care lumea s-a transformat într-un sat global unde hotarele 
politice se relativizează, societăţile transnaţionale imprimă o direcţie unilaterală şi 
interesată a globalizării. Fără să ţină seama de voinţa statelor şi populaţiei, ele 
relocalizează producţia şi tehnologiile, dereglând mecanismul constituit al pieţelor 
forţei de muncă. Aşa cum precizează analiştii, în jur de 200 societăţi comerciale, 
formate în 6-7 ţări membre NATO, prevalează astăzi ca forţă de decizie în raport 
cu circa 150 de state luate împreună. Acţiunile transfrontaliere au creat un mediu 
dur de afaceri, incontrolabil de către state. Luând forme diferite în momente 
diferite, precum lupta pentru supravieţuire, cooperarea şi coexistenţa paşnică sau, 
acum, noua ordine mondială, competiţia pentru profit şi dominaţie planetară n-a 
încetat, acutizându-se chiar în contextul globalizării. Aşa-zisul liber-schimb 
internaţional, care să aducă tuturora câştig, s-a dovedit o strategie folositoare celor 
care fac jocurile, în niciun caz populaţiei şi ţărilor subdezvoltate, spoliate de 
resursele vitale ale economiei lor, bazată încă în nu puţine cazuri pe monoproducţie 
dependentă decizional de centre exterioare de putere. Iar FMI-ul, Banca Mondială 
şi Organizaţia Mondială a Comerţului nu sunt străine, prin strategiile jucate, de 
crizele financiare şi de falimentarea unor state. Asistăm pe o scară tot mai largă la 
socializarea pierderilor însoţită de creşterea exponenţială a datoriei suverane a 
statelor şi, de la celălalt capăt al spaţiului economic, la privatizarea beneficiilor, 
ceea ce adânceşte polarizarea.  

Totodată, imaginea mondializării economice este înfrumuseţată de ceea ce s-ar 
putea numi mondializarea ideologică, constând în forţa tot mai persuadantă, pe cât de 
invizibil operează, a manipulării informaţiei în scopul justificării pretinsei raţionalităţi a 
jocului liber al pieţei şi libertăţii de acţiune a concurenţilor economici, a civilizaţiei de 
consum şi a drepturilor, luate ca absolute, ale omului. Toate acestea sunt chemate să 
facă din globalizare stadiul superior al fericirii universalizate.  

Cum se poate observa, structurile statale îşi pervertesc puterea, se nasc 
regimuri „democratice” mizând în fapt pe îmbogăţirea politicienilor, în contextul în 
care confruntarea partidelor politice nu mai e propriu-zis ideologică, devenind o 
ceartă nesfârşită pentru puterea aducătoare de privilegii. Pe plan extern, este 
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caracteristic fazei actuale a mondializării scăderea vizibilă a rolului statelor în 
sistemul internaţional, unde, pe lângă transnaţionale joacă rolul de factori reali de 
influenţă şi numeroasele organizaţii internaţionale, diferitele tipuri de ONG-uri şi, 
mai ales, grupurile de presiune. Ordinea politică asigurată prin dreptul internaţional 
devine pregnant ordine politică mondială prin subminarea puterii etatice suverane a 
naţiunilor; instanţe supranaţionale, nefundate pe voinţa populară, tind să preia 
atribuţii suverane ale statelor; blocurile suprastatale formate nu fac decât să 
netezească drumul mult visat de aventurierii internaţionalişti spre guvernul 
mondial: nu unul al popoarelor, în măsura în care formula lui ar fi astfel posibilă, ci 
al cercurilor de putere interesate în dominaţia globală, profitorie. În acest sens, are 
să ne dea de gândit însăşi evoluţia Uniunii Europene, a relaţiilor de autoritate dintre 
organele ei de putere comunitară şi statele membre, relaţie în care cele dintâi caută 
să îşi asume competenţe suprastatale, prevalând acelora rezultate din metoda 
cooperării interguvernamentale. Deşi Proiectul instituind o Constituţie pentru UE a 
fost respins prin gestul matur al populaţiei Olandei şi Franţei încă în deceniul 
trecut, totuşi prevederi ale sale s-au strecurat în continuare în Tratatul de la 
Lisabona. Amintim în acest sens doar remodelarea regimului juridic al izvoarelor 
dreptului comunitar. Ideea unei Constituţii UE conducea la recunoaşterea de jure a 
unui stat nou şi, explicit, la legalizarea suprastatalităţii instituţiilor sale în raport cu 
acelea naţionale într-un context politico-juridic federalist, susţinut de artizanii săi 
internaţionalişti. Nu ar fi decât o întrebare retorică aceea privind mobilul, interesele 
care comandau intenţiile marii deturnări a sensului integrării europene, sens 
vizând originar o mai bună cooperare a statelor prin organe comune de decizie, 
născute însă prin voinţa naţiunilor ce au constituit Comunităţile Europene şi, mai în 
urmă, UE. Voinţa naţiunilor are a fi în ultimă instanţă factorul decizional absolut al 
mersului construcţiei europene. Enunţul de faţă, loc comun al evidenţei, trebuie 
mereu reconfirmat prin instrumentele juridice solicitate să susţină voinţa în cauză, 
cu statut asigurat de forţă constitutivă şi condiţionantă pentru întregul parcurs al 
integrării. Voinţa naţiunilor UE ar rămâne însă un imperativ abstract, inoperant în 
afara valorilor identitare ce o întemeiază, o justifică şi o călăuzesc în construcţia 
europeană. Plasată într-o dialectică obiectivă a devenirii istorice, identitatea 
naţională nu obstaculează integrarea europeană; dimpotrivă, este piatra ei de 
temelie, izvorul energiilor constructive şi factorul motor al acestei grandioase 
opere colective.  

Ne-am putea de asemenea întreba cum am sporit noi, românii, identitatea 
noastră în lume astăzi, când economia României este cum este, iar averea Ţării, 
chiar trupul fiinţei sale sunt vândute bucată cu bucată la colţul străzii? Cum am 
păstrat identitatea noastră când milioane de conaţionali, îndeosebi tinerii, au fost 
nevoiţi să migreze ca forţă ieftină de muncă, înstrăinându-se de valorile 
apartenenţei lor definitorii? Cum am promovat voinţa naţională, expresie 
conştientizată a identităţii noastre, când politica economică ne este la mâna FMI şi 
altor asemenea entităţi supranaţionale? Ce mai putem spune despre aceeaşi 
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identitate – chemată, altfel, să concentreze şi să asigure valorile fundamentale ce ne 
definesc şi prin care, doar, putem să ne manifestăm creativitatea în concertul 
universal – , dacă am delegitimat propagandistic idealul naţional şi am vituperat 
naţionalismul, inclusiv acela defensiv-luminos, caracteristic spiritului nostru 
colectiv? Totodată, moda complice întreţinută  a  dispreţuirii tradiţiilor identitare a 
deritmat viaţa comunităţii naţionale, sentimentul unităţii de neam, de limbă şi 
cultură, încât mulţi români dintre cei rămaşi aici se simt abandonaţi, înstrăinându-
se în propria-le ţară. Poate asta se şi voia în „laboratoarele” internaţionalismului, 
acelaşi de altă dată, dar care astăzi nu mai mizează pe „revoluţiile proletare” şi alte 
asemenea strategii făţiş nihiliste, ci pe adormirea ori coruperea   conştiinţelor. El a 
reuşit, schimbându-şi doar „blana”, să creeze şi la noi o societate mercantilă, cu 
manifestări individualiste, atomizând individul ce trăieşte iluzia libertăţii depline 
într-o lume în realitate controlată total cu mijloace informaţional-cibernetice până 
şi în actul respirării vitale. Insularizarea – sentiment trăit al înstrăinării – îl scoate 
pe om din câmpul relaţiilor de alteritate, prin care, numai, el îşi cristalizează şi îşi 
exprimă identitatea. Iar exerciţiul libertinar al drepturilor şi libertăţilor, dincolo de 
morală, dacă nu şi împotriva ei, exerciţiu consfinţit astăzi şi juridic, nu reprezintă 
decât mijlocul viclean al încurajării slăbiciunilor omeneşti pentru manipularea 
individului în societatea de consum tinzând spre globalizare. „Societatea globală”, 
slogan al noii ordini sociale, este de fapt o reducţie cantitativă a indivizilor izolaţi şi 
a grupurilor populaţionale ce şi-au pierdut coerenţa identitară, o societate 
dezrădăcinată. Ea eşuează – şi ideologic, şi practic – într-un compozit creat artificios, 
vidat de sistemul de articulaţii formând un întreg, întreg rezultat din unitatea firească 
a unor entităţi de sine stătătoare, cu personalitate individuală (oamenii, consideraţi 
puncte nodale ale relaţiilor sociale), respectiv, colectivă (comunităţile, oricare ar fi 
ele). Adevărata  societate globală are a fi una integrată, nu suma, ci sinteza, obţinută 
natural-evolutiv, a diversităţii valoric-identitare la nivelul relaţiilor interumane şi la 
acela intercomunitar. Abia prin conştiinţa limitelor o astfel de societate se 
complineşte în năzuinţa imanentă a unităţii; diversitatea, prin propria-i natură, 
îndeamnă şi susţine mişcarea concentrică a vocilor particulare, atât de bogate ca sens 
şi semnificaţie valorică, ale popoarelor şi naţiunilor, în genere ale oricăror comunităţi 
istoric constituite şi a vocii fiecăruia dintre noi. Astfel, numai, viaţa omenească se 
poate exprima deplin la nivel planetar ca voce a lumii din perspectivă cosmică. 
Societatea de mâine are de supraordonat dimensiunii materiale, îndeosebi economice, 
componenta spirituală, definitorie. De aceea, veritabila societate globală nu e una 
doar a spaţiului construit orizontal, ci primordial una a verticalităţii spiritului, o 
societate formată cu necesitate pe diferenţele care o exprimă şi o unesc totodată prin 
conştiinţa unităţii lor reciproc întregitoare. 

Desigur, atitudinea critică faţă de direcţia neconstructivă a globalizării nu 
poate merge până la punerea în discuţie a legitimităţii înseşi a globalizării. 
Contestarea ei de plano ar fi nerealistă în raport cu ansamblul factorilor ce converg 
spre această rezultantă de proporţii planetare. S-au adunat astăzi, cum se ştie, grave 
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provocări la nivelul civilizaţiei pentru a accepta în continuare cursul lor spontan. 
Suprapopularea lumii, ivită ca tendinţă cu peste un secol în urmă, migraţia 
spontană şi în masă, severa perturbare a echilibrului ecologic, internaţionalizarea 
criminalităţii, în primul rând a terorismului, la care se adaugă cele precizate la 
început, toate acestea şi multe alte presante probleme solicită o fermă şi urgentă 
cooperare a statelor în materializarea proiectelor securităţii globale. Altfel, 
concepută prin strategii voluntariste urmărind avantajele unor cercuri criptice ale 
puterii macroplanetare în paguba intereselor generale ale umanităţii, globalizarea 
nu valorizează diversitatea sinergică a capacităţilor creative ale statelor şi 
naţiunilor, rezultate din sursa primară a valorilor identitare. Dincolo de ele, 
aşadar dincolo de raţionalitatea ce incumbă globalizării, aceasta urmează 
drumul contradictoriu şi greşit pe care a păşit deja. Încât, o spunem din nou, numai 
diferenţele care răsar pe ogorul existenţei şi creaţiei universale de valori ca un fapt 
natural, nu cultivate ca un scop în sine, metamorfozează limitele obiective într-o 
năzuinţă complinitorie a autodepăşirii: apartenenţa identitară. Nu putem, de aceea, 
unifica lumea prin ştergerea diferenţelor, îndeosebi a celor originare, prin 
uniformizarea ei, tentaţie a globalizării la care asistăm. Diferenţele, repetăm, sunt 
acelea care unesc proteic lumea sub semnul umanităţii. Uniformizarea „societăţii 
mondiale” prin generalizarea mentalităţilor şi modelelor occidentale, proprie 
globalizării în curs, poate antrena, aşa cum s-a constatat, un fundamentalism sui 
generis, dar la fel de reductiv şi ca atare agresiv ca şi cele deja existente, cu care să 
se întreţină prin reciprocitatea exclusivismului.  

 
 
3. Suveranitatea statelor în orizontul globalizării 
 
Tendinţa uniformizării globaliste ia astăzi şi forma atacului ideologic la 

suveranitatea statelor, pe fondul extinderii economiei de piaţă, al liberalizării 
accentuate a circulaţiei persoanelor, mărfurilor şi capitalurilor. În cadrul economic 
ivit, dreptul concurenţei se manifestă ca un izvor de drept ce excede obiectul său 
spre o normativitate cu tentă constituţională globală, potrivit interpreţilor 
fenomenului. Într-o astfel de confecţionată ordine juridică, statelor le-ar reveni 
competenţe locale. Suveranitatea etatică e pusă în discuţie, între altele, şi sub 
aspectul reevaluării naturii sale. E adevărat, într-o societate consecvent 
democratică, teoria şi filosofia statului nu mai pot fi construite pe ideea fetişizată a 
puterii statului, ci pe aceea a autorităţii sale, legitimată prin voinţa electoral 
consfinţită a comunităţii. Dar dacă, astfel, autoritatea e dedusă din legitimitate şi nu 
aceasta din urmă din cea dintâi, atunci autoritatea statului, fiind legitimă, nu induce 
atributul suveranităţii tocmai pentru a-şi exprima legitimitatea? Nejustificându-se 
transcendent, suveranitatea statului rezidă cu necesitate în suveranitatea  voinţei 
colective. Afară de aceasta, legitimitatea autorităţii etatice nu se epuizează prin 
suveranitate, după cum trebuie conjugată cu instituţionalizarea unor instanţe de 
autoritate socială, în primul rând a societăţii civile.  
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Deşi pe bună dreptate în problema suveranităţii s-a luat distanţă critică faţă 
de ideea speculativă a originării naţiunii şi suveranităţii în dreptul natural, 
conducând la un concept metafizic al acestora, totuşi este de făcut şi o critică a 
criticii ideii de suveranitate dogmatică. Deoarece solidaritatea socială, luată acum 
drept sursă, dacă nu succedaneu al suveranităţii, subzistă pentru prezentul istoric în 
arealuri de regulă naţionale, nu putem desprinde suveranitatea, în scopul 
contestării, de condiţia ei existenţială: naţiunea şi cadrul etatic al manifestării sale. 
Nici acestea, ca şi spiritualitatea ce o degajă, nu sunt, pentru intervalul timpului 
istoric operant, formule scolastice, aşa cum voinţa naţională, cuprinzând articulaţii 
şi componente poate mai puţin vizibile decât manifestarea ei palpabil obiectivată: 
voinţa politică, nu este, nici ea, o ficţiune metafizică.  

 Aşa cum o dovedeşte practica prezenţei autorităţii etatice în raporturile 
internaţionale ori în acelea, specifice, de integrare comunitară, suveranitatea este 
susceptibilă de deschideri adaptative care îi evidenţiază actualitatea. Astfel, pentru 
integrarea europeană, ca să avem în vedere aici doar această situaţie, aşa-zisa 
„renunţare la suveranitate”, „cedare a suveranităţii” statelor membre în favoarea 
organismelor comunitare, considerate „supranaţionale”, nu reprezintă decât o 
împuternicire a acestora, făcută prin voinţa suverană a statelor membre, pentru 
realizarea oportună şi mai eficientă a obiectivelor în care sunt ele angrenate în baza 
interesului comun. În acest caz, suveranitatea se deschide spre împlinirea sa în alte 
modalităţi; „autolimitarea” ei, reclamată insistent de către ideologii angajaţi în 
proiectul internaţionalist, nu constituie decât imaginea cantitativistă, proprie 
viziunii interesate, de a privi lucrurile. Or, după principiul potrivit căruia „cine 
poate mai mult poate şi mai puţin”, „cedarea” – în realitate, încredinţarea – unor 
atribute ale suveranităţii, asupra cărora statele membre conced, constituie o formă 
adaptativă, spuneam, prin care aceasta se regăseşte şi operează la nivel comunitar 
în alte manifestări calitative decât acelea clasic consfinţite. 

Cât priveşte expresia internă a suveranităţii etatice, anume supremaţia, este 
evident că astăzi, în democraţiile consacrate, atâta cât pot fi ele de consecvente, 
puterea statului devine autoritate, configurându-se în relaţiile cu partenerii sociali 
care exprimă ei înşişi forme de voinţă colectivă şi autoritate socială. Statul acum 
guvernează şi slujeşte societatea, dar nici în această postură nu ar putea-o face în 
afara atributului suveranităţii prin care instrumentalizează şi eficientizează valorile 
identitare ale naţiunii. România este stat naţional potrivit Constituţiei, rezultat 
obiectiv al istoriei noastre moderne. Manifestare nu doar juridic-formală a voinţei 
naţiunii, statul este chemat – şi câte nu i-ar rămâne de făcut în această privinţă! – să 
materializeze în ordinea lui valorile identitare. În ce sens ar fi, altfel, stat naţional? 
Suveranitatea, departe de a fi un scop în sine, se exprimă ca mijloc instrumental al 
acestei misiuni de căpătâi a statului. Să nu confundăm o reprezentare istorică sau 
alta a suveranităţii cu fenomenul ca atare, având determinările sale obiective! Oare, 
de pildă, în organizarea şi asigurarea reţelei învăţământului, statul nu realizează 
decât operaţiuni de gestionare administrativă sau, mai mult, deţine atribuţii de 
autoritate prin care este chemat să asigure instruirea şi formarea tineretului în 
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spiritul valorilor naţionale şi, pe această bază, a cunoaşterii şi înţelegerii valorilor 
„celorlalţi”? Iar dacă în politica şcolii se manifestă atâtea carenţe şi spontaneisme, 
este pentru că statul are prea multă suveranitate? Pe de altă parte, deplasarea de 
accent spre ideea de autoritate nu epuizează specificitatea autorităţii statului, acesta 
dispunând de mijloace de voinţă etatică, de acţiune şi control, precum asigurarea 
ordinii de drept, care îi revin în exclusivitate. Suveranitatea este aici tocmai 
gradul, măsura de specificitate a autorităţii statului. Altfel, autoritatea sa, ca 
orice autoritate a oricărei alte entităţi instituţionalizate, nu are în sine un regim 
ontologic nemijlocit, ea fiind mai degrabă o virtualitate, exprimată printr-o 
categorie de relaţie şi de context, aptă să se susţină doar prin mijlociri practice, 
concrete de obiectivare. Autoritatea etatică, pentru a opera, reclamă în consecinţă 
calea juridică a consacrării, ceea ce îi conferă necesara condiţie formală; aceasta 
nu poate fi decât suveranitatea!  

Aşadar, când suveranitatea nu este una a statului imperial, precum în Evul 
Mediu dar şi mai târziu, nici una a statului de mare putere de astăzi, ci aceea a 
statului-naţiune, cum e cazul mai tuturor statelor europene şi nu numai, când prin 
pârghiile ei se promovează şi se apără valorile identitare, de ce ar fi ea, luată in 
corpore, inactuală, antidemocratică, desuetă, în orice caz un factor blocant al 
globalizării? Dimpotrivă, fără manifestarea voinţei suverane a statelor, conjugată 
prin interesele majore ce le unesc în strategiile securităţii planetare, globalizarea va 
continua calea contradictorie şi alienantă pe care, cum observăm, deja a păşit. Dacă 
există astăzi un factor de autoritate reală, capabil să elimine spontaneismul şi 
aventurismul cursului de mondializare aflat la discreţia cercurilor subterane de 
influenţă, acesta ţine tocmai de exerciţiul constructiv al suveranităţii etatice. Totul 
este ca ceilalţi factori de autoritate să se constituie într-un veritabil partener social 
de dialog cu statul pentru raţionalizarea exerciţiului suveranităţii. Problema reală 
nu se reduce la legitimitatea suveranităţii; pe un plan mai larg, ea priveşte 
democratizarea efectivă a societăţii în ansamblu, în care suveranitatea statului să 
devină, ca urmare, un factor raţional de autoritate. Nu contestarea suveranităţii 
etatice, ci raţionalizarea ei rămâne cel mai bun lucru de făcut! Să nu aşteptăm doar 
de la stat aceasta, aşa cum îi pretindem obişnuit şi confortabil, ci să ajungem la acel 
grad de maturitate democratică a societăţii şi de activism social, în primul rând al 
societăţii civile, în măsură să impună, ele, statului raţionalizarea exerciţiului 
suveran de autoritate. Abia atunci suveranitatea etatică nu va mai fi o forţă în sine, 
nemodelată social, ci una purtătoare de valori, o manifestare axioforă, ca să o 
numim aşa, a însăşi suveranităţii naţiunii în planurile multiple şi complementare ale 
socialităţii. Cum s-a putut constata, acolo unde prin trădări şi vânzări locale ori prin 
presiuni străine suveranitatea statului este scoasă la mezat, naţiunea pierde 
instrumentul vital al apărării valorilor identitare în câmp politic şi juridic şi, din 
aproape în aproape, în celelalte direcţii ale exprimării lor creative. Popoarele, 
slăbindu-şi coloana vertebrală a identităţii şi conştiinţei de sine, devin populaţie, o 
masă cantitativă, materie primă a manipulărilor globaliste.  
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4. Dreptul, între globalizare şi universalizare 
 
Procesul totuşi necesar al globalizării, nu însă în direcţia reductivă pe care 

tinde să o urmeze cât priveşte identitatea naţional-etatică, cuprinde în articulaţiile 
sale şi sistemul juridic, strâns legat de cursul evoluţiei statului şi  a societăţii spre 
societatea globală. În cele ce urmează, vom avea în vedere unele implicaţii ale 
globalizării asupra componentei normative a sistemului de drept, cu accente 
privind universalizarea sa în contextul dat.  

În baza distincţiei făcute de cercetători ai problemei2 între latura de 
profunzime a globalizării, vizând temeiurile ei de valoare şi dinamica lor, şi aceea 
spaţială, am putea identifica o dimensiune intensivă şi alta extensivă a globalizării 
normativităţii juridice. Cea dintâi priveşte, am spune, criteriile de valoare care 
fundează, mai exact care ar trebui să fundeze evoluţia dreptului în conformitate cu 
idealurile îndrumătoare şi valorile constitutive ale umanităţii, acelea care, fără a sta 
într-un empireu transcendent, nu stau nici sub semnul timpului corupător, 
alcătuind, dimpotrivă, un noos, un câmp spiritual de valabilitate axiologică 
neconjuncturală, în care se înscriu şi principiile juridice şi valorile promovate 
normativ. Acestea din urmă sunt chemate să exprime, în măsura realizării lor, 
funcţia antropologică a dreptului3. Dimensiunea extensivă a globalizării în drept nu 
se referă la spaţiul ideal, al valabilităţii axio-antropologice a normelor, ci la acela 
real, cu adevărat extensiv întrucât devansează sistemele legislative naţionale spre 
unul înglobant, de ordin planetar.  

Distincţia pe care o facem este însă operantă dacă se refuză absolutizării. În 
fond, dimensiunea extensivă a globalizării dreptului, proprie normativităţii din 
interspaţiul sistemelor juridice particulare – tinzând, acesta, să devină intraspaţiul 
înglobant al acelora – , priveşte condiţia tehnico-juridică a normativităţii de drept 
în ceea ce ea excede sistemelor naţionale. Dar, aşa cum nici la nivelul unui sistem 
de drept particular condiţia tehnico-formală a normei nu se substituie semnificaţiei 
ei principiale, de conţinut valoric, la fel este de aşteptat ca şi în câmpul tranzient al 
normativităţii globalizate să primeze semnificaţia de conţinut a normelor, adică 
principiile şi valorile definitoriu antropologice în raport cu suportul lor tehnico-
juridic. În logica sa, acesta din urmă exprimă, totuşi, raţionalitatea juridică, dar în 
condiţia sa formală, neputând, de aceea, satisface exigenţa decisivă a legitimării 
legalităţii şi ordinii de drept, legitimare întemeiată la rându-i în principii şi valori 
acreditate social. În acest sens, universalizarea dreptului implică, în perspectiva 
istorică, o ordine de drept de un cu totul alt tip şi deschidere, la a cărei edificare să 
contribuie corelativ şi integrativ naţiunile şi statele. Oricât de firesc, dacă ar fi să 
                                                 

2 La noi, Ion Craiovan, Monica Istrate în Ipostazele justiției, Universul Juridic, București, 
2012, pp. 233–250, unde autorii prezintă dintr-o perspectivă sintetică ceea ce ar putea fi numit „o 
nouă revoluție a dreptului”.  

3 Funcție radiografiată exemplar de Alain Supiot în monografia Homo Juridicus: eseu despre 
funcția antropologică a dreptului, Bucureşti, Rosetti Educaţional, 2011. 
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fie, s-ar configura ordinea în cauză ca un proces obiectiv, ea nu poate să nu se 
asocieze cu o idee călăuzitoare, cu un set de aşteptări. Acestea, toate, refuzându-se 
însă proiectelor voluntariste, sunt reflexul conştientizat al discontinuităţii timpului 
juridic, având ritmurile lui, altele decât cele ale timpului matematic, deci cu 
întoarceri reîntemeietoare de sens spre achiziţiile trecutului, apte să stea la baza 
schimbărilor impuse de mersul lucrurilor. Încât, universalizarea dreptului este 
deopotrivă procesul şi ideea care îl constată şi îl justifică într-un fel ori în altul. 
Dar ideea ei eşuează în proiect voluntarist dacă se vrea raţiunea ordonatoare a 
mondializării dreptului. Cum nici sistemele naţionale de drept nu poartă pecetea 
unei raţiuni apriori ordonatoare, cu atât mai puţin ar putea opera aceasta în procesul 
atât de complicat al globalizării dreptului. Dreptul planetar, înţeles ca evoluţie 
organică a normativităţii juridice deschise la cerinţele globale, are a se refuza 
proiectelor deduse dintr-o voinţă legislatoare, inerent reductivă. Ca realitate viabilă, 
el nu se poate constitui decât inductiv, prin generalizarea tendinţelor obiective de 
evoluţie integrativă.  

Există şi pe terenul incipientei integrări juridice universalizatoare, precum 
am desprins în cazul relaţiei integratoare a statelor, o seamă de tentaţii, de strategii, 
interese şi atitudini voluntariste care îmbracă falsa aură a raţiunii ordonatoare, 
deturnând dreptul de la universalizarea sa neînstrăinantă. Vom face referire la 
câteva dintre ele, invocate în literatura problemei, însă susceptibile de accentuări 
necesare într-un orizont al aşteptării propriu, şi aici, paradigmei identitare.  

Spiritul culturii şi civilizaţiei occidentale s-a manifestat şi în construcţia 
juridică, unde omului i s-a atribuit, desacralizant, capacitatea de a crea legile cetăţii 
şi ale vieţii sale. Omul îşi dă sieşi legile, devenind măsură a lucrurilor. S-a instituit 
astfel, de aproape un mileniu încoace, o viziune faustică asupra prezenţei sale în 
lumea devenită astfel o lume pentru el, croită după chipul şi asemănarea sa. În acest 
cadru, drepturile omului nu ar fi astăzi decât expresia în absolut a faustismului 
funciar Occidentului. Devenite însă o ideologie expansionistă, negatorie nu numai 
faţă de lăudabila raţiune originară, intrinsecă, ele se opun radical concepţiei şi 
valorilor de extracţie transcendentistă, pentru care Legea nu stă la voinţa omului, 
fiind, dimpotrivă, revelată, cu consecinţele care rezultă de aici pentru statutul 
omului, pentru condiţia sa religioasă, morală şi politică, fundate pe valori absolute, 
opuse astfel radical individualismului relativist. Avem de-a face cu un conflict la 
suprafaţă metafizic, dar exprimând în adânc deosebiri radicale în planuri vitale ale 
vieţii şi politicii statelor. Încât, o universalizare juridică cu pretenţie de model 
ideologic impus nu face decât să nască un nou fundamentalism, cum constatam 
supra, alimentând exclusivismul celor deja existente. E însă un fapt tot mai evident 
că statutul omului în Univers nu poate lua decât chipul condiţionărilor culturale în 
care s-a născut şi format. Reducerea la numitorul comun al unei ideologii, oricare 
ar fi ea, blochează configurarea universalistă a imaginii sale juridice; aceasta 
urmează să se redifinească cu fiecare etapă a istoriei, implicit a globalizării 
dreptului, prin formule şi soluţii tehnice decurgând din procesele calitative ale 
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convergenţei valorice a tipurilor de spiritualitate. Numai prin considerarea, repetăm, 
a diferenţelor – nu ca un scop în sine, ci datorită forţei lor creative, degajată 
particular pentru a exprima omul şi umanitatea în unitatea întregitoare a esenţei 
general umane – , se poate ajunge, oricât de dificil se dovedeşte drumul, la soluţiile 
integratoare ale universalizării statutului lor juridic, odată cu universalizarea 
dreptului. În locul uniformizării popoarelor şi culturilor prin modéle şi politici 
reductive – atât de felul ideologiei drepturilor omului, cât şi al fundamentalismelor 
opuse ei – , universalizarea valorilor juridice şi globalizarea lor tehnică au a 
ridica ideea diversităţii la rangul principiului unificator, dincolo de care 
diversitatea poate fi manipulată în scopul estompării, chiar a anulării identităţii 
de sine a popoarelor şi culturilor.  

După cum s-a putut observa, secolul în care am păşit amplifică fenomenul 
particularizării reglementărilor juridice sub presiunea economiei de piaţă; la rându-le, 
conjuncturile politice relativizează criteriile legalităţii, confruntată şi cu ascendenţa 
izvorului jurisprudenţial de drept. Sistemul normativ al statelor se sufocă în spaţiul 
formal tradiţional al normelor de maximă generalitate şi impersonalitate, supuse 
presiunii faptelor şi dinamicii relaţiilor sociale. Se produce în plan normativ o 
necesară deplasare de accent de la generalitate la singularitate, iar constrângerea 
face loc flexibilităţii normative4. În această situaţie, „supapa de siguranţă” s-a 
dovedit a fi dreptul contractelor. Creşterea însemnătăţii contractului ca izvor de 
drept este expresia juridică a culturii occidentale a contractului, reflectată în 
filosofia contractualistă a epocii moderne şi cu o practică internaţională deja 
consacrată, odată cu aceea a liberului schimb. Dar dacă dezvoltarea economică 
asigurată prin libera iniţiativă a impus ca o necesitate obiectivă extinderea practicii 
contractelor la scară planetară, totuşi substratul ideologic ce o susţine, anume 
viziunea contractualistă, vine în coliziune cu acele culturi pentru care relaţia 
contractuală, bazată mai ales pe a da şi a primi, nu poate aspira la prevalenţă în 
raport cu mobilurile de factură superioară ce motivează relaţiile interumane şi, în 
plan juridic, în raport cu legea şi temeiurile ei spirituale. Fundată cândva în 
concepţia dreptului natural, teoria contractualistă de astăzi, pilon ideologic al 
globalizării, mizează reductiv pe factorul economic al liberului schimb în 
explicarea libertăţii contractuale, extinsă la înţelegerea libertăţii în genere. Putem 
însă deduce procesul complex al universalizării dreptului şi a valorilor diverse ce o 
consfinţesc din globalizarea legilor pieţii? Nu revenim, iarăşi, la reducţionismul 
economismului vulgar? Ce ar rămâne din aura dreptului dacă e luat ca o pârghie 
instrumentală a economicului? Nu devine, acesta din urmă, un fel de fatum al 
dreptului? Mai poate dreptul să promoveze astfel valorile transeconomice, acelea 
care dau sens major vieţii omeneşti şi fixează, ele în realitate, funcţia instrumentală 
a economicului? Universalizarea dreptului nu poate fi cu adevărat decât acea 
mutaţie axiologică a funcţiilor de până acum ale juridicităţii, în baza căreia să se 
                                                 

4 Cf. Mircea Duțu, Știința în paradigma codificării /recodificării dreptului. Cazul României, 
în „Studii și cercetări juridice”, an I (57), nr. 1, București, ianuarie-martie 2012, p. 37. 
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asigure şi să se sporească identitatea insului şi a comunităţilor, condiţie absolută a 
dezînstrăinării şi creativităţii omeneşti. Însăşi viaţa socială, luată în unitatea vie a 
manifestărilor sale diverse, nu rezidă dominant în forţele de producţie, ci în 
normele şi valorile sale constitutive. Contractualismul nu poate fi platforma 
teoretică aptă să fundamenteze drepturile omului, odată ce ignoră că economia de 
piaţă îi adună laolaltă pe oameni pentru a-i despărţi apoi în câştigători şi perdanţi! 
O dovedeşte şi faptul că destule forme uzitate ale contractului induc unilateralitatea 
obligaţiilor asumate, nu atât reciprocitatea lor, care ar trebui să fie definitorie 
pentru egalitatea şi libertatea reală a părţilor. Ideea voinţei absolute a părţilor, 
dedusă speculativ din suportul formal al contractului, este cel puţin o naivitate. 
Afară de aceasta, contractualismul ca teorie dar, iată, şi ca practică extinsă a 
raporturilor juridice, ridică la proporţiile unei dogme încrederea, ca să nu spunem 
credinţa, în corectitudinea agenţilor contractanţi. Pe acest teren, ca şi în teoria şi 
pragmatica politică, corectitudinea părţilor se profilează ca o exigenţă prioritar 
procedurală şi de oportunitate, vizând cel mult avantajul reciproc; formalizarea ei 
contractuală tinde spre o golire de conţinut moral, întrucât e dedusă din gestiunea 
intereselor ce comandă contractul, nu din valorile întemeietoare ale raporturilor 
juridice, inclusiv contractuale, în primul rând acelea de substrat moral. Poţi fi 
„corect”, poţi fi chiar legal, fără să fii prin aceasta şi moral. Punerea în surdină, fie 
şi indirect, a factorului de conţinut în formalizarea corectitudinii contractuale se 
însoţeşte paradoxal cu apelul la blazonul Eticii în consacrarea ştiinţifică a noilor 
discipline juridice, preum Etica afacerilor şi nu numai. Raţiunea pretins ştiinţifică 
îşi este sieşi suficientă; de atâta Etică, dreptul uită de morală! Însă o astfel de 
raţionalizare, având ca bază „raţionalismul contractualist” dedus din exerciţiul 
intereselor, nu poate reprezenta direcţia autentică a universalizării dreptului. 
Aceasta este o construcţie pe verticală a valorilor juridicităţii.  

Să mai adăugăm un aspect. Dreptul contractelor, tinzând a marca o direcţie 
principală a globalizării dreptului, este până la urmă o procedură tehnică, alături de 
celelalte izvoare formale ale dreptului. Or acestea stau sub presiunea dinamicii 
factorilor sociali cu rol de surse primare ale dreptului. Ceea ce s-a numit dreptul 
spontan, de care se vor lega, poate neanticipate acum, componente evolutiv-
creative ale globalizării dreptului, este în ultimă analiză expresia stărilor de spirit şi 
comportamentelor colective, ele însele devenind tot mai mult manifestarea 
concentrată a surselor primare, de ordin social, ale dreptului. Ceea ce poate 
evidenţia, între altele, că universalizarea dreptului nu o va putea revendica o 
conştiinţă juridică preconstituită a umanităţii. Ridicarea dreptului la cotele valorice 
apte să exprime normativ integralitatea armonizată a societăţii globale are a se 
realiza inductiv, ca rezultat al convergenţei treptate a conştiinţei naţiunilor, a 
comunităţilor în genere. Acestea, prin conştiinţa identităţii lor, vor fi sau vor trebui 
să fie adevăratele puncte nodale ale construcţiei juridice viitoare, sursa primară 
concentrată a globalizării dreptului, sursă prin care însăşi globalizarea susţine, 
prin transmutaţia valorică a izvoarelor ei formale, universalizarea dreptului.  
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Desigur, extinderea practicii contractului şi transformarea acestuia în izvor 
semnificativ de drept răspunde unei necesităţi obiective. Ceea ce nu justifică 
ridicarea la rangul valorii directoare a universalizării dreptului a ceea ce nu e decât 
un mijloc îndeosebi procedural de reglementare a conduitelor prin contract. Tocmai 
aceste limite obiective ale contractului ca izvor de drept aflat în expansiune 
planetară impun un concept al universalizării dreptului în măsură să mizeze 
compensatoriu pe promovarea şi garantarea adevăratelor drepturi ale omului: 
acelea izvorând din năzuinţa reală a împlinirii sale ca personalitate, în acord cu 
natura umană şi cu aspiraţiile moral-spirituale chemate să o modeleze ascendent.  

Aşadar, globalizarea dreptului are a opera cu o seamă de accente axiologice 
în ce priveşte statutul drepturilor omului, astfel încât acesta să consfinţească 
condiţia civică îndatoritoare a insului în cetate şi, deopotrivă, oferta umanizatoare a 
cetăţii în raport cu insul, căruia să-i asigure climatul formativ-identitar al afirmării 
sale ca persoană: persoană morală, devenită subiect de drept nu în abstract, ci în 
relaţia obiectivată cu „ceilalţi”. În acest sens, este de aşteptat ca universalizarea 
dreptului să ducă mai departe achiziţiile umaniste ale culturilor, inclusiv valorile 
juridice ce ele le exprimă; nu salturile calitative, ca formulă de progres, cu negaţia 
frustrantă ce le însoţesc, au a caracteriza procesul în cauză, cât continuitatea 
creativă, deschisă la provocările mondializării. Universalizarea dreptului poate fi 
conştiinţa critică a globalizării, dubletul ei însoţitor, chemat să umanizeze 
componenta tehnică a globalizării dreptului, să recupereze superior omul ca 
fiinţă conştientă de sensul libertăţii sale şi de obligaţiile asumate în raport cu 
„ceilalţi”. Prin drept, libertatea nu poate fi decât asumare imperativă pentru a fi 
cu adevărat fapt social efectiv, dezînstrăinant. Ceea ce înseamnă că libertatea, 
însuşi omul care dispune de ea nu constituie scop în sine, deci nici scopul ultim al 
promovării juridice a drepturilor omului; ca şi până acum, dar cu atât mai mult în 
dorita societate umanizată a viitorului, omul şi libertatea sa vor avea sens în relaţia 
reciprocă cu lumea şi comunitatea, în care sentimentul libertăţii dobândeşte 
finalitatea angajării şi responsabilităţii. Deşi pe etape determinate de obiectivare 
acţională ori atitudinală, libertatea se profilează ca valoare-scop, ea rămâne 
valoare-mijloc în raport cu orizontul social şi spiritual al afirmării umane. Ne 
putem însă întreba în ce măsură se regăseşte această veche, elementară dar mereu 
actuală exigenţă etic-filosofică în construcţia juridică prezentă şi, după cum se 
întrevede, şi de perspectivă  a problematicii drepturilor omului atâta timp cât ea 
mizează pe omul unilateral al economiei de piaţă, al societăţii de consum, deci pe 
omul-fiinţă insulară, scop în sine, individualist? Mai mult, el este încurajat şi prin 
mai recentele reglementări juridice din unele state occidentale să transforme 
libertatea sa în libertinaj, să o îndrepte împotriva moralei, a esenţei umane şi naturii 
proprii de fiinţă raţională. Iată, amintim doar unul dintre seturile de astfel de 
licenţieri comportamentale admise – ceea ce în fapt e încurajare! – de lege: 
legalizarea adopţiilor în cuplurile homosexuale. Fără îndoială, vor apărea grave 
consecinţe, ieşite la iveală în timp, prin permisivitatea legii. Dar o abordare 
vituperantă, necesară în raport cu gravitatea efectelor, ar atrage acuza de încălcare a 
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drepturilor omului, deşi există, nu?, şi dreptul omului de a nu fi de acord cu 
reglementările în cauză şi de a-şi exprima deschis acest dezacord! Se pare însă tot 
mai mult că există drepturi ale omului numai pentru legitimarea anomicului, nu şi 
pentru aceia care îl resping. Totuşi, să ne întrebăm următoarele: unde sunt 
drepturile copilului ca drepturi – şi ele, nu? – ale omului, copil crescut în „atmosfera 
intimizantă” a „cuplului parental” homosexual? Ce model comportamental va 
putea alege el? Poate fi admis ca drept al omului ceea ce subminează aşezarea 
naturală, biopsihică, dar şi aceea socială a relaţiilor interumane? Dimpotrivă, 
abandonarea – legalizată! – a autolimitării morale a exerciţiului libertăţii nu 
conduce decât la decăderea fiinţei umane.  

Cum se constată deja, finalitatea antropologică a dreptului tinde să se 
efemineze; dreptul se desparte de morală. Încercări de acest fel, fie doctrinare, fie 
practice, au mai fost, conducând la transformarea dreptului într-un instrument 
funest al dezumanizării individului şi societăţii. Ele au stat sub semnul dreptului 
forţei, în timp ce acum operează sub acela al forţei dreptului, supralicitată însă 
prin despărţirea sa de morală, de fundamentele principiale ale omenităţii. E 
adevărat, e o despărţire neclamată, senină chiar, dar nu mai puţin gravă. Golirea de 
conţinut moral condamnă dreptul la o normativitate sterilă. Însă ceea ce pare a fi, 
prin neutralitatea admisă, „dincolo de Bine şi de Rău”, e de fapt doar dincolo de 
Bine la propriu. Poate mai puţin evident, prin aceasta nici Răul nu mai apare ca 
fiind Răul; el iese din dualitatea ce îl definea şi evidenţia prin opoziţia faţă de Bine, 
subzistând în haina derutantă, nepolarizată a unei anormalităţi...normale! Avem 
de-a face nu cu o travestire, oricum provizorie prin datul ei; este o mutaţie de sens 
axiologic, în care Răul apare el însuşi ca Bine deplin şi definitiv! Întâlnim aici o 
manifestare absolută a înstrăinării de sine a omului prin înstrăinarea dreptului de 
finalitatea sa, aceea adevărat umanistă. Dreptul rătăceşte astfel – tehnicist, însă 
îndeosebi nihilist – ca o corabie fără pânze pe apele postmodernismului abandonar. 
Să fie despărţirea de morală, fie şi nedeclarată, una dintre direcţiile evoluţiei sale 
mondializatoare? E greu de admis, odată ce forţa identitară a culturilor 
neoccidentale se refuză definitoriu expansiunii modelului individualist exprimat de 
dreptul şi de cultura occidentală ce-l cuprinde. Cum s-a putut observa, civilizaţiile 
şi culturile neoccidentale consacrate, deşi au adoptat din nevoi pragmatice, 
îndeosebi comerciale, modernitatea Vestului, inclusiv a suportului ei juridic-
instrumental, nu au făcut-o cu preţul anulării identităţii lor. Modelul cultural al 
Vestului, concepând omul ca imagine a Demiurgului universal, întâmpină 
rezistenţe metafizice, religioase, morale şi până la urmă şi politice şi juridice; el 
incumbă o viziune luciferică, cu totul opusă aceleia pentru care omul e luat ca parte 
a Firii, trăind în acord cu legile ei, devenite pentru el legi morale ale integrării şi 
armoniei cosmice. Doctrinele etico-filosofice vestice, cu ecouri în acelea 
sociologice şi politico-juridice, prezentând, într-un fel sau altul, omul ca stăpân al 
lumii, relativizează subiectivist criteriile de valoare ale temeiului său existenţial. 
Ceea ce se prelungeşte şi în modul de abordare a problematicii drepturilor omului, 
unde se fetişizează ideea ca atare de drepturi, rupându-se de fireasca ei legătură cu 
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aceea de îndatoriri, în raport cu care, abia, se justifică înseşi drepturile, înclusiv în 
sens juridic, nu doar logico-filosofic. Se ajunge astfel la conceperea tabloului 
drepturilor, construit deductiv-speculativ, ca un monument ridicat în slava omului. 
Tribut al orgoliului luciferic, el induce inevitabil imaginea unui monument 
...sepulcral! Nu aceasta ar trebui să fie direcţia urmată de procesul mondializării 
juridice. Libertatea, celelalte drepturi ale omului sunt un scop luminos al dreptului 
ca drept, dar ele au a fi deduse – cum s-a întrevăzut de către înseşi minţile lucide 
ale culturii occidentale – , din conţinutul şi valorile generale ale imperativităţii 
juridice, nu aceasta din urmă să fie croită procustian după individualismul 
structural al sistemului de drepturi şi libertăţi. 

O atare concepere absolutizantă a ideii de om în orizontul drepturilor 
omului, ideologizat şi politizat, nu face decât să evidenţieze contradicţia dintre 
modelul, propus, al omului şi omul real, acela insularizat şi redus la un simplu 
număr în economia haotică de piaţă şi în societatea consumistă. Aşa cum remarcă 
analiştii, indicatorii dezvoltării umane, desigur semnificativi în ordinea factorului 
economic, spun prea puţin când nu spun mai deloc despre trebuinţele şi aspiraţiile 
spirituale ale omului, în măsură, ele, să definească fiinţa gânditoare şi orizontul ei 
noologic de aşteptare. În ordinea ei, egalitatea, susţinută şi cu mijloacele formale 
ale dreptului, nu mai poate să se revendice unui concept cantitativist. Egalitatea de 
şanse continuă să opereze însă în acest sens, iar succedaneul ei reparator – 
discriminarea pozitivă – o dovedeşte cu prisosinţă, adresându-se masei celor 
consideraţi discriminaţi. Egalitatea se construieşte pe substratul diferenţelor 
întemeietoare de individuaţie, recunoscute şi susţinute şi cu mijloacele dreptului. 
Aici intervin „indicatorii” mult mai sensibili ai dezvoltării umane, pe care 
problematica drepturilor omului nu are cum să-i pună în lucrare odată ce 
legalizează ceea ce e instinctual în om, nu ceea ce îl defineşte ca fiinţă superioară. 
De aceea, universalizarea construcţiei juridice are de asigurat, în ordinea ei, o 
reevaluare a criteriilor calitative de afirmare a omului ca individualitate creativă 
în cetate şi comunitate.  

Individualismul desparte însă omul de om. El nu poate întreţine solidaritatea, 
altfel vitală societăţii. Sentimentul social, invocat în ştiinţele tangente dreptului, 
este produsul efectiv al conjugării complinitorii a faptelor izvorând din conştiinţa 
de sine a oamenilor, cristalizată ea însăşi prin sentimentul apartenenţei identitare. 
Cât priveşte societatea globală, ea nu va reuşi să fie altceva decât expresia 
cantitativă a indivizilor ce o compun, dacă între ei nu se va naşte relaţia de 
solidaritate decurgând din conştientizarea interdependenţelor la scară planetară, 
datorate asigurării securităţii comune în faţa riscurilor majore provocate în primul 
rând de civilizaţia tehnologică. Cu toate acestea, exigenţa solidarităţii nu are a 
excede drepturilor subiective; misiunea ei este să le orienteze noncontradictoriu în 
desfăşurarea raporturilor juridice. Altfel, dincolo de ele, solidaritatea ar dizolva 
liantul ce o susţine, personalitatea individului, alunecând în aglutinare gregară. Este 
tocmai ceea ce aduce cu sine egalitarismul, definitoriu noncalitativ, opus 
diferenţelor creative care unesc oamenii, asigurând în fapt solidaritatea. Cum 
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diferenţele în cauză antrenează opţiuni şi valori, consensul care se naşte, deşi nu 
automat, ca vector al solidarităţii sociale, presupune, nu ocoleşte, cum se acceptă în 
diferite confruntări de idei, angajările, opţiunile valorizatoare; consensul în afara 
valorilor alese este o falsă problemă, nu are obiect. Nici formele consacrate juridic 
ale consensului, pe care societatea globală le va extinde şi perfecţiona, nu vor fi 
operaţionale fără suportul valorilor metajuridic consfinţite, fie ele morale, 
religioase, filosofice ori chiar numai politice. Vidate sub aspect axiologic, atât 
consensul, cât şi dreptul care-l formalizează apar în raport cu oamenii ca o 
exterioritate: de relaţii, respectiv de norme. E însă fapt elementar că aşa cum 
relaţiile interumane şi sociale nu poartă între oamenii luaţi ca abstracţii, nici 
normele nu sunt imperative pur formale, pozitivitate neutră axiologic, numai bună 
de exportat. Şi unele şi celelalte vehiculează valori acceptate de o comunitate sau 
alta, respectiv, de urmat. Interiorizare imperativă a valorilor asumate, dreptul este 
în ordinea sa manifestarea cauzalităţii prin libertate. Numai ca ecou neperturbat al 
valorilor cardinale, dreptul rămâne factor activ al dinamicii sociale întru formarea 
societăţii globale şi a culturii ei integrative.  

 
Consideraţiile încercate mai sus tind spre o posibilă concluzie. Tabla 

drepturilor omului nu are valabilitate în sine, ca produs prefabricat şi livrat altor 
culturi şi civilizaţii. Dar, cu toate neajunsurile reprezentării lor, drepturile omului 
condensează o veritabilă contribuţie de gândire şi acţiune occidentală într-o direcţie 
hotărâtoare a mersului istoriei planetare. Rămâne însă ca universalizarea lor 
practică, deci globalizarea lor să treacă prin sita criteriilor de asimilare 
identitară proprii celorlalte culturi ale lumii, astfel încât să dobândească 
proteismul originarităţii şi modului propriu acestora. Drepturile omului vor deveni, 
abia astfel, bun comun şi de sinteză al umanităţii, iar afirmarea lor juridică globală, 
o cale stelară a construcţiei juridice universale. 
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RĂSPUNDEREA  
ÎN DREPTUL CONSTITUŢIONAL – ASPECTE SELECTIVE 

Nicolae PAVEL* 

Abstract: The introductory part of the study explains the scientific approach regarding the 
liability issues in constitutional law. The subject of the scientific endeavor will be circumscribed to 
the scientific analysis of its three major parts, as follows: II) The concept of liability in terms of the 
general theory of law. III) The liability of the Advocate of the People and his Deputies. IV) The 
liability of judges of the Constitutional Court. The last part of the study, V), entitled Conclusions, 
comprises the summary of the study results. 

Key words: Advocate of the People, Judge of the Constitutional Court, liability, jurisdiction, 
theory of law.    

I. INTRODUCERE 
 
1.1. Încă de la  început trebuie să precizăm că atât Curtea Constituţională cât şi 

instituţia Avocatului Poporului au fost înfiinţate la date mult diferite după intrarea în 
vigoare a Constituţiei României din anul 19911, în urma aprobării ei prin referendumul 
din 8 decembrie 1991. Astfel, Curtea Constituţională a fost înfiinţată în anul 1992, prin 
Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi instituţia 
Avocatul Poporului a fost înfiinţată în anul 1997, prin Legea nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. 

1.2. Pentru studiul de faţă, prezintă interes răspunderea juridică atât pentru 
Avocatul Poporului şi adjuncţii săi, precum şi răspunderea juridică pentru 
judecătorii de la Curtea Constituţională. Noţiunea de răspundere este prezentată 
din perspectiva teoriei generale a dreptului.   

1.3. Obiectul de studiu al demersului ştiinţific va fi circumscris analizei 
ştiinţifice a celor trei mari părţi ale acestuia respectiv: II) Conceptul de răspundere 
abordat din perspectiva teoriei generale a dreptului. III) Răspunderea Avocatului 
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1 Textul Constituţiei României a fost publicat în „Monitorul Oficial al României”, Partea I,  
nr. 223 din 21 noiembrie 1991. 
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Poporului şi a adjuncţilor acestuia. IV) Răspunderea judecătorilor de la Curtea 
Constituţională. 

1.4. În opinia noastră, domeniului studiat este important pentru doctrina 
constituţională în materie, pentru doctrina procesual civilă şi procesual penală 
precum şi pentru practicieni în domeniul dreptului, deoarece prin acest demers 
ştiinţific, ne-am propus să stabilim, în abordare diacronică şi selectivă o reflectare 
complexă şi completă, dar nu exhaustivă a întregii sfere actuale privind 
„Răspunderea Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi, precum şi a Judecătorilor  
de la Curtea Constituţională”. 

1.5. Pentru acoperirea integrală, dar nu exhaustivă a sferei privind Răspunderea 
Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi, precum şi a Judecătorilor de la Curtea 
Constituţională a fost folosită doctrina românească şi parţial străină în materie. 

1.6. Chiar dacă teoretizarea răspunderii se întoarce în timp la marii 
teoreticieni ai teoriei dreptului, interesul teoretic pentru reluarea ei este determinat 
de faptul că în literatura de specialitate deja existentă nu totdeauna s-a acordat 
atenţie suficientă unor aspecte teoretice ale răspunderii Avocatului Poporului şi a 
adjuncţilor săi precum şi a Judecătorilor de la Curtea Constituţională.  

 
 
II. CONCEPTUL DE RĂSPUNDERE ABORDAT DIN PERSPECTIVA 

TEORIEI GENERALE A DREPTULUI 
 
2.1. Abordat în sensul general de dicţionarul explicativ al limbii române2 

termenul răspundere are următoarele înţelesuri: a) faptul de a răspunde; 
responsabilitate; obligaţia de a răspunde (moral sau material) de îndeplinirea sau 
neîndeplinirea unor acţiuni. b)  consecinţă a neîndeplinirii din culpă a unei obligaţii. 

2.1.1. Am folosit pentru studiul de faţă, dicţionarul explicativ al limbii 
române, deoarece, după opinia noastră, acesta prezintă cele mai generale explicaţii 
ale sensului unui termen, inclusiv din punct de vedere juridic.  

2.2. Abordat din perspectiva teoriei generale a dreptului3 constatăm că 
noţiunea de răspundere este studiată sub aspectul răspunderii juridice. 

2.2.1. Pornind de la ideea că dreptul n-ar putea acţiona decât după ce s-a 
săvârşit fapta periculoasă, autorul menţionează următoarele: pentru ca 
funcţionarea răspunderii juridice, ca instituţie specifică a dreptului, să poată fi 
legată de scopurile generale ale sistemului juridic, este nevoie să existe credinţa că 
legea – legea dreaptă, legea justă – poate crea, ca stare de spirit, în conştiinţa 
destinatarilor săi, sentimentul responsabilităţii. 

2.2.2. În acelaşi timp, însă, legiuitorul are de fiecare dată în atenţie şi 
posibilitatea violării normei prin conduite neconforme. Prin fapta sa, precizează 
autorul, cel care încalcă prevederile normelor juridice aduce atingere ordinii de 
                                                 

2 Vasile Breban, Mic dicţionar al limbii române, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 568. 
3 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1998, p. 323–326.   
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drept, tulbură buna şi normala desfăşurare a relaţiilor sociale, afectează drepturi 
şi interese legitime ale semenilor săi, pune în pericol coexistenţa libertăţilor şi 
echilibrul social. 

2.2.3. Având în vedere că cei care înfrâng normele dreptului nu pot fi decât 
oamenii, pentru aceste motive ei trebuie să răspundă.  

În acest sens, accentul se pune pe sancţiune, ca măsură reparatorie. Din 
această perspectivă, autorul precizează că răspunderea juridică este un raport 
juridic de constrângere, iar sancţiunea reprezintă obiectul acestui raport. 

2.3. Abordat tot din perspectiva teoriei generale a dreptului4 observăm că 
noţiunea de răspundere este studiată sub aspectul răspunderii juridice. Autorul 
pune în evidenţă faptul că: răspunderea în general şi răspunderea juridică, în 
special, nu poate fi înţeleasă decât dacă individul se raportează conştient la 
valorile şi normele societăţii, întrucât, în ultimă instanţă, însăşi starea legalităţii 
este o reflectare a gradului de răspundere.  

 Subliniind că răspunderea juridică şi sancţiunea sunt două faţete ale 
aceluiaşi fenomen social, sunt diferite pentru că prima – răspunderea juridică – 
constituie cadrul juridic pentru cea de a doua – sancţiunea. Se consideră, de 
asemenea că funcţionarea răspunderii juridice, ca instituţie specifică dreptului, 
legarea acestei instituţii de scopurile generale ale sistemului juridic sunt strâns 
legate de credinţa că legea este dreaptă, este justă. 

2.4. Abordarea din perspectiva dreptului pozitiv5 stabilită de autor pentru a 
ajunge la noţiunea de responsabilitate a parcurs următoarele etape:  

2.4.1. Pornind de la noţiunea de drept, se consideră că normele acestuia 
cuprind în mod esenţial ideea de drept şi obligaţie. Nu toate normele de drept, 
astfel definite, intră în aplicaţia zilnică, în dreptul pozitiv. Dreptul pozitiv, adică 
dreptul care se aplică, cuprinde un număr foarte restrâns de norme, faţă de toate 
posibilităţile de norme juridice, care există la un moment dat. Dreptul pozitiv, este 
constituit la noi prin legiferare, prin legi scrise, în cea mai mare parte a lui. 

2.4.2. Dreptul determinator şi dreptul sancţionator. Normele de drept, care 
determină ce trebuie să facă persoanele, se numesc norme determinatoare. Cele 
care organizează sancţiunile, sunt norme sancţionatoare. Aşa pare să fie 
procedura civilă, care organizează modul în care fiecare poate să ajungă să 
valorifice drepturile sale în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi în genere orice 
procedură, căci fiecare ramură de drept are în realitate o procedură a sa, chiar când 
nu este legiferată în mod separat. Foarte multe norme din dreptul public, din cel 
civil sau comercial fac parte din dreptul sancţionator, pentru că nu fac decât să 
organizeze sancţiuni pentru alte norme. 
                                                 

4 Ion Dogaru, Teoria generală a dreptului, Editura Sitech, Craiova, 1998, p. 267–269. 
5 Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, 

Editura ALL, Bucureşti, 1995, p. 502–504. Autorul mai precizează: raţionamentul dreptului pozitiv se 
înfăţişează, de aceea, sub forma unei cugetări discursive, care întrebuinţează toate categoriile logice 
speciale ale dreptului raţional; aceste categorii derivă din caracterul normativ al ideii logice de 
justiţie, p. 40–44, 213–224, 302, 500–505.    
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2.4.3. Dreptul public şi dreptul privat. Toate reglementările raporturilor de 
avere şi de familie dintre particulari se consideră dispoziţii de drept privat. Cele 
care privesc organizarea de stat, fie la determinarea organelor statului şi a 
serviciilor publice fie în relaţiile dintre stat, ca autoritate, şi particulari, se 
consideră în principiu ca fiind de drept public.   

2.4.4. Raportul juridic. Ultimul element al relaţiei juridice care mai rămâne 
de studiat este însuşi raportul care-l cuprinde.  

– Între persoane, prin actul juridic, referitor la un anumit obiect, se stabileşte 
un anumit raport specific.  

– Rezultă, că întregul drept se construieşte astfel din obligaţii, ca cel mai 
simplu element al său.  

– Mai mult, se apreciază că nu există dispoziţie de lege care să nu reprezinte 
un comandament. 

– Din ideea raportului juridic rezultă ideea de sancţiune. Sancţiunea este 
aplicată de stat. 

2.4.5. Rolul ideii raţionale de justiţie şi de responsabilitate 
– Orice manifestare concretă în viaţa socială a dreptului pozitiv se reduce la 

o judecată particulară, prin care un organ etatic impune executarea unei norme 
într-un anume caz determinat într-un mod individual. 

– Comandamentul cuprins în normele generale provenite din izvoare se va 
impune cu aceste rezerve de autoritate etatică în fiecare speţă nouă. Dar în fiecare 
caz în parte, această aplicaţie, spre a putea fi considerată ca legitimă, trebuie să fie 
recunoscută de societatea respectivă  ca fiind conformă cu nevoile ei superioare şi 
permanente, deoarece reprezintă o idee superioară de justiţie, mai cuprinzătoare 
decât a unei justiţii individuale. Se stabilesc astfel norme juridice, generale sau 
individuale. 

– Ideea de drept subiectiv nu se poate concepe mai departe, decât ca fiind 
corelativă cu ideea de obligaţie, dreptul cuiva însemnând numai obligaţia altuia sau 
altora de a-l respecta, iar obligaţia cuiva însemnând numai dreptul altuia sau altora 
de a-i impune respectarea. 

– Ideea de obligaţie la rândul ei duce la ideea de responsabilitate. Tot astfel 
un drept sau o obligaţie cuprinde ideea generică a unui obiect al prestaţiei. În fine, 
orice normă individuală sau generală, orice drept sau obligaţie, se poate schimba 
printr-un act juridic. 

2.5. Abordat din perspectiva teoriei pure a dreptului6, observăm că autorul 
citat analizează responsabilitatea juridică din perspectiva raportului dintre 
obligaţia juridică şi sancţiune ceea ce după opinia noastră, coincide cu 
răspunderea juridică din dreptul românesc.    

2.5.1. Dacă am concepe dreptul ca o ordine de constrângere, nu se poate 
spune că o conduită dată este prescrisă obiectiv în drept şi că ea poate prin urmare 

                                                 
6  Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Edition Dalloz, Paris, 1962, p. 157–170. 



5 Răspunderea în dreptul constituţional – aspecte selective 29 

 

să fie considerată ca făcând obiectul unei obligaţii juridice, decât dacă o normă 
juridică ataşează la conduita contrară sancţiunea unui act de constrângere.  

2.5.2. Pornind de la ideea că obligaţia juridică nu este nimic altceva decât 
norma pozitivă care prescrie conduita acesteia individului, ataşând conduitei 
contrare o sancţiune. În aceste condiţii, individul este obligat din punct de vedere 
juridic la conduita astfel prescrisă, chiar dacă reprezentarea normei nu declanşează 
în el nici un fel de impuls spre această conduită.  

2.5.3. Mai mult, în măsura în care dreptul pozitiv consacră principiul că 
ignorarea legii nu exceptează de la sancţiunea stabilită prin drept, obligaţia 
subiectului există chiar dacă el nu are nici o idee despre norma juridică care are 
menirea să îl oblige, altfel spus dacă nu o cunoaşte. În acest context, 
responsabilitatea este pentru vină şi pentru rezultat. 

2.6. Tot din perspectiva teoriei generale a dreptului, vom prezenta, în varianta 
autorului citat mai jos,  formele răspunderii juridice şi condiţiile răspunderii juridice7. 

2.6.1. Formele răspunderii juridice: În principiu, fiecare ramură a dreptului 
cunoaşte o formă de răspundere specifică. De aceea există mai multe forme de 
răspundere juridică: răspunderea juridică cu caracter politic (răspunderea 
constituţională a parlamentului), răspunderea civilă, răspunderea penală, 
răspunderea administrativă, răspunderea disciplinară. Fiecare formă de 
răspundere juridică se caracterizează prin condiţii specifice de fond şi de formă 
(mod de stabilire, forme de realizare etc.). 

2.6.2. Pentru ca răspunderea juridică – în oricare din formele sale –, să se 
declanşeze, este nevoie de existenţa cumulativă a unor condiţii. 

a) Conduita ilicită, este prima condiţie. Prin conduită ilicită se înţelege un 
comportament – acţiune sau inacţiune – care nesocoteşte o prevedere legală. 

b) Vinovăţia, este o altă condiţie subiectivă a răspunderii juridice. Vinovăţia 
este atitudinea psihică (a celui ce comite o faptă ilicită) faţă de fapta sa  şi faţă de 
consecinţele acesteia. 

c) Legătura cauzală, între faptă şi rezultat. Aceasta este o condiţie obiectivă 
a răspunderii. Pentru ca răspunderea să se declanşeze şi un subiect să poată fi tras 
la răspundere pentru săvârşirea cu vinovăţie a unei fapte anti-sociale, este necesar 
ca rezultatul ilicit să fie consecinţa nemijlocită a acţiunii sale (acţiunea să fie cauza 
producerii efectului păgubitor pentru ordinea de drept). 

2.7. Valorizând cele prezentate mai sus, reţinem următoarele componente ale 
conceptului de răspundere, pe care le considerăm esenţiale în vederea acoperirii 
sferei conţinutului acestuia: 

2.7.1. Aşa cum se menţionează mai sus: legiuitorul are de fiecare dată în 
atenţie şi posibilitatea încălcării normei prin conduite care nu se supun acesteia. 
Prin fapta sa, precizează autorul, cel care încalcă prevederile normelor juridice 
aduce atingere ordinii de drept, tulbură buna şi normala desfăşurare a relaţiilor 
sociale, afectează drepturi şi interese legitime ale semenilor săi, pune în pericol 
coexistenţa libertăţilor şi echilibrul social. 
                                                 

7 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului,  Editura Actami, Bucureşti, 1998, p. 326, 328–330. 
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2.7.2. Mai mult, dacă am concepe dreptul ca o ordine de constrângere, nu se 
poate spune că o conduită dată este prescrisă obiectiv în drept şi că ea poate prin 
urmare să fie considerată ca făcând obiectul unei obligaţii juridice, decât dacă o 
normă juridică ataşează la conduita contrară sancţiunea unui act de constrângere, 
pornind de la ideea că obligaţia juridică nu este nimic altceva decât norma pozitivă 
care prescrie conduita acesteia individului, ataşând conduitei contrare o sancţiune. 

2.8. În ceea ce priveşte angajarea răspunderii juridice, aceasta va fi analizată 
separat pentru Avocatul Poporului şi adjuncţii săi pe de o parte şi judecătorul de la 
Curtea Constituţională pe de altă parte.  
 
  
  III. RĂSPUNDEREA AVOCATULUI POPORULUI ŞI A ADJUNCŢILOR SĂI 
  

3.1. Aspecte preliminare 
 
3.1.1. Pornind de la corolarul unanim admis de doctrină, că protecţia 

mandatului îşi găseşte justificarea numai dacă el este exercitat în scopul şi în 
limitele stabilite de Constituţie şi lege, rezultă, că în cazul depăşirii acestor 
deziderate trebuie să intervină răspunderea titularului său. 

3.1.2. Lipsa răspunderii juridice pentru Avocatul Poporului şi adjuncţii săi. 
Potrivit art. 30 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatul Poporului,8 „Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu răspund 
juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le îndeplinesc, cu 
respectarea legii, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege”.      

În doctrina constituţională9 se apreciază că „această prevedere exprimă ideea 
de imunitate aplicată acestei instituţii. Aceasta garantează autonomia şi 
independenţa. Ea trebuie coroborată cu celelalte texte legale, conform cărora: 

– priveşte activităţile desfăşurate potrivit legii; 
– Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot fi membri ai unui partid politic 

şi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţilor şi 
funcţiilor didactice din învăţământul superior; 

– incompatibilităţile se aplică şi personalului cu funcţii de conducere şi de 
execuţie de specialitate.”   

3.1.3. Răspunderea  juridică a  Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi. 
Din analiza sistematică a conţinutului normativ al Capitolului V, din Legea 

nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului,  
                                                 

8 Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 
republicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu 
modificările ulterioare. 

9 Ioan Muraru,  Avocatul Poporului – Instituţie de tip ombudsman, Editura All Beck, 
Bucureşti, 2004, p. 38. 
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intitulat „Răspundere, incompatibilităţi şi imunităţi”, rezultă expressis verbis  
potrivit art. 30, menţionat mai sus, că „Răspunderea Avocatului Poporului şi a 
adjuncţilor săi este de natură juridică”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) şi alin. (2)10 din 
conţinutul normativ al aceluiaşi Capitolul V, al Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, rezultă că  „Răspunderea Avocatului 
Poporului şi a  adjuncţilor săi este tot de natură juridică, dar în domeniul penal”.  

Referitor la răspunderea în materie penală a Avocatului Poporului şi a 
adjuncţilor săi, se impune să menţionăm prevederile art. 38 alin. (1) lit. g) din Noul 
Cod de procedură Penală,11care stabileşte următoarele: „Curtea de apel judecă în 
primă instanţă: g) infracţiunile săvârşite de …….Avocatul Poporului, de adjuncţii 
Avocatului Poporului, ….. 

 
3.2. Suspendarea din funcţie a Avocatului Poporului sau a adjuncţilor săi 
 
3.2.1. Tot din analiza sistematică a conţinutului normativ al Capitolului V, 

din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului,12 intitulat „Răspundere, incompatibilităţi şi imunităţi”, rezultă că sediul 
materiei privind „Suspendarea din funcţie a Avocatului Poporului sau a adjuncţilor 
săi” este identificată în cuprinsul art. 31 alin. (3) care stabileşte următoarea regulă 
comună: „Dacă Avocatul Poporului sau adjuncţii săi sunt arestaţi ori trimişi în 
judecată penală, ei vor fi suspendaţi din funcţie, de drept, până la rămânerea 
definitivă a hotărârii judecătoreşti”.  

3.2.2. Trebuie reţinut că suspendarea din funcţie, atât a Avocatului Poporului 
cât şi a adjuncţilor săi, operează de drept, adică în temeiul legii menţionate mai sus. 

 
3.3. Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului 
 
3.3.1. Din analiza sistematică a conţinutului normativ al Legii nr. 35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului,13 rezultă că 
reguli legale pentru revocarea din funcţie, există numai pentru Avocatul 
                                                 

10 Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu 
modificările ulterioare: Art. 31 alin. (1) precizează că „Pe durata exercitării mandatului, Avocatul 
Poporului poate fi urmărit şi trimis în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 
30, dar nu poate fi reţinut, percheziţionat sau arestat fără încuviinţarea preşedinţilor celor două 
Camere ale Parlamentului”, iar Art. 31 alin. (2) stabileşte că „Adjuncţii Avocatului Poporului pot fi 
urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 30, dar nu pot fi 
reţinuţi, percheziţionaţi sau arestaţi fără înştiinţarea prealabilă a Avocatului Poporului”. 

11 Noul cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 29.   
12 Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 

republicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu 
modificările ulterioare, art. 31 alin. (3). 

13 Ibidem, art. 9 alin. (1) şi alin. (2).   
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Poporului, identificate în cuprinsul Capitolului II, intitulat „Mandatul Avocatului 
Poporului” în conţinutul art. 9 alin. (1) şi alin. (2).  

3.3.2. Revocarea propriu-zisă din funcţie a Avocatului Poporului, este 
prevăzută de art. 9 alin. (2) care stabileşte următoarele condiţii de fond şi de formă: 
„Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituţiei 
şi a legilor, se face de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul 
majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, la propunerea birourilor permanente 
ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor 
juridice ale celor două Camere ale Parlamentului”. 

 3.3.3. Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, prevăzută printre alte 
cauze care au ca efect încetarea înainte de termen a mandatului Avocatului 
Poporului, este enumerată în cuprinsul art. 9 alin. (1) sub următoarea formulare: 
„Mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen în caz de demisie, 
revocare din funcţie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, 
imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin 
examen medical de specialitate, ori în caz de deces”. 
 

3.4. Protecţia libertăţii individuale a Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi  
 
3.4.1. Protecţia libertăţii individuale a Avocatului Poporului şi a adjuncţilor 

săi, a fost introdusă în cuprinsul părţii III a studiului, după opinia noastră, având ca 
motivare răspunderea juridică a Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi, care este  
de natură penală şi în aceste condiţii se pune în discuţie protecţia libertăţii 
individuale a acestora, garantată de Constituţie şi lege. 

3.4.2. Din analiza sistematică a conţinutului normativ al Constituţiei 
României, republicată în anul 200314, şi al Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, 
rezultă că Protecţia libertăţii individuale a Avocatului Poporului şi a adjuncţilor 
săi, nu este prevăzută expessis verbis în conţinutul normativ al acestor documente. 

3.4.3. Tot urmare a analizei sistematice menţionate mai sus, rezultă că în 
conţinutul normativ al Capitolului IV al Titlului II din Constituţia României, 
republicată în anul 2003, intitulat „Avocatul Poporului” nu este înscris nici un 
principiu constituţional, privind Răspunderea Avocatului Poporului şi a adjuncţilor 
săi, această răspundere fiind nominalizată în dispoziţiile art. 31 alin. (1) pentru 
Avocatul Poporului şi în dispoziţiile art. 31 alin. (2) pentru Adjuncţii Avocatului 
Poporului, ale Capitolului V, din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, intitulat „Răspundere, incompatibilităţi şi 
imunităţi”.  
                                                 

14 Textul Constituţiei României a fost republicat în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, 
nr. 767 din 31 octombrie 2003.  
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3.4.4. După opinia noastră şi a doctrinei constituţionale, în materie, rezultă 
că Protecţia libertăţii individuale a Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi, apare 
ca o consecinţă logică a abordării sistemice a reglementărilor constituţionale şi 
legale în materie. 

3.4.5. De asemenea, în opinia noastră, abordarea tematicii privind Protecţia 
libertăţii individuale a Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi, se impune a fi 
corelată cu protecţia mandatului şi cu răspunderea juridică a acestora, problematică 
analizată mai sus. 

3.4.6. În doctrina constituţională,15 sunt analizate separat regulile privind 
protecţia libertăţii individuale a Avocatului Poporului şi regulile privind protecţia 
libertăţii individuale a adjuncţilor Avocatului Poporului, după cum urmează: 

a) Regulile privind protecţia libertăţii individuale a conducătorului instituţiei 
sunt, de asemenea, foarte clare. Astfel:   

– pe durata exercitării mandatului Avocatul Poporului poate fi urmărit şi trimis 
în judecată penală pentru fapte, altele decât cele pentru care nu răspunde juridic; 

– el poate fi reţinut, percheziţionat sau arestat, dar numai cu încuviinţarea 
preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului. 

 Se poate observa o uşoară asemănare cu imunitatea acordată de Constituţie 
parlamentarilor. Similitudinea este firească, din moment ce Avocatul Poporului 
este numit de către Parlament şi răspunde numai în faţa acestuia. 

b) Reguli de protecţie a libertăţii individuale sunt prevăzute şi pentru 
adjuncţii Avocatului Poporului. Astfel aceştia: 

– pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte, altele decât cele 
pentru care nu există răspundere juridică;  

– pot fi reţinuţi, percheziţionaţi sau arestaţi cu înştiinţarea prealabilă a 
Avocatului Poporului. 

Este exprimat aici faptul că adjuncţii sunt numiţi la propunerea Avocatului 
Poporului şi că este firesc ca autorităţile publice să-l informeze în asemenea situaţii 
particulare. 
 
 

IV. RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR  
DE LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 

 
4.1. Aspecte preliminare  
 
4.1.1. Pornind de la corolarul unanim admis de doctrină, că protecţia 

mandatului îşi găseşte justificarea numai dacă el este exercitat în scopul şi în 
limitele stabilite de Constituţie şi lege, rezultă, că în cazul depăşirii acestor 
deziderate trebuie să intervină răspunderea titularului său. 
                                                 

15 Ioan Muraru,  Avocatul Poporului – instituţie de tip ombudsman, Editura All Beck, 
Bucureşti, 2004, p. 38–39. 
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4.1.2. Lipsa răspunderii juridice pentru judecătorii de la Curtea 
Constituţională. 

Potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale,16 „Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi 
traşi la răspundere juridică pentru opiniile şi voturile exprimate la adoptarea 
soluţiilor”. 
 În doctrina constituţională17 se apreciază că „Iresponsabilitatea juridică a 
judecătorului, astfel cum rezultă din textul de referinţă, implică două condiţii”: 

a) Formele de manifestare a judecătorului să nu exceadă conţinutului 
specific mandatului său; 

b) Respectivele forme de manifestare – opinia sau votul – să aibă o legătură 
directă cu conţinutul mandatului său de drept constituţional. 

Aşa evaluată această formă a imunităţii rezultă că: 
a) Ea este o „imunitate de fond”, susceptibilă de transcriere ca 

iresponsabilitate juridică; 
b) Imunitatea are un caracter absolut, întrucât priveşte toate actele sau 

faptele săvârşite de judecător în îndeplinirea mandatului său, precum şi toate 
formele de răspundere juridică; 

c) Imunitatea are un caracter permanent, deoarece efectele ei se extind şi 
asupra perioadei de după încetarea mandatului. 

4.1.3. Excluderea  răspunderii politice a judecătorilor de la Curtea 
constituţională. 

În aceeaşi doctrină constituţională18 se precizează că răspunderea politică a 
judecătorului de la Curtea Constituţională – şi a magistratului de altfel – trebuie 
exclusă dintr-un început, măcar pentru următoarele motive: 

a) Răspunderea politică este specifică autorităţilor politice sau exclusiv 
politice, nu şi celor jurisdicţionale, astfel cum – sub aspectul ei juridic – se prezintă 
Curtea Constituţională.     

Pe cale de consecinţă, mandatul judecătorului de la Curtea Constituţională 
nu este un mandat politic sau exclusiv politic, ci unul de jurisdicţie sau şi de 
jurisdicţie, incompatibil în mod absolut cu răspunderea politică.  

b) Judecătorul este independent şi inamovibil, ceea ce – prin definiţie – 
implică principiul iresponsabilităţii lui politice. 

c) Astfel cum precizează art. 1 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,19 „Curtea Constituţională este 
independentă faţă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei 
                                                 

16 Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în 
„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare. 

17 Ion Deleanu,  Justiţia constituţională, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995,  p. 206–207. 
18 Ibidem, p. 207–208. 
19 Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în 

„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare.  
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şi prezentei legi”, ori răspunderea politică ar semnifica, dimpotrivă dependenţa 
Curţii şi a judecătorilor care o alcătuiesc faţă de acea autoritate care, eventual ar fi 
în măsură să pună în cauză responsabilitatea20 politică a justiţiei constituţionale şi 
a judecătorului constituţional; 

În opinia noastră, „răspunderea” nominalizată în teoria generală a dreptului 
românesc, are din punct de vedere al „răspunderii juridice” aceeaşi valoare juridică 
cu „responsabilitatea” din teoria pură a dreptului francez, aşa cum menţionam mai 
sus. Drept exemplu, aş putea să prezint textul unei legi din sistemul normativ care 
există în România. În acest sens nominalizez, „Legea privind responsabilitatea 
ministerială”21, care foloseşte în titlu „noţiunea de responsabilitate” iar în 
cuprinsul legii, se foloseşte în exclusivitate „noţiunea de răspundere”. 

d) Potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale,22 „Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi 
traşi la răspundere juridică pentru opiniile şi voturile exprimate la adoptarea 
soluţiilor”, ei nu pot, adică, nici să răspundă politiceşte pentru modul în care, 
îndeplinindu-şi mandatul, îşi exprimă opiniile şi voturile. 

e) Formele şi condiţiile de încetare a mandatului judecătorului constituţional 
sunt expres şi limitativ prevăzute de lege, iar printre acestea nu se află şi punerea 
în operă a răspunderii lui politice. 

 
4.2. Încetarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale. 
 
4.2.1. Din analiza sistematică a conţinutului normativ al Constituţiei 

României, republicată, în anul 200323, rezultă că în Titlul V al acesteia, intitulat 
„Curtea Constituţională” nu este înscris nici un principiu constituţional, privind 
încetarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale, dar din analiza 
sistematică a conţinutului normativ al  Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale,24 rezultă că prevederi legale referitoare la 
încetarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale sunt nominalizate în 
                                                 

20 Ion Deleanu,  Justiţia constituţională, op. cit., p. 207.  Referitor la responsabilitate, autorul 
face următorul comentariu: „În general „răspunderea” sau – într-un sens mai adecvat şi mai 
cuprinzător – “responsabilitatea” poate fi o stare afectivă strict personală a celui sensibil la rolul sau 
statutul său în ambianţa socială; ea poate fi privită şi ca relaţie normativizată stabilită între subiectul 
răspunderii sau al responsabilităţii şi cel îndreptăţit să o evoce, responsabilitatea poate fi privită şi ca 
relaţie unilaterală, dezaprobatoare şi sancţionatoare, din partea autorităţii care are sub îndrumarea sau 
controlul ei agentul susceptibil să răspundă.   

21 Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în „Monitorul Oficial al 
României”, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările ulterioare.  

22 Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în 
„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare. 

23 Textul Constituţiei României a fost republicat în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, 
nr. 767 din 31 octombrie 2003.  

24 Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în 
„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare. 
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conţinutul normativ al art. 67 al Capitolului VI, intitulat Statutul judecătorilor 
Curţii Constituţionale, şi are următorul cuprins: 

alin. (1) Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale  încetează: 
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, sau în caz de demisie, de 

pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces;  
b) în situaţiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitării funcţiei 

de judecător mai mult de 6 luni; 
c) în caz de încălcare a prevederilor art.16 alin.(3) sau ale art. 40 alin. (3) 

din Constituţie, republicată sau pentru încălcarea gravă a obligaţiilor prevăzute la 
art.64.  

alin. (2) Constatarea încetării mandatului, potrivit alin. (1) lit. a), se face de 
preşedintele Curţii Constituţionale, iar în celelalte cazuri, încetarea mandatului se 
hotărăşte în plen, cu votul majorităţii judecătorilor Curţii. 

4.2.1.1. Pentru studiul de faţă, prezintă interes, următoarele cauze şi situaţii 
de încetare a mandatului de judecător al Curţii Constituţional, care, după opinia 
noastră au legătură directă cu răspunderea judecătorului de la Curtea 
Constituţională: pierderea drepturilor electorale, excludere de drept, încălcare a 
prevederilor art.16 alin.(3) sau ale art. 40 alin. (3) din Constituţia republicată, 
încălcarea gravă a obligaţiilor prevăzute la art.64.   

1) pierderea drepturilor electorale.  
Potrivit art. 36 alin. (2) din Constituţia României, republicată în anul 2003, 

printre persoanele care nu au drept de vot sunt nominalizate persoanele 
condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa complementară 
a pierderii drepturilor electorale.  

2) excludere de drept din funcţia sa. 
În concordanţă cu prevederile art. 66 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,25 „De la data trimiterii în 
judecată penală, judecătorul Curţii Constituţionale este suspendat de drept din 
funcţia sa. În caz de condamnare definitivă, el este exclus de drept, iar în caz de 
achitare, suspendarea încetează”. 

3) în caz de încălcare a prevederilor art. 16 alin.(3) din Constituţiei 
României, republicată în anul 200326, care consacră următoarele reguli 
constituţionale: „Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, 
în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. 
Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea 
acestor funcţii şi demnităţi”. 

4) în caz de încălcare a prevederilor art. 40 alin. (3) din Constituţiei 
României, republicată în anul 200327, care stabilesc următoarele reguli constituţionale: 
                                                 

25 Ibidem.  
26 Textul Constituţiei României a fost republicat în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, 

nr. 767 din 31 octombrie 2003.  
27 Ibidem.   
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„Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii 
poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de 
funcţionari publici stabilite prin lege organică. 

5)  încălcarea gravă a obligaţiilor prevăzute la art.64  din Legea nr. 
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,28 care stabilesc 
următoarele obligaţii pentru judecătorii Curţii Constituţionale: „Judecătorii Curţii 
Constituţionale sunt obligaţi: 

5. a) să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate şi în respectul 
Constituţiei;  
          5. b) să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie 
publică sau să dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale; 

5. c) în adoptarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime votul afirmativ 
sau negativ, abţinerea de la vot nefiind permisă;  

5. d) să comunice preşedintelui Curţii Constituţionale orice activitate care ar 
putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;  

5. e) să nu permită folosirea funcţiei pe care o îndeplinesc în scop de reclamă 
comercială sau propagandă de orice fel;  

5. f) să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei 
şi demnităţii funcţiei lor. 

4.2.1.2. De asemenea, în temeiul art. 64 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale „Plenul Curţii Constituţionale 
poate aplica judecătorilor, în funcţie de gravitatea abaterii, următoarele sancţiuni 
disciplinare: lit. c) încetarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale.  

4.2.1.3. Consecinţele cazurilor de încetare a mandatului judecătorilor Curţii 
Constituţionale 

Aceste consecinţe, după opinia noastră, fac parte dintre atribuţiile 
Preşedintelui Curţii Constituţionale stabilite de prevederile art. 9 lit. e) din Legea 
nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,29 care 
potrivit articolului citat: „constată cazurile de încetare a mandatului judecătorilor, 
prevăzute în prezenta lege, şi sesizează autorităţile publice care i-au numit, pentru 
ocuparea postului devenit vacant”.   

 
4.3. Răspunderea juridică a judecătorilor de la Curtea Constituţională 
 
4.3.1. În doctrina constituţională,30 se apreciază că răspunderea juridică 

poate să îmbrace după părerea autorului, în mod excepţional forma răspunderii 
penale şi, obişnuit, forma răspunderii disciplinare. Cât priveşte răspunderea 
penală, ea nu este reglementată expres şi diferit. Aceasta nu poate conduce la 
concluzia inexistenţei acestei forme de răspundere juridică, ci doar la aceea că 
                                                 

28 Ibidem.  
29 Ibidem. 
30 Ion Deleanu,  Justiţia constituţională, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995,  p. 208. 
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răspunderea penală a judecătorului constituţional este cea de drept comun, chiar 
dacă fapta considerată de lege ca infracţiune se află în legătură indisolubilă cu 
conţinutul mandatului său.  

4.3.2. Din analiza sistematică a conţinutului normativ al Legii nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale31 rezultă că judecătorii 
Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor şi sunt 
inamovibili în exercitarea mandatului.  

4.3.2.1. Dar inamovibilitatea nu înseamnă şi impunitate. În condiţiile şi în 
formele prevăzute de lege poate fi angajată răspunderea juridică a judecătorului de 
la Curtea Constituţională, care după opinia noastră este de natură penală.  

4.3.2.2. Cu alte cuvinte, alături de mijloacele preventive prevăzute pentru 
asigurarea independenţei, imparţialităţii, şi integrităţii judecătorului au fost 
instituite şi mijloace represive32.   

4.3.2.3. În condiţiile şi cu procedura prevăzută de art. 66 din Legea 
nr.47/199233 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, poate fi 
angajată răspunderea juridică, în materie penală a judecătorilor de la Curtea 
Constituţională, conform următoarelor reguli: 

a) Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi arestaţi sau trimişi în judecată 
penală decât cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, al Senatului 
sau a Preşedintelui României, după caz, la cererea procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

b) Competenţa de judecată pentru infracţiunile săvârşite de judecătorii Curţii 
Constituţionale aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

c) De la data trimiterii în judecată penală, judecătorul Curţii Constituţionale 
este suspendat de drept din funcţia sa. În caz de condamnare definitivă, el este 
exclus de drept, iar în caz de achitare, suspendarea încetează. 

4.3.3. Referitor la răspunderea în materie penală a judecătorilor Curţii 
Constituţionale, se impune să menţionăm prevederile art. 40 alin. (1) din Noul Cod 
de procedură Penală,34care stabileşte următoarele: „Înalta Curtea de casaţie şi 
Justiţie judecă în primă instanţă: g) infracţiunile săvârşite de …….Judecătorii 
Curţii Constituţionale, ….. 

4.3.4. După opinia noastră, se poate observa o uşoară asemănare cu 
imunitatea acordată de Constituţie parlamentarilor. Similitudinea este firească, din 
moment ce potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr.47/199235 privind organizarea şi 
                                                 

31 Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în 
„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare. 

32 Ion Deleanu,  Justiţia constituţională, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995,  p.122. 
33 Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în 

„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare. 
34 Noul cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 3o.   
35 Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în 

„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare. 



15 Răspunderea în dreptul constituţional – aspecte selective 39 

 

funcţionarea Curţii Constituţionale, „Trei judecători sunt numiţi de Camera 
Deputaţilor, trei de Senat şi trei de Preşedintele României”. 
 

4.4. Răspunderea disciplinară a judecătorilor Curţii Constituţionale 
 
4.4.1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor Curţii Constituţionale este 

reglementată, relativ detaliat de art. 65 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale,36 care stabileşte următoarea regulă în materie: 
„Stabilirea abaterilor disciplinare ale judecătorilor, a sancţiunilor şi a modului de 
aplicare a acestora este de competenţa exclusivă a plenului Curţii Constituţionale”, 
precum şi de art. 60 – art. 66 ale Capitolului VIII intitulat „Răspunderea disciplinară” 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, care stabileşte 
abaterile disciplinare ale judecătorilor, sancţiunile şi modul de aplicare al acestora, 
adoptat de plenul Curţii, prin Hotărârea nr. 6/201237.  

4.4.2. Art. 2, al Capitolului I, intitulat „Dispoziţii generale” din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale,38 stabileşte următoarea regulă 
generală, privind conţinutul normativ al acestuia: „Prezentul regulament stabileşte 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, atribuţiile şi regulile de 
procedură specifice activităţii acesteia, precum şi regulile de procedură ce privesc 
răspunderea disciplinară”. 

4.4.3. Art. 5 lit. n) din „Regulament”39 precizează următoarele: „Preşedintele 
Curţii Constituţionale îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 47/1992, 
republicată, şi exercită autoritatea disciplinară în condiţiile legii şi ale prezentului 
regulament”. 

4.4.4. Potrivit art. 62 din Regulament:40 „Judecătorii Curţii Constituţionale 
răspund disciplinar pentru încălcarea, cu vinovăţie, a dispoziţiilor art. 64 din 
Legea nr. 47/1992, republicată.  

4.4.5. În temeiul art. 64 alin. (1) din Regulament:41 „Plenul Curţii 
Constituţionale poate aplica judecătorilor, în funcţie de gravitatea abaterii, 
următoarele sancţiuni disciplinare:  

a) avertisment;  
b) diminuarea îndemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o 

perioada de la o lună la 3 luni;  
c) încetarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale.  

iar potrivit alin. (2) „În cazul aplicării sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. c), dispoziţiile 
art. 67 şi 68 din Legea nr. 47/1992, republicată, se vor aplica în mod corespunzător”.  

                                                 
36 Ibidem. 
37 Hotărârea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii 

Constituţionale, a fost publicat în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2012. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem  
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4.4.6. Art. 65 alin. (1) din Regulament42 stabileşte: „Hotărârea prin care se 
constată abaterea disciplinară şi se aplică sancţiunea se adoptă cu votul majorităţii 
judecătorilor”. Iar potrivit alin. (2) din acelaşi articol se precizează: „Hotărârea prin 
care se dispune sancţionarea va cuprinde următoarele:  

a) descrierea faptei supuse cercetării disciplinare şi încadrarea juridică a 
acesteia;  

b) temeiul de drept al aplicării sancţiunii;  
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător;  
d) sancţiunea aplicată, cu indicarea motivelor care au stat la baza aplicării 

acesteia;  
e) calea de atac, termenul în care hotărârea poate fi atacată şi instanţa 

competentă să judece calea de atac. 
4.4.7. Art. 66  din Regulament43 referitor la recurs stabileşte următoarele 

aspecte pe care le menţionăm mai jos:  
(1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 65 se poate exercita recurs în 

termen de 15 zile de la comunicare. Competenţa soluţionării recursului aparţine 
completului de 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

(2) Recursul suspendă executarea hotărârii Plenului Curţii Constituţionale de 
aplicare a sancţiunii disciplinare.  

(3) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (1) este 
irevocabilă.  
 Sancţiunile se aplică prin hotărâre cu votul majorităţii judecătorilor. 

2.4.8. Răspunderea disciplinară a judecătorilor de la Curtea Constituţională 
nu este o răspundere specifică dreptului muncii, aceasta după părerea noastră este 
răspunderea unei persoane numită să exercite un mandat de drept constituţional.  
  
 
 V. CONCLUZII 
 

În considerarea celor expuse în studiul de mai sus, reţinem următoarele idei 
pe care le menţionăm mai jos: 

5.1. Pornind de la corolarul unanim admis de doctrină, că protecţia 
mandatului îşi găseşte justificarea numai dacă el este exercitat în scopul şi în 
limitele stabilite de Constituţie şi lege, rezultă că în cazul depăşirii acestor 
deziderate trebuie să intervină răspunderea titularului său. 

5.2. Valorizând cele prezentate mai sus, reţinem următoarele componente ale 
conceptului de răspundere, pe care le considerăm esenţiale în vederea acoperiri 
sferei conţinutului acestuia: 

5.2.1. Aşa cum se menţionează mai sus: legiuitorul are de fiecare dată în 
atenţie şi posibilitatea încălcării normei prin conduite care nu se supun acesteia. 
                                                 

42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
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Prin fapta sa, cel care încalcă prevederile normelor juridice aduce atingere ordinii 
de drept, tulbură buna şi normala desfăşurare a relaţiilor sociale, afectează 
drepturi şi interese legitime ale semenilor săi, pune în pericol coexistenţa 
libertăţilor şi echilibrul social. 

5.2.2. Mai mult, dacă am concepe dreptul ca o ordine de constrângere, nu se 
poate spune că o conduită dată este prescrisă obiectiv în drept şi că ea poate prin 
urmare să fie considerată ca făcând obiectul unei obligaţii juridice, decât dacă o 
normă juridică ataşează la conduita contrară sancţiunea unui act de constrângere. 
Pornind de la ideea că obligaţia juridică nu este nimic altceva decât norma pozitivă 
care prescrie conduita acesteia individului, ataşând conduitei contrare o sancţiune. 

5.2.3. Abordat tot din perspectiva teoriei generale a dreptului observăm, că 
noţiunea de răspundere este studiată sub aspectul răspunderii juridice. Această 
abordare, pune în evidenţă faptul că: răspunderea în general şi răspunderea 
juridică, în special, nu poate fi înţeleasă decât dacă individul se raportează 
conştient la valorile şi normele societăţii, întrucât, în ultimă instanţă, însăşi starea 
legalităţii este o reflectare a gradului de răspundere.  

5.3. Sintetizând cele prezentate mai sus, reţinem următoarele componente ale 
„Răspunderii Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi” pe care le considerăm 
esenţiale în vederea acoperiri sferei conţinutului acesteia: 

5.3.1. Lipsa răspunderii juridice pentru Avocatul Poporului şi adjuncţii săi, 
referitor la opiniile exprimate sau pentru actele pe care le îndeplinesc, cu 
respectarea legii, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de legea privind organizarea 
şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, prevedere care exprimă ideea de 
imunitate aplicată acestei instituţii, şi care îi garantează autonomia şi independenţa. 

5.3.2. Răspunderea Avocatului Poporului şi a  adjuncţilor săi este de natură 
juridică, dar în domeniul penal. Curtea de apel judecă, în primă instanţă 
infracţiunile săvârşite de Avocatul Poporului şi de adjuncţii Avocatului Poporului.  

5.3.3. Dacă Avocatul Poporului sau adjuncţii săi sunt arestaţi ori trimişi în 
judecată penală, ei vor fi suspendaţi din funcţie, de drept, până la rămânerea 
definitivă a hotărârii judecătoreşti. 

5.3.4. Reguli legale pentru revocarea din funcţie, există numai pentru 
Avocatul Poporului. 

5.3.5. După opinia noastră şi a doctrinei constituţionale, în materie, rezultă 
că Protecţia libertăţii individuale a Avocatului Poporului şi a adjuncţilor săi, apare 
ca o consecinţă logică a abordării sistemice a reglementărilor constituţionale şi 
legale în materie. 

5.4. Din analiza celor prezentate sus, reţinem următoarele componente ale 
„Răspunderii judecătorilor de la Curtea Constituţională” pe care le considerăm 
esenţiale în vederea acoperirii sferei conţinutului acesteia: 

5.4.1. Lipsa răspunderii juridice pentru judecătorii de la Curtea 
Constituţională, pentru opiniile şi voturile exprimate la adoptarea soluţiilor. 
Respectivele forme de manifestare – opinia sau votul – trebuie să aibă o legătură 
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directă cu conţinutul mandatului său de drept constituţional. Această imunitate are 
un caracter absolut, întrucât priveşte toate actele sau faptele săvârşite de judecător 
în îndeplinirea mandatului său, precum şi toate formele de răspundere juridică. 

5.4.2. Excluderea  răspunderii politice a judecătorilor de la Curtea 
constituţională, cel puţin pentru motivul că mandatul judecătorului de la Curtea 
Constituţională nu este un mandat politic sau exclusiv politic, ci unul de jurisdicţie 
sau şi de jurisdicţie, incompatibil în mod absolut cu răspunderea politică.   

5.4.3. Încetarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale, are loc în 
următoarele cazuri: – la expirarea termenului pentru care a fost numit sau în caz de 
demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces, – 
în situaţiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitării funcţiei de 
judecător mai mult de 6 luni, – în caz de încălcare a prevederilor art.16 alin.(3) sau 
ale art. 40 alin. (3) din Constituţie, republicată sau pentru încălcarea gravă a 
obligaţiilor prevăzute la art.64. 

5.4.4. Răspunderea juridică a judecătorilor de la Curtea Constituţională, 
poate să îmbrace în mod excepţional forma răspunderii penale şi, obişnuit, forma 
răspunderii disciplinare. Poate fi angajată răspunderea juridică, în materie penală 
a judecătorilor de la Curtea Constituţională, conform următoarelor reguli: – 
Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi arestaţi sau trimişi în judecată penală 
decât cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, al Senatului sau a 
Preşedintelui României, după caz, la cererea procurorului general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. – Competenţa de judecată pentru 
infracţiunile săvârşite de judecătorii Curţii Constituţionale aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. – De la data trimiterii în judecată penală, judecătorul Curţii 
Constituţionale este suspendat de drept din funcţia sa. În caz de condamnare 
definitivă, el este exclus de drept, iar în caz de achitare, suspendarea încetează. 

5.4.5. Răspunderea disciplinară a judecătorilor Curţii Constituţionale, este 
stabilită dual, şi relativ detaliat de art. 65 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi de art. 60 – art. 66 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. 

5.4.6. Răspunderea disciplinară a judecătorilor de la Curtea Constituţională 
nu este o răspundere specifică dreptului muncii; aceasta după părerea noastră este 
răspunderea unei persoane numită să exercite un mandat de drept constituţional.  
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Abstract: Ecological Analysis of Law (EAL), understood as a study of the efficacy of the 
norm and of its changes according to the impact of regulated human activity on the environment, 
finds itself amongst the evolutions related to the new approaches to the juridical phenomenon. 
Inspired by the concept of “economic analysis of law”, it assumes at first the evaluation of the 
effectivity of the legal norm in relation to the degree of adequation and success in reaching the target 
of diminishing the anthropic impact and environmental protection. Stricto sensu, regarding 
environmental law, EAL implies checking and evaluating the level of the extent to which the norms 
are adequated and take the intended protection goals; therefore it will have as a finality searching 
and identifying the most adequate legal norm to limit the unwanted anthropic effects on the 
environment. As a method, the EAL evaluates the legal rule from the perspective of a precise and 
unique object: determining its efficacy in avoiding or diminishing the negative effects of human action 
on the environment. Thus, it operates using a teleological reasoning assuming a special analysis, 
from the perspective of a precise purpose.  
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În cadrul unei societăţi în care tinde să devină ştiinţa preponderentă, 
ecologia nu a putut să mai rămână o simplă disciplină, care să genereze o anumită 
doctrină ori să impulsioneze o mişcare civico-politică. Ea a devenit şi un important 
izvor de drept, unul la fel de vechi precum lumea, întrucât este dreptul care 
guvernează relaţiile dintre fiinţe şi mediul lor de existenţă. Aşa cum remarca 
batonierul Ordinului Avocaţilor din Paris, în urmă cu aproape două decenii, 
precum burghezul gentilom al lui Molière, care făcea proză fără să ştie, la fel şi 
juriştii au practicat, timp de secole, dreptul mediului fără a fi conştienţi de aceasta1. 
Dar astăzi, ecologia impregnează dreptul, care se „ecologizează”, devine 
principalul mijloc de protejare a mediului, evoluează spre o nouă stare superioară 
de afirmare a sa ca fenomen, care nu se mai reduce la funcţia de instrument pentru 
atingerea anumitor scopuri, dobândind un evident caracter ontologic. Astfel, 
întregul sistem juridic participă într-o măsură mai mare sau mai mică, la evitarea, 
diminuarea şi încadrarea în limite acceptabile a impactului acţiunii umane asupra 
                                                 

* Conf. univ. dr. Andrei Duţu, Universitatea Ecologică din Bucureşti. 
1 J.-R. Hartouat, bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, Préface, la vol. „Le contentieux de 

l’environnement”, PUF, Paris, 1994, de Y.H. Bonello şi J.M. Fédéda. 
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mediului. Desigur, odată cu cristalizarea, începând cu anii 1970, şi afirmarea ca 
ramură autonomă a dreptului mediului, rolul principal în această privinţă e asumat 
de acesta. În consecinţă, într-un context mai larg juridicul se afirmă ca singurul 
răspuns, în mare parte, adecvat şi suficient de capabil spre a realiza o soluţionare 
acceptabilă a problematicii de mediu. Într-un interviu publicat în revista „Pouvoirs” 
(2008), filosoful şi epistemologul francez Michel Serres, membru al Academiei 
Franceze, afirma tranşant: „Dreptul poate salva natura ... Dreptul este, poate, o 
proastă soluţie pentru salvarea mediului, dar alta nu există...2”. Demonstraţia 
ajungerii la o asemenea concluzie şi la prefigurarea unei paradigme ecojuridice 
relevante este convingătoare. Ea porneşte de la constatarea că ştiinţele dure (fizica, 
chimia, biochimia, climatologia etc.) măsoară, observă şi exprimă proporţiile 
fenomenului, rezumându-se astfel la răspunsuri aferente întrebării cum? (se 
poluează, se degradează...). Soluţionarea crizei ecologice presupune însă mai mult, 
a răspunde, pe baza acestor constatări, la pentru (de) ce se? întâmplă aşa, adică a 
identifica adevăratele cauze, impulsuri, justificări social-umane şi a acţiona pentru 
gestionarea lor raţională, în sensul exigenţelor imperativului ecologic. Pentru 
aceasta, răspunsul adecvat şi eficient nu este nici cel de natură economică, nu 
priveşte piaţa şi organizarea sa, ci apare cel juridic, care impune reglementare şi 
prioritatea interesului general, până la cel uman de specie între specii şi, mai mult 
decât atât, al persistenţei vieţii pe planetă, ca formă de solidaritate maximă a viului. 

Dincolo de incapacitatea altor discipline de a o face, relevată de autorul 
Contractului natural3 şi având în vedere necesitatea asumării acestei responsabilităţi 
de către cineva, iar nimeni nu o poate face mai bine ca el, dreptul prezintă avantajul 
unic de a fi o normă, garantată printr-o sancţiune, reală şi efectivă. El este nomos, dar 
una diferită, într-un fel special, una devenită ius, adică o normă în căutarea echităţii, a 
justiţiei şi, prin transgresare în domeniul relaţiei cu mediul, a echilibrului ecologic, 
absolut necesar păstrării ordinii naturale. Aşadar, dreptul şi numai dreptul poate stabili 
legătura necesară între societate şi ecologie şi servi ca instrument de organizare a 
acţiunii de protecţie şi conservare a mediului. Pentru aceasta el trebuie să devină dintr-
un simplu instrument de protecţie, un factor organizator şi structurant al unui principiu 
etic, de solidaritate planetară, economic, de gestiune globală şi regulator complex al 
ansamblului problemelor ecosferei. 

Asumarea rolului esenţial de autolimitare normativă a acţiunii umane şi a 
impactului său negativ asupra mediului, îi conferă dreptului o poziţie importantă în 
gestionarea problemelor ecologice, iar studiului său multiple faţete. Printre acestea, 
un loc semnificativ îl ocupă cel vizând eficacitatea reglementărilor juridice, ca un 
indicator important în evaluarea necesităţii reformulării, perfecţionării şi 
dezvoltării dispoziţiilor legale în materie. Potrivit principiului 11 al Declaraţiei de 
la Rio (1992) „Statele trebuie să promulge măsuri legislative eficace în materie de 
                                                 

2 Le Droit peut sauver la nature, entretien avec Michel Serres, în rev. „Pouvoirs” nr. 127/2008 
–  „Droit et environnement”, Paris, Editions du Seuil, 2008, p. 8. 

3 Autor, printre altele, al cărţii Le contrat naturel, Editions Flammarion, Paris, 1990 şi Le mal 
propre. Polluer pour s’approprier, Ed. Le Pommier, Paris, 2008. 
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mediu”. Iniţiate cu precădere începând cu anii 1990, cercetările privind analiza 
ecologică a dreptului (AED) cunosc o importanţă crescândă, mai ales din 
perspectiva amplificării gravităţii problemelor ecologice globale şi a urgenţei 
promovării unor soluţii eficiente de soluţionare a lor. 

1. În căutarea unei definiţii. Analiza Ecologică a Dreptului (AED) 
(Ecological Analysis of Law, L’Analyse Ecologique du Droit) este definită, de 
regulă, ca „studiul eficacităţii regulii de drept şi a modificării sale faţă de impactul 
activităţii umane reglementate asupra mediului”4. Ea presupune, mai întâi, 
evaluarea efectivităţii normei juridice şi apoi a eficacităţii sale, în raport cu gradul 
de adecvare şi de reuşită în atingerea obiectivul urmărit5. În orice caz „eficacitatea 
juridică” nu înseamnă a verifica dacă dreptul este respectat, ceea ce ar face să o 
asimilăm efectivităţii şi nici nu presupune a estima capacitatea sa de a produce 
maximum de rezultate cu minimum de efecte, ceea ce ar echivala cu reducerea ei la 
eficienţa economică, ci constă în răspunsul la întrebarea dacă normele sunt adaptate 
scopului urmărit. Aplicat la dreptul mediului, conceptul presupune a verifica şi a 
evalua dacă normele care îl compun, sunt adecvate şi produc obiectivele de 
protecţie stabilite. AED ar avea deci ca finalitate căutarea şi identificarea regulii de 
drept cea mai adecvată pentru a limita efectele antropice nefaste asupra mediului. 

Ea se inspiră, în mod evident din conceptul de „analiză economică a 
dreptului” (Economics analysis of Law, Law and Economics, Economie du droit), 
promovat de curentul teoretic cu acelaşi nume, născut în anii 1950 în rândurile 
economiştilor americani, în special al cercetătorilor de la Universitatea din 
Chicago, preluat şi adaptat în context european după 1980, în special de Şcoala 
franceză. El se interesează de efectele economice ale regulilor şi instituţiilor 
juridice, „una dintre principalele preocupări ale AED (analiza economică a 
dreptului) se raportează astfel la problema evaluării economice a eficienţei 
dreptului”6, astfel spus ea urmăreşte explicarea fenomenului juridic graţie 
conceptelor şi metodelor economice7. 

2. Metodă şi obiect. Ca metodă, AED constă în evaluarea regulii de drept din 
persectiva unui obiectiv precis şi unic: determinarea eficacităţii sale în evitarea sau 
                                                 

4 G. Henry, L’Analyse écologique du droit: un nouveau champ de recherche pour les juristes, 
în „Revue trimestrielle de droit commercial”, avril-juin 2014, p. 291. 

5 Efectivitatea reprezintă „gradul de realizare, în practicile sociale, a regulilor enunţate de 
către drept” (P. Lasciumes, Effectivité, în Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du 
droit, LGDJ, Paris, 1993). În sens larg, desemnează orice efect, de orice natură pe care îl poate avea 
legea. Termenul sugerează, mai ales, comparaţia dintre un model normativ de comportament şi 
conduitele reale ale destinatarilor săi, adică studiul corespondenţei dintre regulile de drept şi 
comportamente. Altfel spus, ea exprimă gradul de apropiere dintre rezultatele obţinute şi obiectivele 
urmărite. Eficienţa rămâne un concept preponderent de natură economică, în sensul că implică 
aprecierea rezultatelor în funcţie de costuri, pe un anumit interval de timp, iar efectivitatea presupune 
aprecierea rezultatelor în funcţie de obiective. 

6 T. Kirat, Economie du droit, Ed. Découverte, Paris, 1999, p. 12. 
7 Asupra problemei a se vedea, pe larg: E. Mackaay, S. Rousseau, Analyse économique du 

droit, Ed. Dalloz, Paris, 2008; B. Oppetit, Droit et économie, în „Archives de philosophie du droit”, t. 
XXXVII, Sirey, Paris, 1992, p. 17–26. 
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diminuarea (minimizarea) efectelor negative ale acţiunii umane asupra mediului. 
Totodată, ea operează cu un raţionament teleologic, întrucât presupune analiza 
regulii de drept printr-o prismă particulară şi cu o finalitate specială. 

Cu asemenea determinări, AED nu ar avea vocaţia să fie o teorie generală a 
dreptului, dar, în mod cert, o teorie generală a analizei ecologice a dreptului trebuie 
să fie construită.  

Prin forţa lucrurilor, obiectul său rămâne limitat. Astfel, la nivelul teoriei 
juridice, ea nu poate corespunde decât unui moment particular, atunci când 
acţiunea umană înţelege să se autolimiteze prin drept spre a evita riscul unei 
degradări importante a mediului. Se poate observa că metoda sa se inspiră din cea 
reţinută de „analiza economică a dreptului”, având ca obiect determinarea efectului 
legilor şi al modificării lor asupra economiei şi a repartizării bogăţiei, precum şi 
stabilirea modificărilor, ce trebuie aduse dreptului în scopul atingerii anumitor 
obiective economice. 

Astfel concepută şi instrumentalizată, AED s-a interesat până acum cu 
prioritate de incidenţele drepturilor (reglementărilor) de proprietate intelectuală (în 
special brevetele şi drepturile de autor) asupra inovării şi a creaţiei ca factori de 
protecţie a mediului8. 

Studiile respective au vizat identificarea efectelor gradului de protecţie al 
proprietăţii intelectuale (obiectul protejabil, condiţiile de obţinere, întinderea şi 
durata protecţiei) în domeniul dezvoltării tehnologiilor9. 

3. Domenii vizate. După cum orice activitate umană poate avea un impact 
asupra mediului şi toate ramurile dreptului pot să facă obiectul unei analize 
ecologice, desigur, în proporţii, sub forme şi în modalităţi diferite. Se supun unei 
atari evaluări mai întâi normele juridice care au ca finalitate definitorie şi urmăresc 
în mod direct prevenirea, conservarea şi protecţia mediului şi constituie deci 
dreptul mediului. Apoi, sunt vizate materiile care tratează aspecte cu un efect direct 
asupra organizării spaţiului şi a dimensiunii spaţiale a mediului, precum dreptul 
urbanismului10, dreptul amenajării teritoriului, dreptul rural ş.a. Urmează o serie de 
materii cu preocupări conexe sau în prelungirea acestora, precum dreptul energiei, 
dreptul transporturilor, dreptul contractelor11, dreptul fiscal12 ş.a. 

Nu în ultimul rând, sunt de interes în acest context aşa-numitele discipline 
transversale, care vizează „unitatea dreptului” în frunte cu dreptul răspunderii 
                                                 

8 V. J. Lerner, 150 years of patent protection, în „American Economic Review Papers and 
Proceedings”, 2002, p. 221–225. 

9 E. Mckaay, S. Rousseau, Analyse economique du droit, op. cit., p. 264 şi urm. 
10 De exemplu, regulile de urbanism şi de amenajare a teritoriului pot diminua riscul penuriei 

de apă pe un teritoriu dat; anumite reguli încadrează căile de comunicaţie precum cele rutiere, iar 
deplasarea locuitorilor are un impact asupra emisiilor de GES. 

11 De pildă, cumpărăturile efectuale pe internet au un impact mai redus asupra mediului decât 
cele tradiţionale efectuate într-un magazin. 

12 Care este incidenţa unei reguli fiscale ce impune o suprataxă asupra vehiculeleor poluante 
şi oferă o subvenţie pentru cele electrice? 
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privind mediul. Ca regulă generală, fiecare materie se cuvine raportată la şi 
analizată din perspectiva obiectivului aprecierii eficacităţii regulii de drept faţă de 
obiectivul general de a evita şi limita impactul activităţii antropice asupra mediului. 
În acelaşi timp, fiecare studiu particular poate să-şi asume un obiectiv mai specific, 
care se circumscrie celui general. 

În fine, un specific al AED se manifestă prin aceea că orice analiză se 
desfăşoară pe baza reglementărilor de lege lata, dar au în vedere întotdeauna şi pe 
cele de lege ferenda; ca urmare, finalitatea sa este aceea de a căuta şi propune 
regulile de drept care prezintă o eficacitate optimă pentru protecţia mediului. 

3.1. Noţiunea juridică de mediu. În precizarea obiectului AED un loc 
important îl ocupă aşadar stabilirea noţiunii juridice de „mediu”, aşa cum rezultă ea 
din reglementările naţionale, unional-europene şi internaţionale pertinente. Cu un 
conţinut provenit din rândul ştiinţelor biologice el a pătruns treptat în câmpul 
dreptului, conturându-şi semnificaţii juridice tot mai precise şi mai specifice. 

Etimologic, la originea sa, termenul de „mediu” a izvorât din substantivul englez 
„environment”, preluat apoi şi în limba franceză sub forma „l’environnement” şi în alte 
limbi (medio ambiente în spaniolă, meio ambiente în portugheză, al biah în arabă ş.a.), 
şi a avut rolul de a desemna spaţiul din jurul omului13. 

Noţiunea de mediu (environment, l’environnement, umwelt) a fost folosită 
începând din secolul al XIX-lea în sens biologic, ca ambianţă naturală a 
vieţuitoarelor; ulterior, în domeniul geografiei (K. Rifler, P.V. de la Blanche, S. 
                                                 

13 În limba engleză crearea termenului de environment este atribuită istoricului şi filosofului 
britanic Thomas Carlyle (1795–1881) care, puternic influenţat de cultura germană, a trebuit să redea 
în engleză derivatul Umgebung, format de la umbegen „a înconjura, a împrejmui”. Odată cu 
extraordinarul avânt al ecologiei, început în deceniul al şaptelea al secolului trecut, el şi-a dezvoltat 
un sens nou, specific acestei ştiinţe. Sub influenţa termenului englezesc în discuţie, vechiul derivat 
franţuzesc environnement s-a îmbogăţit şi el cu noul sens specific ecologiei; după 1964 acesta a ajuns 
să fie folosit cu semnificaţia de „ansamblu al condiţiilor naturale (fizice, chimice, biologice) şi 
culturale (sociologice) în care se dezvoltă organismele vii şi în particular omul”. 

În limba română termenul a apărut în ipostaza pleonastică de „mediu înconjurător” în primele 
decenii ale secolului al XX-lea. El nu mai este înregistrat, ci chiar definit în cea de-a treia ediţie a 
Micului dicţionar enciclopedic (1986), care îl preia însă tale quale din Legea protecţiei mediului 
înconjurător nr. 9/1973. 

 Deşi primele atestări nu ne sunt cunoscute, este aproape sigur că, iniţial, prin „mediul 
înconjurător” a fost tradusă expresia franţuzească „milieu ambiant”, în care adjectivul ambiant 
reprezintă latinescul „ambients, -ntis” (participiul prezent al verbului ambio, -ire, „a înconjura”). Un 
pleonasm aflat în prezent într-o perioadă de tranziţie spre corectare în sensul impunerii termenului 
prescurtat de mediu. Ultima ediţie (2008) a Micului dicţionar enciclopedic se conformează noii 
tradiţii [„mediu (lat.) s.m.l. totalitatea condiţiilor (relief, climă, sol, fiinţe vii etc.) în care trăiesc 
organismele”]; Noul dicţionar universal al limbii române (2007) [„mediu-natura înconjurătoare, 
cadrul natural în care se desfăşoară existenţa”]. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) îl 
defineşte „mediu”, „natura înconjurătoare în care se află lucruri şi fiinţe”. De precizat că în limba 
română nu avem un înţeles global al termenului, precum în limba franceză: l’environnement şi unul 
restrâns (milieu).  

Pe larg asupra etimologiei termenului de „mediu” în: Th. Hristea, Un pleonasm evitabil: 
„mediul înconjurător”, în „Revista română de dreptul mediului”, 2003, nr. 1, p. 71–78. 
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Mehedinţi ş.a.), este înţeleasă ca spaţiul locuit şi influenţat de către om. La 
începutul secolului al XX-lea termenul a fost folosit ca sinonim cu cel de „mediu 
geografic” de E. Reclus (1905), care asocia, sub această vocabulă, date fizice şi 
acţiuni sociale. Câteva decenii mai târziu, A. Demangeon (1942) folosea termenul 
în sens identic, care desemna, potrivit acestuia, „deopotrivă influenţele naturale” şi 
creaţiile umane din întregul trecut al omenirii, care au contribuit la constituirea 
noţiunii de mediu, atât în sens restrâns (milieu), cât şi în sens larg 
(l’environnement). El a introdus termenul de „mediu geografic” sinonim, după el, 
„celui de mediu”. Pornind de la ideea că geografia este „ştiinţa mediului uman”, P. 
George într-o lucrare intitulată L’Environnement (1970) a subliniat că obiectul său 
de studiu cuprinde toate formele raporturilor reciproce între grupele umane şi 
domeniul lor spaţial, relevând, în consecinţă, interrelaţiile care leagă societăţile şi 
mediul în care ele se află. Termenul de mediu ar acoperi un sistem de relaţii, un 
câmp de forţe fizico-chimice şi biotice în intercorelaţie cu dinamica socială, 
economică, spaţială. 

Se formulează ca definiţie a sa: „ansamblul elementelor care, în complexitatea 
relațiilor lor, constituie cadrul, mediul, condiţiile de viaţă pentru om.” 

Astfel spus, odată cu folosirea termenului în geografie, mediul nu acoperea 
numai natura, nici fauna, nici flora, ceea ce numim astăzi „biodiversitatea”, nici 
poluările şi  degradările. El desemnează relaţiile de interdependenţă complexă 
existente între natură şi societate. Pentru geografi, mediul e un obiect social, care 
integrează date sociale şi elemente naturale într-un context hibrid. Dimensiunea 
culturală este deci centrală: natura nu e parte integrantă a grupului social. În sens 
urbanistic, mediul reprezintă ansamblul elementelor fizice, chimice, biologice şi 
sociale care caracterizează un spaţiu şi influenţează viaţa unui grup uman14. 

Mediul a fost definit în „Le Grand Larousse” din 1972 ca fiind „ansamblul 
elementelor naturale şi artificiale care condiţionează viaţa umană.” Dicţionarul 
Webster preferă o definiție generală a mediului, care ar fi „circumstanţele, 
obiectele ori condiţiile care înconjoară persoana”, urmată de completarea 
„ansamblul factorilor fizici, chimici şi biotici (precum climatul, solul şi fiinţele) 
care acţionează asupra unui organism ori unei comunităţi ecologice şi determină în 
definiţie forma şi supravieţuirea lor”, la care se adaugă „ansamblul condiţiilor 
sociale şi culturale care influenţează viaţa unui individ ori a unei comunităţi.” 

Aceste definiţii de dicţionar au sfârşit prin a se orienta progresiv către o dublă 
accepţiune a termenului: „cadru de viaţă al individului şi/sau ansamblul condiţiilor (...) 
susceptibile să acţioneze asupra organismelor vii şi activităţilor umane”. 

Odată cu apariţia şi amplificarea problemelor ecologice, mai ales în a doua 
jumătate a secolului trecut, se afirmă o concepţie holistică privind mediul ca obiect 
de interes şi de acţiune publică, ce s-a reflectat cu pregnanţă în termenii actelor 
normative adoptate în unele ţări  la sfârşitul anilor 1960 (ca, de exemplu, National 
                                                 

14 Termenul „environnement”, în Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, sous la 
direction de P. Merlin et F. Choay, PUF, Paris, 2009, p. 338. 
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Environmental Policy Act, SUA, 1969), precum şi documentele primei Conferinţe 
a Naţiunilor Unite privind mediul (Stockholm, iunie 1972). 

În acelaşi timp, acţiunile concrete – de natură economică, juridică, 
instituţională etc. – desfăşurate în vederea prevenirii şi combaterii poluării, au 
reclamat circumscrierea şi definirea mai precisă a conceptului de mediu şi a 
elementelor sale componente. Astfel, potrivit Consiliului internaţional de limbă 
franceză al colocviului internaţional „Enseignement et Environnement” (Aix-en-
Provence, 1972), mediul reprezintă „ansamblul, existent la un moment dat, al 
aspectelor fizice, chimice, biologice şi sociale, susceptibile de a crea un efect direct 
sau indirect, imediat sau ulterior asupra vieţuitoarelor, omului şi activităţilor 
umane”. În cadrul aceluiaşi colocviu, comisia pentru limba engleză formulează o 
definiţie în care consideră mediul: „ansamblul tuturor fiinţelor şi lucrurilor care 
compun spaţiul apropiat şi îndepărtat al omului, care îi poate determina sau 
schimba existenţa şi poate influenţa total sau parţial modul său de viaţă”. 

Aşa cum afirma un specialist francez, „într-o asemenea perspectivă, orice 
poate intra în conceptul de mediu; se pot include şi educaţia, petrecerea timpului 
liber, sporturile, problema transporturilor, sistemul de telecomunicaţii în ansamblul 
său, artele, medicina, criminologia etc.”15. 

Definirea mediului în raport direct cu condiţia naturală a omului a dus la 
formularea termenului de „mediu uman” (human environment), care a făcut 
tranziţia spre conceptul complex de mediu care se afirmă astăzi. 

În documentele Uniunii Europene (în continuare denumită U.E. sau 
Uniunea), mediul reprezintă „ansamblul elementelor care, în complexitatea lor 
relaţională, constituie cadrul şi condiţiile vieţii omului”; „mediul înseamnă apă, aer 
şi sol în interacţiunea lor, precum şi raportul dintre acestea şi orice alt organism 
viu” (art. 2, Directiva Consiliului din 27 iunie 196716). Alte documente unionale, 
precum directivele referitoare la informaţiile privind mediul, arată că acestea din 
urmă vizează starea elementelor de mediu (cum sunt aerul şi atmosfera, apa, solul, 
suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine şi 
costiere, diversitatea biologică şi componentele sale, precum şi interacţiunea dintre 
aceste elemente) şi factorii (ca, de pildă, substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile 
sau deşeurile, inclusiv deșeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în 
mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu). 

În documentele O.N.U., termenul de „mediu” nu este, de obicei, precis 
definit, iar sensul în care este utilizat este amplu şi, de aceea, ambiguu. 

Aşa, de pildă, Declaraţia de la Stockholm (1972) se mărgineşte să enumere 
(principiul 2) elementele care compun mediul: „Resursele naturale ale globului, 
inclusiv aerul, apa, pământul, flora şi fauna şi, în special, eşantioanele reprezentative 
ale ecosistemelor naturale...” 
                                                 

15 J. Lamarque, Droit de la protection de la nature et de l’environnement, Paris, LGDJ, 1973, 
p. 21 şi urm. Pentru alte definiţii în materie, a se vedea Dictionnaire de l’écologie, Enciclopedia 
Universalis, Albin Michel, Paris, 1999. 

16 J.O.C.E. nr. 196 din 16.08.1967. 
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În privinţa documentelor internaţionale, în absenţa unui tratat global, nu 
există o definiţie clară a noţiunii de mediu. Totuşi, de exemplu, Convenţia Benelux 
în materie de conservare a naturii şi protecţie a peisajelor (8 iunie 1982) consideră 
mediul natural ca fiind „mediul natural al omului, cuprinzând elementele abiotice 
(nevii), precum rocile, apa şi atmosfera, şi elementele biotice (vii), incluzând 
biocenozele naturale şi seminaturale, inclusiv flora şi fauna în stare sălbatică”. 

La rândul său, Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune rezultând 
din activităţi periculoase pentru mediu (1993) îl defineşte în sensul că acesta 
cuprinde „resursele naturale abiotice şi biotice, cele precum aerul, apa, solul, fauna 
şi flora, şi interacţiunea dintre aceşti factori, bunurile care compun moştenirea 
culturală şi aspectele caracteristice ale peisajului”. 

Legislaţiile naţionale conferă conceptului semnificaţii şi dimensiuni specifice, 
diverse, de la simpla sa menţionare în titlul actului normativ, fără a fi definit expres 
(de exemplu, în legea venezueleană în materie din anul 1976), la o definiţie parţială, 
cu obiective legislative specifice (de pildă, legile din Belgia sau Columbia, din 1974), 
şi până la definiţii globale atotcuprinzătoare (legea malaieziană din 1974), sau 
identificarea mediului ambiant cu resursele poluabile (cazul Japoniei, 1976, şi 
Mexicului, 1971). În unele situaţii, elementele mediului sunt enumerate fără a fi 
plasate în cadrul unei definiţii (legea adoptată de SUA în 1969). 

Legile naţionale mai recente complică, în loc să simplifice definiţia. Aşa, de 
pildă, Legea bulgară a mediului din 1991 consideră mediul „un ansamblu de factori 
şi elemente naturale şi antropogenice corelate, care afectează echilibrul ecologic, 
calitatea vieţii şi sănătatea umană, patrimoniul cultural şi istoric şi peisajul”. La 
rândul său, Legea portugheză a mediului din 1987 se aplică la cvasitotalitatea 
elementelor constitutive ale mediului natural şi uman. 

În ţara noastră, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului17, mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente 
naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale 
peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, 
precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele 
enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi 
condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea mediului18. 

                                                 
17 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
18 Într-o decizie de speţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a invocat definiţia legală a mediului spre 

a justifica, printre altele, calitatea procesuală activă a unei organizaţii neguvernamentale. 
„De asemenea, Înalta Curte constată că potrivit dispoziţiilor anexei nr. 1 la Legea nr. 

137/1995, republicată, şi modificată  prin O.G. nr. 91/2002 (aprobată prin Legea nr. 294/2003), 
noţiunea de mediu exprimă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi 
anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate 
anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa 
bunăstarea şi sănătatea omului, cuprinzând deci şi componenta de patrimoniu cultural. Semnificativ 
este faptul că această definiţie este preluată şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 prin 
care s-a abrogat Legea nr. 137/1995”. 
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Într-o accepţiune generală, mediul reprezintă ansamblul condiţiilor naturale, 
fizice, chimice ori biologice şi al condiţiilor culturale ori sociologice susceptibile 
de a acţiona asupra organismelor vii şi activităţilor umane. El trebuie, în 
consecinţă, să fie distins de noţiunile apropiate precum natura sau ecologia, care 
prezintă particularitatea de a exclude specia umană. 

Definită mai ales ca studiul mediilor în care trăiesc fiinţele vii, precum şi al 
raporturilor acestora cu mediul de existenţă, ecologia are ca obiect numai animalele 
şi vegetalele. Dimpotrivă, mediul, care ia în considerare omul în mediul său natural 
şi artificial, relevă o abordare din ce în ce mai antropocentrică. Se consideră, tot 
mai mult, că noţiunea de mediu înglobează resursele naturale – abiotice şi biotice –
, în special aerul, apa, solul, fauna şi flora, precum şi acţiunea dintre acestea. 
Această distincţie îşi pune amprenta asupra reacţiei politice, economice sau juridice 
de soluţionare a problematicii respective. 

3.2. Perspective posibile şi necesare. Afirmarea problemelor ecologice 
globale şi acceptarea ideii că dreptul reprezintă principalul instrument aflat la 
îndemâna societăţii post-moderne de soluţionare a lor, presupun mutaţii 
fundamentale în privinţa redefinirii scopului ultim, conceptelor şi mijloacelor de 
acţiune ale acestuia, altfel spus, o veritabilă revoluţie ecojuridică. Perceput ca un 
drept de finalitate, angajat, prescriptiv şi etic, promovând tehnici juridice menite să 
reducă, suprime ori compenseze efectele vătămătoare ale activităţilor umane asupra 
naturii înconjurătoare, dreptul mediului îşi reformulează radical scopul ultim, 
definitoriu în funcţie de obiectivul decisiv urmărit, impunând transformări pe 
măsură. Dacă până nu de mult el a urmărit protejarea mediului spre a promova şi 
asigura o nouă dimensiune a calităţii vieţii şi integrarea elementului ecologic în 
ecuaţia dezvoltării durabile, acum scopul prioritar urmărit devine prevenirea 
dezastrului ecologic planetar şi păstrarea condiţiilor esenţiale de menţinere a 
vieţii pe Terra, în actuala sa formulă, având în centrul său specia umană şi 
civilizaţia creată de ea. Aşa, de exemplu, în domeniul încălzirii globale şi al 
schimbărilor climatice s-a acceptat, prin consens intervenit deopotrivă în plan 
                                                                                                                            

Mai mult, potrivit art. 3 lit. i), printre principiile şi elementele strategice care stau la baza prezentei 
legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile este indicată şi „participarea publicului la luarea deciziilor 
privind mediul” şi, potrivit art. 6 din lege „protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea 
autorităţilor administraţiei publice şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice”. 

În cauză, „Înalta Curte constată că intimata – reclamantă, pentru a-şi justifica legitimitatea 
procesuală şi-a întregit acţiunea, astfel cum s-a arătat în cele ce preced, la 13 mai 2004, contrar celor 
susţinute de recurenţi, arătând că îşi întemeiază acţiunea şi pe legislaţia în materia protecţiei mediului 
şi precizând că în reclamaţia administrativă (procedura prealabilă) a subliniat incidenţa legii mediului. 

...În acest context, în care protecţia mediului constituie un obiectiv de interes public major şi 
regimul legal de protecţie şi conservare a patrimoniului este un regim mixt, de drept public şi de drept 
privat, cu preempţiunea primului, Înalta Curte reţine că acţiunea reclamantei (a organizaţiei 
neguvernamentale, paranteza noastră – M.D.) nu poate fi apreciată ca lipsită de legitimitate în sensul 
dreptului privat... Astfel, acceptând că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile privind mediul (inclusiv cu 
referire la patrimoniu), vătămarea trebuie examinată tot în contextul principiilor general recunoscute 
pe plan naţional şi european, în cadrul cărora principiul precauţiei, precum şi cel al prevenirii 
riscurilor ecologice şi producerii daunelor duc la o altă perspectivă asupra acesteia.” (Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, dec. nr. 4607/ 2008, nepublicată). 
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politico-diplomatic (Acordul de la Copenhaga, 2009) şi cel al comunităţii ştiinţifice 
(IPCC, Raport V) ca obiectiv evitarea creşterii cu peste 2oC a temperaturii globale 
în raport cu nivelul său din perioada revoluţiei industriale, limite în care adaptarea 
ecoclimatică mai este posibilă. Această mutaţie ontologică generează consecinţe 
conceptual-operative importante. 

Mai întâi, distincţia clasică din punct de vedere conceptual între mediu şi 
ecologie, devine cel puţin incomodă şi se impune depăşită, prin adoptarea unui nou 
concept, adecvat imperativului asumat. 

Astfel, într-o accepţiune larg acceptată, ecologia reprezintă studiul mediilor 
unde trăiesc fiinţele vii, precum şi raporturile dintre acestea cu mediul de existenţă, 
ceea ce înseamnă că are ca obiect numai animalele şi vegetalele. Dimpotrivă, 
mediul care ia în considerare omul în mediul său natural şi artificial, cunoaşte o 
abordare din ce în ce mai antropocentrică. 

Aşa cum se arăta din rezoluţia adoptată de Institutul de drept internaţional în 
sesiunea sa de la Strasbourg din 1997, conceptul de „mediu” înglobează resursele 
naturale abiotice şi biotice, în special aerul, apa, solul, fauna şi flora, precum şi 
interacţiunea dintre aceşti factori, la care se adaugă şi aspectele caracteristice ale 
peisajului. 

Aşadar, termenul de mediu este unul care, nu numai din punct de vedere 
filosofic, dar şi juridic, e în sine inadecvat, exprimă contrariul a ceea ce ar vrea, sau 
cel puţin, am dori noi, să semnifice. El implică ideea că omul se află în centru şi 
restul e mediu, sunt condiţiile sale de existenţă, care trebuie păstrate şi ameliorate 
în interesul său. Conţinutul intrinsec antropocentrist şi, de aici, inacceptabil pentru 
noul drept al mediului, a fost perceput şi exprimat clar şi, de exemplu, în Avizul 
consultativ din 8 iulie 1996 al Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) privind 
liceitatea ameninţării cu folosirea armelor nucleare, unde se reţine că „mediul nu 
este o abstracţie, ci tocmai spaţiul unde trăiesc fiinţele umane şi de care depinde 
calitatea vieţii şi sănătatea lor, inclusiv pentru generaţiile care vor veni”. 

Depăşirea separaţiei conceptuale dintre ecologie şi mediu şi, în plus, 
corectarea matricei antropocentriste a acestuia, din perspectiva noii finalităţi 
asumate de drept – păstrarea actualei formule de viaţă a planetei –, necesită găsirea 
unui concept globalizant, atotcuprinzător, care să exprime această realitate şi să 
răspundă noului imperativ ecojuridic. 

Un pas înainte în depăşirea acestui clivaj ecologie-mediu s-a făcut prin 
asumarea ca obiect al protecţiei juridice a „biosferei împotriva deteriorărilor majore 
şi dezechilibrelor care ar putea să perturbe funcţionarea sa normală”19. Numai că şi 
aceasta este înţeleasă drept „totalitatea mediului nostru ca partea din univers unde, 
potrivit cunoştinţelor noastre actuale, se concentrează orice formă de viaţă”20, 

                                                 
19 Al. Kiss, Jean-Pierre Beurrier, Droit international de l’environnement, quatrième édition, 

Ed. A. Pedone, Paris, 2010, p. 25. 
20 Idem; în circuitul ştiinţific, termenul şi noţiunea de biosferă a fost introdus de geologul austriac 

E. Suess (1875, 1888), după care biosfera este alcătuită din învelişul viu al planetei, în rând cu celelalte 3 
geosfere – hidrosfera, atmosfera şi litosfera. Un rol deosebit în dezvoltarea ştiinţei despre biosferă l-a avut 
V.I. Vernadski (1926), concepţia sa fiind denumită „biosferologie” sau vernadskologie. 
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respectiv zona subţire ce înconjoară planeta Terra, cuprinzând straturile joase ale 
atmosferei, pătrunzând la câteva la câteva sute de metri sub suprafaţa solului şi 
până în fundul oceanului. 

Totuşi, în spiritul unei concepţii integratoare, care să surprindă interdependenţa 
şi relaţiile complexe, biunivoce, din interiorul Viului şi dintre acesta şi mediul său 
de existenţă, ni se pare mai nimerită opţiunea pentru conceptul de ecosferă. Aşa 
cum a fost el creat şi acreditat de L.C. Cole în 1958, termenul desemnează partea 
planetei care cuprinde ansamblul fiinţelor vii şi a mediului lor imediat, ale căror 
proprietăţi fizico-chimice creează condiţiile favorabile vieţii la suprafaţa Terrei21. 
Chiar şi din perspectiva conceptului şi practicii AED, noţiunea de ecosferă pare 
mai potrivită, având un caracter global şi marcând unitatea viului şi raporturile 
dintre acesta şi mediul general de existenţă. 

4. Condiţii ale eficacităţii măsurilor legislative. Mecanismele de evaluare a 
politicilor publice sunt rare şi/sau incomplete. Orice nouă reformă trebuie să fie 
precedată de un bilanţ al textelor existente, atât în plan pur juridic, cât şi în cel al 
conţinutului şi deci în raport cu instrumentele de evaluare a politicilor de mediu 
(indicatori de mediu ori de dezvoltarea durabilă ignorând cel mai adesea indicatorii 
juridici)22. Cele mai bune evaluări sunt considerate cele realizate în afara cadrului 
naţional. Există mai întâi în acest sens rapoarte de aplicare a directivelor unional-
europene şi rapoarte de punere în aplicare a anumitor convenţii internaţionale a 
căror sinteză e făcută de secretariate şi supusă aprobării Conferinţei Părţilor (COP). 
De asemenea, în cadrul OCDE se realizează „examenul performanţelor de mediu” 
pentru fiecare ţară membră, însoţită de un set de recomandări23. 

Dreptul mediului are ca obiectiv definitoriu protecţia mediului, un pronunţat 
caracter finalist şi perspectiva unei ameliorări continue a calităţii mediului, 
interzicându-se orice regresie de protecţie. 

O analiză complexă ne arată trei categorii de legi privind mediul:  
– legi antiecologice, cele care consacră dreptul de a polua ori care 

organizează gestiunea catastrofelor ecologice (precum, de exemplu, legile privind 
deşeurile nucleare); 

                                                 
21 Termenul de biosferă, adesea confundat cu cel de ecosferă, desemnează, în realitate, 

regiunea planetei constituită din ansamblul ecosistemelor unde viaţa e posibilă în permanenţă. Ea 
înglobează Oceanul mondial, care reprezintă esenţialul hidrosferei, păturile joase ale atmosferei, 
precum şi subţirea peliculă superficială a continentelor de la suprafaţă, acoperită de sol, denumită 
pedosferă, prin analogie cu hidrosfera. Ecosfera este mai întinsă la nivelul fiecăruia dintre aceste 
compartimente fizice; ea cuprinde atmosfera de la limita sa superioară extremă până la suprafaţa 
solului, hidrosfera – inclusiv calotele glaciare polare – şi primii kilometri ai litosferei, în specia rocile 
sedimentare. În acest cadru, biosfera reprezintă, în realitate, un subansamblu al ecosferei, respectiv 
partea sa centrală. Evoluţia ecosferei se caracterizează printr-un proces de biologizare a mediilor 
fizice. Dictionnaire de l’écologie, Ed. Albin Michel, Paris, 1999, p. 443-444. 

22 M. Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 316. 
23 După 1992 au fost realizate peste 60 de asemenea evaluări, ultimele vizând legislaţiile de 

mediu din Israel (2011), Germania (2012), Italia şi Mexic (2013). 
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– legi neutre din punct de vedere ecologic, care autorizează poluările fără a le 
reduce cu adevărat şi care reflectă negocierea dintre interesele economice şi cele ale 
protecţiei mediului, arbitrând cel mai adesea în favoarea primelor şi pe termen scurt; 

– legi favorabile mediului, precum cele care instituie arii naturale protejate, 
ori care interzic fabricarea de substanţe chimice periculoase sau deversarea 
anumitor substanţe în apă sau în aer.24 

Aşa cum s-a remarcat în doctrina de specialitate, eficacitatea reglementărilor 
juridice în materie de mediu este condiţionată în plan juridic şi independent de 
exigenţele instituţionale de patru elemente specifice: codificarea, constituţionalizarea, 
prevenirea şi judiciarizarea.25 

Orice codificare, fie simplă complilaţie, fie operaţiune reformatoare face 
reglementarea legală mai accesibilă şi prin aceasta ea devine mai bine aplicabilă şi 
deci mai efectivă. 

Recunoaşterea şi garantarea unui drept fundamental la mediu (sănătos şi 
echilibrat ecologic) şi conferirea unei valori constituţionale mediului, însoţite de o 
justiţiabilitate adecvată contribuie semnificativ la efectivitatea legislaţiei de mediu. 

Devenit atât o procedură administrativă, una parlamentară, un principiu 
general al dreptului internaţional şi o regulă de fond, studiul de impact ecologic 
reprezintă tot mai mult şi un instrument de evaluare a eficacităţii acţiunii juridico-
administrative de protecţie a mediului. 

Juridiciarizarea reglementărilor legale privind protecţia mediului şi apelul la 
judecător pentru asigurarea respectării prevederilor acestora, reprezintă un alt 
factor al sporirii eficacităţii lor. Recurgerea la justiţie pentru soluţionarea litigiilor 
vizând aplicarea şi respectarea legislaţiei privind protecţia mediului este, înainte de 
toate, rezultatul presiunilor exercitate de organizaţiile neguvernamentale. De aici a 
apărut o jurisprudenţă semnificativă, deopotrivă a instanţelor naţionale, a CEDO, 
CJUE şi CIJ. 

5. Caracterul „transversal”, interdisciplinar al AED. Analiza ecologică a 
dreptului este, prin excelenţă, o operă „transversală”, interdisciplinară care 
presupune implicarea, pe lângă cea a juristului şi, pe cât posibil, a celui specializat 
în dreptul mediului, şi a altor specialişti, în frunte cu  ecologul, biologul, chimistul 
ori economistul ş.a. după caz, în efortul de a realiza o analiză complexă şi cât mai 
completă posibil a eficacităţii normei juridice în acţiunea de protecţie a mediului. 
Aşadar, caracterul subsidiar, accesoriu revine, în acest caz, ecologiei sau, într-un 
sens mai specializat, „ştiinţelor mediului”, la care se adaugă participări impuse de 
domeniul concret vizat. Chiar dacă AED priveşte aşa cum îi arată şi denumirea, 
studiul eficacităţii tuturor normelor juridice faţă de impactul activităţii umane 
asupra mediului, se au în vedere, în primul rând, reguli aferente dreptului mediului, 
ale cărui caracteristici se răsfrâng puternic asupra dermersului ştiinţific aferent. 
Principala sa trăsătură este aceea de a fi un drept „de intersecţie”, „transversal”, 
                                                 

24 M. Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, op. cit., p. 320 
25 Idem. 
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„un drept cu caracter orizontal”, orice reflecţie asupra lui, inclusiv din perspectiva 
AED, presupunând o abordare interdisciplinară. Normele sale impun, prin definiţie, 
intervenţia datelor ştiinţifice şi tehnice, de multe ori cu rol determinant în 
configurarea prescripţiilor juridice. Chimia, fizica, biologia ş.a. sunt indispensabile 
dreptului pentru cunoaşterea mediului, amploarea şi natura deteriorărilor sale aduse 
de activitatea umană şi soluţiile care trebuie promovate. Dreptul permite 
formularea unui răspuns juridic, reglementar acestor probleme, el este traducerea 
juridică a soluţiilor adoptate de decindenţi care iau în calcul, în construirea sa, şi 
alte date şi elemente, în frunte cu cele de ordin economic. 

Ca norme tehnice sancţionate pe cale juridică, cele de drept al mediului 
preiau şi prescriu cerinţe ştiinţifico-tehnice, stabilesc termene şi modalităţi stricte 
de realizare a unor obiective precis definite; cu toate acestea, normele juridice nu 
constituie o simplă trascripţie reglementară de date ştiinţifice, între faptele 
ştiinţifice, „construitul” şi normele de drept se intercalează numeroşi factori, o serie 
de operaţiuni de percepţie, opţiune şi calificare socială şi încadrare juridică, 
confruntarea strategiilor de acţiune în prezenţă din partea grupurilor sociale ori 
actorilor administrativi şi economici şi, înainte de toate, autonomia juridicului 
însuşi, ce constituie o ordine, abordare şi concepte proprii, care nu se pot reduce la 
o simplă transpunere juridică de categorii ştiinţifice. Ele rămân, în ultimă instanţă, 
norme juridice cu un conţinut special. 

Este vorba, în acelaşi timp, de o tendinţă cu ample transformări interioare ale 
juridicului, cu implicaţii profunde pentru elaborarea, adoptarea şi realizarea 
normelor lui, mergând până la evoluţii majore în privinţa naturii sale. Astfel, 
legătura dintre datele şi cerinţele tehnico-ştiinţifice şi normele de drept a devenit 
atât de strânsă încât s-a ajuns la o nouă categorie, cea de scientojus, indispensabilă 
în înţelegerea specificului ansamblului normativ care vizează ecosfera. Simbioza 
între cele două zone ale cunoaşterii umane, cu rezultate pe măsură, este impusă de 
particularităţile şi importanţa excepţională a domeniului şi problemelor sale.  

În acelaşi timp, ştiinţa a devenit din ce în ce mai importantă, prin cunoştinţele şi 
datele oferite fundamentării sale, pe calea procedurilor şi avizelor aferente, în 
elaborarea şi realizarea politicilor şi reglementărilor de mediu; acest impact este cu atât 
mai mare cu cât se conjugă cu rezultatele unor analize economice, în cadrul 
interdependenţelor evidente26. I se alătură, desigur, şi expertiza în materie. 
                                                 

26 De exemplu, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene stipulează cerinţa ca 
„Comisia, Parlamentul şi Consiliul... în materie de mediu au ca bază un nivel de protecţie ridicat 
ţinând seama de fapte ştiinţifice” (art. 11, par. 3, 4 şi 5). Strategia OCDE privind mediul (2001, 2011) 
prevede în materie, printre altele: ameliorarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei, şi încurajarea unei 
viziuni sistemice pentru favorizarea interdisciplinarităţii în activităţile de cercetare universitare şi în 
elaborarea politicilor; reunirea datelor şi informaţiilor (de exemplu, asupra fluxurilor de azot) pentru a 
se putea oferi explicaţii clare şi plauzibile, în special în cadrul lucrărilor OCDE asupra indicatorilor; 
promovarea proceselor de participare neexclusive, reunind puterea publică, lumea şţiinţifică şi 
cetăţenii; adoptarea unei viziuni pozitive şi centrate asupra aspectelor umane, având la bază informaţii 
ştiinţifice comprehensibile, pentru a încuraja fiecare individ să acţioneze; o mai bună gestiune a 
riscurilor, inclusiv prin colaborarea cu companiile de asigurări; găsirea mijloacelor de a înscrie 
procesele de decizie şi investiţiile într-o perspectivă pe termen mai lung; concretizarea sinergiilor prin 
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Importante particularităţi decurg şi din situaţia internă a sistemului juridic, 
dreptul mediului fiind la graniţele dintre dreptul privat, dreptul public, dreptul intern şi 
dreptul internaţional şi dreptul U.E. El pătrunde şi în alte sectoare, tradiţionale sau mai 
noi, ale dreptului pentru a promova „ideea ecologică”. „Irigarea” tuturor ramurilor 
dreptului şi integrarea protecţiei mediului în toate acţiunile normative extinde şi 
determină, în cele din urmă, aria de investigare a AED. 

Totodată, dreptul mediului lato-sensu este constituit de straturi succesive de 
reglementări, care s-au acumulat de-a lungul timpului, fără o dispunere 
raţionalizată, corelată şi deci coerentă, mai ales în ţările în care nu s-a recurs la o 
codificare legislativă în materie. 

Astfel, iniţial abordarea protecţiei mediului a fost sectorială, atât în dreptul 
intern, cât şi în dreptul internaţional. Reglementările punctuale au fost adoptate 
adesea sub impulsul unor nevoi imediate, stringente, de cele mai multe ori 
reprezentate de accidente ori catastrofe ecologice. 

Treptat însă, abordarea a devenit mai globală, cu caracter pe cât posibil 
integrat, având ca obiectiv general final dezvoltarea durabilă şi vizând ansamblul 
elementelor mediului: apă, aer, biodiversitate ş.a. 

6. Experienţe. Studiul de impact ecologic al proiectelor de acte normative. 
Principala procedură specifică dreptului mediului este, fără îndoială, studiul de 
impact ecologic (asupra mediului), care cunoaşte astăzi trei niveluri de manifestare, 
potrivit deciziei vizate: 

– studiul de impact clasic, care precede lucrările şi activităţile; 
– studiul de impact strategic, care nu priveşte activităţile punctuale şi 

implantate în teritoriu, ci premerge adoptarea planurilor şi programelor; 
– studiul de impact asupra efectelor normelor juridice generale în etapa de 

proiect a procesului de elaborare şi adaptare a actelor normative, pentru a preconiza 
efectele aplicării lor asupra mediului. 

Această din urmă ipostază se apropie cel mai mult de abiectul AED în 
privinţa obiectului asumat şi cunoaşte dezvoltări şi practici diverse în diferite ţări. 

 Un exemplu în acest sens îl reprezintă cazul Franţei unde, începând cu 1 
ianuarie 2009, orice proiect de lege iniţiat de Guvern trebuie să fie însoţit de un 
studiu de impact menit, printre altele, să evalueze posibilele consecinţe asupra 
mediului ale viitorului text27. Lipsa unui atare document însoţitor al proiectului, 
Parlamentul poate refuza înscrierea sa pe ordinea de zi. Totuşi, în practică, nu de 
puţine ori aceste studii de impact rămân preponderent formale, succinte şi puţin 
relevante prin informaţiile oferite. Din perspectiva problematicii abordate, o atare 
obligaţie contribuie la „construcţia unei analize ecologice a dreptului”28. 

                                                                                                                            
impunerea mai multor limite de natură globală, în condiţiile în care există cauze comune, în vederea 
optimizării eforturilor. 

27 Art. 8 din Legea organică nr. 2009-403 din 15 aprilie 2009, relativă la aplicarea art. 34-1, 
39 şi 44 din Constituţia (Franţei). 

28 G. Henry, L’Analyse écologique du Droit: un nouveau champ de recherche pour les 
juristes, op. cit., p. 293. 
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7. Experienţa AED în domeniul brevetelor şi mărcilor. Una dintre primele 
analize ecologice ale dreptului realizată în doctrina  de specialitate a vizat dreptul 
proprietăţii industriale, respectiv determinarea incidenţei sistemului de protecţie prin 
brevetul de invenţie, asupra mediului29. Întrebările care se pun sunt de genul: brevetele 
reprezintă un catalizator sau o frână a inovării în domeniul tehnologiilor ecologice? O 
consolidare a protecţiei (condiţii de obţinere, durată...) este susceptibilă să favorizeze 
dezvoltarea lor? Un regim de licenţă obligatorie e mai eficient pentru transferul 
tehnologiilor ecologice către ţările în curs de dezvoltare? 

În acelaşi mod se poate proceda şi în privinţa mărcilor şi semnelor 
distinctive, a logicielului (protejat prin dreptul de autor ori prin brevete în unele 
sisteme juridice) ş.a. Astfel, s-au ridicat întrebări de genul: ce rol pot juca semnele 
distinctive în dezvoltarea tehnologiilor ecologice? Trebuie să se reglementeze 
foarte strict utilizarea semnelor distinctive relative la calităţile ecologice ale 
produselor şi serviciilor? Pot întreprinderile private să fie titulare ale unor 
asemenea semne şi să le depună cu titlu de marcă? Ce regim juridic ar trebui să fie 
promovat pentru etichetele ecologice? Răspunsurile oferite converg spre o analiză 
pertinentă, capabilă să ofere date concrete asupra eficacităţii regulii de drept în 
limitarea impactului activităţilor umane asupra mediului. 

Se reţine, în acest context, imperativul favorizării inovaţiei „verzi” pe calea 
perfecţionării regimului juridic al sistemului de brevete, prin adecvarea protecţiei la 
nevoia de intensificare a cercetărilor ştiintifice în domeniu, accelerarea instrumentării 
administrative a cererilor de „brevete ecologice”, colectarea, clasarea şi prezentarea 
tehnologiilor verzi şi a brevetelor existente, spre a se cunoaşte resursele disponibile ş.a. 

O altă prioritate a dreptului brevetelor în acest sens o reprezintă favorizarea 
difuzării tehnologiilor verzi, respectiv a exploatării lor pe scară largă, cât mai 
rapidă în timp şi mai extinsă ca gamă de produse şi servicii. 

Nu pot fi ignorate apoi necesitatea susţinerii transferului de tehnologii către 
ţările în curs de dezvoltare prin dinamizarea regimului brevetelor, iar în privinţa 
analizei ecologice a semnelor distinctive prin manifestarea dreptului mărcilor ca 
pârghie de protecţie a semnelor evocatoare a caracterului ecologic al produselor, de 
instrument al luptei împotriva greenwashing ş.a. 

Orice AED se încheie cu propuneri de lege ferenda, menite să conducă la 
modificarea şi/sau completarea reglementărilor juridice evaluate, în sensul sporirii 
eficienţei lor în diminuarea impactului ecologic al activităţilor socio-umane30. 
                                                 

29 G. Henry, L’Analyse écologique du Droit: un nouveau champ de recherche pour les 
juristes, op. cit., p. 296 şi urm. 

30 De exemplu, prima analiză ecologică a dreptului de proprietate industrială a ajuns la 
concluzia că, dacă adaptarea regimurilor de drept pozitiv este de dorit, atât la nivelul dreptului intern, 
cât şi la cel al dreptului convenţional, n-a fost identificată nici o reformă majoră. Totuşi, au fost 
formulate şapte propuneri: 1. Crearea unei agenţii specializate a ONU însărcinată, împreună cu 
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), să gestioneze problemele proprietăţii 
intelectuale; 2. Dezvoltarea procedurilor accelerate de examinare şi eliberare a brevetelor verzi;  
3. Reducerea fiscalităţii asupra redevenţelor licenţelor pentru brevetele vizând invenţiile ecologice;  
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Printre aceste norme individuale creatoare de reguli particulare, aferente 
AED, sub prisma eficacităţii pot fi analizate, de pildă, contractul din perspectiva 
capacităţii sale ca instrument juridic de a îndeplini finalităţile urmărite de dreptul 
mediului31, contribuţia dreptului internaţional privat la realizarea obiectivelor 
dreptului mediului32, sau evaluarea eficacităţii dreptului penal al mediului33. 

8. Eficacitatea răspunderii de mediu. Construit recent, mai ales sub impactul 
dreptului unional-european sub cele două aspecte fundamentale, respectiv 
„răspunderea pentru mediu, în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse 
mediului” (Directiva no. 2004/35/CE, transpusă în dreptul intern prin O.U.G. nr. 
68/2007) şi „protecţia mediului prin intermediul dreptului penal” (Directiva 
2008/99/CE, transpusă în dreptul român prin Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea 
şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului), regimul juridic specific al 
răspunderii de mediu se află într-o etapă iniţială de dezvoltare, în căutarea afirmării 
unui veritabil „drept al răspunderii de mediu”. 

Transpuse în dreptul intern potrivit unei proceduri, corectă din punct de 
vedere juridic, dar păguboasă în planul dezvoltării creatoare a dreptului („toată 
directiva, dar nimic mai mult decât directiva”) cele două acte legislative poartă 
limite de redactare inerente textelor lor de apartenenţă. 

Astfel, referitor la regimul de prevenire şi reparare a daunelor aduse 
mediului, alături de activităţi, adesea guvernate de convenţii specifice, se găsesc 
excluse din câmpul de aplicare al directivei 2004/35/CE numeroase daune şi, în 
plus, o anumită gravitate, greu de determinat în practică, este cerută pentru 
repararea unora dintre acestea. De asemenea, este criticabilă instituirea unui regim 
dublu de răspundere şi faptul că răspunderea bazată pe culpă rămâne regula dar, a 
contrario, temerea unui transfer prea masiv a sarcinii poluatorului spre 
contribuabil. Desigur, într-o apreciere globală, bilanţul este pozitiv: pe această cale 
se recunoaşte legal „prejudiciul ecologic pur” şi se instituie un mecanism mai bine 
adaptat şi eficace de reparare în natură. Este de domeniul evidenţei că reabilitarea 
unui mediu în scopul de a şterge în mod natural o degradare a sa pare, în orice caz, 
preferabilă unei reparări monetare, cel mai adesea rău gestionate şi care sugerează 
perpetuarea logicii mercantile şi descurajante a cumpărării de către operatorul 
economic a dreptului de a polua. 
                                                                                                                            
4. Favorizarea dezvoltării de programe, precum platforma WIPO Green a OIMPI prin campaniile de 
comunicare naţionale; 5. Crearea unei mărci unional-europene colective de certificare; 6. Aducerea la 
zi a normelor ISO 14021 şi următoarele, privind etichetajul de mediu în scopul stabilirii unei noi 
tipologii şi definiţii ale etichetelor oficiale, ecoetichetelor private, autodeclaraţiilor şi ecoprofitelor; 7. 
Emergenţa regulilor deontologice şi legale în materie de comunicare de mediu. G. Henry, L’Analyse 
écologique du droit, op. cit., p. 303. 

31 M. Boutonnet, L’efficacité environnementale du contract, în vol. „L’efficacité du droit de 
l’environnement”, sous la direction de O. Boskovic, Ed. Dalloz, Paris, 2010, p. 21 şi urm. 

32 O. Boskovic, L’Efficacité du droit international privé en matière environnementale, în vol. 
„L’efficacité du droit de l’environnement”, lucr. cit., p. 53 şi urm. 

33 D. Chilstein, L’efficacité du droit pénal de l’environnement, în vol. „L’efficacité du droit de 
l’environnement”, lucr. cit., p. 67 şi urm. 
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Totuşi, o analiză ecologică a noii reglementări speciale în materie nu poate 
ignora faptul că eficacitatea acestei reparaţii în natură (care prezintă ab initio 
avantajul adecvării) întâmpină o serie de dificultăţi în punerea sa în aplicare. Multe 
întrebări pe această temă îşi aşteaptă încă răspunsul corespunzător: ce metode se 
pot folosi pentru a evalua prejudiciul privind viul şi interacţiunile sale? care sunt 
formele de reparare cele mai eficace? cui îi incumbă responsabilitatea principală în 
acest sens şi care este implicarea expertizei de specialitate? Deosebit de complexă 
rămâne şi problema ridicată de măsurile compensatorii, care intervin atunci când 
remedierea, aducerea în starea anterioară este imposibilă, fiind vorba de „reparare 
prin echivalent”, iar reperul de raportare îl reprezintă „serviciile ecologice”. 

Referitor la eficacitatea răspunsului penal la exigenţa protecţiei mediului, marele 
paradox al dreptului penal al mediului rămâne acela că nu se încetează discreditarea sa 
prin ineficacitatea reglementărilor lui şi, în acelaşi timp, continuă şi chiar se amplifică 
recurgerea şi multiplicarea infracţiunilor la regimul protecţiei mediului.34 

Prima dificultate provine de la chiar noţiunea de „drept penal al mediului”, cu un 
contur încă imprecis şi aflată în plină căutare a unui profil propriu de manifestare. 
Ambiguităţile asupra căilor efective de atingere a obiectivelor proclamate, a rolului ce 
revine normei juridice în acest sens, ori starea tranzitorie a acţiunii juridico-
administrative de protejare a mediului îşi pun amprenta asupra eficacităţii. 

„Tehnicitatea” dreptului penal al mediului şi dependenţa sa administrativă, îl 
transformă într-un „instrument” subsecvent, secundar cu repercusiuni pe măsură în 
privinţa rolului conferit şi atenţiei acordate realizării prescripţiilor sale. Tehnica 
incriminării este resimţită şi explică caracterul proteiform al acestui drept, dar nu-i 
diluează forţa represivă, ridicându-i-o la o dimensiune sancţionatorie, tehnică şi pe 
fond artificială. Fără îndoială, această ambivalenţă a dreptului penal al mediului se 
află în centrul problemei eficacităţii sale. Insuficienţa provine, printre altele, din 
proiectarea sa ca un drept penal al societăţilor, care sunt primele vizate de 
sancţiunea de mediu, iar acesta rămâne cu precădere administrativ-pecuniară. 

Printre factorii care favorizează ineficacitatea sa se numără: limitele inerente 
ale acţiunii principiilor fundamentale ale dreptului penal în materie, dificultăţile în 
a aplica sancţiuni disuasive, a detecta infracţiunile şi a le proba existenţa materială 
şi latura subiectivă ş.a. În sensul opus, indicii sporirii eficacităţii dreptului penal al 
mediului sunt legaţi de recurgerea tot mai frecventă la incriminările generale spre 
atingerea obiectivului protecţiei mediului, crearea şi promovarea incriminărilor 
specifice, facilitarea probei ori agravarea pedepselor aplicabile. 

Concluzii. Eficacitatea dreptului constituie astăzi „un referent la modă al 
oricărei relaţii a ordinii juridice”35. Constituind mai mult decât un simplu mijloc de 

                                                 
34 J. Lasserre-Capdeville, Le droit pénal de l’environnement : un droit à l’apparence 

redoutable et à l’efficacité douteuse, în vol. „La sauvergarde de l’environnement et le droit pénal” 
(sous la dir. de R. Nerac-Croisier), Ed. Harmattan, Paris, 2005, p. 13. 

35 M. Mekki, K. Yoshida, L’efficacité et le droit. Essai d’une théorie génerale, Ed. Dalloz, 
Paris, 2010, p. 41. 
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evaluare a dreptului, ea permite determinarea „dreptului bun”, a-l aproba, contesta 
sau reforma. Dreptul trebuie să fie eficace altfel riscând să fie ilegitim36. Iar AED 
presupune răspunsul la întrebarea în ce măsură modalităţile de executare a lui sunt 
adaptate finalităţilor urmărite37. 

Eficacitatea „măsoară un rezultat în funcţie de un obiectiv în condiţii date”38. 
Fără acesta din urmă norma îşi pierde sensul, chiar valabilitatea. Respectivul 
obiectiv nu trebuie în mod necesar să fie enunţat în regulă, ci poate rezulta şi dintr-
o interpretare teleologică a acesteia, ceea ce face relativă eficacitatea, 
condiţionând-o de această operaţiune. Ea nu trebuie confundată cu efectivitatea; 
regula efectivă este regula aplicată, în timp ce regula eficace este cea a cărei 
aplicare permite, în cadrul unui grup social dat, atingerea obiectivelor vizate de 
autoritatea aflată la originea reglementării. Ori, pentru a face eficace o normă 
juridică de mediu, trebuie să se intervină adecvat în două momente: în amonte, cu 
ocazia elaborării regulii şi în aval, cu ocazia aplicării sale. Astfel, în amonte, de 
exemplu, se impune să se evite textele prea numeroase ori cu un conţinut prea 
general, care nu corespund exigenţelor de accesibilitate şi inteligibilitate, să se ţină 
seama de limitele „eficacităţii celor mai bune tehnici disponibile şi economia lor” 
ori ale costului economic acceptabil şi de starea cunoştinţelor ştiinţifice ale 
momentului, de evaluarea de mediu ş.a. 

În aval, eficacitatea regulii trebuie să poată fi măsurată, să facă obiectul 
evaluării, astfel încât, la nevoie, să fie corectată. 

Reflecţia asupra eficacităţii dreptului mediului nu poate face abstracţie de 
particularităţile conceptuale şi specificul realizării normelor sale. Obiectivele 
acestuia se întemeiază pe principii fundamentale speciale care imprimă o puternică 
dimensiune etică dreptului pozitiv, ceea ce face ca evaluarea eficacităţii 
reglementărilor sale să impună ridicarea analizei deasupra simplei utilităţi. Va fi 
eficace ceea ce va fi adaptat nu numai la obligaţiile pozitive înscrise în textele 
legale, ci şi la exigenţele superioare ale eticii ecologice. Din această perspectivă, 
instrumentalizarea bazată pe evaluări şi bilanţuri cifrate nu pot măsura totul; unele 
elemente ale viului le scapă, în mod natural; calitatea vieţii, ecosistemele nu sunt 
cifrabile, şi savantele calcule ale economiştilor pentru a monitoriza bunurile de 
mediu nu rămân, în cele mai multe cazuri, numai ipoteze de şcoală. Pentru a 
aprecia eficacitatea dreptului mediului, prin cercetarea faptului dacă normele şi 
instrumentele sale sunt bine adaptate scopurilor urmărite, se cuvin identificate 
semnificaţiile reale ale finalităţilor care le ghidează şi drepturile fundamentale care 
le sunt proprii. Problema centrală devine în această ultimă privinţă măsura în care 
acestea reprezintă deja o realitate juridico-socială, cu implicaţii practice 
corespunzătoare sau rămân simple proclamaţii de bune intenţii. 
                                                 

36 M. Mekki, K. Yoshida, lucr. cit., p. 42. 
37 J. Morand-Deviller, Avant-propos la vol. „L’efficacité du droit de l’environnement”; sous la 

direction de O. Boskovic, Ed. Dalloz, Paris, 2010, p. 1–2. 
38 F. Rangeon, Réflexion sur l’effectivité du droit, în vol. „Les usages sociaux du droit”, sous 

la direction de D. Lochak, CURAPP/PUF, 1989, p. 131. 
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Desigur, abordarea problematicii analizei eficacităţii dreptului în realizarea 
obiectivului protecţiei mediului presupune un câmp de reflecţie mai larg, complex, 
interdisciplinar. Astfel, dreptul în general şi dreptul mediului în special nu se poate 
sustrage acestei noi culturi a guvernanţei eficace, care integrează logica economică 
şi logica politică, făcând din performanţă un criteriu esenţial al bunei gestiuni, 
întemeiate pe obiective, evaluări, rezultate şi tinzând spre a responsabiliza mai mult 
actorii publici şi privaţi implicaţi. 
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IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA METODOLOGIEI JURIDICE 
DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ACESTEIA  

ÎN ANSAMBLUL ȘTIINȚELOR SOCIALE 

Andrei CONSTANTIN∗ 

Abstract: The juridical methodology constitutes a, objective reality, a necessity, that has aims 
to lead toward a growth of law contribution within the social sciences. 

The methodology represents the system of the most important general investigation 
principles, deducted from the system of the most general objectives law, connected to the 
General Theory of Law. That studies the juridical order, widely, in full, in order to a integrative 
knowledge. 

The juridical methodology has a wide applicability within the social sciences and represents 
the system of the most general principles of investigation in the juridical gnoseology – both 
epistemology, cognitive, praxiological, axiologic and hermeneutic. 

Key words: cognitive initiative, structural analysis, inter and pluridisciplinary approach, methods, 
proceedings, complementary, integrative knowledge, transdidciplinary and epistemological approach. 

1. Introducere 
În tabloul ştiinţеlor socialе, drерtul ocuрă un loc distinct atât рrin 

sреcificitatеa obiеctului său dе cеrcеtarе – rеalitatеa juridică, рartе comрonеntă a 
rеalităţii socialе – cât şi рrin rеlativa sa autonomiе mеtodologică. Ştiinţă dеsрrе 
sociеtatе, drерtul еstе o iрso ştiinţă social-umană.  

Ştiinţa drерtului studiază juridicul în toatе formеlе salе dе manifеstarе, dar, 
în рrimul rând, ca o dimеnsiunе inaliеnabilă a еxistеnţеi umanе în condiţii social-
istoricе dеtеrminatе.  

Dimеnsiunеa juridică a sociеtăţii еstе o rеalitatе asuрra cărеia sе aрlеacă, 
sрrе a-i cеrcеta lеgităţilе, rеgularităţilе, gеnеza şi modalităţilе dе imрlicarе şi 
dеtеrminarе a comрortamеntului uman, atât drерtul, cât şi altе comрonеntе alе 
sistеmului ştiinţеlor socialе (istoria, sociologia, еtica, рolitologia еtc.). 

                                                            
∗ Cercetător ştiinţific gr. III la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 

Academiei Române; e-mail: avocat.andreiconstantin@rdslink.ro. 
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Potrivit opiniilor unor autori1, ştiinţa drерtului (ştiinţеlе juridicе) – studiază 
lеgilе еxistеnţеi şi alе dеzvoltării statului şi a drерtului, instituţiilе рoliticе şi 
juridicе, formеlе lor concrеt-istoricе, corеlaţia cu cеlеlaltе comрonеntе alе 
sistеmului social, modul în carе instituţiilе рolitico-juridicе influеnţеază sociеtatеa 
şi suрortă, la rândul lor, influеnţă socială.  

Fiind dеtеrminat dе scoрuri carе sе imрun acţiunii, drерtul ca fеnomеn 
normativ rерrеzintă o tеntativă dе disciрlinarе, dе coordonarе a rеlaţiilor socialе, în 
vеdеrеa рromovării unor valori larg rеcерtatе dе sociеtatе, cum ar fi: рroрriеtatеa, 
siguranţa juridică şi sеcuritatеa libеrtăţilor individualе, sociеtatеa civilă еtc.  

Ştiinţa drерtului formulеază рrinciрiilе gеnеralе în baza cărora, drерtul îşi 
structurеază un mеcanism adеcvat, еficiеnt şi adaрtat реrmanеnt la scara omului 
rеal, concrеt, dе influеnţarе a comрortamеntului, în tеmеiul unor cеrinţе valoricе.  

Сa ştiinţă еxрlicativă, ştiinţa drерtului studiază natura juridicului, 
caractеristicilе salе structuralе, raрorturilе cu altе ştiinţе, lеgăturilе intеrnе alе 
sistеmului juridic.  

În fеlul acеsta, drерtul, ca şi cеlеlaltе ştiinţе socialе, rерrеzintă „o 
gеnеralizarе a еxреriеnţеi umanе într-un anumit sеctor dе activitatе şi conţinе o 
sеriе dе datе vеrificatе şi sistеmatizatе, un comрlеx dе noţiuni, catеgorii, concерtе 
şi рrinciрii, dar şi un ansamblu mеtodologic, în baza căruia fеnomеnеlе рot fi 
studiatе, invеstigatе”2. 

Сa ştiinţă cu statut şi рoziţiе sреcificе, ştiinţa drерtului analizеază un anumit 
domеniu al rеlaţiilor şi al structurilor socialе, domеniul рarticiрării oamеnilor la 
circuitul juridic, ca рurtători dе drерturi şi obligaţii juridicе, cu toatе consеcinţеlе 
cе dеcurg dе aici.  

Сooреrarеa oamеnilor în acеst domеniu vast al rеalităţii socialе imрlică 
intеrvеnţia drерtului în scoрul conducеrii şi al dirijării comрortamеntеlor, 
imрunându-lе rеguli normativе, modеlе, рrogramându-lе, într-un anumit sеns, 
acţiunilе şi limitându-lе, în tеmеiul unor raţiuni cе ţin dе coеxistеnţa libеrtăţilor, 
drерtul „absolut” dе manifеstarе.  

Ştiinţa drерtului nu sе oрrеştе la studiul normеi juridicе, al jurisрrudеnţеi, al 
contractului еtc. (nu sе confundă cu o еxеgеză a tеxtеlor normativе), еa suрunе 
unui amрlu рrocеs еxрlicativ contеxtul social-cultural în carе aрar şi îşi duc viaţa 

                                                            
1 Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura All, 1992; 

Boboş Gheorghe, Teoria generală a Dreptului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999; Dumitru 
Mazilu, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, 1999; Sofia Popescu, Teoria generală a 
dreptului, Editura Lumina Lex, 2000; Mihai Gheorghe, Fundamentele dreptului, Editura All Beck, 
vol. I-II-III, 2003–2004; Dan Claudiu Dănişor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Teoria generală a 
dreptului, Editura C.H. Beck, 2006; Nicolae Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Dan Claudiu 
Dănişor, Filosofía dreptului. Marile curente, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, 2007; Gheorghe Avornic, 
Elena Aramă, Boris Negru, Aurel Şorop, Teoria generală a dreptului, ed. a 3-a, Editura C.H. Beck, 
2008; Ion Craiovan, Tratat de teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, 2007. 

2 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, curs universitar, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 
2012, p. 9. 



3 Importanţa şi necesitatea metodologiei juridice 65 

normеlе şi instituţiilе juridicе, colaborând în acеst рrocеs cu toatе ştiinţеlе socialе – 
еconomia рolitică, istoria, sociologia, dеmografia, statistica еtc.  

În acеastă lumină, еstе grеu dе accерtat rеducеrеa întrеgului Drерt doar la 
normă, aşa cum рrocеdеază Κеlsеn, şi stabilirеa ca unic obiеct al ştiinţеi drерtului, 
norma juridică рrivită ca autointеrрrеtarе subiеctivă cu sеns juridic. 

 „Ştiinţa drерtului, scria la 1800 filosoful gеrman Scһеlling, е o ştiinţă рur 
tеorеtică. Еa еstе реntru libеrtatе еxact acеlaşi lucru ca mеcanica реntru mişcarе, 
реntru că dеducе acеl mеcanism natural, sub carе fiinţеlе libеrе рot fi gânditе ca 
atarе în raрorturi rеciрrocе, mеcanism carе, nеgrеşit, nu рoatе fi constituit dеcât 
рrin libеrtatе”3. 

În рofida unor рrеcizări foartе рuţin oрtimistе, ре carе lе făcеa acum 150 dе ani 
рărintеlе sociologiеi, Аugustе Сomtе, рotrivit cărora, drерtul nеfiind ştiinţă va trеbui să 
disрară, ştiinţa drерtului s-a dеzvoltat реrmanеnt, în рas cu cеrcеtărilе ştiinţificе cеlе 
mai noi. Рrofеticе în acеst sеns nе aрar acum cuvintеlе scrisе în 1860, dе cătrе Тitu 
Μaiorеscu: „Ştiinţa juridică еstе una dе cеl mai înalt intеrеs, nu numai реntru unul şi 
altul, ci în gеnеral, astfеl încât liрsa dе intеrеs реntru еa trеbuiе рrivită ca еxрrеsiе a 
unui caz absolut nеştiinţific” şi mai dерartе: „(...) реntru omul dе sрirit, ştiinţa drерtului 
еstе cеa mai рlină dе sрirit şi cеa mai intеrеsantă”4.  
 

2. Câteva argumente privind importanţa şi necesitatea metodologiei juridice 
Problematica metodologiei juridice, a demersului metodologic în general, 

implică o abordare complexă, de largă sinteză, fiind primordială şi mereu de 
actualitate în cadrul oricărei cercetări ştiinţifice – şi implicit în domeniul ştiinţei 
dreptului. 

Aceasta contribuie la perfecţionarea mijloacelor de cunoaştere a fenomenelor şi 
proceselor care îi constituie obiectul, asigurând ridicarea nivelului cunoaşterii 
ştiinţifice. 

Importanţa şi necesitatea metodologiei juridice rezidă în primul rând din 
faptul că se înscrie în preocuparea continuă de înnoire, completare şi eficientizare a 
metodelor de cercetare, de reevaluare a modalităţilor tradiţionale de cercetare. 

Se cuvine a sublinia că această necesitate de reexaminare critică a 
modalităţilor tradiţionale de cercetare este impusă din mai multe considerente: 

• Ce decurg în primul rând din necesităţi de ordin practic, dar şi de 
verificare a tezelor metodologice; 

• În al doilea rând, este reclamată de necesitatea explicării şi verificării 
procedeelor şi instrumentelor de investigare; 

• Nu în ultimul rând, decurge din necesitatea integrării ştiinţelor juridice în  
ansamblul ştiinţelor sociale, ceea ce presupune o cercetare complexă – 
inter şi pluridisciplinară. 

                                                            
3 Ibidem, p. 9. 
4 Epistolar, 1856–1864, preluat din Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, curs 

universitar, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 9–10. 
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Acest mod de abordare – „deschis”, a fost de altfel susţinut argumentat în 
literatura de specialitate, în sensul că, utilizarea metodelor specifice ale mai multor 
ştiinţe (sociologiei, etnologiei, sociologiei juridice, istoriei şi filosofiei dreptului, 
etc.), sunt în măsură să răspundă mai bine atât în găsirea celor mai adecvate 
instrumente ale cunoaşterii ştiinţifice, cât şi pentru asigurarea concordanţei cu 
realităţile şi cerinţele eficienţei sociale. 

Cercetarea complexă – inter şi pluridiscplinară, şi-a dovedit din ce în ce mai 
mult viabilitatea în practică – fapt ce ne îndreptăţeşte a considera că aceasta este în 
măsură a ne putea conduce la o finalitate, la a ne oferi un răspuns practic concret şi 
cât mai aproape de realitate. Aceasta pentru faptul că, „orice ştiinţa la un moment 
dat, este, „provizorie” şi mereu aptă de noi dezvoltări prin deschiderea spre 
filosofia epocii, spre marile orientări metodologice actuale, spre experienţa ştiinţei 
şi a spiritului ştiinţific al timpului istoric în care trăim, spre socialitatea şi 
normativitatea contemporană”5. 

Prin urmare, ar fi greşit a se susţine în mod exclusivist folosirea unei metode 
unice, sau legitimitatea unei metode dominante într-o anumită ramură ştiinţifică în 
detrimentul alteia – adică a recurge la o abordare trunchiată, unilaterală şi 
împotmolirea într-un extremism metodologic. 

Pe de altă parte, metodologia juridică este de natură şi are menirea de a conduce 
la creşterea contribuţiei dreptului în ansamblul ştiinţelor socio-umane în procesul 
conducerii ştiinţifice a vieţii sociale şi cu atât mai mult indispensabilă, în contextul 
apariţiei noilor metode, de analiză şi decizie, de prelucrare automată a datelor6. Avem 
în vedere inclusiv „informatica juridică” sau „informatica dreptului”. 

Metodologia juridică are aplicabilitate în gnoseologia juridică, fiind strâns legată 
de epistemologia juridică, privită ca teorie a cunoaşterii ştiinţifice a  dreptului – şi 
căreia i se recunoaşte, din ce în ce mai mult statutul de ştiinţă juridică autonomă. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru sociologia juridică – ce are ca obiect de 
studiu fenomenul social – pe care îl reprezintă dreptul şi pentru oricare altă ştiinţă 
autentică a dreptului care – „nu acceptă o distincţie netă între o ştiinţă a dreptului 
pozitiv şi o ştiinţă a fenomenelor sociale juridice”7. 

Prеoсuparеa pеntru pеrfесţionarеa mеtodеi a dus la apariţia ştiinţеi dеsprе 
mеtodă – mеtodologia.  

Disсiplina Mеtodologia сеrсеtării juridiсе arе drеpt obiесtiv prinсipal 
сunoaştеrеa  problеmеlor fundamеntalе alе mеtodologiеi dе сеrсеtarе ştiinţifiсă, сu 
instrumеntеlе dе сеrсеtarе modеrnе, „pеntru a stabili сauzеlе fеnomеnеlor juridiсе 
şi a fundamеnta soluţiilе juridiсе la sсară naţională şi intеrnaţională”8.  

                                                            
5 Ion Craiovan, Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2010, p. 334. 
6 Sofia Popescu, Dragoş Iliescu, Probleme actuale ale metodologiei juridice, I.C.J., Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 5–24. 
7 Sofia Popescu, Sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Buc., 2001, p. 22. 
8 Adriana Motoroiu, Teoria generală a drepturilor omului, suport de curs, Universitatea 

Valahia, Târgoviște, 2010, p. 14–18. 
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Αсеasta еstе „dе natură să сontribuiе la formarеa сapaсităţii dе invеstigarе şi 
la сrеştеrеa pеrformanţеlor şi prеstigiului viitorilor jurişti, la sporirеa еfiсiеnţеi 
aсtivităţii lor”9.  

Mеtodologia rеprеzintă sistеmul сеlor mai gеnеralе prinсipii dе invеstigaţiе, 
dеdusе din sistеmul сеlor mai gеnеralе lеgi obiесtivе.  

Mеtoda privеştе fiе un anumit prinсipiu mеtodologiс (mеtoda partiсulară), 
fiе un proсеdеu tеhniс oarесarе (mеtoda individuală).  

O mеtodă, în sеnsul adеvărat al сuvântului, trеbuiе să fiе dеtеrminată dе 
însuşi obiесtul сеrсеtării ştiinţifiсе, trеbuiе să сorеspundă lеgilor aсеstuia.  

Întrе divеrsеlе trеptе mеtodologiсе – gеnеrală, partiсulară, singulară – sе 
stabilеsс raporturi сomplехе, în сadrul сărora sе pot distingе aspесtе сaraсtеristiсе 
lеgăturii dintrе gеnеral şi partiсular, dintrе partе şi întrеg, dintrе proсеs şi momеnt, еtс. 

O bună сunoaştеrе, ехpliсarе şi intеrprеtarе a drеptului (a fеnomеnului 
juridiс) rесlamă o mеtodologiе сorеspunzătoarе, în baza сărеia, să sе rеalizеzе o 
înţеlеgеrе ştiinţifiсă a mесanismului aсţiunii soсialе a drеptului, a funсţiilor lui, a 
еsеnţеi, сonţinutului şi formеi salе, a lеgăturilor salе multiplе сu soсiеtatеa. 
 

3. Analiza conceptuală a metodologiei, cu specială privire asupra metodologiei 
juridice 
 În unele dicţionare10, în sens generic – cuvântul metodă mai înseamnă – 
„mod de cercetare, de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective; mod 
(manieră de a proceda, procedeu sau ansamblu de procedee folosite în vederea 
cunoaşterii unui obiect, mod de cunoaştere); mod organizat, sistematic, de lucru 
sau de gândire”. 
 În ce priveşte termenul de metodologie, potrivit dicţionarelor citate – constă 
în ansamblul metodelor de cercetare folosite într-o ştiinţă. 
 Există desigur în literatura de specialitate multe alte definiţii date metodei şi 
respectiv metodologiei juridice. 

În Dicţionarul enciclopedic de teorie şi sociologie a dreptului11 sunt relevate 
alte definiţii şi conotaţii conceptuale, precum: 

 Metodologia juridică este studiul  procedeelor şi metodelor pe care 
juriştii sunt chemaţi să le practice în activităţile lor de cercetare, creare şi 
aplicare a dreptului şi, în mod mai general, pentru a putea ajunge la 
soluţionarea problemelor juridice. 

 Metodologia presupune metode adecvate, fundamentate pe logica 
diverselor raţionamente, a instrumentelor tehnice, a clasificărilor, a 
calificărilor pe o terminologie precisă, a tehnicilor de exprimare adecvate. 

                                                            
9 Tudorel Butoi, Metodologia cercetării juridice (note de curs), 2009, p. 10–11. 
10 A se vedea spre exemplu Mic dicţionar enciclopedic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1978; Dicţionarul general al limbii române, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987. 
11 André Jean Arnaud et al., Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 

Paris, Librarie General de Droit et de Jurisprudence, 1993, p. 373–376. 
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Aceasta implică procedee determinate de informare, de coordonare, de 
interpretare.  

 Metodologia juridică are ca obiect căile şi mijloacele care permit, în 
funcţie de scopurile urmărite şi de coerenţa internă a ordinii juridice, să se 
obţină rezultatele dorite, în modul cel mai economic şi mai eficient, cu 
grija constantă pentru securitatea juridică. 

 Metodologia juridică este parte a logicii, ce are ca obiect de studiu 
metodele de elaborare şi aplicare a dreptului; tehnica activităţii de 
elaborare a textelor, de studiere a dreptului, deciziei jurisdicţionale, 
practicii juridice. 

 Metodologia juridică (ştiinţa metodei) – este legată de specializarea 
diferitelor discipline juridice, sisteme juridice, de principiile generale ale 
dreptului, de instrumentele şi mecanismele de concepţie, înţelegere şi 
aplicare a dreptului, categorii şi instituţii ale aparatului judiciar, de 
procedeele de interpretare a dreptului, de diverse tehnici de reglementare 
a relaţiilor sociale. 

 Metodologia juridică – este în contact direct cu sistemul juridic, cu 
realitatea concretă, altfel spus – cu fenomenologia dreptului. 

Prin conţinutul său – preponderent tehnic, nu se limitează la un studiu 
descriptiv, punctual, al dreptului pozitiv. Metodologia îşi îndreaptă atenţia şi către 
epistemologia juridică – disciplină consacrată studierii modului de cunoaştere a 
dreptului, a problemelor fundamentale, de înţelegere a valorii filosofice a 
metodelor. Aceasta pentru că, „ideea de metodă este inerentă reflecţiei filosofice”12. 

 De asemenea, metodologia juridică se racordează la teoria generală a 
dreptului, care studiază ordinea juridică, în întregul său. 

 Obiectul esenţial al metodologiei juridice, constă în aplicarea dreptului 
(praticabilité du droit), găsirea şi aplicarea soluţiilor de drept la situaţii 
particulare de fapt. 

 Ştiinţa metodelor (metodologia juridică) trebuie să studieze mai întâi 
întregul arsenal de instituţii, norme, instrumente şi metode care privesc 
toate activităţile juridice, studiul conceptelor şi categoriilor juridice, 
metodelor adecvate, sancţiunilor, mecanismelor jurisdicţionale, principiilor 
generale, metodelor de interpretare a limbajului juridic. 

 Întreaga activitate juridică implică fixarea obiectivelor, determinarea 
operaţiilor, în vederea alegerii instrumentelor potrivite care vor fi utilizate 
într-o manieră ordonată. 

Punerea în aplicare a acestora, în activităţi diferite – legislative, jurisdicţionale, 
administrative, variază după obiect şi situaţia diferită de a fi tratată (este vorba de 
metodologia aplicată). 

                                                            
12 Ion Craiovan, Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2010, p. 335.  
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Aşa cum este vorba de cercetare, de metodologia de elaborare a normelor de 
drept, de metodologia de aplicare a dreptului, condiţiile, modalităţile şi scopurile 
(fidelitatea) utilizării aceloraşi concepte, aceloraşi mecanisme şi instrumente – 
metodele sunt aceleaşi, însă aplicate diferit.  

Un alt exemplu: autorii Ioan Ceterchi şi Ion Craiovan13, prin metodă înţeleg 
„un ansamblu concertat de operaţii intelectuale (ce pot consta din principii, 
norme) – care sunt folosite pentru atingerea unuia sau mai multor obiective 
privind cunoaşterea unui fenomen – scop în care pot fi folosite şi anumite procedee 
tehnice, care sunt auxiliare ale metodelor şi nu trebuie confundate cu acestea”. 

Într-o altă lucrare ştiinţifică14 – metodologia juridică este definită „ca sistem 
al acelor factori de relativă invarianţă într-un număr suficient de metode, factori ce 
au ca obiect raporturile, legăturile, relaţiile ce se stabilesc între diferite metode în 
procesul cunoaşterii fenomenului juridic”. 

Potrivit opiniei profesoarei Sofia Popescu15, metodologia juridică – este 
„ansamblul de norme de selecţionare, coordonare şi apreciere a avantajelor şi 
dezavantajelor metodelor reprezentând procedeele necesare demersului ştiinţific în 
domeniul dreptului”. 

Opţiunea autoarei pentru această definiţie, are ca punct de plecare faptul că 
„metodele diferă ca grad  de abstractizare, ca arie de aplicare, ca validitate, ca grad 
al preciziei pe care o pot oferi cercetării ştiinţifice, ca posibilitate de a contribui la 
realizarea unor obiective practice, în funcţie de etapa în care se situează utilizarea 
lor, ceea ce justifică pe deplin dezvoltarea unei metodologii juridice”. 

Aceeaşi autoare consideră că, preocupările privind metodologia juridică sunt de 
multe ori legate de elaborarea dreptului, de activitatea legislativă16 – motiv pentru care 
trebuie reţinute precizările făcute de Constantin M. Stamatis17 în sensul că, 
metodologia juridică îmbracă multiple forme, iar conţinutul şi orientarea ei poartă 
amprenta relativităţii istorice, ea nefiind nici neutră, din punct de vedere axiologic. 

Într-un mod plastic şi sugestiv, autorul mai sus-amintit constata că – „în 
domeniul ştiinţelor umane, aşa cum este şi ştiinţa dreptului, conştiinţa metodologică nu 
este inocentă din punct de vedere social, amestecându-se cu atitudini etico-politice, cu 
interesele cunoaşterii, cu viziuni asupra lumii şi chiar incompatibile între ele. Premisele 
filosofice ale metodologiei juridice sunt legate de o viziune globală pe care o are 
fiecare dintre noi asupra dreptului, politicii şi societăţii”. 
                                                            

13 Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura All, 
Bucureşti, 1996, p. 12. 

14 A se vedea Nicolae Popa, Augustin Răducanu, Quelques considérations sur la notion de la 
méthodologie juridique, în Analele Universităţii Bucureşti, Drept, 1983, nr. 2, p. 34. 

15 A se vedea pe larg Sofia Popescu, Dragoş Iliescu, Probleme actuale ale metodologiei 
juridice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, op.cit., p. 5 şi urm. 

16 A se vedea Sofia Popescu, Cercetări de metodologie juridică în sprijinul activităţii de 
elaborare a dreptului, în Studii de drept românesc, an 11 (44), nr. 1–2, Bucureşti, 1999, p. 8. 

17 Constantin M. Stamatis, Argumenter en droit. Une théorie critique de l’argumentation 
juridique, Edition Publisud, 1995, p. 9–10. 
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Un punct de vedere asemănător l-a exprimat şi regretatul profesor Ioan 
Ceterchi18, potrivit căruia „perfecţionarea metodologiei juridice, în contextul 
căreia, metodele de cercetare în drept  nu trebuie înţelese în mod izolat, ci în 
interdependenţa şi complementaritatea lor. Folosindu-le astfel, cercetarea 
ştiinţifică juridică, atât cea fundamentală, preponderent teoretică, cât şi cea 
aplicativă are garanţia obţinerii unor rezultate valoroase şi utile”. 

În opinia profesorului N. Popa19, metodologia reprezintă „sistemul celor mai 
generale principii de investigaţie, deduse din sistemul celor mai generale legi 
obiective. Metoda priveşte fie un anumit principiu metodologic (metoda particulară) 
fie un procedeu tehnic oarecare (metoda individuală). Ea apare ca un mijloc eficace al 
gândirii, în mod special operează pe bază metodică în gândirea ştiinţifică. 

O bună cunoaştere, explicare şi interpretare a dreptului (a fenomenului 
juridic) reclamă o metodologie corespunzătoare în baza căreia se realizează o 
înţelegere ştiinţifică a mecanismului acţiunii sociale a dreptului, a funcţiilor lui, a 
esenţei, conţinutului şi formei sale, a legăturilor sale multiple cu societatea”. 

Personal, apreciez că din toate aceste definiţii date metodologiei juridice de 
către autorii mai sus citaţi, se desprind câteva idei principale, pe care le-aş putea 
sintetiza astfel: 

Metodologia juridică este o activitate ştiinţifică din domeniul dreptului 
ce constă în selecţionarea şi utilizarea unui ansamblu de norme, metode şi 
procedee de cercetare, prin care se urmăreşte – după un plan organizat şi 
sistematic, cunoaşterea şi explicarea fenomenului juridic precum şi a tuturor 
factorilor ce-i influenţează şi determină evoluţia, în vederea atingerii unor 
obiective şi scopuri sociale concrete – atât în elaborarea, cât şi în aplicarea 
normelor şi principiilor juridice. 
 

4. Concluzii 
 Metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului, cât şi a altor 

ştiinţe, presupune o abordare complexă, inter şi pluridisciplinară, de largă sinteză, 
în vederea valorificării demersului cognitiv al ştiinţelor juridice, apt să ofere cele 
mai eficiente mijloace de cunoaştere, pentru a conduce spre soluţiile practice 
adecvate, în sprijinul acţiunii sociale. 

 Pe de altă parte, demersul metodologic – mereu de actualitate, este 
primordial în orice domeniu al cercetării ştiinţifice, motivat de necesitatea unei 
permanente reevaluări a metodelor, procedeelor şi instrumentelor tradiţionale de 
cercetare în acord cu cele moderne, de înnoire şi completare a acestora în scopul 
eficientizării cunoaşterii. 

 Metodologia juridică are o largă aplicabilitate în cadrul ştiinţelor sociale 
şi reprezintă sistemul celor mai generale principii de investigaţie în gnoseologia 
                                                            

18 Apud Ion Craiovan, Metodologia juridică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005, p.17 
19 A se vedea Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1996, p. 

21–25. 
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juridică – atât din punct de vedere epistemologic, cognitiv, praxiologic, axiologic 
cât şi hermeneutic. 

 Cercetarea ştiinţifică în domeniul dreptului presupune o analiză structurală a 
fenomenului juridic, a modalităţilor de manifestare a acestuia, care se regăsesc apoi în 
construcţiile de maximă generalitate, pe care teoria generală a dreptului (ca ştiinţă 
fundamentală în domeniu), le realizează prin funcţiile sale – teoretică şi de ameliorare a 
metodologiei tehnicii şi practicii dreptului, a interpretării şi tehnicii legislative, oferind 
instrumente epistemologice apte a soluţiona problemele practice. 

 O cercetare ştiinţifică de ramură, nu poate face abstracţie de abordarea 
pluri şi interdisciplinară, ori respingerea unor metode şi tehnici specifice altor 
domenii şi/sau a metodologiilor particulare. 

 Integrarea ştiinţei juridice, mai ales în contextul prezent, nu poate fi scoasă în 
afara socialului şi de asemenea, legitimitatea utilizării oricărei metode – fie din 
domeniul dreptului ori al oricărei ştiinţe – nu trebuie să se facă într-un mod exclusivist. 

 Complementaritatea, coexistenţa şi conjugarea utilizării a o serie de 
metode, tehnici, mijloace şi instrumente auxiliare, specifice altor ramuri ale ştiinţei, 
constituie o realitate obiectivă, o necesitate, care poate oferi cele mai eficiente 
mijloace de cunoaştere. 

 În orice demers – indiferent de domeniul de cercetare, interacţiunile 
obiective între diferite ramuri ale ştiinţei, sunt absolut necesare şi indispensabile 
cercetării ştiinţifice, implicând nu numai o abordare epistemologică transdisciplinară, 
ci şi o cunoaştere integrativă. 

 În cadrul metodologiei juridice, problematica interpretării normelor 
juridice (ca aplicaţie a acesteia), ocupă un loc de maximă importanţă privind 
momentul crucial de aplicare al dreptului şi de transpunere în viaţă a acestuia în 
situaţii concrete. Fără interpretare juridică – atât în procesul de elaborare al 
normelor juridice cât şi de aplicare, dreptul nu ar putea fi realizat, interpretarea 
asigurându-i o unitate sistemică şi o continuă evoluţie. 

 Problematica metodologiei cercetării ştiinţifice, reclamă tot mai mult 
studii de specialitate şi analize logico-structurale de aplicabilitate. 

 Folosirea unei metode unice sau legitimitatea utilizării numai a unei 
metode dominante într-o anumită ramură ştiinţifică, nu poate conduce decât la un 
extremism metodologic. În aceeaşi ordine de idei, se cuvine a sublinia faptul că, 
nicio metodă, tehnică sau vreun procedeu de investigare şi cunoaştere, nu poate fi 
folosită în mod exclusivist, şi nu i se poate acorda o prioritate distinctă. Alegerea, 
selectarea, corelarea metodelor şi tehnicilor de investigare folosite în atingerea 
optimă a scopului şi obiectivului cercetării, constituie o problemă prioritară în 
cadrul oricărui demers ştiinţific. 

 Nicio metodă, tehnică, mijloc şi instrument de analiză şi cunoaştere din 
câmpul metodologic al ştiinţelor sociale, nu are o valoare sau o prioritate 
prestabilită. Similar mijloacelor de probă judiciare (indiferent de natura cauzei), 
acestea nu au o ierarhie ori valoare distinctă, nici în administrare, nici în admitere, 
toate fiind într-o strânsă corelaţie / coroborare. 
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CONTRACTUL DE MUNCĂ  
DEGHIZAT ÎNTR-UN CONTRACT CIVIL 

Raluca DIMITRIU* 

Abstract: The object of labour law is directly related to the limits of the employment contract. 
The definition of this contract and the precise identification of it lead to identifying the limits of the 
protection offered by labour law. However, sometimes these boundaries are difficult to draw, 
especially when the work is done under a civil contract, but characterized by a certain dependency 
relationship, or when the contract of employment itself is disguised in a civil contract. 

Therefore, we analyze a number of criteria for identifying the employment relationship, which can 
be used in order to disclose the contract of employment, regardless of the name given to it by the parties. 

In this context, the paper aims to describe the operation of simulation in terms of labour relations 
and the practical conditions required for bringing an action to set aside a simulated transaction.  

In the analysis undertaken, we formulated a series of de lege ferenda proposals, in order to 
ensure a more accurate workers’ protection in the event of concluding an employment contract 
disguised in a civil one. 

Key words: employment contract, labour relation, para-subordinated work, simulation.  

1. Raportul de muncă/relaţia de muncă 
Dintre categoriile de raporturi juridice în temeiul cărora se prestează munca, 

constituie raporturi de muncă cele întemeiate pe un contract individual de muncă 
(obiect al dreptului muncii stricto sensu), ca şi raporturile de muncă încheiate cu 
persoane care acţionează în numele unei puteri publice: raporturile de serviciu ale 
funcţionarilor publici, raporturile magistraţilor sau raporturile juridice ale demnitarilor. 

În plan internaţional, conceptul de „relaţie de muncă”, utilizat de 
Recomandarea 198/2006 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 1 , priveşte un 
segment din raporturile de muncă, anume cele întemeiate pe un contract negociat 
(în perimetrul reglementărilor legale) de către părţi. Recomandarea nu priveşte 
aşadar raporturile de serviciu, nici raporturile de muncă ale magistraţilor sau ale 
demnitarilor. În schimb, ea acoperă, pe lângă raporturile întemeiate pe contracte 

                                                 
* Cercet. şt gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, e-mail: 

raluca_dimitriu@yahoo.com 
1  Recomandarea 198/2006 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la relaţia de 

muncă, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO CODE:R198 
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individuale de muncă, şi anumite raporturi juridice cu aparenţă de raporturi civile, 
dar cu esenţă de raporturi de muncă. 

Punctul de plecare al acestei recomandări îl reprezintă constatarea faptului că 
există situaţii în care aranjamentele contractuale ale părţilor pot conduce la privarea 
lucrătorilor de protecţia la care, dacă ar fi părţi ale unei relaţii de muncă, ar avea 
dreptul. În plus, de vreme ce dreptul muncii a dobândit o dimensiune transnaţională, 
în condiţiile de mobilitate a lucrătorilor, este posibil ca ceea ce pe teritoriul statului 
de provenienţă reprezenta relaţie de muncă să nu aibă aceeaşi calificare pe teritoriul 
statului unde lucrătorul îşi desfăşoară activitatea. Ca urmare, în optica Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, ar trebui să existe un fond comun de reguli, aplicabile în 
toate sistemele de drept, pentru identificarea unei relaţii de muncă şi distingerea sa 
de alte tipuri de raporturi juridice cu care poate fi confundată. 

Ca urmare, în sinteză, putem afirma că există următoarele categorii de 
raporturi juridice: 

– raporturi juridice fundamentate pe un contract individual de muncă, ce 
formează obiect al dreptului muncii stricto sensu; 

– raporturi de muncă ce exced perimetrul dreptului muncii, fundamentate pe 
acte administrative, cum sunt cele în temeiul cărora îşi desfăşoară 
activitatea funcţionarii publici, magistraţii sau demnitarii. Acestea nu 
constituie „relaţii de muncă”, în înţelesul Recomandării Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii; 

– raporturi juridice cu un pronunţat caracter de subordonare, care deşi 
aparţin sferei dreptului civil generează o vulnerabilitate a celui ce lucrează 
similară vulnerabilității salariaţilor. Aceasta este munca zisă „para-
subordonată”, ce constituie în alte sisteme de drept obiect al unei 
„prelungiri” a dreptului muncii, menite să îi protejeze într-o oarecare 
măsură și pe cei ce lucrează în temeiul unor astfel de contracte zise civile. 
La noi, această categorie de lucrători nu este (încă) avută în vedere de 
dreptul muncii; 

– raporturi juridice de muncă, bazate pe contracte de muncă, deghizate însă 
în contracte civile. Acestea constituie „relaţii de muncă”, în înţelesul 
Recomandării Organizaţiei Internaţionale a Muncii, iar natura lor reală 
poate (sau ar trebui) să fie devoalată prin utilizarea unui set de criterii 
considerate caracteristice pentru contractul de muncă. 

În cele ce urmează ne vom referi la această din urmă categorie de raporturi 
juridice, la criteriile de identificare a acestora, la măsura în care le putem considera 
expresii ale instituţiei simulaţiei în dreptul muncii şi la modalităţile în care acestea 
pot fi readuse în sfera de reglementare şi protecţie oferite de dreptul muncii. 

 
2. Criterii de identificare a contractului de muncă în dreptul comparat 
Constatarea că, uneori, contracte denumite civile de către părţi pot ascunde 

contracte de muncă nu este de dată recentă. Proliferarea acestora a condus la 
declanşarea unei adevărate lupte la nivel naţional şi internaţional împotriva falsei 
„etichetări” a contractelor de muncă. Astfel, contractele civile ce ascund în realitate 
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contracte de muncă se află de decenii în atenția Organizației Internaționale a 
Muncii, care apreciază că, dacă raportul juridic intervenit între părţi are 
configuraţia unui raport de muncă, denumirea dată în concret de către acestea 
contractului încheiat nu mai prezintă importanţă (principiul prevalenței faptelor). 
Recomandarea 198/2006 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cuprinde o serie de 
criterii după care raportul de muncă ar putea fi identificat, chiar dacă el a fost 
denumit de către părţi raport civil. Aceste criterii sunt: 

(a) faptul că activitatea: 
– se efectuează în conformitate cu instrucțiunile și sub controlul angajatorului, 
– presupune integrarea lucrătorului în organizarea întreprinderii, 
– se realizează exclusiv sau în principal în beneficiul unei alte persoane; 
– trebuie să fie efectuată personal de către lucrător,  
– se efectuează după un program de lucru specific,  
– la un loc de muncă specificat,  
– activitatea presupune o anumită durată și are o anumită continuitate, 
– necesită disponibilitatea lucrătorului, 
– implică furnizarea de instrumente, materiale și echipamente de către 

angajator; 
(b) faptul că remuneraţia lucrătorului: 
– este plătită periodic; 
– constituie singura sursă sau sursa principală de venituri a acestuia, 
– include asigurarea de plată în natură, cum ar fi hrană, cazare sau transport; 
– se realizează în condiţiile recunoaşterii unor drepturi specifice, cum ar fi 

dreptul la repaus săptămânal şi concediu anual,  
– include plata de către angajator a diurnei în caz de deplasare; 
– în condiţiile absenţei riscului financiar pentru lucrător. 
Criteriile de identificare a relaţiei de muncă au o valoare inderogabilă, de 

aceea prevalează în raport cu voinţa părţilor. După cum s-a arătat, „voinţa părţilor 
nu are puterea de a scoate lucrătorul de sub statutul social la care este îndrituit, ca 
urmare a condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea2”. 

Aceste criterii sunt preluate, legal sau jurisprudenţial, în majoritatea 
sistemelor europene de drept. Pot constitui asemenea criterii3: 

a) subordonarea organizaţională, care presupune puterea de direcţie şi 
control a uneia dintre părţi asupra activităţii celeilalte. În cele mai multe sisteme de 
drept se socoteşte suficientă existenţa posibilităţii unui astfel de control, chiar dacă 
acesta nu este în fapt exercitat efectiv4.  

                                                 
2 Isabelle Daugareilh, Protection of Working Relationship in France, în F. Pennings, C. Bosse 

(eds.), „The Protection of Working Relationships. A Comparative Study”, Wolters Kluwer, 2011, p. 66. 
3 European Network of Legal Experts in the field of Labour Law, Characteristics of the 

Employment Relationship, Thematic Report, October 2009. 
4  Constituie exemple în acest sens: Finlanda, Germania, Olanda, Portugalia. În plus, 

instrucţiunile nu trebuie neapărat să fie permanente, ci lucrătorul poate păstra o anume marjă de 
autonomie, fără ca aceasta să împiedice calificarea relaţiei juridice ca fiind de muncă (Luxemburg). A 
se vedea, “Characteristics of the Employment Relationship”, Thematic Report, op. cit., p. 17. 
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În raport cu subordonarea, celelalte criterii apar ca secundare. Această 
poziţie privilegiată a subordonării organizatorice sau al dependenţei poate fi întâlnit 
în toate sistemele europene de drept5. 

Pentru recalificarea unui raport juridic, ca fiind de muncă, nu ar fi aşadar 
necesară proba vreunui ordin pe care beneficiarul muncii să îl fi dat lucrătorului. Ar 
fi suficientă proba posibilității de a da un astfel de ordin, fie ea şi nefructificată. De 
altfel, există categorii de înalţi specialişti cărora angajatorul nici nu ar avea 
cunoştinţele necesare pentru a le da instrucţiuni precise privind modul de prestare a 
muncii; aceasta nu îi face însă într-o mai mică măsură salariaţi şi nu diminuează 
dimensiunea de subordonare (chiar şi latentă). 

Uneori, piedica în calea exercitării direcţiei şi a controlului de către 
angajator nu o constituie gradul de specializare a salariatului, ci locul prestării 
muncii. În cazul tele-salariaţilor şi al lucrătorilor la domiciliu, angajatorul nu este 
în general de faţă atunci când munca este prestată, astfel încât subordonarea este 
mai puţin vizibilă. Aceasta nu înseamnă însă că ea nu există; 

b) integrarea celui ce prestează activitatea în organizaţia angajatoare constituie 
un criteriu principal sau (mai rar) secundar în identificarea relaţiei de muncă; 

c) plata periodică a remuneraţiei; 
d) utilizarea de către lucrător a bazei materiale a angajatorului. Acest criteriu 

poate fi întâlnit adesea nu ca un criteriu distinct, ci ca o probă a relaţiei de 
dependenţă organizatorică, iar uneori chiar economică faţă de beneficiarul muncii6; 

e) absenţa riscului financiar etc.. 
Unele deosebiri pot fi întâlnite cât priveşte dreptul lucrătorului de a delega 

activitatea: dacă unele sisteme de drept consideră un astfel de drept incompatibil cu 
relaţia de muncă, ce se poate executa numai personal de către lucrător, în alte sisteme 
„clauzele de substituire” sunt larg acceptabile, inclusiv în relaţiile de muncă. 

În unele sisteme de drept este configurat profilul relaţiei de muncă, ce 
impune o prezumţie legală de contract individual de muncă. Astfel, în Olanda, un 
contract încheiat pe o durată mai mare de 3 luni, pentru cel puţin 20 de ore pe lună, 
este prezumat (relativ) a fi de muncă7.  

În alte sisteme de drept prezumţia de relaţie de muncă se naşte nu din modul 
de executare a muncii, ci din chiar domeniul acesteia. Astfel, în Belgia, farmaciştii 
şi agenţii comerciali sunt prezumaţi a lucra pe baza unui contract de muncă; în caz 
de litigiu, îi revine beneficiarului muncii sarcina de a dovedi că în realitate 
contractul intervenit între părţi este civil. 

Legislaţia germană a muncii nu cuprinde o definiţie a conceptului de salariat 
sau de relaţie de muncă (Arbeitsverhältnis); a revenit astfel exclusiv jurisprudenţei 
sarcina de a le configura. „Gradul dependenţei personale” a lucrătorului de beneficiarul 
                                                 

5 Idem, p. 16. 
6 Cu titlu de criteriu secundar.  Spre exemplu, Legea finlandeză a contractelor de muncă prevede în 

secţiunea nr. 1, teza 3, că simplul fapt că lucrătorul îşi foloseşte propriile unelte şi echipamente nu înlătură 
posibilitatea ca raportul său juridic să fie calificat de instanţă ca fiind de muncă dependentă.  

7 „Characteristics of the Employment Relationship”, Thematic Report, op. cit., p. 10. 
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muncii a fost privit drept criteriul decisiv, la rândul său determinat de integrarea 
lucrătorului în structura organizatorică a unităţii angajatoare, obligaţia sa de a urma 
instrucţiunile beneficiarului muncii (îndeosebi în ceea ce priveşte durata acesteia, 
modul şi locul de desfăşurare), obligaţia de prestare personală a muncii personal etc. 
Curtea Federală a Muncii (Bundesarbeitsgericht) a decis că aprecierea trebuie să se 
facă de la caz la caz; nu există criterii abstract-aplicabile în toate relaţiile de muncă8. 

Art. 12 din Codul portughez al muncii, aprobat prin Legea nr. 7/2009, 
prevede prezumţia existenţei unui contract de muncă dacă una sau mai multe dintre 
următoarele condiţii sunt îndeplinite: 

– activitatea se desfăşoară într-un loc determinat de beneficiarul acesteia; 
– echipamentele şi uneltele de lucru sunt puse la dispoziţie de către 

beneficiarul muncii; 
– persoana care lucrează respectă un program de lucru, o oră de începere şi 

de încetare a activităţii – impuse de beneficiarul muncii; 
– prestatorul activităţii beneficiază de o remuneraţie periodică; 
– prestatorul activităţii îndeplineşte şi funcţii de conducere în companie. 
În Italia, criteriile de identificare a relaţiei de muncă constituie o construcţie 

jurisprudenţială. Curtea supremă (Cassazione civile, sezione lavorro) utilizează 
elemente ca: 

– integrarea în afacerea angajatorului şi posibilitatea acestuia de control; 
– durata raportului juridic; 
– posibilitatea angajatorului de a impune programul de lucru; 
– locul desfăşurării activităţii; 
– libertatea prestatorului de a lucra şi pentru alţi beneficiari; 
– riscul financiar, investiţia în afacere; 
– posibilitatea prestatorului de a angaja propriii salariaţi. 
Fie că aceste criterii sunt enumerate expres în legislaţie, fie că ele sunt lăsate 

aprecierii instanţelor, în general se admite nu numai că nu poate fi utilizat un singur 
criteriu pentru identificarea relaţiei de muncă, dar chiar că niciunul dintre acestea nu 
poate fi socotit decisiv; instanţele sunt chemate să realizeze o „abordare holistică”9. 

 
3. Munca parasubordonată 
Observăm așadar că, astăzi, nu mai sunt cei ce au încheiat un contract de 

muncă în calitate de salariaţi singurii pentru care considerentele de justiţie socială 
ar impune beneficiul unor norme protective. Categorii tot mai largi de lucrători 
independenţi se găsesc exact în aceeaşi poziţie de vulnerabilitate ca şi salariaţii. 
Proliferează formele contractuale exterioare contractului individual de muncă, iar 
criteriile de identificare a raportului juridic guvernat de normele de drept al muncii 
nasc tot mai multe controverse.  
                                                 

8 Pentru detalii, Wolfgang Däubler, Protection of Working Relationships in Germany, în  
F. Pennings, C. Bosse (eds.), op. cit., p. 132–133. 

9 Cu privire la această abordare, a se vedea, pentru dreptul german, “Characteristics of the 
Employment Relationship”, Thematic Report, op. cit., p. 15. 
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Ca urmare, unele sisteme de drept au inclus în sfera de reglementare expresă 
şi categoria intermediară a muncii semi-dependente (para-subordonate) 10 . Este 
vorba despre persoanele care încheie, din punct de vedere formal, un contract civil, 
dar care generează acelaşi tip de dependenţă economică ce caracterizează 
contractul de muncă. Se are în vedere ipoteza în care cel ce lucrează nu se găseşte 
în fapt, la negocierea contractului, pe picior de egalitate juridică în raport cu cel în 
beneficiul căruia munceşte, deoarece nu are posibilitatea de a alege între mai mulţi 
clienţi şi deci nu are nici independenţa economică ce i-ar permite o negociere liberă.  

În multe sisteme europene de drept este consacrată o reglementare distinctă, 
prin norme speciale, acestor categorii de persoane care, fără a fi salariaţi, sunt la fel 
de vulnerabile ca nişte salariaţi (employees-like). După Italia sau Germania, acum 
şi în Spania se are în vedere, prin reglementări distincte, această categorie specială 
(trabajadores autónomos económicamente dependenties) 11. 

Iar în practica relaţiilor sociale încheierea acestor categorii de raporturi 
juridice este frecventă. Uneori calificarea naturii raportului dintre părţi este în mod 
obiectiv ambiguă, alteori este deliberat ascunsă12. Astfel se face că, în prezent, 
clasificarea tradiţională a muncii în salariată, respectiv independentă să fie 
considerată „insuficientă şi rigidă”13. 

În dreptul nostru, din punctul de vedere al regimului juridic consacrat legal, 
această separare se menţine deocamdată: pe de o parte există salariaţi, care au 
încheiat un contract individual de muncă, iar pe de altă parte există persoane care 
desfăşoară activităţi independente14, întemeiate pe un contract civil15. 
                                                 

10 Pentru o analiză a categoriilor de personal dependent economic, a se vedea T. Ţiclea, 
Dependenţa economică şi dreptul muncii – probleme actuale şi perspective, în „Revista română de 
dreptul muncii” nr. 7/2010, p. 66–102. 

11 Spre exemplu, potrivit legislaţiei spaniole, se consideră că se găseşte în această situaţie 
persoana care, prin îndeplinirea activităţii ce constituie obiect al contractului civil, obţine cel puţin 
75% din ansamblul veniturilor sale anuale profesionale. (Legea nr. 20 din 11 iulie 2007 privind 
Statutul lucrătorilor autonomi: „Los trabajadores autónomos económicamente dependientes son 
aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo de forma habitual, 
personal, directa y de forma predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del 
que dependen económicamente porque perciben, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos 
de trabajo y de actividades económicas o profesionales”). 

12 F. Roşioru, The changing concept of subordination, http://mta-pte.ajk.pte.hu/downloads/ 
felicia_rosioru.pdf, p. 19. 

13 T. Ţiclea, op. cit., p. 71.  
14  Pot fi incluşi aici: întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii unei 

întreprinderi familiale, persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice (în condiţiile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în „Monitorul 
Oficial al României” partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, ulterior modificată) sau liberii profesionişti.  

15 În legătură cu situaţiile în care se pot încheia convenţii civile, a se vedea, M. Gheorghe, 
Considerații relative la prestarea disimulată a muncii – situații, cauze, efecte, propuneri, în „Dreptul”, 
2013, nr. 12, p. 225–229; Ş. Beligrădeanu, Cu privire la posibilitatea încadrării legale în muncă, în 
prezent, în temeiul statornicirilor în vigoare, prin întocmirea unei convenţii civile de prestări de 
servicii în locul încheierii unui contract individual de muncă, în „Dreptul”, 2013, nr. 12, p. 239–249. 
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Cu toate acestea, şi în realitatea relaţiilor sociale de la noi se poate întâlni o 
categorie de persoane care, deşi formal intră în sfera celor care desfăşoară activităţi 
independente, se găsesc într-o relaţie de dependenţă de fond, sub aspect economic, 
ele neavând în realitate libertatea de negociere specifică muncii independente. De 
aceea, se poate concepte o protecţie a acestei categorii de lucrători16 – prin mijloace 
de drept al muncii – şi în sistemul nostru de drept17.  

Rolul dreptului muncii este acela de a compensa un anume deficit 
democratic, întâlnit în cazul contractului de muncă. Dar dacă şi alte contracte în 
temeiul cărora se prestează munca sunt astăzi caracterizate prin acelaşi deficit 
democratic ca şi contractul de muncă, nu ar fi concordantă cu scopul originar 
protectiv al dreptului muncii o extindere parţială a acestei protecţii dincolo de 
obiectul tradiţional al dreptului muncii? Răspunsul ar putea conduce la acceptarea 
unor graniţe mai puţin ferme, ci mai degrabă difuze, ale dreptului muncii. Aceasta 
poate constitui o opţiune (viitoare) de reglementare, dar revine legiuitorului sarcina 
de a stabili concret care dintre normele protective specifice dreptului muncii ar 
urma să se aplice şi căror categorii de persoane din afara celor care, în concret, au 
încheiat un contract de muncă18. 

 
4. Criterii de identificare a contractului de muncă în dreptul român 
În dreptul nostru criteriile de identificare a contractului de muncă își găsesc 

locul nu în legislaţia muncii – cum ar fi fost firesc – ci în cea fiscală. Actele 
normative care cuprind criteriile şi reglementează posibilitatea recalificării unui 
contract civil ca fiind de muncă sunt Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2010 pentru 
                                                 

16 Cu privire la calificarea acestei categorii de persoane drept „lucrători”, a se vedea, I.T. 
Ştefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, 2014 p. 75, nota 1. 

17 De menţionat însă că reglementarea specială a acestei a treia categorii de persoane (nici 
salariaţi, nici lucrători independenţi) prezintă şi riscuri. Există temerea că, chiar dacă sunt clarificate 
categoriile juridice în cauză, o recunoaştere a muncii autonome dependente din punct de vedere 
economic poate duce, în practică, la încadrarea în categoria muncii autonome dependente din punct de 
vedere economic a unor persoane care până atunci erau consideraţi salariaţi. Experienţa italiană 
ilustrează, într-o oarecare măsură, acest risc. Într-adevăr, guvernul italian a introdus, la un moment 
dat, contractele de colaborare de proiect în vederea transformării falşilor independenţi în salariaţi. 
Imediat, a avut loc o creştere semnificativă a numărului de lucrători „parasubordonaţi” (care până 
atunci fuseseră socotiţi salariaţi). Aceste preocupări explică, fără îndoială, de ce în unele state 
membre ale U.E. guvernele sau partenerii sociali se opun creării de categorii intermediare între cea de 
salariat şi cea de lucrător independent. În sensul notei de faţă, a se vedea Avizul Comitetului 
Economic şi Social European, Noi tendinţe ale activităţilor independente: cazul particular al muncii 
autonome dependente din punct de vedere economic, „Jurnalul oficial al U.E.”, nr. C 18 din 19 
ianuarie 2011. Avizul abordează definiţiile pe care diferite organisme europene le-au elaborat pentru 
diversele forme de activităţi independente şi analizează tendinţele cele mai recente din domeniul 
activităţilor „parasubordonate”, numite şi „activităţi autonome dependente din punct de vedere 
economic”. Analiza întreprinsă în cuprinsul avizului privind activităţile autonome dependente din 
punct de vedere economic a avut ca obiectiv mai buna înţelegere a modalităţilor actuale de prestare a 
muncii independente sau aparent independente în cadrul diferitelor sisteme europene de drept.  

18 Pentru dezvoltări, a se vedea, R. Dimitriu, Perspective privind obiectul dreptului muncii și 
delimitarea acestuia de alte ramuri de drept, în „Dreptul”, 2014, nr. 3, p. 105–119. 
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modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri 
financiar-fiscale19, aprobată prin Legea nr. 279/ 201020.  

Potrivit Codului fiscal român, chiar dacă părţile denumesc contractul 
încheiat ca fiind un contract de prestări servicii sau un contract de colaborare, dacă 
din conţinutul acestuia rezultă că în fapt este vorba despre „o relaţie de angajare”21 
– organele de control fiscal vor putea recalifica respectivul contract. Consecinţa 
acestei recalificări va fi posibilitatea stabilirii contribuţiilor la nivelul datorat în 
cazul unui contract de muncă, şi înlăturarea beneficiilor de care altminteri ar fi 
beneficiat prestatorul muncii. Organul de control fiscal va putea reconsidera 
raportul juridic ca fiind de muncă dependentă, în cazul în care constată existenţa 
unuia sau mai multor astfel de criterii. În acest caz, impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, 
fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se 
aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în 
afara funcţiei de bază. Solidaritatea presupune posibilitatea organului de control 
fiscal de a se adresa fie plătitorului de venit, fie prestatorului de muncă pentru a 
recupera contribuţiile care trebuiau plătite dacă raportul contractual ar fi avut de la 
început calificarea de contract individual de muncă. 

Semnalăm faptul că potrivit Normelor de aplicare a Codului fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2010, activităţile desfăşurate în mod independent, în 
condiţiile legii, care generează venituri din profesii libere, precum şi drepturile de 
autor şi drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, nu 
pot fi reconsiderate ca activităţi dependente. 

Iată criteriile prevăzute de legea fiscală: 
a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de 

plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi 
respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi 
modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru.  

Elementul de subordonare a fost remarcat ca fiind decisiv în distincţia 
contractului de muncă de contractele încheiate de liberii profesionişti – încă 
dinainte de vreo reglementare propriu-zisă a contractului de muncă. Astfel, juristul 
francez Raymond-Théodore Troplong arăta încă din 183522: „omul nu lucrează 
numai pentru bani, el lucrează şi pentru glorie, pentru patrie, pentru umanitate. 
Aceasta face că există între profesiuni inegalităţi necesare. Unele sunt subalterne: 
sunt în general cele care speculează asupra trebuinţelor fizice ale omului; ele au ca 
scop câştigul şi se plătesc cu bani. Altele, mai înalte, se adresează trebuinţelor 
                                                 

19 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010. 
20 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010. A se 

vedea, R. Dimitriu, R. Măntescu, G. Diţă, A. Bontea, D. Cucu, Consilier – Codul muncii, Ed. Rentrop 
şi Straton, Bucureşti, 2011, p. A 10/005 – A 10/009. 

21 În exprimarea Codului fiscal. 
22 Vezi H. Talier, Droit civil expliqué, Librairie de jurisprudence, p. 719–811. 
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morale ale omului şi aspiră a-l perfecţiona şi a-l civiliza». Deşi admite că o anume 
plată se efectuează în ambele cazuri, apreciază că liberul profesionist va primi un 
„onorariu” (şi nu un salariu), corespunzător unei munci care nu este „subalternă”.  

Subordonarea se traduce în dreptul beneficiarului muncii de a da instrucţiuni 
privind modalitatea de prestare a acesteia (cel mai adesea: durata muncii, locul 
prestării ei, programul de muncă şi conţinutul muncii). Nu este vorba despre 
instrucţiuni privind rezultatul muncii, pe care şi beneficiarul unei prestaţii 
întemeiate pe un contract civil le-ar putea da. Ci este vorba despre dreptul (şi 
obligaţia) beneficiarului muncii de a îndruma salariatul în prestarea muncii, cu 
două consecinţe:  

− pe de o parte, asumarea riscului, în cazul în care munca prestată în 
concordanţă cu ordinele primite nu corespunde aşteptărilor; 

− pe de altă parte, dreptul de a sancţiona salariatul în cazul în care acesta nu 
respectă ordinele primite de la superior, independent de măsura în care rezultatul 
muncii a fost sau nu cel aşteptat. 

Criteriul subordonării se reflectă într-o serie de drepturi ale angajatorului în 
cadrul contractului de muncă, enumerate în art. 40 din Codul românesc al muncii; 
angajatorul are astfel dreptul „să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii”, 
„să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii”, să 
dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor”, „să 
exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu”. În 
viziunea Codului muncii însă, aceste drepturi sunt consecinţa încheierii unui 
contract de muncă; nu se prevede faptul că, din exerciţiul lor, se va deduce 
existenţa unui atare contract, independent de celelalte prevederi contractuale. 
Singura care realizează această inversare cauză/efect este legea fiscală. 

b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte baza materială a 
plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament 
special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă şi altele asemenea.  

c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestaţia fizică sau cu 
capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu.  

d) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile 
de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-
detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de aceasta natură.  

Trebuie observat că acest criteriu este mai curând marginal. Într-adevăr, pe 
cât este de uşor de ocolit, pe atât este de nesemnificativ în ceea ce priveşte 
adevărata natură a relaţiei dintre părţi. O persoană îşi poate regăsi cheltuielile de 
deplasare în remuneraţia primită pentru desfăşurarea activităţii într-o altă localitate, 
fără ca această împrejurare să dovedească, prin ea însăşi, nici că se află în relaţie de 
subordonare faţă de beneficiarul muncii, nici că nu se află. 

e) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi 
indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de 
venit;  
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f) orice alte elemente care reflectă natura dependentă a activităţii.  
În cazul în care oricare dintre criteriile de mai sus este îndeplinit, raportul 

juridic respectiv este unul de muncă dependentă, iar contractul va fi calificat ca 
fiind de muncă. Consecinţa va consta în obligarea retroactivă a angajatorului de 
plată a contribuţiilor corespunzătoare unui contract de muncă. 

Reamintim că întreaga construcţie aparţine unui act normativ de drept fiscal, 
şi nu de drept al muncii, cu toate consecinţele ce decurg de aici. Contestarea 
deciziei de recalificare a raportului juridic va putea fi făcută în faţa instanţei de 
contencios administrativ, nu în faţa instanţelor de drept al muncii. Cum este şi 
firesc pentru un act normativ de drept fiscal, nu sunt cuprinse prevederi referitoare 
la drepturile lucrătorului considerat retroactiv ca fiind salariat. Scopul legii nu este 
nicidecum protecţia lucrătorului, ci este unul de natură fiscală, urmărindu-se doar 
eliminarea oricăror posibilităţi de eludare a dispoziţiilor privind plata contribuţiilor.   

Recalificarea contractului de către organele fiscale ca relaţie de muncă este 
posibilă indiferent de forma în care se va fi încheiat acesta, în pofida normelor care 
pretind forma scrisă drept condiţie ad validitatem. Paradoxal, caracterul solemn al 
contractului de muncă opreşte recalificarea contractului de către instanţa de drept al 
muncii, care nu numai că ar putea realiza o atare recalificare într-o mai mare 
cunoştinţă de cauză, dar ar putea-o face la cererea celui care prestează activitatea şi 
în vederea protecţiei acestuia. 

 
5. Relaţia de muncă deghizată 
Un raport juridic este civil sau de muncă ca urmare a realităţii relaţiei 

intervenite între părţi. Părţile nu ar putea – sau nu ar trebui – să se poată sustrage 
normelor impuse de dreptul muncii prin simpla calificare a contractului lor drept 
contract civil.  

De altfel, Recomandarea nr. 198/2006 impune principiul prevalenţei 
realităţii relaţiilor dintre părţi, în raport cu denumirea sau calificarea pe care 
acestea ar putea-o da contractului intervenit între ele. Astfel, potrivit art. 9, 
determinarea existenţei unei relaţii de muncă ar trebui să fie ghidată în primul rând, 
de modul concret de prestare a muncii şi remunerare a lucrătorului, independent de 
felul în care relaţia ar fi caracterizată de părţi. 

Premisa unei asemenea norme o constituie constatarea existenţei de 
contracte cu aparenţă de contract civil, dar care ascund în realitate o relaţie de 
muncă. În art. 4 lit. b), Recomandarea nr. 198/2006 prevede că politicile naţionale 
în materie ar trebui să includă „combaterea relaţiilor de muncă deghizate, spre 
exemplu în cazul unor aranjamente contractuale care ar ascunde statutul legal real 
al părţilor, considerând că un raport de muncă deghizat apare acolo unde 
angajatorul tratează o persoană fizică drept un ne-salariat, ascunzând statutul său 
real de salariat; o astfel de situaţie poate să ia naştere acolo unde aranjamentele 
contractuale pentru care s-a optat au ca efect privarea lucrătorilor de protecţia la 
care ar fi îndrituiţi”. Anterior, Organizaţia Internaţională a Muncii definise relaţia 
de muncă deghizată ca fiind  „cea care conduce la o aparenţă diferită de realitate, 
cu intenţia de a înlătura sau de a atenua normele legale protective şi de a eluda 
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dispoziţiile de natură fiscală. Deghizarea constituie o încercare de distorsionare a 
raportului de muncă, prin îmbrăcarea acestuia într-o altă formă juridică decât cea 
reală. Deghizarea relaţiei de muncă poate consta de asemenea în ascunderea 
identităţii angajatorului, atunci când persoana desemnată ca angajator este în 
realitate un intermediar, cu intenţia de a înlătura orice implicare a adevăratului 
angajator în relaţia de muncă şi, mai ales, orice responsabilitate a acestuia în raport 
cu lucrătorii”23.  

O definiţie a muncii deghizate poate fi întâlnită şi în Cartea Verde a Comisiei 
Europene privind Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor 
secolului 21, ca fiind situaţia în care „un salariat este calificat ca fiind un ne-salariat în 
scopul de a se ascunde adevăratul său statut legal şi de a înlătura costurile cu plata 
taxelor şi a contribuţiile sociale. Această practică nelegală poate interveni prin 
utilizarea în dezacord cu realitatea a contractelor civile sau comerciale”. 

Dacă îndeplinirea criteriilor de identificare a relaţiei de muncă atrage, în cele 
mai multe sisteme de drept, prezumţia relativă a prestării muncii în calitate de 
salariat, există şi sisteme care operează cu prezumţii absolute. Aceasta vizează 
anumite categorii de persoane, cele mai expuse „camuflării” realei naturi juridice a 
contractului încheiat24.  

Una dintre dificultăţile invocării adevăratei naturi a raportului juridic de 
către lucrător constă în faptul că, adesea, el a agreat iniţial forma juridică deghizată 
în care urma să îşi desfăşoare activitatea, iar nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans. De aceea, unele sisteme de drept prevăd excepţii; spre exemplu, Curtea 
Supremă Austriacă a decis că, prin excepţie faţă de principiile generale de drept, un 
salariat poate invoca adevăratul său statut legal  chiar dacă a fost iniţial de acord cu 
falsa etichetare a acestuia25. 

Aşadar, relaţia de muncă deghizată poate fi: 
– o simulaţie obiectivă, la care a consimţit şi salariatul, în încercarea de 

eludare a dispoziţiilor fiscale; 
– o simulaţie subiectivă, constând în declararea ca angajator a unei alte 

persoane decât cea care are în realitate dreptul de supraveghere şi control asupra 
activităţii salariatului26. 
                                                 

23 Organizaţia Internaţională a Muncii, a 95-a Conferinţă Internaţională a Muncii – 2003, în 
Raportul OIM nr. V (1), p. 12. 

24  Spre exemplu, în Belgia, predilecţia încheierii de contracte civile, cu scopul neplăţii 
contribuţiilor sociale şi al inaplicabilităţii normelor protective de drept al muncii, în cazul angajaţilor 
prin agent de muncă temporară sau al sportivilor profesionişti, a condus legiuitorul la instituirea unei 
prezumţii absolute de contract de muncă în cazul acestora, independent de îndeplinirea sau nu a 
criteriilor de identificare a relaţiei de muncă. Pentru detalii, a se vedea Patrik Humblet, Isabel Plets, 
Protection of Working Relationship in Belgium, în F. Pennings, C. Bosse (eds.), op. cit., p. 46 

25 Österreich Oberster Gerichtshof, 11.10.2007, 8 ObA 49/07z. S-a contra-argumentat însă că 
o astfel de soluţie a fost împotriva principiului bona fide, deoarece prin eludarea dispoziţiilor legale şi 
încheierea unei simulaţii, salariatul nu se expune niciunui risc. 

26 Fără a insista, menţionăm doar că frecvenţa cazurilor în care decizia nu se găseşte în 
mâinile celui care formal figurează ca angajator, ci în mâinile întreprinderii care îl controlează pe 



84 Raluca Dimitriu 12 

 

În dreptul nostru, nu dispunem de instrumente specifice de dreptul muncii de 
combatere a contractelor de muncă astfel deghizate. Singurele în măsură să 
realizeze recalificarea unui contract ca fiind contract de muncă sunt organele 
fiscale27. Dacă utilizăm instrumentele conceptuale specifice dreptului civil, am 
putea spune că această operaţie juridică are configuraţia juridică a unei simulaţii 
relative obiective, prin deghizare totală28. Într-adevăr: 

a) este vorba despre o simulaţie, deoarece există între părţi un contract 
secret (contractul de muncă), un contract aparent, public (contractul civil) 
şi un acord simulatoriu (înţelegerea intervenită între părţi cu privire la 
secretul existenţei relaţiei de muncă); 

b) simulaţia are caracter relativ, şi nu absolut, deoarece între părţi a 
intervenit cu adevărat un contract în baza căruia urmează să se presteze 
munca. Simulaţia absolută intervine în cazul în care prin actul simulatoriu 
părţile ar conveni că actul public nu există. Or, aici, raportul juridic există, 
doar că are o altă natură juridică decât cea declarată public de către părţi; 

c) simulaţia constând în încheierea unui contract civil, în locul celui de 
muncă, este obiectivă, deoarece priveşte contractul, iar nu identitatea 
părţilor; 

d) simulaţia intervine prin deghizare totală, deoarece acordul simulatoriu nu 
priveşte numai unul dintre elementele contractului, ci însăşi natura 
juridică a acestuia. 

Cu toate acestea, situaţia întâlnită în cazul relaţiei de muncă deghizate în 
contract civil are o complexitate juridică sporită. 

Aici, prima problemă constă în faptul că, potrivit art. 16 alin. (1) din Codul 
muncii, contractul de muncă este un contract solemn. Încheierea lui valabilă este 
condiţionată de forma scrisă. Putem admite că înregistrarea contractului nu 
constituie o condiţie de validitate a acestuia (art. 16 alin. (2) din Codul muncii), dar 
încheierea lui în scris îi condiţionează existenţa. Or, contractul secret în mod 
normal nu este nici măcar explicit, nici vorbă să fie scris. Arareori părţile afirmă 
clar că ceea ce urmăresc să încheie reprezintă un contract de muncă, pe care îl vor 
deghiza într-un contract civil, ci procedează direct la negocierea unui contract civil. 
De fapt, proba contractului secret nu se poate face în mod direct, ci doar prin 

                                                                                                                            
acesta a făcut ca legiuitorul european să introducă reglementări speciale, care să împiedice o astfel de 
înlăturare a responsabilităţilor. Menţionăm, cu titlu de exemplu, art. 3 alin. (1) din Directiva 
2009/38/CE privind instituirea unui comitent european de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune 
comunitară, potrivit căruia „în sensul prezentei directive, «întreprindere care exercită controlul» 
înseamnă o întreprindere care poate exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi 
(„întreprindere controlată”), de exemplu, în temeiul proprietăţii, participării financiare sau al regulilor 
care o reglementează”. 

27 Potrivit legislaţiei fiscale, la care ne-am referit mai sus. 
28 Cu privire la felurile simulaţiei, a se vedea Fl. Baias, Simulaţia, Studiu de doctrină şi 

jurisprudenţă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 97–128. 
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interpretarea clauzelor contractului civil încheiat, care poate lăsa să se presupună că 
între părţi a intervenit în realitate un contract de muncă. Dacă lucrătorul introduce o 
acţiune în declararea simulaţiei, urmărind dobândirea drepturilor cuvenite ca 
salariat, el se va lovi de problema formei contractului secret. Totuşi, potrivit art. 57 
alin. 2 din Codul muncii, „constatarea nulităţii contractului de muncă produce 
efecte [doar] pentru viitor”. Drept urmare, dacă un raport juridic poate fi calificat 
drept raport de muncă, prin aplicarea unor criterii intrinseci acestuia, el va putea fi 
recunoscut – pentru trecut – drept contract de muncă, chiar împotriva calificării 
date de părţi29.  

Cele trei contracte se prezintă astfel: 
1) contractul de muncă, real dar secret. Deşi părţile se înţeleg de principiu 

că lucrătorul va avea exact poziţia juridică a unui salariat, ele nu încheie (în mod 
obişnuit) efectiv un contract de muncă, cu atât mai puţin unul în formă scrisă. Ar 
urma ca salariatul să probeze în instanţă că un contract de muncă s-a încheiat în 
realitate, afectat de nulitate absolută dacă nu s-a încheiat în scris, o nulitate care 
produce însă efecte doar pentru viitor;   

2) acordul simulatoriu. Prin acesta părţile se înţeleg ca actul public să 
constea într-un contract civil. Cauza mediată a acestui acord poate consta în 
fraudarea intereselor creditorilor – adică a bugetului de stat, prin neplata 
contribuţiilor datorate – precum şi în atragerea inaplicabilităţii normelor protective 
ale dreptului muncii (salariu minim, concediu de odihnă, drepturi colective etc.). 
Fireşte o astfel de sustragere de sub umbrela protectivă a dreptului muncii este în 
detrimentul celui care lucrează; el va accepta un astfel de acord simulatoriu pe 
fondul unei vicieri a consimţământului său (spre exemplu, prin eroare de drept sau 
prin violenţă). Deci consimţământul lucrătorului la încheierea acordului 
simulatoriu este cel mai adesea viciat; 

3) contractul civil, public dar mincinos. 
În concluzie: avem un contract corespunzător voinţei reale a părţilor – nul 

pentru viitor din pricina lipsei de formă, dar care poate fi recunoscut ca valabil 
pentru trecut; un contract simulatoriu anulabil pentru viciu de consimţământ şi un 
contract civil anulabil în temeiul principiului resoluto jure dantis resolvitur jus 
accipientis. Mai mult decât atât, întreaga operaţiune juridică este nulă pentru fraudă 
la lege30 (art. 1.237 din Codul civil), spre exemplu atunci când una dintre cauze o 
constituie neplata contribuţiilor datorate la bugetul de stat. 

Iată de ce, credem că similitudinile operaţiunii juridice descrise cu simulaţia 
relativă obiectivă prin deghizare totală pot merge numai până la un punct. 

                                                 
29 Cu privire la acoperirea nulităţii contractului verbal prin îndeplinirea ulterioară a condiţiei 

încheierii contractului în formă scrisă, a se vedea Ş. Beligrădeanu, II, în „Principalele aspecte 
teoretice şi practice rezultate din cuprinsul legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 53/2003 – Codul muncii” de I.T. Ştefănescu, Ş. Beligrădeanu, în „Dreptul”, 2011, nr. 7, p. 34. 

30 A se vedea, Fl. Baias, op. cit., p. 200–206. 
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6. Acţiunea în declararea simulaţiei 
Lucrătorul poate avea interesul să declare simulaţia, scoţând la lumină 

contractul de muncă ascuns. Aceasta în principiu, pentru că doreşte să se prevaleze 
de reglementările legislaţiei muncii care sunt mai protective decât cele ale 
legislaţiei civile, spre exemplu în ceea ce priveşte încetarea contractului, 
remunerarea acestuia, dreptul la repaus săptămânal, la limitarea zilei de lucru, la 
concediul de odihnă etc.  

O astfel de acţiune ar urma să fie introdusă în faţa instanţei de drept al muncii. 
Lucrătorul va trebui să procure următoarele probe: 
a) că s-a încheiat un contract de muncă. Dacă acesta nu s-a încheiat în scris, 

el va fi nul, dar nulitatea va privi doar viitorul. Dacă nu e invocată de părţi, 
nulitatea absolută a contractului va fi constatată de către instanţă din oficiu.  

Totuşi, aici poate apărea următoarea problemă: deşi nulitatea produce efecte 
doar pentru viitor, pentru proba temeiului în care s-au efectuat trecutele prestaţii 
instanţa nu va accepta nici un alt mijloc (cum ar fi, spre pildă, proba cu martori), ci 
doar înscrisul contractului.  

De aceea, ar fi utilă impunerea unui sistem de prezumţii care să îi permită 
instanţei să deducă existenţa contractului de muncă din însăşi modalitatea în care se 
prestează activitatea în fapt. Pentru că adesea lucrătorul nu are nicio altă dovadă a 
faptului că în fapt a încheiat un contract de muncă deghizat într-unul civil; 

b) că la încheierea acordului simulatoriu consimţământul său a fost viciat. 
Astfel el ar putea proba faptul că a avut în intenţie să încheie un contract de muncă, 
dar cealaltă parte a profitat de starea de necesitate în care se găsea (art. 1.218 din 
Codul civil) pentru a-l constrânge la încheierea unui contract civil. Consimţământul 
său a fost viciat la încheierea contractului simulatoriu; aceasta va atrage şi 
anulabilitatea contractului civil, ca act subsecvent. Lucrătorul ar putea proba faptul 
că s-a aflat în eroare de drept (art. 1.207 alin. (3) din Codul civil), neştiind că 
contractul încheiat, prin clauzele sale, ar trebui să aibă forma unei relaţii de 
muncă31, ori că cealaltă parte l-a indus în eroare prin manopere dolosive (art. 1.214 
din Codul civil), determinându-l să încheie un contract cu o altă natură juridică 
decât cea la care se aştepta; 

c) că în baza acordului simulatoriu s-a încheiat un contract civil. 
Ca urmare, o astfel de acţiune în declararea simulaţie este extrem de dificilă de 

lege lata. Ea ar putea avea succes dacă există un contract de muncă ascuns, încheiat în 
scris, dacă nu a avut loc o fraudă la lege şi dacă se poate proba vicierea 
consimţământului lucrătorului. Or, aceste condiţii nu pot fi aproape niciodată întrunite. 

Există şi o altă obiecţie de fond în calea posibilităţii introducerii acestei 
acţiuni, şi anume nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 
                                                 

31 Art. 4 lit. a) din Recomandarea nr. 198/2006 prevede că statele, prin politicile naţionale 
adoptate, vor oferi îndrumare pentru părţile interesate, în special angajatori şi lucrători, pentru 
stabilirea în mod efectiv a existenţei unei relaţii de muncă şi cu privire la distincţia dintre lucrătorii 
salariaţi şi cei independenţi. 
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Într-adevăr, lucrătorul consimte la deghizarea contractului său de muncă 
parţial pentru un motiv ilicit, anume neplata contribuţiilor datorate. Ca principiu, el 
nu ar putea invoca propria turpitudine, propriul act ilicit pentru a obţine un avantaj 
constând în recunoaşterea drepturilor reglementate de legislaţia muncii. Este ceea 
ce în dreptul englez este cunoscut ca regula “clean hands”: cel ce pretinde că nu i s-
a recunoscut un anume drept trebuie să nu fie el însuşi de vină pentru 
nerecunoaşterea acestui drept. Instanţa ar trebui să discearnă între situaţia 
lucrătorului care a acceptat încheierea acordului simulatoriu aflat în starea de 
necesitate, de care cealaltă parte a profitat, de situaţia lucrătorului oportunist, ce 
încheie un contract civil, pentru a plăti contribuţii mai mici, solicitând apoi 
recalificarea acestuia, pentru a beneficia de drepturile oferite de legislaţia muncii. 

Această analiză conduce la concluzia că mijloacele de drept civil nu sunt 
suficiente în soluţionarea acestui tip de probleme, iar o acţiune în declararea 
simulaţiei introdusă de către lucrător este greu dacă nu imposibil de admis. În plus, 
regimul juridic configurat mai sus nu este concordant cu modul de înţelegere a 
relaţiei de muncă de către Recomandarea nr. 198/2006. El nu reflectă diferenţa de 
forţă juridică la negociere a celor două părţi, nu respectă principiul prevalenţei 
faptelor, nu cuprinde nici un element protectiv pentru salariat şi nu permite 
extinderea dreptului muncii în zona „gri”, intermediară, a celor ce prestează o 
activitate în poziţia juridică a unor salariaţi, fără a fi salariaţi. 

 
7. Concluzii  
La nivelul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, al Uniunii Europene, ca şi în 

cele mai multe dintre legislaţiile naţionale, au apărut o serie de preocupări privind 
soarta, identitatea şi protecţia socială a aşa-numiţilor „falşi lucrători independenţi”, 
anume cei care, în prestarea activităţii, nu sunt de fapt independenţi de beneficiarul 
muncii, ci au încheiat un contract de muncă deghizat într-un contract civil. Poziţia 
acestora de lucrători independenţi este numai aparentă, ei fiind „salariaţi de fapt” 
ce se găsesc în afara umbrelei protective a dreptului muncii. În plus, acelaşi tip de 
activitate se poate desfăşura pe un fundament diferit nu numai din punct de vedere 
juridic, ci şi psihologic.  

Această categorie de persoane trebuie distinsă: 
− pe de o parte de categoria largă a lucrătorilor „la negru”, ce cuprinde 

toate persoanele care lucrează fără forme legale; 
− pe de altă parte de lucrătorii independenţi ce se găsesc într-o poziţie de 

dependenţă economică (așa-numita muncă parasubordonată). Deşi aceşti 
lucrători au o poziţie de vulnerabilitate similară cu a salariaţilor, şi chiar 
se bucură în multe sisteme de drept de o anume protecţie de drept al 
muncii, aceşti salariaţi nu au încheiat contracte de muncă simulate, ci au 
încheiat propriu-zis contracte civile (de aici raportul de independenţă 
juridică), doar că elementele caracteristice ale activităţii desfăşurate de ei 
configurează un raport de dependenţă economică. Astfel de salariaţi 
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parasubordonaţi nu se află încă în atenţia legiuitorului român în ceea ce 
priveşte posibilitatea protecţiei. 

Simulaţia prezintă în dreptul muncii anumite particularităţi, decurgând în 
primul rând din prezenţa unor criterii de identificare specifice. De fapt, problema 
criteriilor de diferenţiere a tipului de raport juridic în care se prestează munca 
dependentă de cea independentă este premergătoare însuşi dreptului muncii. Ea se 
ridica încă de pe vremea când contractul de muncă nu cunoştea propriu-zis o 
reglementare şi continuă şi astăzi, 100 de ani mai târziu. În majoritatea sistemelor 
de drept, identificarea unui raport juridic ca fiind de muncă, independent de 
denumirea dată acestuia de către părţi este simplificată, prin utilizarea acestor 
criterii, statornicite fie legal, fie jurisprudenţial. 

În dreptul românesc actual însă, singurele acte normative care reglementează 
aceste criterii sunt de natură fiscală. Numai organele fiscale pot realiza o recalificare a 
contractului civil, şi aceasta nu spre beneficiul şi protecţia lucrătorului, ci în scopul 
recuperării contribuţiilor datorate şi neplătite. Într-adevăr, normele derogatorii cuprinse 
în Codul fiscal permit organelor fiscale să opereze ele o astfel de recalificare, dar nu 
prin prisma dreptului muncii, ci numai prin cea a obligaţiilor fiscale. Competenţa 
instanţelor de drept al muncii este exclusă, în condiţiile în care decizia organului fiscal 
poate fi atacată în contencios administrativ. 

În aceste condiţii, Recomandarea nr. 198/2006 a Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii nu îşi găseşte în mod complet aplicarea în dreptul nostru.  

În absenţa oricăror norme derogatorii de drept al muncii, recalificarea 
contractului se poate face exclusiv prin mijloacele de drept civil, anume prin 
utilizarea instituţiei simulaţiei, cu o eficienţă mai curând modestă. Principalul 
motiv pentru care acţiunea în declararea simulaţiei poate fi greu utilizată în ceea ce 
priveşte contractul de muncă îl constituie forma scrisă cerută ad validitatem pentru 
încheierea contractului de muncă,  ceea ce face dificilă dacă nu imposibilă proba 
contractului secret, dar real, intervenit între părţi. 

De lege ferenda, reglementarea problemei contractului de muncă deghizat ar 
putea presupune:  

a) revenirea la caracterul consensual al contractului de muncă; 
b) impunerea principiului prevalenţei faptelor în raport cu denumirea dată 

contractului de către părţi; 
c) reglementarea unei acţiuni speciale în declararea simulaţiei care să poată 

fi introdusă de către lucrător, prin derogare de la dreptul civil, cu luarea în 
considerare a particularităţilor relaţiei de muncă; 

d) prevederea expresă a derogării în favoarea lucrătorului de la principiul 
nemo auditur propriam turpitudinem allegans; 

e) prevederea expresă a faptului că o recalificare a contractului de muncă, 
din raţiuni fiscale, atrage aplicabilitatea legislaţiei muncii; 

f) prevederea cu titlu exemplificativ a criteriilor pe care le-ar putea avea în 
vedere instanţa de drept al muncii în scopul recalificării contractului. 
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Până atunci, „pătrunderea” lucrătorului care a încheiat un contract civil în 
sfera dreptului muncii nu se poate face decât mediat de recalificarea contractului 
său ca fiind contract de muncă, de către organele fiscale. Lucrătorul fals etichetat 
drept independent va interesa dreptul muncii numai în măsura în care activitatea sa 
va fi recalificată de către organele fiscale.  

Astfel, în prezent, se poate spune că dreptul românesc al muncii are încă 
graniţe rigide; el se opreşte acolo unde se opreşte contractul de muncă. Instituţia 
simulaţiei – cu nuanțările operate mai sus – poate fi însă de folos în materia 
dreptului muncii, permiţând „scoaterea la lumină” a unor raporturi declarate de 
părţi ca fiind civile şi în cuprinsul cărora cel ce prestează activitatea este lipsit de 
protecţia la care ar fi fost îndrituit ca salariat. 
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ASPECTE DE INTERES PRIVIND CONTRACTUL DE DEPOZIT, 
ÎN REGLEMENTAREA ACTUALULUI COD CIVIL 
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Ilioara GENOIU2 

Abstract: The way in which the deposit contract is regulated by the current Civil Code makes 
necessary, in our opinion, to put into discussion some aspects regarding its definition, as well as 
some of its legal characters and forms. Consequently, the current work aims to define in a manner as 
complete as possible this type of contract, to establish its main legal characters, by taking into 
discussion some aspects which they involve, but also to identify the forms which this contract takes, 
by insisting upon the deposit for goods stored in hotels, a version newly regulated 

Key words: deposit contract, actual deposit, common law deposit, pre-contract deposit, sub-
storage, deposit for goods stored at hotels.  

1. Noţiunea contractului de depozit3  
 
În cele ce urmează, vom pune în discuţie noţiunea contractului de depozit, 

având în vedere definiţia dată acestuia de literatura de specialitate şi de actele 
normative, atât anterior datei de 1 octombrie 2011 (data intrării în vigoare a Legii 
nr. 287/2009 privind Codul civil4), cât şi ulterior acestei date. 

Tradiţional, contractul de depozit este definit de către literatura de 
specialitate5, ca reprezentând contractul în baza căruia o persoană, numită 
                                                 

1 Lector universitar – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir”, Cercetător ştiinţific gr. II – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române. 

2 Conferenţiar universitar – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea 
„Valahia” din Târgovişte, ilioaragenoiu20@yahoo.fr 

3 Problematica contractului de depozit este analizată, în întregul său, de către autori, coord. M. 
Uliescu, Noul Cod civil. Studii şi comentarii, volum III, partea a II-a, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2015 (în curs de publicare). 

4 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil a fost republicată în „Monitorul oficial al României” 
nr. 505 din 15 iulie 2011.  

5 A se vedea, cu titlu de exemplu: Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 373; M. Mureşan, Contractele civile, Editura Cordial-Lex, 
 
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 4 (60), nr. 1, p. 91–108, Bucureşti, ianuarie – martie, 2015 
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deponent, încredinţează un bun altei persoane, numită depozitar, spre a-l păstra şi 
restitui în natură, la termenul stabilit sau la cerere. 

Codul civil în vigoare6, definind depozitul de drept comun (voluntar sau 
obişnuit, formă a depozitului propriu-zis, şi nu depozitul în general), face referire, 
printre altele, şi la natura bunului depozitat, anume aceea de bun mobil. Astfel, 
potrivit dispoziţiilor art. 2103 alin. (1) C.civ., „Depozitul este contractul prin care 
depozitarul primeşte de la deponent un bun mobil (s.n., B.P.; I.G.), cu obligaţia de 
a-l păstra pentru o perioadă de timp şi de a-l restitui în natură”. În acest context, 
apreciem ca fiind utilă, pentru justa înţelegere a noţiunii contractului de depozit de 
drept comun, precizarea naturii bunului depozitat. Subliniem însă faptul că numai 
obiectul depozitului propriu-zis poate fi reprezentat exclusiv de bunurile mobile, 
sechestrul, cea de-a două formă a depozitului, poate avea ca obiect atât bunuri 
mobile, cât şi imobile, în măsura în care, cu privire la acestea, există o contestaţie 
sau o incertitudine juridică. 

În concluzie, referirea la natura mobilă a bunurilor depozitate ar fi potrivită 
numai în cuprinsul noţiunii depozitului propriu-zis, şi nu a depozitului în general, 
care ar include şi sechestrul. 

Continuând compararea celor două definiţii mai sus redate, constatăm, de 
asemenea, că, în definiţia legală a depozitului de drept comun, nu este indicat, deşi 
prezintă utilitate, momentul în care depozitarul trebuie să restituie bunul depozitat. 
Este adevărat că actualul Cod civil prevede, în art. 2115, având denumirea 
indicativă „Denunţarea depozitului”, că „Deponentul poate să solicite oricând 
restituirea bunului depozitat, chiar înăuntrul termenului convenit (...)” şi că, în art. 
2105 alin. (2) teza a doua C.civ., care are rolul de a delimita depozitul neregulat de 
contractul de împrumut de consumaţie, face o referire la acest aspect, însă în mod 
indirect. În acest ultim text de lege indicat, se admite, cu titlu de excepţie, 
posibilitatea ca bunul depozitat să fie restituit deponentului, ca urmare a convenţiei 
părţilor, anterior expirării termenului stabilit prin contract. Aşadar, bunul depozitat 
trebuie restituit, ca regulă, la expirarea termenului convenit de părţi, iar, în mod 
excepţional, de asemenea, în baza convenţiei părţilor, la cerere. 

Definiţia doctrinară a depozitului, luând în considerare unele referiri 
disparate ale Codului civil, conţine, după cum am văzut, precizarea în discuţie 
                                                                                                                            
Cluj-Napoca, 1996, p. 108; T. Prescure, A. Ciurea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 
2007, p. 278; A. Cojocaru, Contracte civile, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008, p. 174; V. Barbu, 
I. Genoiu, C. Cernat, Drept civil. Contracte speciale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 213;  
T. Toma, Contracte speciale, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2014, p. 428–450 etc. 

6 Codul civil în vigoare reglementează contractul de depozit în Cartea a V-a „Despre obligaţii”, 
Titlul IX „Diferite contracte speciale”, Capitolul XII „Contractul de depozit”, art. 2103-2143. Contractului 
de depozit bancar, formă a depozitului neregulat, îi sunt aplicabile, printre altele, şi dispoziţiile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 cu privire la instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (publicată în 
„Monitorul oficial al României” nr. 1027 din 27 decembrie 2006) şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (republicată în  
„Monitorul oficial al României”  nr. 587 din 19 august 2010). 
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(anume cea privitoare la termenul de restituire a bunului depozitat). Considerarea 
momentului restituirii bunului încredinţat spre păstrare credem că, într-adevăr, 
prezintă interes pentru definiţia dată de doctrină contractului de depozit. De altfel, 
socotim că, şi în definiţia legală a acestui contract, elementul despre care facem 
vorbire şi-ar fi găsit locul. Prezenţa sa ar fi contribuit la conturarea fizionomiei 
corecte şi complete a depozitului, din punct de vedere juridic.  

Pentru formularea unei definiţii adecvate a contractului de depozit, apreciem 
că este utilă şi redarea dispoziţiilor art. 1591 din Codul civil din 1864, potrivit 
cărora „Depozitul în genere este un act prin care se primeşte lucrul altuia spre a-l 
păstra şi a-l restitui în natură”. Definiţia dată de textul de lege citat, deşi 
esenţializată şi sugestivă7, era totuşi incompletă, căci unele elemente lipseau, 
precum denumirea părţilor contractante şi termenul la care bunul depozitat trebuie 
restituit. Pe de altă parte, de această dată în mod justificat, nu se făcea referire la 
faptul că obiectul depozitului era reprezentat de bunurile mobile, întrucât era 
definit depozitul în general. Precizarea naturii mişcătoare a bunurilor era făcută, în 
art. 1593 alin. (1) din Codul civil de la 1864, cu ocazia definirii depozitului 
propriu-zis, întrucât numai obiectul acestuia putea fi reprezentat de bunurile 
mobile. Potrivit dispoziţiilor legale mai sus menţionate, „Depozitul (...) nu poate 
avea de obiect decât bunuri mobile”. 

Aşadar, Codul civil în vigoare procedează just (cum corect a dispus, de 
altfel, şi predecesorul său, atât în momentul în care a definit depozitul în general, 
cât şi atunci când a determinat obiectul depozitului propriu-zis) dispunând că 
depozitul de drept comun poartă numai asupra bunurilor mobile.  

Având în vedere toate acestea, considerăm că o definiţie completă şi corectă 
a contractului de depozit (rezultată prin combinarea definiţiilor comparate) ar fi 
următoarea: Depozitul este contractul prin care depozitarul primeşte de la deponent 
un bun, cu obligaţia de a-l păstra pentru o perioadă de timp şi de a-l restitui în 
natură, la termenul stabilit sau la cerere8. 

 
2. Caracterele juridice ale contractului de depozit9  
 
Depozitul prezintă, în principal, următoarele caractere juridice: contract real, 

cu titlu gratuit (dezinteresat), unilateral, netranslativ de proprietate, în principiu 
                                                 

7 A se vedea T. Prescure, A. Ciurea, op. cit., p. 278. 
8 Pentru definirea contractului de depozit în considerarea dispoziţiilor actualului Cod civil, a se 

vedea şi: L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 416;  
D. Florescu, Contractele civile, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2012, p. 281; C. Puşchin, Contractul de depozit, în colectiv de autori, „Noul Cod civil. Comentarii, doctrină 
şi jurisprudenţă”, volum III, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 479, A.M. Mitu, Contractul de depozit, 
în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), „Noul Cod civil. Comentariu pe 
articole”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 2104.  

9 Pentru buna înţelegere a categoriilor de contracte, în general şi a caracterelor juridice ale 
contractului de depozit, în special, a se vedea şi B. Pătraşcu, I. Genoiu, Diferite categorii de 
contracte, coord. M. Uliescu, „Noul Cod civil. Studii şi comentarii”, volum III, partea I, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 53–92. 
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încheiat intuitu personae, cu executare imediată, numit şi negociat. În cele ce 
urmează, vom face câteva discuţii în legătură cu caracterul real10, gratuit11, 
unilateral12 şi, în principiu, intuitu personae al acestuia13. 

a) Contractul de depozit, aşa cum am arătat, este un contract real. Pentru 
formarea valabilă a depozitului este necesar, în lumina dispoziţiilor art. 2103 alin. 
(2) prima teză C.civ., ca acordul de voinţă al părţilor să fie însoţit de remiterea 
materială a bunului care trebuie conservat. Cu titlu de excepţie, acordul de voinţă al 
părţilor este suficient pentru încheierea valabilă a contractului, în ipoteza în care 
bunul se află deja la depozitar, cu orice titlu [art. 2103 alin. (2) teza a doua C.civ.]. 
Acordul părţilor este, de asemenea, suficient pentru încheierea valabilă a 
antecontractului de depozit, fără a exista, de această dată, o precizare legală care să 
vizeze, într-un fel sau altul, predarea bunului, tradiţiunea acestuia, cu atât mai puţin 
să atribuie remiterii materiale rolul de element al validităţii actului14. 

Rezultă, aşadar, regula potrivit căreia suntem în prezenţa unui contract de 
depozit, numai dacă acordul de voinţe al părţilor este însoţit de remiterea materială 
a bunului. Par a fi excepţii pe care această regulă le comportă şi care presupun, în 
vederea încheierii valabile a contractului de depozit, numai realizarea acordului de 
voinţe al părţilor (aşadar, nu şi predarea bunului), următoarele două situaţii, prima 
fiind prevăzută de lege, iar cealaltă reprezentând creaţia doctrinei: 

– bunul se află cu orice titlu la depozitar; 
– se încheie numai un antecontract de depozit. 
De altfel, în legătură cu fiecare dintre situaţiile menţionate se pot pune unele 

întrebări, iar posibilele răspunsuri la acestea sunt de natură a ridica semne de 
întrebare, cât priveşte caracterul profund sau, dimpotrivă, doar aparent al 
excepţiilor în discuţie.  

Deşi mesajul dispoziţiei legale din alin. (2) al art. 2103 C.civ. pare limpede, 
este totuşi de reflectat de ce, în situaţia dată, remiterea materială a bunului nu mai 
constituie o condiţie pentru încheierea valabilă a contractului de depozit. 
Răspunsul, precizat în mod expres de textul de lege, trebuie subliniat: pentru că 
depozitarul deţine deja bunul cu alt titlu, în altă calitate, de pildă, ca locatar ori 
comodatar, prin urmare este deja detentor precar, în temeiul unei alte calităţi 
contractuale, care, este de înţeles, punându-se problema încheierii unui contract de 
depozit, încetează. 
                                                 

10 Vom avea în vedere, în mod special, excepţiile pe care le comportă regula potrivit căreia 
valabilitatea depozitului este condiţionată de existenţa acordului de voinţă al părţilor, însoţită de 
remiterea materială a bunului. 

11 Vom insista asupra necesităţii corectei definiri a contractelor dezinteresate. 
12 Vom arăta, în acest context, printre altele, că, de lege lata, nu mai poate fi susţinută teza 

contractelor sinalagmatice imperfecte. 
13 Vom releva, la momentul potrivit, modul în care actualul legiuitor a reglementat 

posibilitatea subdepozitării, excepţie de la caracterul în principiu personal al contractului în discuţie. 
14 A se vedea: Fr. Deak, op. cit., p. 374; D. Macovei, I.E. Cadariu, Drept civil. Contracte, 

Editura Junimea, Iaşi, 2004, p. 212; I. Dogaru, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, 
Bucureşti, 2004, p. 627; L. Stănciulescu, op. cit., p. 416; D. Florescu, op. cit., p. 281; V. Barbu, I. Genoiu, 
C. Cernat, op. cit., p. 214. 
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Întrebarea pe care o punem este următoarea: contractul de depozit, încheiat 
în contextul analizat, este, şi acesta, după cum reprezintă regula în materia 
contractului de depozit, un contract real? Sau, câtă vreme analizăm o excepţie de la 
condiţia remiterii materiale a bunului pentru încheierea valabilă a contractului, 
acesta este unul consensual, şi nu real? Un răspuns afirmativ la această din urmă 
întrebare ar fi, în mod evident, greşit. Şi aceasta, pentru că, în contextul analizat, 
contează, prezintă relevanţă în continuare, inclusiv cât priveşte încheierea 
contractului de depozit în mod valabil, remiterea materială a bunului. Numai că 
această tradiţiune s-a făcut deja cu un alt temei juridic, care însă îşi pierde 
semnificaţia iniţială, dobândind alta nouă, întemeiată de această dată pe contractul 
de depozit, iar, la încheierea sa valabilă, concură, ca în cazul oricărui contract real, 
acordul de voinţe al părţilor şi remiterea materială a bunului. Această remitere, 
însă, se va fi făcut anterior şi doar îşi înnoieşte acum temeiul, şi anume, la 
momentul acordului de voinţă pentru încheierea unui nou contract, de această dată, 
de depozit. Prin urmare, excepţia nu o constituie cerinţa remiterii bunului, cum ar 
părea la o primă citire a alin. (2) al art. 2103 C.civ., ci faptul că această predare a 
bunului nu mai este concomitentă cu acordul de voinţă al părţilor, ci îl precede. 

Cât priveşte a doua situaţie reţinută ca excepţie de la cerinţa remiterii materiale 
a bunului, concomitent cu realizarea acordului de voinţe al părţilor, cea a încheierii 
unui antecontract de depozit, este adevărată doar în situaţia în care acest antecontract 
este privit ca o varietate de depozit. În această perspectivă, pentru încheierea sa 
valabilă fiind nu doar necesar, ci şi suficient, acordul de voinţe al părţilor, vom putea 
spune că suntem în prezenţa unui fel de depozit consensual, prin urmare, excepţie de 
la caracterul de contract real al depozitului în general şi, în consecinţă, nu este 
nevoie, pentru încheierea sa valabilă şi de remiterea materială a bunului.  

La o analiză mai atentă, înclinăm să credem că, şi de această dată, este 
vorba, mai degrabă, despre o excepţie aparentă. Acum, nu pentru că acordul de 
voinţă n-ar fi suficient pentru încheierea antecontractului, ci pentru că nu credem 
că acest antecontract trebuie privit ca un fel, ca o varietate de depozit. 

Într-adevăr, din perspectiva teoriei generale a contractului ca izvor de 
obligaţii, antecontractul reprezintă o categorie aparte deosebită de convenţiile în 
vederea perfectării cărora acesta se încheie. În principiu, pentru siguranţa încheierii 
în viitor a oricărui fel, tip de contract, se poate folosi instituţia juridică a 
promisiunii de a contracta (de a vinde, închiria, dona, primi spre păstrare etc.), cum 
mai este denumit antecontractul, promisiune care poate fi unilaterală sau, 
dimpotrivă, sinalagmatică, dar păstrându-şi întotdeauna natura contractuală (prin 
aceasta deosebindu-se, în esenţă, de ofertă – act juridic unilateral). Antecontractul – 
trebuie subliniat – îşi păstrează însă caracterul specific şi faţă de celălalt act juridic 
bilateral, acordul de voinţe în vederea perfectării căruia a fost încheiat. 

Deşi ambele acte în discuţie au natură contractuală, diferă efectele fiecăruia, 
în principal, natura obligaţiei sau obligaţiilor de care sunt ţinute părţile. Şi atunci 
când este vorba despre obligaţii cu aceeaşi natură, ele sunt totuşi diferite prin 
conţinutul lor. De pildă, dacă antecontractul este de vânzare ori de donaţie, altfel 
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spus, dacă principala obligaţie de natura contractelor a căror siguranţă a încheierii 
lor în viitor a fost dată de antecontract, este de a da, diferă între cele două categorii 
de acte juridice natura obligaţiilor, căci promisiunea de a contracta presupune 
obligaţii de a face (de a încheia în viitor contractul dorit). 

Dacă, însă, contractul, a cărui siguranţă a încheierii sale este urmărită prin 
antecontract, nu este translativ de proprietate (cum este cazul depozitului), ambele 
categorii de acorduri de voinţe vor da naştere aceluiaşi fel de obligaţii: de a face. 
Acestea vor avea însă conţinut diferit (în cazul promisiunii de a contracta, va fi vorba 
despre obligaţia încheierii unui act juridic, iar în cazul, în exemplul nostru, al 
contractului de depozit, obligaţia de a face, asumată de depozitar, este de păstrare a 
bunului încredinţat). Oricum, din cele ce preced, credem că rezultă neîndoielnic că 
antecontractul şi contractul (să-l numim, în acest context, propriu-zis) sunt două 
acorduri de voinţă distincte şi cu natură proprie, specifică. Aceasta, chiar dacă unul a 
fost perfectat în vederea siguranţei încheierii celuilalt. În consecinţă, antecontractul 
de depozit nu poate fi privit ca o varietate de depozit. De altfel, pentru acest 
antecontract nu există dispoziţii legale specifice, proprii lui, aşa încât este vorba 
despre un contract nenumit. Că antecontractul în discuţie a fost încheiat în vederea 
perfectării în viitor a unui contract numit, unul de depozit, nu schimbă concluzia, 
deja enunţată, privind natura juridică a promisiunii de depozit. De altfel, este de 
reflectat dacă, de la această linie de gândire este cazul a ne îndepărta, cât priveşte 
acele antecontracte pentru care există condiţii specifice lor, dar puţine, dacă nu 
singulare (ca, de pildă, pentru promisiunea de donaţie). Aceste sumare dispoziţii ce le 
sunt consacrate trec antecontractele în cauză în categoria actelor juridice numite? 

Revenind la problema iniţial pusă, vom conchide că antecontractul de 
depozit este consensual, dar această trăsătură nu trebuie privită ca o excepţie de la 
caracterul real al depozitului, căci promisiunea în cauză nu este un astfel de 
contract. Dimpotrivă, suntem în prezenţa confirmării unui principiu care constituie 
regula pentru dreptul modern, în ceea ce priveşte încheierea actelor juridice. Este 
vorba de principiul consensualismului, potrivit căruia simpla manifestare de voinţă 
înseamnă act juridic valabil. 

Continuând analiza caracterului real al contractului de depozit şi a 
excepţiilor (aşa cum am arătat, aparente, pe care acesta le comportă) precizăm că, 
în cazul în care bunul este remis celeilalte părţi, iar aceasta nu cunoaşte intenţia 
cocontractantului de a încheia un contract de depozit, ci crede că bunul i-a fost 
transmis cu titlu de împrumut sau de dar manual, între părţi nu se stabilesc 
raporturi specifice contractului de depozit. Natura actului care a născut raportul 
juridic va trebui, într-un asemenea caz, lămurită, fiind vorba de error in negotium 
care, potrivit art. 1207 alin. (2) C.civ., are caracter esenţial şi ar putea atrage 
sancţiunea nulităţii relative. 

De altfel, şi Codul civil din 1864 [în art. 1593 alin. (2)] consacra, expres şi 
cu titlu de regulă, caracterul real al contractului de depozit. Aceeaşi excepţie de la 
regulă (bunul depozitat nu trebuie predat depozitarului, dacă acesta îl deţine deja cu 
alt titlu) se regăsea şi în dispoziţiile art. 1593 alin. (3) ale anteriorului Cod civil.  
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b) Un alt caracter juridic pe care-l prezintă depozitul este acela de a fi, în 
principiu, cu titlu gratuit. Acesta este consacrat, de lege lata, de dispoziţiile art. 2106 
alin. (1) C.civ., potrivit cărora, „Depozitul este cu titlu gratuit, dacă din convenţia 
părţilor sau din uzanţe ori din alte împrejurări, precum profesia depozitarului, nu 
rezultă că trebuie să fie plătită o remuneraţie”. Drept urmare, caracterul gratuit este 
numai de natura şi nu de esenţa contractului în discuţie. Aşadar, în materia 
depozitului, operează prezumţia de gratuitate, contrariul (caracterul oneros al 
contractului, din care decurge obligaţia deponentului de a-l remunera pe depozitar) 
putând rezulta din convenţia părţilor, din uzanţe15 sau din alte împrejurări (precum 
profesia depozitarului). Aceasta înseamnă că, dacă depozitarul este, spre exemplu, un 
profesionist, depozitul se prezumă a fi cu titlu oneros. 

Dacă părţile nu stabilesc prin contract cuantumul remuneraţiei, acesta va fi 
determinat, în temeiul art. 2106 alin. (2) C.civ., de către instanţa de judecată, în 
raport cu valoarea serviciilor prestate.  

În această ordine de idei, considerăm că actualul Cod civil califică contractul 
de depozit, din perspectiva scopului urmărit de părţi la încheierea lui, în modul cel 
mai potrivit. Facem această precizare, întrucât Codul civil din 1864 conţinea o 
reglementare contradictorie din acest punct de vedere. În art. 1593 alin. (1), actul 
normativ menţionat prevedea că „Depozitul este un contract esenţialmente gratuit 
(...)”, pentru ca, apoi, alte dispoziţii ale sale [anume art. 1600 pct. 2 şi art. 1633 alin. 
(4)] să facă referire la depozitul remunerat. A fost constatată astfel de către literatura 
de specialitate şi practica judecătorească vădita contradicţie dintre dispoziţiile 
menţionate ale Codului civil acum abrogat. Din coroborarea acestor texte de lege, 
rezulta că depozitul era un contract cu titlu gratuit, numai prin natura lui, şi nu în 
esenţa sa, întrucât legiuitorul a avut în vedere atât depozitul gratuit, cât şi depozitul 
remunerat. Oricum, doctrina din acea perioadă16 a apreciat în unanimitate că 
depozitul putea fi şi cu titlu oneros, dacă părţile conveneau în acest sens.  

Părăsind comparaţia textelor de lege care reglementează caracterul gratuit 
sau oneros al depozitului, precizăm că acesta este, ca regulă, un contract 
dezinteresat. Şi cu această ocazie17, punem în discuţie problema definirii corecte a 
contractelor dezinteresate, depozitul încadrându-se, în principiu, în această 
categorie. Drept urmare, precizăm că literatura de specialitate defineşte categoria 
de contracte în discuţie ca fiind acele manifestări de voinţă cu titlu gratuit, prin care 
o parte procură celeilalte un beneficiu, fără ca, prin aceasta, să-şi micşoreze 
patrimoniul. Ne întrebăm şi de această dată, dacă definiţia dată contractelor 
dezinteresate este exactă, în condiţiile în care există neîndoielnic o privare, 
constând, în cazul depozitului, cel puţin în indisponibilizarea spaţiului în care a fost 

                                                 
15 Cu privire la problematica acestor izvoare ale dreptului civil, a se vedea M. Uliescu, Despre 

legea civilă, în coord. M. Uliescu, „Noul Cod civil. Studii şi comentarii”, volum I, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2012, p. 53–62. 

16 A se vedea, cu titlu de exemplu, Fr. Deak, op. cit., p. 373. 
17 A se vedea, pentru dezvoltări, B. Pătraşcu, I. Genoiu, Diferite .... op. cit., p. 76–77. 
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depozitat, cu titlu gratuit, bunul. Depozitarul, acceptând să primească în depozit, cu 
titlu gratuit, un bun mobil, nu mai poate să folosească acel spaţiu nici pentru 
nevoile proprii şi, mai mult, nici pentru a depozita acolo, în schimbul unei 
remuneraţii, un alt bun mobil. Aşadar, o anumită privare, respectiv un anume 
avantaj întâlnim şi în cazul contractelor dezinteresate, astfel încât nu este riguros 
corect să spunem că încheierea acestei categorii de contracte nu generează nicio 
modificare, pierdere în patrimoniul gratificantului. Este adevărat că acest contract 
nu este translativ de proprietate şi nici măcar de folosinţă şi că bunul depozitat nu 
iese din patrimoniul deponentului, astfel încât acesta nu suferă nicio modificare din 
punctul de vedere al drepturilor reale avute, însă el înregistrează un avantaj prin 
faptul că bunul său este păstrat, fără a plăti pentru aceasta o sumă de bani, iar 
depozitarul îşi indisponibilizează spaţiul şi păstrează un bun, aşadar înregistrează o 
privare, deşi nu obţine un contraechivalent pentru aceasta. 

Aşadar, este în afara oricărui dubiu că depozitul (precum şi alte contracte 
asemănătoare lui, din acest punct de vedere) este un contract cu titlu gratuit, 
dezinteresat (şi nu liberalitate). Ceea ce propunem însă este reconsiderarea 
definiţiei contractelor dezinteresate, astfel încât să fie evidenţiat faptul că, prin 
încheierea lor, părţile înregistrează avantaje, respectiv dezavantaje, deşi nu 
operează nicio modificare a patrimoniilor acestora din perspectiva drepturilor reale 
(aşa cum se întâmplă în cazul liberalităţilor). 

În ipoteza în care depozitarul va fi remunerat, vorbim despre un contract cu 
titlu oneros, comutativ, părţile cunoscând, încă din momentul încheierii acestuia, 
existenţa şi întinderea obligaţiilor reciproce. 

În final, relevăm meritul actualului Cod civil de a califica just contractul de 
depozit, din perspectiva scopului urmărit de părţi la încheierea lui, admiţând 
coexistenţa depozitului cu titlu gratuit (ce reprezintă regula), cu cel cu titlu oneros. 

c) În principiu, depozitul este un contract unilateral. Prezintă acest caracter 
juridic numai depozitul cu titlu gratuit, întrucât, în temeiul contractului, se nasc 
obligaţii doar în sarcina depozitarului, acestuia revenindu-i obligaţia de a păstra 
bunul depozitat şi de a-l restitui, la termen sau la cerere.  

Dimpotrivă, dacă deponentul este obligat (cu titlu de excepţie) prin contract, 
să-l remunereze pe depozitar, depozitul este sinalagmatic, întrucât obligaţiile 
părţilor sunt reciproce şi interdependente. Într-o asemenea situaţie, deponentul este 
obligat să-l remunereze pe depozitar, iar acesta din urmă este ţinut să păstreze 
bunul depozitat şi să-l restituie în natură la termenul stabilit sau, după caz, la 
cerere. Aşadar, în sarcina ambelor părţi contractante există obligaţii, iar acestea 
sunt reciproce. Pentru a reţine însă caracterul sinalagmatic al depozitului (precum 
al oricărui alt contract, în general) este necesar ca obligaţiile reciproce ale părţilor 
să fie şi interdependente, adică obligaţia uneia dintre părţi să constituie cauza 
obligaţiei celeilalte părţi. Or, în cazul depozitului cu titlu oneros, obligaţiile părţilor 
îndeplinesc această condiţie, obligaţia deponentului de a-l remunera pe depozitar 
constituind cauza juridică a obligaţiei acestuia din urmă de a păstra bunul şi de a-l 
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restitui în natură. Funcţionează în materia contractului a cărui problematică ne 
interesează şi raţionamentul în sens invers, astfel încât obligaţia mai sus menţionată 
a depozitarului constituie cauza obligaţiei deponentului, de asemenea enunţată în 
cele ce preced. 

În ipoteza în care părţile contractului de depozit nu au stabilit o remuneraţie, însă 
depozitarul face, cu privire la bunul depozitat, anumite cheltuieli necesare dar 
excepţionale, sau în cazul în care depozitarul a suferit anumite prejudicii cauzate de 
viciile bunului depozitat, depozitul păstrează caracterul unilateral, întrucât, potrivit art. 
1171 C.civ. „ (...) contractul este unilateral chiar dacă executarea lui presupune 
obligaţii în sarcina ambelor părţi”. Drept urmare, de lege lata, nu mai putem pune în 
discuţie, şi cu atât mai puţin nu mai putem susţine, în ceea ce priveşte contractul de 
depozit (precum şi în cazul altor manifestări de voinţă care sunt concepute a fi 
unilaterale dar care, în mod ocazional, pe parcursul executării lor, dau naştere unor 
obligaţii în sarcina celeilalte părţi contractante, mai exact în sarcina creditorului), teza 
contractelor sinalagmatice imperfecte18. Într-o asemenea ipoteză, depozitarul este 
îndreptăţit la despăgubiri din partea deponentului, putând refuza restituirea bunului 
depozitat, până când cel din urmă va acoperi cheltuielile făcute de către cel dintâi. 

Precizăm, de asemenea, că acelaşi caracter unilateral va prezenta depozitul şi 
în ipoteza în care, în sarcina deponentului vor lua naştere unele obligaţii 
extracontractuale, precum cele generate de delictul civil sau de gestiunea 
intereselor altei persoane19. 

Nu s-ar putea susţine, în cazul contractului de depozit, caracterul bilateral al 
acestuia, nici în considerarea faptului că deponentul este ţinut a-i preda 
depozitarului bunul mobil spre păstrare. Aceasta, deoarece, după cum am arătat, 
predarea, remiterea materială, tradiţiunea bunului nu au natura unui efect al 
contractului, a unei obligaţii care revine deponentului, ci pe aceea de element 
constitutiv al naşterii valabile a actului.  

În sfârşit, în ordinea de idei avută aici în vedere, este de reflectat dacă, în 
sarcina deponentului, ar trebui reţinută, cu titlu de obligaţie, cerinţa preluării 
bunului de la depozitar. În cazul unui răspuns afirmativ, nu s-ar ajunge la 
concluzia, desigur eronată, că şi în ipoteza în care este cu titlu gratuit, depozitul are 
caracter bilateral (sinalagmatic)? Altfel spus, n-ar fi negat caracterul unilateral al 
acestui contract? 

Apoi, este de principiu că oricărei obligaţii îi corespunde un drept. Care ar fi 
însă acest drept, câtă vreme preluarea bunului este în consecuţia executării unei 
obligaţii a depozitarului, aceea de restituire a bunului? Nu cumva necesitatea 
preluării dă expresie, mai degrabă, bunei-credinţe, ce trebuie să caracterizeze 
conduita părţilor, pe tot parcursul executării contractului? Prin urmare, deponentul, 
preluând bunul, nu face, oare, altceva decât să înlesnească executarea de către 
depozitar a obligaţiei sale de restituire? 
                                                 

18 Această teză a fost susţinută, în temeiul dispoziţiilor vechiului Cod civil, printre alţii, de:  
Fr. Deak, op. cit., p. 374; T. Prescure, A. Ciurea, op. cit., p. 280 etc. 

19 A se vedea şi Fr. Deak, op. cit., p. 374. 
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d) De lege lata, depozitul este, în principiu, un contract intuitu personae. Şi 
sub imperiul Codului civil din 1864, literatura de specialitate20 a apreciat că 
depozitul era un contract încheiat, în principiu, în considerarea persoanei 
depozitarului, întrucât actul normativ menţionat nu reglementa posibilitatea 
subdepozitării. Tot doctrina arăta că depozitarul putea subdepozita, dacă această 
posibilitate îi era recunoscută părţii menţionate prin contract sau dacă substituirea îi 
era necesară datorită unor împrejurări fortuite. 

În prezent, caracterul în principiu intuitu personae al contractului de depozit 
rezultă expres din dispoziţiile art. 2112 C.civ. potrivit cărora „Depozitarul nu poate 
încredinţa altuia păstrarea bunului, fără consimţământul deponentului, cu excepţia 
cazului în care este silit de împrejurări să procedeze astfel”. Aşadar, numai în mod 
excepţional depozitarul poate încredinţa altuia bunul depozitat, anume în cazul în 
care anumite împrejurări de fapt impun acest lucru. Având în vedere toate acestea, 
considerăm că nimic nu împiedică părţile să convină subdepozitarea. De altfel, spre 
deosebire de Codul civil anterior, cel acum în vigoare reglementează, în art. 2113, 
şi subdepozitarea, în următorii termeni: „Depozitarul îndreptăţit să încredinţeze 
unei alte persoane păstrarea bunului răspunde numai pentru alegerea acesteia sau 
numai pentru instrucţiunile pe care i le-a dat, cu condiţia să fi adus de îndată la 
cunoştinţa deponentului locul depozitului şi numele persoanei care a primit bunul”.  

În concluzie, depozitul (în special, cel de drept comun sau obişnuit ori 
voluntar) este, în principiu, încheiat intuitu personae, fiind avute în vedere calităţile 
depozitarului. În cazul depozitului necesar însă, acest caracter este foarte rar 
întâlnit, aceste tipuri de depozit fiind încheiate sub constrângerea unei împrejurări 
neprevăzute, în scopul salvării bunului. Apoi, subdepozitarea este posibilă, cu titlu 
de excepţie, numai în cazul în care există consimţământul deponentului în acest 
sens sau în situaţia în care depozitarul este silit de împrejurări să încredinţeze altuia 
păstrarea bunului. 

 
3. Felurile contractului de depozit 
3.1. Identificarea formelor contractului de depozit 
Punem în discuţie tipologia contractului de depozit, întrucât Codul civil din 

1864, prin dispoziţiile art. 1592, făcea referire în mod expres la două categorii de 
depozit: depozitul propriu-zis şi sechestrul. Actualul Cod civil nu conţine niciun text de 
lege care să realizeze o astfel de enumerare, însă, din dispoziţiile sale consacrate 
contractului de depozit, rezultă că formele acestuia sunt, în continuare, două: 

a) depozitul propriu-zis, ce cunoaşte următoarele patru varietăţi: depozitul de 
drept comun (voluntar sau obişnuit), depozitul necesar, depozitul hotelier şi 
depozitul neregulat; 

b) sechestrul, care poate fi convenţional şi judiciar. 
                                                 

20 A se vedea, în acest sens: Fr. Deak, op. cit., p. 377, nota de subsol 2; I.R. Urs, S. Angheni, 
Drept civil. Contracte civile, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998, p. 124; T. Prescure, A. Ciurea,  
op. cit., p. 280. 
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În fapt, actualul Cod civil nu mai foloseşte, precum antecesorul său, nici 
noţiunea de depozit propriu-zis şi nici pe cea de depozit voluntar sau obişnuit, ci, în 
Capitolul XII al Titlului IX din Cartea a V-a „Despre obligaţii”, reglementează 
regulile comune privind contractul de depozit. Aşadar, aceste prescripţii legale 
constituie dreptul comun în materia depozitului, fiind corespondentul depozitului 
voluntar sau obişnuit din reglementarea anterioară. Nu credem însă că există vreun 
impediment pentru a folosi în continuare denumirea de depozit propriu-zis, 
respectiv pe cea de depozit voluntar (acesta reprezentând o varietate a celui dintâi), 
deşi acestea nu sunt consacrate in terminis, de lege lata. Folosind această 
terminologie, vom putea distinge, pe de o parte, între depozitul propriu-zis, ce are 
ca obiect bunuri nelitigioase şi sechestru, al cărui obiect este reprezentat de bunuri 
cu privire la care există o contestaţie sau o incertitudine juridică şi, pe de altă parte, 
între depozitul de drept comun şi celelalte forme ale depozitului propriu-zis.  

Subliniem faptul că depozitul propriu-zis are ca obiect numai bunuri mobile 
nelitigioase şi că acesta poate fi numai convenţional. Regulile sale reprezintă 
dreptul comun în materie, fiind aplicabile şi depozitului necesar, celui hotelier şi 
celui neregulat, în măsura în care, cu privire la acestea, nu există dispoziţii speciale 
derogatorii.  

Depozitul neregulat, formă a depozitului propriu-zis, unanim acceptată de 
doctrină21 şi de jurisprudenţă, datorită utilităţii ei incontestabile, nu beneficiază în 
prezent, aşa cum am arătat, de reglementare expresă, ci numai de referiri indirecte. 
În ceea ce ne priveşte, vom analiza această formă a depozitului, convinşi fiind că, 
asemănător, vor proceda şi alţi autori şi, mai ales, că aceasta va fi reţinută de 
jurisprudenţă. Toate acestea, pentru că actualul Cod civil, deşi nu foloseşte această 
terminologie, face referire la depozitul neregulat, în două rânduri:  

a) prin dispoziţiile art. 2105 C.civ., menite să delimiteze depozitul, de 
contractul de împrumut de consumaţie;  

b) prin dispoziţiile art. 2118 alin. (2) C.civ., referitoare la plata dobânzilor 
pentru fondurile băneşti depozitate. 

Considerăm însă că legiuitorul ar fi trebuit să preia propunerea doctrinei şi să 
acorde atenţie depozitului neregulat, reglementându-l într-o manieră expresă şi 
directă, relevându-i specificul. 

Beneficiază însă de lege lata de o reglementare proprie şi amplă, depozitul 
hotelier, care, în trecut, a fost numai asimilat depozitului necesar. Cât priveşte însă 
această din urmă formă a depozitului, nici actualul Cod civil şi nici cel care l-a 
precedat nu au reglementat-o în detaliu, actele normative în discuţie limitându-se 
numai la a-i releva specificitatea, dispunând că acesta este guvernat de regulile 
comune privind contractul de depozit.  

Deşi apreciem ca fiind utilă şi corespunzătoare reglementarea de către Codul 
civil în vigoare a depozitului hotelier, totuşi considerăm că legiuitorul ar fi trebuit 
                                                 

21 A se vedea, cu titlu exemplificativ: Fr. Deak, op. cit., p. 375; L. Stănciulescu, op. cit.,  
p. 418 şi urm.; D. Florescu, op. cit., p. 291 şi urm.; T. Prescure, A. Ciurea, op. cit., p. 281; V. Barbu, 
I. Genoiu, C. Cernat, op. cit., p. 221-222. 
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să manifeste receptivitate şi faţă de propunerea doctrinei, puternic susţinută de 
jurisprudenţă, de a reglementa depozitul neregulat, o varietate utilă a contractului 
de depozit. 

Precizăm că sechestrul are ca obiect bunuri (atât mobile, cât şi imobile) 
litigioase şi poate fi atât convenţional, cât şi judiciar. 

În cele ce urmează, vom acorda atenţie contractului de depozit hotelier, 
formă contractuală nou reglementată.  

 
3.2. Depozitul hotelier 
Noţiunea, reglementarea legală şi delimitarea depozitului hotelier de alte 

contracte  
La sugestia literaturii de specialitate, actualul Cod civil reglementează, în art. 

2127-2137, depozitul hotelier, separat de depozitul necesar, fără a-l mai asimila 
acestuia din urmă, aşa cum a procedat antecesorul său. Dispunând astfel, se asigură 
independenţa de reglementare a depozitului hotelier şi faţă de alte contracte al cărui 
accesoriu poate fi acesta, precum contractul hotelier, contractul de prestaţii turistice 
sau orice alt contract asemănător. 

În considerarea dispoziţiilor art. 2127 C.civ., depozitul hotelier este 
contractul încheiat între persoana care oferă publicului servicii de cazare, denumită 
hotelier şi persoana care aduce bunuri în hotel, numită client22. 

Apreciem că prezintă utilitate, în acest context, să delimităm depozitul 
hotelier, de contractul de depozit necesar. Un oarecare caracter „necesar” prezintă, 
în opinia noastră, şi depozitul hotelier, întrucât clientul este nevoit să aducă în hotel 
unele bunuri ale sale. Apoi, asemănător deponentului din contractul de depozit 
necesar, clientul hotelierului este lipsit de posibilitatea preconstituirii unei probe 
scrise cu privire la depozitarea bunurilor sale.  

 
Domeniul de aplicare 
Dispoziţiile art. 2137 C.civ. asimilează hotelului, şi alte locuri de cazare, 

precum sanatorii, spitale, pensiuni, vagoane de dormit şi altele asemănătoare. Drept 
urmare, în cazul în care sunt depozitate în aceste locuri bunuri ale „clienţilor”, 
suntem în prezenţa unui contract de depozit hotelier, căruia îi vor fi aplicabile 
dispoziţiile art. 2127-2137 C.civ.  

Alături de locurile indicate, cu titlu enunţiativ, de Codul civil, în art. 2137, 
literatura de specialitate23 şi practica judecătorească24 consideră depozit hotelier 
următoarele tipuri de depozit: 
                                                 

22 A se vedea în acest sens şi L. Stănciulescu, op. cit., p. 426. 
23 A se vedea: Fr. Deak, op. cit., p. 391; T. Prescure, A. Ciurea, op. cit., p. 286. 
24 A se vedea: Tribunalul Suprem, secţia civilă, decizia nr. 1760/1975, în „Culegere de decizii 

ale Tribunalului Suprem pe anul 1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 77; 
Tribunalul Judeţean Hunedoara, decizia civilă nr. 409/1968, în „Revista Română de Drept”, 1969,  
nr. 1, p. 155; Tribunalul Suprem, colegiul civil, decizia nr. 67/1959, în „Repertoriu de practică 
judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1952–1969”, 
de Al. Lesviodax şi I.C. Mihuţă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 386. 
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– depozitul celor aflaţi pentru tratament în staţiuni balneo-climaterice, cât 
priveşte hainele şi bagajele acestora; 

– depozitul consumatorilor din localurile de alimentaţie publică, al persoanelor 
care se duc la teatre, operă, bibliotecă etc., cât priveşte îmbrăcămintea acestora; 

– depozitul efectuat ca urmare a unei arestări neprevăzute. 
 
Dovada depozitului hotelier 
Potrivit dispoziţiilor art. 2133 C.civ., „Dovada introducerii bunurilor în hotel 

poate fi făcută cu martori, indiferent de valoarea acestor bunuri”. Drept urmare, ca 
şi depozitul necesar, depozitul hotelier poate fi dovedit prin orice mijloc de probă 
admis de lege, indiferent de valoarea bunurilor depozitate. Deponentul trebuie să 
dovedească faptul că bunurile au fost aduse în hotel, că au fost degradate sau furate 
de acolo, precum şi valoarea acestora. Sunt avute în vedere bunuri care, în mod 
obişnuit, se aduc în hotel şi nu bunuri de valori mari, care trebuie depozitate în case 
de valori sau care trebuie încredinţate administraţiei hotelului. 

 
Răspunderea depozitarului 
Cât priveşte răspunderea depozitarului în materia contractului de depozit 

hotelier, Codul civil distinge între: 
– reguli generale privind răspunderea hotelierului; 
– răspunderea limitată a hotelierului; 
– răspunderea nelimitată a hotelierului; 
– lipsa răspunderii hotelierului; 
– răspunderea specială a hotelierului, pentru obiectele de valoare.  
 
Reguli generale privind răspunderea hotelierului 
Potrivit dispoziţiilor art. 2127 alin. (1) C.civ., „Persoana care oferă 

publicului servicii de cazare, numită hotelier, este răspunzătoare, potrivit regulilor 
privitoare la răspunderea depozitarului, pentru prejudiciul cauzat prin furtul, 
distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în hotel”.  

În mod just, legiuitorul denumeşte hotelier orice persoană care oferă servicii 
de cazare, aşadar are în vedere nu numai hotelurile, ci şi orice alte spaţii de acest 
gen, precum motelurile, hanurile, vilele, pensiunile etc. Arătând că hotelierul 
răspunde potrivit regulilor care guvernează răspunderea depozitarului, Codul civil 
califică depozitul hotelier ca fiind o formă a depozitului propriu-zis. 

Aşa cum am arătat, sunt asimilate unităţilor care oferă publicului servicii de 
cazare, la propunerea doctrinei, localurile destinate spectacolelor publice, sanatoriile, 
spitalele, restaurantele, pensiunile, vagoanele de dormit şi altele asemănătoare, astfel 
încât şi bunurilor aduse de clienţi/pacienţi în aceste spaţii le sunt aplicabile regulile 
care, în cele ce urmează, vor fi prezentate şi analizate (art. 2137 C.civ.).  

Întrucât depozitul hotelier este un contract cu titlu oneros, răspunderea 
hotelierului este apreciată cu mai multă severitate (culpa levis in abstracto), acesta 
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răspunzând pentru orice culpă (furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse 
de client în hotel). 

În alin. (2) al art. 2127 C.civ., sunt considerate ca fiind aduse în hotel 
următoarele categorii de bunuri: 

– bunurile aflate în hotel pe perioada cazării clientului; 
– bunurile aflate în afara hotelului, pentru care hotelierul, un membru al 

familiei sale ori un prepus al hotelierului îşi asumă obligaţia de supraveghere pe 
perioada cazării clientului; 

– bunurile aflate în hotel sau în afara acestuia, pentru care hotelierul, un membru 
al familiei sale ori un prepus al hotelierului îşi asumă obligaţia de supraveghere pentru 
un interval de timp rezonabil, anterior sau ulterior cazării clientului.  

În egală măsură, hotelierul răspunde şi pentru vehiculele clienţilor lăsate în 
garajul sau în parcarea hotelului, precum şi pentru bunurile care, în mod obişnuit, 
se găsesc în acestea [art. 2127 alin. (3) C.civ.]. Răspunderea hotelierului poate fi 
angajată, chiar şi pentru animalele de companie, însă, numai în situaţia în care 
părţile contractante au convenit în acest sens [art. 2127 alin. (4) C.civ.]. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că reglementarea legală a depozitului 
hotelier este foarte utilă, cazurile în care subiectele de drept apelează la serviciile 
publice de cazare fiind foarte frecvente. În acest context, acelaşi caracter prezintă şi 
enumerarea de către legiuitor a categoriilor de bunuri cu privire la care poate fi 
angajată răspunderea hotelierului. Aceasta, prezentând caracter limitativ, vizează 
multe dintre ipotezele care pot fi întâlnite în practică, în condiţiile actuale de 
dezvoltare a societăţii româneşti, de la bunurile pe care clientul le are asupra sa şi 
care se pot păstra în hotel, până la bunurile care, prin natura lor, nu pot fi păstrate 
în interiorul unităţii de cazare, ci numai în afara acesteia. De asemenea, sunt avute 
în vedere nu numai autoturismele, ci şi orice alte vehicule ale clientului, precum şi 
bunurile care, în mod normal, se pot găsi în acestea, precum casetofon, CD Player, 
roată de schimb, scule, aparat pentru detectarea radarului, calculatoare de bord şi 
altele asemenea. Legiuitorul a avut în vedere chiar şi animalele de companie, însă, 
nu cu titlu de regulă, ci cu titlu de excepţie. Astfel, pentru a fi angajată răspunderea 
hotelierului pentru animalele de companie, este necesară existenţa unei stipulaţii 
contractuale exprese în acest sens. 

 
Răspunderea limitată a hotelierului  
În cazul în care bunurile clientului, făcând parte din categoriile enumerate de 

legiuitor, sunt furate, distruse sau deteriorate, răspunderea hotelierului este limitată 
până la concurenţa unei valori de o sută de ori mai mari decât preţul pentru o zi, 
afişat pentru camera oferită spre închiriere clientului (art. 2128 C.civ.). Aşadar, 
spre exemplu, dacă hotelierul practică tariful de 150 de lei pentru cameră, acesta va 
datora clientului, cu titlu de reparare a prejudiciului suferit de acesta prin furtul, 
distrugerea sau deteriorarea bunurilor sale, cu privire la care există obligaţia 
hotelierului de a le supraveghea, cel mult suma de 15000 de lei. Considerăm că 
legiuitorul a procedat just atunci când a determinat limita maximă a valorii datorate 
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de hotelier cu titlu de reparaţie şi că această limită este rezonabilă pentru ambele 
părţi. Este foarte posibil însă ca clientului să-i fie cauzat un prejudiciu mult mai 
mare, spre exemplu, prin furtul autoturismului, al cărui preţ de cumpărare a fost cu 
mult superior sumei pe care o va primi de la hotelier cu titlu de despăgubire. Însă, 
apreciem că legiuitorul a stabilit o sumă echitabilă, întrucât hotelierului (de bună-
credinţă) nu-i poate sta în putinţă să suporte valoarea deosebit de mare a 
autoturismului furat, aflat în garajul sau parcarea hotelului. Oricum, clientul 
păgubit va cumula această sumă, cu cea obţinută de la societatea de asigurare, în 
ipoteza în care a încheiat un contract de asigurare în acest sens. 

 
Răspunderea nelimitată a hotelierului  
Cu titlu de excepţie, limita stabilită prin dispoziţiile art. 2128 C.civ. (o 

valoare de o sută de ori mai mare decât preţul pentru o zi afişat pentru cameră) nu 
este respectată, răspunderea hotelierului fiind nelimitată, în următoarele cazuri, 
expres şi limitativ prevăzute de noua reglementare în materie civilă, în art. 2129: 

– dacă prejudiciul este cauzat din culpa hotelierului sau a unei persoane 
pentru care aceasta răspunde; 

Aşadar, dacă autoturismul clientului, aflat în garajul hotelierului, este furat, 
iar hotelierul nu poate face dovada că a luat toate măsurile de siguranţă, încuind 
garajul, desemnând personal de pază, activând sistemele de siguranţă pe care le 
deţine, răspunderea acestuia va fi nelimitată, suportând echivalentul autoturismului 
clientului. 

– dacă bunurile au fost încredinţate spre păstrare hotelierului; 
Sunt avute în vedere, în acest caz, acele bunuri de valori mari (sume de bani, 

titluri de valoare, bijuterii, obiecte de artă etc.) despre a căror existenţă trebuie să 
cunoască hotelierul şi care trebuie depuse în case de valori individuale sau care 
trebuie să fie încredinţate administraţiei unităţii de cazare. 

– dacă hotelierul a refuzat primirea în depozit a bunurilor clientului pe care, 
potrivit legii, era obligat să le primească. 

Aşadar, Codul civil consacră indirect obligaţia hotelierului de a nu refuza 
primirea bunului clientului, în măsura în care acesta face parte din categoriile 
enumerate de legiuitor, în art. 2127 C.civ. Poate fi pusă în discuţie şi aici, în opinia 
noastră, calificarea drept obligaţie a lipsei refuzului de primire a bunului, în 
termeni asemănători cu cei privind cerinţa reţinută în sarcina deponentului de a 
prelua bunul de la depozitar. Nu este vorba mai degrabă, ne întrebăm, de o 
conduită contractuală, caracterizată prin bună-credinţă?  

 
Absenţa răspunderii hotelierului 
Potrivit dispoziţiilor art. 2130 C.civ., hotelierul nu răspunde atunci când 

deteriorarea, distrugerea ori furtul bunurilor clientului este cauzată: 
– de client, de persoana care îl însoţeşte sau care se află sub supravegherea 

sa ori de vizitatorii săi; 
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– de un caz de forţă majoră; 
– de natura bunului. 
Din formularea textului de lege, rezultă că legiuitorul nu a avut în vedere şi 

cazul fortuit, astfel încât numai o cauză exterioară, imprevizibilă şi inevitabilă25 
care generează deteriorarea sau distrugerea bunurilor clientului îl poate exonera de 
răspundere pe hotelier. 

 
Răspunderea specială a hotelierului pentru obiectele de valoare 
Răspunderea hotelierului este angajată, potrivit dispoziţiilor art. 2127 C.civ., 

cât priveşte bunurile care, în mod obişnuit, sunt aduse de către client în hotel. 
Relativ la bunurile de mare valoare, precum documente, bani sau alte obiecte de 
valoare, Codul civil, prin dispoziţiile art. 2131, dispune că hotelierul nu poate 
refuza depozitarea acestora, decât în cazul în care, ţinând cont de importanţa şi 
condiţiile de exploatare ale hotelului, acestea sunt excesiv de valoroase ori sunt 
incomode sau periculoase.  

În cazul în care bunurile de valoare a căror depozitare este solicitată de client 
nu prezintă niciun risc pentru hotelier, acesta din urmă are două posibilităţi: 

– să ceară depozitarea acestora într-un loc închis sau sigilat [art. 2131 alin. 
(3) C.civ.]; 

– să pună la dispoziţia clientului său, în camera acestuia de hotel, o casă de 
valori, caz în care hotelierul nu este presupus a fi primit în depozit bunurile care 
vor fi depuse de client în casa de valori, iar răspunderea acestuia este limitată, în 
temeiul dispoziţiilor art. 2128 C.civ., până la concurenţa unei valori de o sută de ori 
mai mare decât preţul pentru o zi, afişat pentru camera oferită spre închiriere 
clientului (art. 2132 C.civ.). 

În toate cazurile, dovada introducerii bunurilor în hotel poate fi făcută prin 
martori, indiferent de valoarea acestora (art. 2133 C.civ.). 

 
Decăderea clientului din dreptul de a-i fi reparat prejudiciul  
În lumina dispoziţiilor art. 2134 alin. (1) C.civ., clientul este decăzut din 

dreptul la repararea prejudiciului suferit prin furtul, distrugerea sau deteriorarea 
bunurilor pe care le-a adus el însuşi ori care au fost aduse pentru el în hotel, dacă: 

a) în cel mult 24 de ore de la data la care a cunoscut prejudiciul, nu a 
înştiinţat administraţia hotelului; 

b) nu a exercitat dreptul la acţiunea în repararea prejudiciului, în termen de 6 
luni de la data producerii acestuia.  

Potrivit alin. (2) al aceluiaşi text de lege, nu operează decăderea clientului 
din dreptul de a-i fi reparat prejudiciul, în următoarele două situaţii: 

– bunurile au fost încredinţate spre păstrare hotelierului; 
– hotelierul a refuzat primirea în depozit a bunurilor clientului pe care, 

potrivit legii, era obligat să le primească. 
                                                 

25 Tribunalul Suprem, secţia civilă, decizia nr. 1860/1986, în „Culegere de decizii ale 
Tribunalului Suprem pe anul 1986”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 49. 
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Dreptul de retenţie 
În ipoteza în care clientul nu a plătit hotelierului preţul camerei şi al serviciilor 

hoteliere prestate, acesta din urmă beneficiază, prin dispoziţiile art. 2135 C.civ., de un 
drept de retenţie asupra bunurilor aduse de client, cu excepţia documentelor şi a 
efectelor personale, fără valoare comercială. Hotelierul poate cere valorificarea 
bunurilor asupra cărora şi-a exercitat dreptul de retenţie, potrivit regulilor prevăzute de 
Codul de procedură civilă în materia urmăririi silite mobiliare. 

 
În finalul consideraţiilor făcute cu acest prilej, socotim că nu este lipsit de 

interes să stăruim asupra naturii juridice a depozitului hotelier. Este vorba, desigur, 
despre o varietate de depozit. Se naşte însă întrebarea: diferenţele faţă de depozitul 
de drept comun nu sunt în realitate atât de mari încât să tindă a înfăţişa, chiar 
contrazicând argumentul puternic al denumirii sale, un alt contract decât cel de 
depozit? Am precizat deja că depozitul hotelier are propria sa fizionomie, diferită şi 
de contractele al căror accesoriu este (spre exemplu, contractul hotelier, cel de 
prestaţii turistice etc.). În ce măsură, în aceste ipoteze, suntem, în realitate, în 
prezenţa a două contracte încheiate între aceleaşi persoane şi executate în paralel: 
unul, de pildă, de prestaţii turistice şi altul de depozit? Ultimul nu este, oare, 
integrat în aşa măsură celui dintâi, încât unele efecte ale sale primesc regimul 
juridic care, ca regulă, este al depozitului, dar rămân în continuare ale unuia şi 
aceluiaşi singur contract? Art. 2127 alin. (1) C.civ., care pare a constitui sediul 
materiei pentru noţiunea depozitului hotelier, foloseşte alte denumiri ale părţilor 
contractante (anume de hotelier şi de client) decât cele consacrate pentru depozit 
(deponent şi depozitar). Este, oare, acest aspect lămurit prin observaţia că depozitul 
hotelier reprezintă un accesoriu al celuilalt contract (spre exemplu, al celui de 
prestaţii turistice)? Şi se verifică în această relaţie principiul accesorium sequitur 
principale? Răspunsul este afirmativ doar în principiu, sub aspect cu totul general, 
în sensul că depozitul hotelier n-ar putea fiinţa de sine stătător, fără a fi grefat pe un 
contract de sine stătător, care apare ca principal. Dacă luăm însă în considerare 
aspecte juridice importante ale regimurilor proprii fiecăruia dintre cele două 
contracte, vom observa diferenţe specifice, notabile. De pildă, modul lor de 
formare valabilă diferă, căci, în timp ce depozitul are caracter real, tradiţiunea 
bunului fiind cerută ad validitatem, contractul principal este în principiu 
consensual; oricum remiterea materială a vreunui bun nu are nicio relevanţă în 
formarea valabilă a contractului în cauză. Iată de ce, din această perspectivă, pare 
mai adecvat a fi reţinută conexitatea celor două acte, decât relaţia principal–
accesoriu. În plus, trebuie observat faptul că titlul indicativ al art. 2127 alin. (1) 
C.civ. nu este noţiunea depozitului hotelier, ci „răspunderea pentru bunurile aduse 
în hotel”. Obiectul reglementării este natura şi întinderea răspunderii hotelierului. 
Pentru aceste repere, se face trimitere la regimul juridic al contractului de depozit 
şi nu pare a fi vorba de o reglementare a unui contract de depozit aparte. Dacă, 
totuşi, există două contracte, unul urmând soarta celuilalt, distincţia este una pur 
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intelectuală, în realitatea juridică apărând, de regulă, un singur act, unul complex, 
iar, în cadrul acestuia, există câteva trăsături proprii depozitului. În cazul 
depozitului hotelier, fiind vorba despre o reglementare nouă, fără îndoială că atât 
doctrina, cât şi instanţele judecătoreşti, în procesul de aplicare a dreptului, vor face 
precizările necesare pentru desluşirea exactă a naturii sale juridice.  

Concluzia este, în egală măsură, valabilă, şi cât priveşte celelalte aspecte 
care pot fi puse în discuţie, uneori cu consecinţa unor controverse, referitoare la 
contractul de depozit. Pe unele dintre acestea le-am avut noi înşine în vedere, în 
cele ce preced.  
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PERSPECTIVA CRIMINOLOGICĂ A RECIDIVEI  

Constantin TĂNASE* 

Abstract: Cet article fait le lien entre la perspective juridique et celle de la criminologie, focalisée 
sur les concepts de la récidive, récidiviste, récidiver dans les deux sciences. De ce point de vue la 
criminologie utilise une terminologie plus complexe comme la réitération, le criminel par habitude, la 
persévérance criminelle qui permet de dépasser les limitations imposées par la récidive légale. 

Key words: Criminologie, recidive. 

Delimitări conceptuale 
1. Evocându-l pe Wilkins, reputatul criminolog canadian prof. Pierre 

Landreville1 arată că „există aproape tot atâtea definiţii ale recidivei, câte sisteme 
legislative avem, şi ceea ce este şi mai adevărat, că există tot atâtea definiţii ale 
recidivei câte studii despre recidivă există”. 

Într-adevăr, împrumutul conceptual pe care criminologia îl preia din dreptul 
penal este unul dintre cele mai consistente. O atare translaţie masivă de concepte 
apare firească dacă avem în vedere că ştiinţa criminologiei îşi delimitează 
domeniul funcţie de limitele dreptului penal. 

Nu mai puţin adevărat este şi faptul că, încă de la apariţia sa criminologia îşi 
dezvoltă propriile concepte, posedând astăzi ca ştiinţă autonomă, un aparat 
conceptual propriu. Şi nu întâmplător, capitolul din criminologie care a impus în 
mod evident multe concepte noi este cel dedicat studiului infractorilor care 
perseverează în activitatea infracţională. 

2. Din această perspectivă, dacă analiza cantitativă a stării şi dinamicii 
fenomenului este, cel mai adesea limitată la datele statisticii judiciare, operând cu 
conceptele de recidivă şi infractor recidivist proprii dreptului penal, dar atât de 
diferite de la o legislaţie la alta,  studiile empirice, dar mai ales analiza de tip 
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et société, 1982, Vol. 6, No 4, p. 375 cu referire la L.T. Wilkins, Evaluation of penal measures,   
N.Y. Random House, 1969, p. 12. 
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evaluativ (sau analiza de evaluare) au încercat să depăşească acest cadru, apelând 
sau impunând alte concepte. 

3. Paradigma criminologiei tradiţionale de esenţă etiologică2, punând accentul, 
aşa cum arătam, pe ideea de perseverenţă criminală, o exprimă în plan conceptual, 
într-o primă perioadă mai ales prin noţiunea de reiterare, de repetare a unei 
conduite criminale. Spre deosebire de recidivă, reiterearea nu este un concept 
condiţionat de îndeplinire a anumitor cerinţe legale cu privire la baza de evaluare 
(mai ales la termenii infracţiunii) ci numai de comitere repetată de fapte penale. 

Reiterarea, în paradigma juridico-penală, rămâne în afara pluralităţii legale 
de infracţiuni, concurs sau recidivă. 

Unul dintre criminologii care au acordat o atenţie deosebită delimitării 
conceptuale a fost Jean Pinatel3. El sparge limitele abordării juridico-penale, 
considerând că ne aflăm în faţa unor fenomene multiple ce se cer definite dincolo 
de limitările „mai mult sau mai puţin arbitrare”4 pe care conceptul de recidivă 
legală le impune. În acest sens Pinatel  propune următoarele concepte: 

– recidiva naturală sau generică care desemnează delincvenţa repetitivă ce 
intervine în afara oricărei condamnări; 

– recidiva socială care presupune o condamnare anterioară; 
– recidiva legală aşa cum este definită de codul penal; 
– recidiva penitenciară care are în vedere sejurul anterior în penitenciar; 
– recidiva persistentă sau multirecidivismul. 
4. Criminologia reacţiei sociale a anilor ’70 – 80, din secolul trecut, este cea 

care pune în discuţie mult mai ferm renunţarea la  împrumutul conceptual din 
dreptul penal în favoarea unor noi postulate5. 

Conceptul de recidivă a reprezentat una dintre „ţintele” acestei tentative de 
reevaluare conceptuală. 

Pierre Landreville, în lucrarea6 destinată examinării instituţiei recidivei ca 
unul dintre criteriile esenţiale în cadrul cercetărilor de evaluare a eficacităţii 
sistemului penal, semnalează fragilitatea conceptului, „incompatibilitatea 
definiţiilor de la un sistem juridic la altul”  preluate de respectivele studii,  ceea ce  
determină, după opinia noastră, ca rezultatele să fie într-o măsură foarte redusă 
susceptibile  de a fi comparate. Iată tabloul prin care Landreville ne expune aceste 
diferenţe. 
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Criminologia aprofundată, Prelegeri de Masterat în Ştiinţele penale, Universitatea Creştină Dimitrie 
Cantemir, 2009–2011 (nepublicat). 
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Tableau I 
Comparaison des critères de récidive utilisés dans différentes études 

Types de définitions Définitions Etudes 
Nouvelle arrestation 
 
 
 
 
 
Nouvelle 
condamnation 
 
 
Nouvelle 
incarcération 
 
 
       
Révocation de là 
libération 
conditionnelle 
 

— "Re-arrested in connection with an indictable offence . . .". 
— "Arrest" (certain petty offenses are exclued) and parole 
violation warrant. 
— "Reconviction" (excluding preventive detention, corrective 
training and prison sentences over four years). 
— "Nouvelle condamnation" 
— ". . Commission of an offence which resulted a penalty 
more severe than fine. . ." 
— "Reconviction" Le. a finding of guilt, in respect of a 
standard list of offence. 
- "Reimprisoned" - NB : "Menly are condined in a Prison 
only for the commission of felonies, and for sentences of 
more than a year" (NB : Pas les Jails) 
— "Peine d'emprisonnement ferme" — y compris pour 
infraction à un arrêté d'interdiction de séjour. 
— "Peine effective d'imprisonnement principale d'au 
minimum deux mois". 
— "Retourn on parole re vocation for whatever reason, 
and recommitment to prison on a new conviction, as well 
as absconder status. . .". 
— "... soit la révocation ou la libération condionnelle, soit 
la condamnation pour avoir perpétré un acte criminel...". 

Waller7 
Hoffman & Stone-
Meirhoefer8. 
 
Hammond9 
Langlois10 
Krantz et al11. 
 
Home Office12 et 
Phillpotts & 
lancucky13 Glaser14. 
 
Etudes du 
C.N.E.R.P. Paris15 
Ministere de la 
Justice (belgique)16 
Gottfredson et al17. 
 
 
Solliciteur Général 
du Canada18. 
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Cu toată dificultatea traducerii conceptelor folosite de autorii invocaţi, 
datorită mai ales lipsei de corespondenţă a acestora în legislaţia noastră sau pe un 
plan mai general, chiar în sistemul romanist de drept, observam, ceea ce remarcă şi 
Prof. Landreville19 că noţiunea de recidivă, sau mai exact „baza de evaluare” (în 
terminologia folosită de Prof. Dongoroz) a acesteia este construită pe criterii foarte 
diferite. Aceste diferenţe se referă la: 

a. Natura infracţiunii avute în vedere la definirea recidivei. În unele studii se 
iau în considerare numai crimele, în altele şi delictele ba chiar şi contravenţiie (de 
ex. Legislaţia franceză). Dacă avem în vedere însă că noţiunile de felonies (USA), 
indictable offence sau actes criminals (Canada) Crimes (Franţa) şi Infracţiune 
(România) sunt departe de a a fi similare, diferenţa nu poate, în niciun caz, să fie 
ignorată, atât în plan conceptual cât şi metodologic. 

b. Sintagma o nouă condamnare care, de asemenea, acoperă realităţi foarte 
diferite, de la reîncarcerare care în sistemul american are în vedere numai 
încarcerarea într-o închisoare, aşadar numai pentru felonies (crimele), iar în 
Quebec semnifică un centru de detenţie unde sunt încarcerate persoane condamnate 
definitiv pentru o gamă foarte diferită de infracţiuni, la situaţia din Franţa unde sunt 
prezente şi contravenţiile. 

c. Sistemul de pedepse (mai ales limitele generale şi speciale ale pedepsei 
închisorii) precum şi opţiunea consacrată în legislaţie cu privire la sancţionarea 
recidivei (cumul juridic, aritmetic, mixt); 

d. Politica penală a fiecărui stat; sub acest aspect contribuţia criminologiei 
reacţiei sociale este substanţială. Studiile din acea perioadă evidenţiază faptul că 
rata recidivei în ansamblul fenomenului infracţional, depinde în mod direct de plaja 
de incriminare existentă în legislaţia penală (numărul de fapte antisociale 
incriminate ca infracţiuni), de sistemul sancţionator, fundamentat în principal pe 
sancţiuni privative de libertate sau dimpotrivă pe ideea de alternativitate, în care la 
pedeapsa cu închisoarea se apelează ca „ultima ratio” ca şi de orientarea instanţelor 
de judecată în opera de individualizare a pedepselor şi nu în ultimul rând de rata de 
încarcerare. Diferenţele care apar de la o legislaţie la alta, în politica penală, au fără 
îndoială repercusiuni atât în plan conceptual cât şi metodologic. 

e. Sărind peste timp, arătăm că tema delimitărilor conceptuale este încă 
departe de a se fi încheiat. 

Dezbaterile ce au loc în criminologie în ultimele luni în Franţa, avansează 
ideea unei noţiuni mai extinse a conceptului de recidivă20. 

Intersant este că în legislaţia franceză atât recidiva cât şi reiterarea sunt în 
prezent definite în codul penal. 

Astfel, în materie delictuală primul termen al recidivei trebuie să fie un 
delict, iar cel de al doilea, acelaşi delict sau un delict asimilat prin lege în raport cu 
                                                            

19 Ibidem. 
20 Mesurer la récidive (Contribution à la conférence de consensus de prévention de la 

récidive), Ministère de la Justice-Secrétariat général- SDSE, Paris, Janvier 2013. 
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regulile recidivei, comis într-un interval de timp de 5 ani care curge de la expirarea 
(executarea) sau prescrierea pedepsei precedente (Art. 132-10 C.P. francez). 

În materie criminală, primul termen al recidivei trebuie să fie o crimă sau un 
delict pedepsit cu pedeapsa închisorii de 10 ani iar al doilea termen trebuie sa fie o 
crimă (Art. 132-8 C.P. francez) 

Reiterarea legală există potrivit legislaţiei franceze atunci când o persoană 
care a fost deja condamnată pentru o crimă sau delict, comite din nou o infracţiune 
care nu îndeplineşte condiţiile recidivei legale (Art. 132-16-7 al.1 C.P. francez). 
Această consacrare a reiterării în plan legislativ este recentă fiind introdusă prin 
legea nr. 2005-1549 din decembrie 200521. 

Specialiştii în criminologie consideră însă, că în ciuda acestor modificări 
legislative ambele concepte, atât cel de recidivă legală cât şi cel de reiterare legală, 
deşi lărgesc cadrul de referinţă al fenomenului, ele ofera o viziune strâmtă, lipsită 
de coerenţă şi restrictivă a acestui fenomen mai larg de „reîntoarecere în faţa 
justiţiei (retour devant la justice) pe care îl denumesc recidivă statistică sau 
recidivă în sens larg22. 

În aceeaşi ordine de idei se lansează ideea că studiile privind acest fenomen 
trebuie să depăşească „câmpul recidivei sau al reiterării legale în favoarea unui câmp 
cu un conţinut societal mai larg”, care are în vedere o persoană deja condamnată care 
este din nou sancţionată pentru fapte comise după această primă condamnare. Tocmai 
această reîntoarcere în faţa justiţiei a unei persoane deja condamnate, ar trebui să 
constituie, în opinia invocată, „măsura recidivei în sens larg”23. 

f. Distanţa pe plan conceptual pe care criminologia o ia faţă de dreptul penal 
apare şi mai evidentă când examinăm noţiunea de recidivist. 

Cu privire la persoana infractorului, conceptul criminologic este mult mai larg şi 
desemnează acel tip de infractor care persistă diversificat sau specializat în comiterea 
de infracţiuni. Nu există însă un concept unitar pentru acest tip de infractor. 

Infactorul care are o conduită antisocială repetitivă a preocupat încă din 
vechi timpuri jurisconsulţii italieni intoducând termenul de consuetos. Nu 
întâmplător, în tipologia pe care Lombroso şi Ferri o elaborează, infractorul din 
obişnuinţă sau de obicei ocupă un loc central.  

În criminologia anglo-saxonă conceptele cel mai des utilizate sunt acelea de 
intensive offender în raport de intermittent offender. Potrivit lui Jeffery24 primul 
reprezintă cam 33% din populaţia criminală, cel de al doilea în jur de 66%. Aceste 
concepte au fost lansate în cadrul unor studii pe grupuri restrânse de infractori sub 
sintagma mai generală de „career criminals”25.  

                                                            
21 Ibidem.  
22 Ibidem. 
23 Ministère de la Justice, op. cit., p. 2. 
24 C.Ray Jeffery, op. cit., p. 389. 
25 Idem care citează studiul făcut de Rand Corporation  (Petersilia şi al. 1977). 
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Studiile cu privire la acest tip de infractor, şi avem în vedere mai ales cele 
realizate de soţii Glueck, de Wolfgang şi de Ohlin, folosesc mai ales sintagma de 
„carieră criminală”. 

În criminologia contemporană conceptul de re-offender sau de re-convicted 
este mult mai uzitat şi preluat şi de criminologia europeană. După opinia noastră 
acestea sunt concepte a căror accepţiune este mult mai largă, decât conceptul de 
infractor recidivist. 

În dezbaterile recente din Franţa deja invocate „un condamnat va fi 
considerat ca recidivist în sens larg îndată ce o nouă infracţiune comisă după o 
condamnare respectivă este sancţionată”. În această optică, eventualele condamnari 
ce ar urma nu intră în contabilizarea ratei recidivei, ci numai prima, în sensul că 
„reîntoarcerea la justiţie determină starea de recidivă”26. 
 

                                                            
26 Ministère de la Justice, op. cit., p. 3. 
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Abstract: The author makes some observations on Decision no. 12/2014 pronounced by the 
the High Court of Cassation and Justice – The section for solving law issues in penal matter, in the 
file  no. 13/1/2014/HP/P, by which has been admitted the complaint of  the Court of Appeal Brasov – 
Penal Section and for the cases involving minors, in file no. 790/62/2014, in order to pronunce a 
preliminary decision for solving the issue of law related the meaning of if the offenses under the 
article 323 of Criminal Code from 1969 and article  8 of Law no. 39/2003 (in the regulation in force 
prior to the amendments made by Law no. 187/2012) they find the counterpart in the article  
367 paragraph (1) of Criminal Code or, on the contrary, are decriminalized because the legislature 
understands to criminalize in the provisions of article 367 paragraph (1) of Criminal Code only the 
offense provided in article 7 of Law no. 39/2003 (in the legislation in force before the amendments 
made by the Law no. 187/2012) and, by which was established that the facts provided by the article  
323 of Criminal Code from 1969 and article 8 of Law no. 39/2003 (in the legislation in force before 
the amendments made by the Law no. 187/2012), are found in the  criminalization of article  
367 from Criminal Code, not being decriminalized.  

Key words: Preliminary decision for solving the issue of law, association in order to commit 
offenses, constitution of an organized criminal group, decriminalization. 

1. Intrarea în vigoare a noului Cod penal (la 01.02.2014) a ridicat, printre 
altele, şi problema dezincriminării faptei de asociere în vederea săvârşirii de 
infracţiuni (prevăzută de art. 323 din Codul penal din 1969), respectiv a celei de 
constituire a unui grup (în vederea săvârşirii de infracţiuni), care nu era (potrivit 
legii) un grup infracţional organizat [prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012)]. 
                                                            

∗ Cercetător post-doctorat – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Lector – Universitatea 
Româno-Americană din Bucureşti; e-mail: ionita.gheorghe.iulian@profesor.rau.ro.  

Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic 
ID 141699, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007–2013. 

 
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 4 (60), nr. 1, p. 115–130, Bucureşti, ianuarie – martie, 2015 



116 Gheorghe-Iulian Ioniţă 2 

Această discuţie a fost generată de faptul că în noul Cod penal nu se mai 
regăseşte incriminată fapta de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni iar în art. 
367, care incriminează fapta de constituire a unui grup infracţional organizat, a fost 
preluată norma de incriminare prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012). 

  
2. În Expunerea de motive1 la Proiectul de Lege privind Codul penal s-a precizat 

(subpct. 2.85)2 că, în privinţa grupărilor infracţionale, s-a propus renunţarea la 
paralelismul existent între textele care incriminau acelaşi gen de fapte (exemplificând: 
grupul infracţional organizat, asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, complotul, 
gruparea teroristă) în favoarea instituirii unei incriminări cadru, respectiv constituirea 
unui grup infracţional organizat, şi cu posibilitatea menţinerii ca incriminare distinctă a 
asociaţiei teroriste, dat fiind specificul acesteia.  

Din aceste explicaţii s-a dorit a se înţelege că infracţiunea de asociere în 
vederea săvârşirii de infracţiuni, aşa cum era prevăzută de art. 323 din Codul penal 
din 1969, respectiv cea la care făcea referire art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), nu 
au fost dezincriminate, conţinutul acestora regăsindu-se în conţinutul infracţiunii de 
constituire de grup organizat, prevăzută de art. 367 din Codul penal. 

De asemenea, în Expunerea de motive3 la Proiectul de Lege pentru punerea 
în aplicare a Codului penal şi completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziţii penale, s-a precizat că propunerile de modificare formulate şi regăsite în 
cuprinsul proiectului se înscriu pe mai multe coordonate, printre cele mai 
importante fiind considerate (subpct. 1) şi abrogarea unor texte de incriminare din 
legislaţia specială, ca urmare a cuprinderii lor în Partea specială a noului Cod 
penal, pentru evitarea paralelismelor de reglementare; printre exemplele 
menţionate regăsindu-se4 şi art. 7-10 şi 13 din Legea nr. 39/2003, art. 9 din Legea 
nr. 78/2000, art. 15 alin. 2 din Legea nr. 678/2001, art. 10 teza I din Legea nr. 
143/2000, cu argumentarea că ipotezele reglementate de legile speciale s-ar regăsi 
în incriminarea din art. 367 din Codul penal. 

 
3. Cu toate acestea, în practică, formularea normei de incriminare cuprinsă în 

art. 367 Cod penal, a condus la soluţii contradictorii. Chiar şi practica Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, în ce priveşte infracţiunile prevăzute de art. 323 din Codul 
penal din 1969 şi/sau art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea anterioară 
                                                            

1 Camera Deputaţilor, Expunere de motive la Proiectul de Lege privind Codul penal, 
disponibil on-line la http://www.cdep.ro/proiecte/2009/300/00/4/em304.pdf, consultat la data  
21 noiembrie 2014.  

2 Ibidem, p. 45–46.  
3 Camera Deputaţilor, Expunere de motive la Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a 

Codului penal şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, disponibil on-line 
la http://www.cdep.ro/proiecte/2011/100/00/0/em100.pdf, consultat la data 21 noiembrie 2014.  

4 Ibidem, p. 5–6.  
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modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 255/2013), nu a fost 
unitară, pronunţându-se soluţii atât în sensul dezincriminării acestor infracţiuni 
(deciziile penale nr. 449/05.02.2014 şi nr. 608/19.02.2014) cât şi în sensul că aceste 
infracţiuni nu ar fi dezincriminate, conţinutul lor regăsindu-se în conţinutul art. 376 
din Codul penal (deciziile penale nr. 633/20.02.2014 şi nr. 919/13.03.2014). 

 
4. Curtea de Apel Braşov, având pe rol soluţionarea unei contestaţii 

formulate de către DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov împotriva sentinţei penale 
nr. 69/S/28.02.2014 pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul nr. 790/62/2014, 
prin Încheierea din 02.04.2014, în baza art. 476 alin. 1 raportat la art. 475 din 
Codul de procedură penală, a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în 
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni 
de drept: dacă infracţiunile prevăzute de art. 323 din Codul penal din 1969 şi art. 8 
din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse 
prin Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 255/2013) îşi găsesc corespondent în art. 367 
alin. (1) din Codul penal sau, dimpotrivă, sunt dezincriminate deoarece legiuitorul 
a înţeles să incrimineze în dispoziţiile art. 367 alin. (1) din Codul penal numai 
infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare 
anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 255/2013)5.  

De precizat că opinia instanţei, în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii de 
Apel Braşov (deciziile penale nr. 24/C/14.03.2014 şi nr. 48/F/11.03.2014), a fost în 
sensul că în dispoziţiile art. 367 din Codul penal, legiuitorul a înţeles să 
incrimineze infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) iar 
în ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), 
aceasta este dezincriminată, neputându-se considera că se regăseşte incriminată în 
dispoziţiile art. 367 din Codul penal. 

 
5. La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sesizarea formulată de Curtea de 

Apel Braşov a făcut obiectul dosarului nr. 13/1/2014/HP/P. 
La acest dosar au fost transmise hotărâri relevante în materie pronunţate de 

instanţele judecătoreşti de la nivelul curţilor de apel Alba Iulia, Galaţi, Bacău, Cluj, 
Craiova, Timişoara, Bucureşti, Oradea, Constanţa şi Târgu Mureş, precum şi 
punctele de vedere ale magistraţilor din cadrul acestor instanţe; opinia majoritară a 
fost în sensul că infracţiunile prevăzute de art. 323 din Codul penal din 1969 şi art. 
8 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse 
prin Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 255/2013) nu îşi găsesc corespondent în art. 
367 alin. (1) din noul Cod penal, fiind dezincriminate. 
                                                            

5 Curtea de Apel Braşov, Încheierea din 02.04.2014, pronunţată în dosarul penal nr. 
790/62/2014, disponibil on-line la http://www.scj.ro/S_chestiuni_SP/incheiere%20anonimizat%C4% 
83%20dos.790%2062%202014.pdf, consultat la data 21 noiembrie 2014.  
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Astfel: 
– judecătorii din cadrul curţilor de apel Alba Iulia, Galaţi, Bacău, Cluj, 

Craiova, Timişoara, Bucureşti (şi Braşov), au opinat în sensul că infracţiunile 
prevăzute de art. 323 din Codul penal anterior şi de art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) nu 
îşi găsesc corespondent în art. 367 alin. (1) din noul Cod penal, fiind 
dezincriminate;  

– judecătorii din cadrul curţilor de apel Oradea şi Constanţa au apreciat că 
infracţiunile prevăzute în art. 323 din Codul penal din 1969 şi de art. 8 din Legea 
nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 
187/2012) îşi găsesc corespondent în art. 367 alin. (1) din noul Cod penal; 

– judecătorii secţiei penale a Curţii de Apel Târgu Mureş au considerat că 
infracţiunile prevăzute în art. 323 din Codul penal din 1969 şi de art. 8 din Legea 
nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 
187/2012), în principiu, îşi găsesc corespondent în art. 367 alin. (1) din noul Cod 
penal, urmând să se stabilească (în concret), în fiecare caz, în funcţie de 
particularităţile acestuia, dacă activitatea reproşată inculpatului se circumscrie 
vreuneia din modalităţile alternative de săvârşire a infracţiunii prevăzute de art. 367 
alin. (1) cu referire la alin. (6) din Codul penal. 

De asemenea, la dosar a fost trimis punctul de vedere al Direcţiei de 
legislaţie, studii şi documentare din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acesta 
fiind în sensul că infracţiunile prevăzute de art. 323 din Codul penal din 1969 şi art. 
8 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse 
prin Legea nr. 187/2012) se regăsesc în conţinutul prevederilor art. 367 din Codul 
penal, nefiind dezincriminate. 

Şi judecătorul-raportor, în raportul întocmit şi depus în cauză (la 
05.05.2014), a opinat că faptele prevăzute de art. 323 din Codul penal din 1969 şi 
art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor 
aduse prin Legea nr. 187/2012) nu sunt dezincriminate, elementele constitutive ale 
acestora regăsindu-se în art. 367 din Codul penal. 

În acelaşi sens au fost şi concluziile reprezentantului Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (care a susţinut motivele inserate în concluziile 
scrise înaintate la dosarul cauzei, precum şi argumentele judecătorului-raportor, pe 
care a arătat că şi le însuşeşte). 

 
6. Înalta Curte, a apreciat că pentru a răspunde problemei de drept ridicate de 

Curtea de Apel Braşov se impunea o analiză a conţinutului constitutiv al 
infracţiunilor prevăzute de art. 323 din Codul penal din 1969, respectiv art. 7 şi 8 
din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse 
prin Legea nr. 187/2012), dar şi cel al infracţiunii prevăzute de art. 367 din Codul 
penal, spre a verifica în ce măsură sunt incidente dispoziţiile art. 4 din Codul penal 
raportat la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, sau, dimpotrivă, faptele prevăzute 
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de textele de lege în discuţie continuă să fie incriminate, fiind aplicabile 
prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 187/2012. 

 
7. Analizând conţinutul infracţiunii prevăzute de art. 323 din Codul penal din 

1969, Înalta Curte, a preluat unele din explicaţiile din operele coordonate de 
Dongoroz (Explicaţiile teoretice ale Codului penal român)6 şi Vasiliu (Codul penal 
al RSR comentat şi adnotat)7, respectiv:  

– „[p]rin acţiunea de a se asocia (...) ia naştere pluralitatea constituită de 
făptuitori supuşi unei anumite discipline interne, unor anumite reguli privind 
ierarhia, rolurile membrilor şi planurile de activitate”8; 

– „(...) nucleu autonom, organizat în scopul de a fiinţa în timp şi de a pregăti, 
organiza şi duce la îndeplinire săvârşirea de infracţiuni – asocierea implică 
constituirea prin consensul mai multor persoane a unui asemenea nucleu”9.  

Din punctul nostru de vedere, Înalta Curte, ar fi trebuit să sesizeze (şi să 
dezvolte în consideraţiile formulate) în primul rând nuanţele din chiar textele la 
care face referire, dar şi din celelalte explicaţii prezentate în acelaşi context. Astfel, 
în opera coordonată de Dongoroz se precizează10 că „[a]socierea presupune o 
oarecare structură organică, o repartizare a atribuţiilor între membrii grupării, un 
program de activitate în care trebuie să intre săvârşirea uneia sau mai multor 
infracţiuni etc”. În aceeaşi operă11, cu referire la pluralitatea constituită, se 
precizează foarte clar că, pluralitatea constituită, ca formă a pluralităţii de 
făptuitori, este „(...) atunci când legea penală incriminează simpla faptă de a alcătui 
(forma) o grupare de persoane în vederea unor scopuri ilicite”. În acelaşi context, 
se mai precizează că „[p]entru ca o infracţiune cu pluralitate constituită să ia fiinţă 
se cere, potrivit normei care incriminează o astfel de pluralitate (s.n., Gh.-I.I.), să 
existe: o grupare de persoane, o specială organizare a acesteia şi un program 
infracţional, ce urmează să fie realizat de membrii acelei grupări”.  

 
8. Analizând conţinutul infracţiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 

(în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), 
Înalta Curte, a observat (preluând din concluziile formulate de procurorul 
                                                            

6 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, 
Explicaţii teoretice ale Codului penal român, volumul IV, partea specială, Editura Academiei RSR, 
Bucureşti, 1972.  

7 T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, Ş. Daneş, G. Dărîngă, D. Lucinescu, V. Papadopol, D. Popescu, 
V. Rămureanu, Codul penal al Republicii Socialiste România comentat şi adnotat. Partea specială. 
volumul II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.  

8 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, op. cit., 
p. 689.  

9 T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, Ş. Daneş, G. Dărîngă, D. Lucinescu, V. Papadopol, D. Popescu, 
V. Rămureanu, op. cit., p. 455.  

10 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, op. cit., 
p. 686.  

11 Idem, op. cit., volumul I, partea generală, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1969, p. 180.  
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general12) că acţiunile care constituiau elementul material al laturii obiective erau 
identice cu cele ale infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni 
prevăzută de art. 323 din Codul penal din 1969.  

Astfel, Înalta Curte, a concluzionat (preluând din aceleaşi concluzii13) că 
infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută de art. 323 
din Codul penal din 1969 constituia norma generală iar art. 7 din Legea nr. 39/2003 
(în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), 
norma specială. 

Înalta Curte a considerat (preluând din aceleaşi concluzii14) că la condiţiile 
de existenţă a pluralităţii constituite, care ar fi descrise de legiuitor („grup 
structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi 
acţionează în mod coordonat”), s-ar fi adăugat două cerinţe specifice pentru ca 
grupul să fie un grup organizat în sensul Legii nr. 39/2003 (în reglementarea în 
vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), respectiv:  

– infracţiunea pentru săvârşirea cărei s-a constituit pluralitatea să fie una 
gravă [în accepţiunea art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în 
vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012)]; 

– grupul să fi urmărit un avantaj financiar sau material. 
În aceste condiţii, Înalta Curte, a apreciat (preluând din aceleaşi concluzii15) 

că, pentru a distinge între art. 7 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare 
anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) şi art. 323 din Codul penal 
din 1969, se impunea verificarea îndeplinirii doar a acestor ultime condiţii.  

Din punctul nostru de vedere, în mod greşit, Înalta Curte se raportează doar 
la scopul constituirii grupului infracţional organizat, plecând de la premisa greşită 
că celelalte condiţii specifice grupului infracţional organizat, precizate de legiuitor 
în definiţia acestuia [art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare 
anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012)], ar fi specifice, în egală 
măsură, şi asocierii în vederea săvârşirii de infracţiuni. De altfel, contrar celor 
reţinute de Înalta Curte, legiuitorul nu a „descris”, în cuprinsul Legii nr. 39/2003 
(în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), 

                                                            
12 Ministerul Public. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cabinet Procuror 

General, Concluzii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cauza nr. 
13/1/2014/HP/P a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind rezolvarea de principiu a chestiunii de 
drept în sensul dacă infracţiunile prevăzute de art.323 din Codul penal din 1969 şi art.8 din Legea 
nr.39/2003 (în reglementarea dinaintea modificărilor aduse prin Legea nr.187/2012 şi Legea 
nr.255/2013) îşi găsesc corespondent în art.367 alin.1 din noul Cod penal sau dimpotrivă sunt 
dezincriminate deoarece legiuitorul a înţeles să incrimineze în dispoziţiile art.367 alin.1 numai 
infracţiunea prevăzută de art.7 din Legea nr.39/2003 (în reglementarea dinaintea modificărilor 
aduse prin Legea nr.187/2012 şi Legea nr.255/2013), nr. 074/C/1370/III-5/2014, p. 4, disponibil on-
line la http://www.mpublic.ro/concluzii_hp/2014/c13.pdf, consultat la data 21 noiembrie 2014.  

13 Ibidem.  
14 Ibidem, p. 3–4.  
15 Ibidem, p. 6.  
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ca fiind condiţii de existenţă a pluralităţii constituite, cele la care face referire Înalta 
Curte („grup structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o 
perioadă şi acţionează în mod coordonat”).   

De asemenea, Înalta Curte, a apreciat (preluând din aceleaşi concluzii16) că, 
deşi în practica judiciară s-au exprimat şi opinii în sensul că ar exista diferenţe între 
cele două infracţiuni şi în ceea ce priveşte modul de organizare al pluralităţii 
constituite (dezvoltare pe verticală în cazul grupului infracţional organizat şi pe 
orizontală în cazul asocierii în vederea săvârşirii de infracţiuni, o mai bună 
organizare şi roluri prestabilite în cazul grupului infracţional organizat comparativ 
cu asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni), textele în discuţie (în realitate) nu 
ar justifica asemenea distincţii, întrucât: 

– ambele infracţiuni sancţionau pluralitatea constituită şi impuneau aceleaşi 
condiţii pentru ca aceasta să poată fi reţinută; 

– şi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 39/2003, doctrina şi jurisprudenţa 
ar fi definit asocierea prin aceleaşi elemente care se regăsesc în art. 2 lit. a), care ar 
dovedi existenţa structurii organizatorice şi ar deosebi pluralitatea constituită de 
cea ocazională. 

Din punctul nostru de vedere, Înalta Curte nu este constantă şi fidelă în 
argumentare întrucât găseşte ca fiind justificate aprecierile doctrinei şi 
jurisprudenţei doar atunci când se pune problema definiţiei asocierii (la care făcea 
referire art. 323 din Codul penal din 1969), nu şi atunci când se pune problema 
distincţiei dintre asociere şi grup infracţional organizat [la care făcea referire art. 2 
lit. a) din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor 
aduse prin Legea nr. 187/2012)]. Înalta Curte, în mod greşit, pune pe acelaşi palier 
„asocierea” (la care făcea referire art. 323 din Codul penal din 1969) şi „grupul 
infracţional organizat” [la care făcea referire art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012)]. 
Aşa cum se cunoaşte, comparativ cu înţelesul noţiunii „grup infracţional 
organizat”, care era precizat în art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea 
în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), înţelesul noţiunii 
„asociere” (la care făcea referire art. 323 din Codul penal din 1969) nu era precizat 
în Codul penal. Este adevărat că, aşa cum a precizat şi Înalta Curte (şi am 
menţionat şi noi), doctrina a conturat unele trăsături care sunt comune şi grupului 
infracţional organizat, dar nu maniera de a aprecia ca fiind identic înţelesul celor 
două noţiuni (cu particularizarea scopului, în cazul constituirii grupului infracţional 
organizat). Aşa cum reţine şi Înalta Curte (preluând din aceleaşi concluzii17), atât 
doctrina, cât şi practica judiciară, au făcut distincţie între cele două noţiuni 
[„asocierea” la care făcea referire art. 323 din Codul penal din 1969 şi „grupul 
infracţional organizat” la care făcea referire art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 (în 

                                                            
16 Ibidem, p. 4.  
17 Ibidem.  
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reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012)], în 
ceea ce priveşte modul de organizare al pluralităţii constituite, respectiv dezvoltare 
pe verticală în cazul grupului infracţional organizat şi pe orizontală în cazul 
asocierii în vederea săvârşirii de infracţiuni, o mai bună organizare şi roluri 
prestabilite în cazul grupului infracţional organizat comparativ cu asocierea în 
vederea săvârşirii de infracţiuni. În acest sens, în primul proiect de Convenţie-
cadru a Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate18, „criminalitatea 
organizată” a fost definită (art. 1 pct. 1) ca fiind reprezentată de activităţile unui 
grup format din trei sau mai multe persoane cu legături de tip ierarhic sau personal, 
care permit liderilor lui să câştige profituri sau să controleze teritorii sau pieţe, 
interne sau străine, prin violenţă, intimidare sau corupere, atât pentru sprijinirea 
activităţii infracţionale cât şi pentru infiltrarea în economia legitimă [în special 
prin: (a) trafic ilicit de stupefiante sau substanţe psihotrope, precum şi spălare de 
bani (b) trafic de persoane, (c) falsificare de monedă, (d) trafic ilicit sau furt de 
obiecte culturale, (e) furt de materiale nucleare, folosire improprie sau ameninţare 
cu folosire improprie pentru a răni publicul, (f) acte teroriste, (g) trafic ilicit sau 
furt de arme şi materiale sau dispozitive explozive, (h) trafic ilicit sau furt de 
autovehicule, (i) coruperea oficialităţilor publice]. Aşa cum am mai precizat19, crima 
organizată reprezintă un segment distinct al criminalităţii, respectiv acela „(...) la care 
se raportează activităţi ilegale de natură să afecteze grav anumite sectoare ale vieţii 
economice, sociale şi politice, desfăşurate prin diverse metode şi mijloace, în mod 
constant, planificat şi conspirat, de către asociaţii de indivizi, cu o ierarhie internă 
bine determinată, cu structuri specializate şi mecanisme de autoapărare, în scopul 
obţinerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate”. Or, este evident că şi faptele 
din sfera criminalităţii organizate (ca şi cele de drept comun) au anumite trăsături 
care le particularizează şi care privesc, în special, organizarea  (mod, grad, tip), 
specializarea, scopul, modul şi mijloacele de realizare a lui. 

 
9. Analizând conţinutul infracţiunii prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 

(în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) 
Înalta Curte a apreciat că grupul la care se referea acest text, ar fi fost reprezentat 
de grupul care îndeplinea condiţiile pluralităţii constituite de infractori, dar nu şi pe 
cele ale art. 2 lit. a) din aceeaşi lege [respectiv a fost iniţiat sau constituit în scopul 
săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni care nu reprezentau infracţiuni grave, în 
sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior 
modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), ori în alt scop decât acela de a obţine 
direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material]. 

                                                            
18 United Nations, General Assembly, A/C.3/51/7 Ltr. from Poland on Draft Convention 

Against Organized Crime, disponibil on-line la http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/ 
259/69/ PDF/N9625969.pdf?OpenElement, consultat la data 21 noiembrie 2014.  

19 I. E. Sandu, F. Sandu, G.-I. Ioniţă, Criminologie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001, p. 279.  



9 Unele observaţii la decizia nr. 12/2014 din 02.06.2014 123 

În aceste condiţii, Înalta Curte a opinat că împrejurarea că teza finală a art. 2 
lit. a) din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor 
aduse prin Legea nr. 187/2012) prevedea că nu constituie grup infracţional 
organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai 
multor infracţiuni, şi care nu are continuitate sau structură determinată ori roluri 
prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului, nu ar putea impune concluzia că 
aceasta era definiţia grupului la care făcea referire art. 8 din această lege. 

Din punctul nostru de vedere, art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) 
prevedea atât ce constituia (teza I) cât şi ce nu constituia (teza II) grup infracţional 
organizat. Or, art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior 
modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), făcea referire tocmai la un grup (în 
vederea săvârşirii de infracţiuni), care nu era (potrivit acestei legi) un grup 
infracţional organizat şi a cărui iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire, sub 
orice formă, se pedepsea (după caz), potrivit art. 167 sau 323 din Codul penal din 
1969 (se subînţelege, doar dacă erau îndeplinite condiţiile acolo prevăzute). Este 
evident că dispoziţiile invocate sunt clar formulate şi nu lasă loc unei altfel de 
„interpretări” (ca cea dată de Înalta Curte). 

Pentru a-şi justifica aserţiunea, Înalta Curte a considerat că textul în discuţie 
[art. 2 lit. a) teza a II-a din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior 
modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012)] ar reprezenta o transpunere a 
dispoziţiilor art. 2 lit. c) din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate [care definesc noţiunea de „grup structurat” ca fiind (în 
varianta agreată de Înalta Curte)20 „grupul care nu s-a constituit la întâmplare 
pentru a comite neapărat o infracţiune şi care nu deţine neapărat un anumit rol de 
continuitate sau de structură elaborată pentru membrii săi”] şi că rolul său ar fi 
acela de a distinge pluralitatea constituită de cea ocazională (participaţia penală). 

Din punctul nostru de vedere, legiuitorul român, prin art. 2 lit. a) teza a II-a 
din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse 
prin Legea nr. 187/2012), nu a avut intenţia să „transpună” dispoziţiile art. 2 lit. (c) 
din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 
(care definesc noţiunea de „grup structurat”), aşa cum greşit susţine Înalta Curte, 
întrucât nu a considerat necesar să explice ce înseamnă „grup structurat”, ci să 
explice ce nu constituie „grup infracţional organizat”. De altfel, legiuitorul român, 
aşa cum a ales să transpună fidel (preia) definiţia noţiunii de „grup infracţional 

                                                            
20 Potrivit art. 2 lit. (c) din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 

organizate, „structured group” va însemna „a group that is not randomly formed for the immediate 
commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, 
continuity of its membership or a developed structure” – a se vedea United Nations (UN), United 
Nations Conventions against Transnational Organized Crime, disponibil on-line la 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf, 
consultat la data 21 noiembrie 2014.  
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organizat” [din art. 2 lit. (a) din Convenţie], putea, dacă aceasta îi era voinţa, să 
procedeze de aceeaşi manieră şi în cazul noţiunii „grup structurat”. Înalta Curte 
scapă din vedere faptul că, înainte de apariţia Legii nr. 39/2003, prin Legea nr. 
565/200221, România a ratificat atât Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate, cât şi două protocoale adiţionale la aceasta 
(Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor şi Protocolul împotriva traficului de migranţi pe calea 
terestră, a aerului şi pe mare). Oricum, legiuitorul român a ales să definească 
noţiunea „grup structurat” nu în Legea nr. 39/2003 (privind prevenirea şi 
combaterea criminalităţii organizate) ci în Legea nr. 535/2004 (privind prevenirea 
şi combaterea terorismului), în art. 4 pct. 3, considerându-l un grup care nu este 
format aleatoriu pentru săvârşirea imediată a unui act terorist, nu presupune un 
număr constant de membri şi nu necesită stabilirea, în prealabil, a rolului acestora 
sau a unei structuri ierarhice.  

Înalta Curte apreciază că (de altfel) acele elemente folosite de legiuitor în 
teza finală a art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior 
modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), respectiv caracterul ocazional, lipsa 
unui program, lipsa unei repartizări a atribuţiilor, ar fi cele care, în doctrină (în mod 
tradiţional), sunt prezentate ca aspecte de diferenţiere între pluralitatea ocazională 
şi cea constituită, iar o concluzie contrară ar însemna că simpla participaţie penală 
la săvârşirea unei infracţiuni să fie sancţionată de două ori, respectiv şi ca 
infracţiune distinctă, dar şi ca autorat, instigare sau complicitate la infracţiunea 
efectiv comisă, ceea ce ar fi inadmisibil. 

Din punctul nostru de vedere, chiar prima trăsătură a grupului infracţional 
organizat respectiv, grup structurat [indiferent de reglementarea care îl defineşte şi 
de înţelesul precizat (care, oricum, este similar)], este cea care face diferenţa între 
pluralitatea ocazională şi cea constituită. Celelalte trăsături, respectiv un anumit 
număr de membri, un anumit mod (coordonat/concertat) de acţiune, sunt specifice 
grupului infracţional organizat, nu pluralităţii constituite. Faptul că, în doctrină, 
unii autori, ar prezenta şi alte elemente de diferenţiere între pluralitatea constituită 
şi cea ocazională, decât cea precizată pentru grupul structurat, nu ar putea conduce 
la concluzia că absenţa celorlalte trăsături care conferă caracterul organizat, ar face 
ca acel grup să nu aparţină pluralităţii constituite ci celei ocazionale. De altfel, aşa 
cum am amintit, chiar în doctrina românească22 s-a precizat foarte clar (cu mult 
înaintea oricăror definiţii formale) că, pluralitatea constituită, ca formă a pluralităţii 
de făptuitori, este „(...) atunci când legea penală incriminează simpla faptă de a 
alcătui (forma) o grupare de persoane în vederea unor scopuri ilicite (de exemplu 
complotul, asociaţia pentru săvârşirea de infracţiuni)”. În acest sens, în definiţiile 
date grupului/asociaţiei structurat/structurate, în documentele internaţionale/ 
                                                            

21 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 813 din 8 noiembrie 2002.  
22 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca,  

op. cit.,  volumul I, p. 180.  
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regionale23 şi în reglementările naţionale24, se precizează clar că, pe de o parte, 
singura caracteristică, necesară, este cea referitoare la a nu fi format la 
întâmplare/ocazional/aleatoriu pentru comiterea imediată a uneia/mai multor 
infracţiuni/act terorist iar, pe de altă parte, celelalte caracteristici privitoare la 
numărul constant de membri/continuitatea lor, roluri stabilite în prealabil/definite 
formal pentru aceştia, structură dezvoltată/ierarhică, nu trebuie să fie prezente în 
mod necesar. În aceste condiţii, doar absenţa primei trăsături caracteristice, 
necesare (referitoare la a nu fi format la întâmplare/ocazional/aleatoriu pentru 
comiterea imediată a uneia/mai multor infracţiuni/act terorist) ar face ca acel grup 
să aparţină pluralităţii ocazionale (nu celei constituite). Faptul că legiuitorul a 
precizat (în mod corect) în teza finală a art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) că 
nu constituie grup infracţional organizat (printre celelalte) şi grupul format 
ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni, nu poate 
conduce la concluzia (greşită, a Înaltei Curţi) că simpla participaţie penală la 
săvârşirea unei infracţiuni ar fi sancţionată de două ori, respectiv şi ca infracţiune 
distinctă, dar şi ca autorat, instigare sau complicitate la infracţiunea efectiv comisă. 
Astfel, pentru a atrage răspunderea penală potrivit art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) 
raportat (sau nu, în funcţie de practica instanţelor) la dispoziţiile art. 167 sau 323 
din Codul penal din 1968 (după caz), era necesar ca acel grup [(în vederea 
săvârşirii de infracţiuni) care nu era (potrivit acestei legi) un grup infracţional 
organizat] să nu fi fost format la întâmplare/ocazional/aleatoriu pentru comiterea 
imediată a uneia/mai multor infracţiuni, chiar dacă nu avea continuitate sau 
structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. 
De altfel, aşa cum s-a reţinut25, „în practica judiciară se întâmpla deseori să fie 
schimbată încadrarea juridică din art. 7 în art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu 
motivarea că grupul organizat nu era suficient de structurat, nu avea o dezvoltare 
pe verticală, ci pe orizontală, etc. (...)”. 
                                                            

23 Potrivit art. 2 lit. (c) din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva crimei 
organizate transnaţionale, prin „grup structurat” se înţelege un grup care nu este format la întâmplare 
pentru comiterea imediată a unei infracţiuni şi care nu prezintă în mod necesar roluri definite formal 
pentru membrii săi, continuitatea membrilor sau o structură dezvoltată; potrivit art. 1 pct. 2 din 
Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului Uniunii Europene privind lupta împotriva crimei 
organizate, prin „asociaţie structurată” se înţelege o asociaţie care nu este formată la întâmplare 
pentru comiterea imediată a unei infracţiuni şi care nu prezintă în mod necesar roluri definite formal 
pentru membrii săi, continuitatea membrilor sau o structură dezvoltată.  

24 Potrivit art. art. 4 pct. 3 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, prin „grup structurat” se înţelege un grup care nu este format aleatoriu pentru săvârşirea 
imediată a unui act terorist, nu presupune un număr constant de membri şi nu necesită stabilirea, în 
prealabil, a rolului acestora sau a unei structuri ierarhice.  

25 C. Rotaru, Au fost dezincriminate faptele prevăzute în art. 8 din Legea nr. 39/2003?, 
JURIDICE.ro 29.04.2014, disponibil on-line la http://www.juridice.ro/319942/au-fost-dezincriminate-
faptele-prevazute-in-art-8-din-legea-nr-392003.html, consultat la data 21 noiembrie 2014.  
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Înalta Curte concluzionează (preluând din aceleaşi concluzii26) că în sfera de 
incidenţă a art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior 
modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) intra pluralitatea constituită în 
vederea săvârşirii altor infracţiuni decât cele prevăzute în art. 2 lit. b) din aceeaşi 
lege, ori care nu urmărea un scop material, textul neincriminând o infracţiune 
distinctă de art. 323 sau art. 167 din Codul penal anterior, ci se suprapunea cu 
dispoziţiile celor două infracţiuni, la care făcea trimitere expresă. 

Pentru a-şi justifica aserţiunea, Înalta Curte a apreciat (preluând din aceleaşi 
concluzii27) că legătura dintre dispoziţiile art. 323 şi art. 167 din Codul penal din 
1969 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior 
modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) ar rezulta şi din Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 1.132 din 23 septembrie 2010, în considerentele căreia se reţine 
că „(...) dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 39/2003 nu constituie o incriminare prin 
analogie, ci o legiferare a răspunderii penale printr-o normă juridică explicativă, 
care nu încalcă prevederile art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală şi ale art. 7 
din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (...) 
or, aşa cum se poate observa, art. 8 din Legea nr. 39/2003, criticat în prezenta 
cauză, prevede expres că infracţiunile nominalizate se pedepsesc potrivit textelor 
de lege în care sunt incriminate”. 

Din punctul nostru de vedere, este evident, în decizia Curţii Constituţionale 
nr. 1132 din 23 septembrie 201028 se precizează că „(...) dispoziţiile art. 8 din 
Legea nr. 39/2003 nu constituie o incriminare prin analogie, ci o legiferare a 
răspunderii penale printr-o normă juridică explicativă (...)”, nu că „(...) textul 
neincriminând o infracţiune distinctă de art. 323 sau art. 167 din Codul penal 
anterior, ci se suprapunea cu dispoziţiile celor două infracţiuni, la care făcea 
trimitere expresă” cum, în mod greşit, concluzionează Înalta Curte. Înalta Curte, 
chiar dacă ar fi găsit justificate concluziile procurorului general (pe care le-a 
preluat, în mare parte), ar fi trebuit să manifeste o diligenţă sporită întrucât, aşa 
cum se arată în materialul29 ce pare a constitui una din principalele surse ale 
concluziilor procurorului general (şi, implicit, a hotărârii Înaltei Curţi), „[a] existat 
şi înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod penal o dispută în doctrină şi în 

                                                            
26 Ministerul Public. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cabinet Procuror 

General, Concluzii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cauza nr. 
13/1/2014/HP/P a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind rezolvarea de principiu a chestiunii de 
drept în sensul dacă infracţiunile prevăzute de art.323 din Codul penal din 1969 şi art.8 din Legea 
nr.39/2003 (în reglementarea dinaintea modificărilor aduse prin Legea nr.187/2012 şi Legea 
nr.255/2013) îşi găsesc corespondent în art.367 alin.1 din noul Cod penal sau dimpotrivă sunt 
dezincriminate deoarece legiuitorul a înţeles să incrimineze în dispoziţiile art.367 alin.1 numai 
infracţiunea prevăzută de art.7 din Legea nr.39/2003 (în reglementarea dinaintea modificărilor 
aduse prin Legea nr.187/2012 şi Legea nr.255/2013), cit. supra, p. 5.  

27 Ibidem.  
28 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 753 din 11 noiembrie 2010.  
29 C. Rotaru, Au fost dezincriminate faptele prevăzute în art. 8 din Legea nr. 39/2003?, cit. supra.  
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practica judiciară cu privire la conţinutul articolului 8 din Legea nr. 39/2003 (...) În 
doctrină, unii autori considerau art. 8 din Legea nr. 39/2003 drept o normă de 
trimitere, alţii o incriminare de sine stătătoare (...) în practica judiciară s-au 
desprins diverse concluzii în legătură cu art. 8 din Legea nr. 39/2003, prin raportare 
la conţinutul infracţiunii prevăzute de art. 7 din aceeaşi lege (...) text care sancţiona 
asocierea într-un grup mai puţin structurat decât grupul infracţional organizat (...) 
text ce sancţiona asocierea şi atunci când finalitatea infracţiunilor scop nu era cea a 
obţinerii unui beneficiu financiar sau alt beneficiu material (...) text care sancţiona 
asocierea în vederea săvârşirii altor infracţiuni decât a celor grave, ce făceau 
obiectul articolului 7”. 

 
10. Analizând conţinutul infracţiunii prevăzute de art. 367 din Codul penal, 

Înalta Curte a apreciat (preluând din aceleaşi concluzii30) că:  
– acţiunile care reprezintă elementul material al laturii obiective a acestei 

infracţiuni sunt identice cu acţiunile care constituiau elementul material al 
infracţiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) şi 
art. 323 din Codul penal din 1969; 

– singura modificare operată de către legiuitor [faţă de textul din art. 7 
raportat la art. 2 lit. a) teza I din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare 
anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012)] ar fi reprezentată de 
extinderea sferei noţiunii de grup infracţional organizat. 

Înalta Curte a concluzionat că, în aceste condiţii (extinderea sferei de 
aplicare a normei de incriminare), dar şi faţă de consideraţiile făcute anterior [în 
analiza infracţiunilor prevăzute de art. 323 din Codul penal anterior şi art. 8 din 
Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin 
Legea nr. 187/2012)], distincţia dintre art. 7 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) şi 
art. 367 din Codul penal ar fi dată chiar de elementele la care legiuitorul a înţeles să 
renunţe prin modificările operate în definiţia noţiunii de grup infracţional organizat 
şi, astfel (preluând din aceleaşi concluzii31), ar rezulta că noua incriminare (art. 367 
din Codul penal) ar fi preluat atât prevederile art. 7 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), cât 
                                                            

30 Ministerul Public. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cabinet Procuror 
General, Concluzii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cauza nr. 
13/1/2014/HP/P a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind rezolvarea de principiu a chestiunii de 
drept în sensul dacă infracţiunile prevăzute de art.323 din Codul penal din 1969 şi art.8 din Legea 
nr.39/2003 (în reglementarea dinaintea modificărilor aduse prin Legea nr.187/2012 şi Legea 
nr.255/2013) îşi găsesc corespondent în art.367 alin.1 din noul Cod penal sau dimpotrivă sunt 
dezincriminate deoarece legiuitorul a înţeles să incrimineze în dispoziţiile art.367 alin.1 numai 
infracţiunea prevăzută de art.7 din Legea nr.39/2003 (în reglementarea dinaintea modificărilor 
aduse prin Legea nr.187/2012 şi Legea nr.255/2013), cit. supra, p. 7.  

31 Ibidem, p. 6.  
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şi pe cele ale art. 323 din Codul penal din 1969 şi ale art. 8 din Legea nr. 39/2003 
(în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012), 
aceste fapte nefiind dezincriminate.  

Pentru a-şi justifica aserţiunea, Înalta Curte a precizat (preluând din aceleaşi 
concluzii32) că, aceasta ar fi fost şi voinţa legiuitorului, aspect ce ar rezulta din 
expunerea de motive a noului Cod penal şi din expunerea de motive a Legii  
nr. 187/2012. 

Din punctul nostru de vedere, este adevărat că, aşa cum am menţionat, pe de 
o parte, în Expunerea de motive la Proiectul de Lege privind Codul penal s-a 
precizat (subpct. 2.85) că, în privinţa grupărilor infracţionale, s-a propus renunţarea 
la paralelismul existent între textele care incriminau acelaşi gen de fapte 
(exemplificând: grupul infracţional organizat, asocierea în vederea săvârşirii de 
infracţiuni, complotul, gruparea teroristă) în favoarea instituirii unei incriminări 
cadru, respectiv constituirea unui grup infracţional organizat (şi cu posibilitatea 
menţinerii ca incriminare distinctă a asociaţiei teroriste, dat fiind specificul 
acesteia) şi, pe de altă parte, în Expunerea de motive la Proiectul de Lege pentru 
punerea în aplicare a Codului penal (şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii penale) s-a precizat că, propunerile de modificare formulate şi 
regăsite în cuprinsul proiectului se înscriu pe mai multe coordonate, printre cele 
mai importante fiind considerate (subpct. 1) şi abrogarea unor texte de incriminare 
din legislaţia specială, ca urmare a cuprinderii lor în Partea specială a noului Cod 
penal, pentru evitarea paralelismelor de reglementare (printre exemplele 
menţionate regăsindu-se şi art. 7-10 şi 13 din Legea nr. 39/2003, art. 9 din Legea 
nr. 78/2000, art. 15 alin. 2 din Legea nr. 678/2001, art. 10 teza I din Legea  
nr. 143/2000, cu argumentarea că ipotezele reglementate de legile speciale s-ar 
regăsi în incriminarea din art. 367 din Codul penal). Cu toate că ar fi notabilă 
intenţia legiuitorului, din nefericire, şi acestuia i-au mai scăpat câteva amănunte. 
Aşa cum am mai precizat33, existau şi alte dispoziţii, decât cele menţionate în 
expunerile de motive ale celor două proiecte de acte normative, care incriminau 
organizarea săvârşirii unor infracţiuni specifice, respectiv art. 357 alin. (3) din 
Codul penal din 1969 şi art. 19 din Legea nr. 51/1991 (în reglementarea în vigoare 
anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012). În prezent34, contrar celor 
reţinute de Înalta Curte şi precizate de legiuitor, grupările infracţionale sunt 
incriminate atât în Codul penal, în art. 367 (constituirea unui grup infracţional 
organizat), art. 409 (constituirea de structuri informative ilegale) şi art. 438 alin. (3) 
(genocidul, cu referire la înţelegerea pentru săvârşirea de acte de genocid), cât şi în 
Legea nr. 535/2004, în art. 35 (asocierea pentru săvârşirea de acte de terorism). Or, 

                                                            
32 Ibidem.  
33 G.-I. Ioniţă, Unele aspecte privind grupul infracţional organizat, comunicare susţinută la 

Conferinţa naţională cu participare internaţională „Instituţii Juridice Contemporane în Contextul 
Integrării României în Uniunea Europeană”, ediţia a VIII-a, Bucureşti 14 – 15 noiembrie 2014.   

34 Ibidem.  
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în aceste condiţii, pe de o parte, este dificil de susţinut că am avea instituită o 
incriminare cadru, art. 367 din Codul penal şi, pe de altă parte, aşa cum am mai 
subliniat35, legiuitorul român, în încercarea de a institui o incriminare cadru, 
respectiv constituirea unui grup infracţional organizat, şi de a renunţa la 
paralelismul existent între textele care ar fi incriminat fapte de acelaşi gen a scăpat 
din vedere nu doar înţelesul prezentat în reglementările naţionale anterioare şi cele 
regionale/internaţionale al unora dintre termeni, ci şi caracteristicile definitorii ale 
acestor grupări infracţionale. 

 
11. Prin Decizia nr. 12/201436, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în dosarul  
nr. 13/1/2014/HP/P:  

– a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov – Secţia penală şi 
pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 790/62/2014, în vederea pronunţării unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea problemei de drept, în sensul că infracţiunile 
prevăzute de art. 323 din Codul penal din 1969 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) îşi 
găsesc corespondent în art. 367 alin. (1) din Codul penal sau, dimpotrivă, sunt 
dezincriminate, deoarece legiuitorul a înţeles să incrimineze în dispoziţiile art. 367 
alin. (1) din Codul penal numai infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 
39/2003 (în reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 
187/2012); 

– a stabilit că faptele prevăzute de art. 323 din Codul penal din 1969 şi art. 8 
din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea anterioară modificărilor aduse prin Legea 
nr. 187/2012), se regăsesc în incriminarea din art. 367 din Codul penal, nefiind 
dezincriminate. 

Din punctul nostru de vedere, faţă de observaţiile formulate, este discutabil 
să statuezi (cum face Înalta Curte), ca adevăr absolut, şi obligatoriu, că faptele 
prevăzute de art. 323 din Codul penal din 1969 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în 
reglementarea în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012),  
s-ar regăsi în incriminarea din art. 367 din Codul penal, nefiind dezincriminate. 
Apreciem că trebuia acordată o atenţie sporită punctelor de vedere transmise (la 
dosar) de magistraţii instanţelor judecătoreşti de la nivelul curţilor de apel care, cu 
o majoritate covârşitoare (Alba Iulia, Galaţi, Bacău, Cluj, Craiova, Timişoara, 
Braşov şi Bucureşti), au opinat, în mod corect, că infracţiunile prevăzute de art. 
323 din Codul penal din 1969 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea în 
vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012) nu îşi găsesc 

                                                            
35 Ibidem.  
36 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Decizia nr. 12/2014 din 02.06.2014, publicată în 

„Monitorul Oficial”, Partea I nr. 507 din 08.07.2014, disponibil on-line la http://www.scj.ro/Decizii% 
20Complet%20DCD%20Penal%202014/Decizie%20nr.%2012%20din%202014__HP.html, consultat 
la data 21 noiembrie 2014.  
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corespondent în art. 367 alin. (1) din noul Cod penal, fiind dezincriminate. Faţă de 
cele prezentate, chiar dacă ar fi notabilă dorinţa legiuitorului (exprimată în 
expunerile de motive la cele două proiecte de acte normative, la care ne-am  referit) 
de a institui o incriminare cadru, respectiv constituirea unui grup infracţional 
organizat, şi de a renunţa la paralelismul existent între textele care ar fi incriminat 
fapte de acelaşi gen, apare ca fiind discutabilă reuşita. 



Cronică 

CONFERINŢA „DREPTUL SOCIETAR ÎN ROMÂNIA 
 ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ”, EDIŢIA A IV-A, 4 DECEMBRIE 2014 

Conferinţa „Dreptul societar în România şi Uniunea Europeană”, editia a IV-a,  
4 decembrie 2014 a fost organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. 
Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept 
European şi ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene, în 
parteneriat cu Editurile Intersentia şi Wolters Kluwer România. Evenimentul s-a 
desfăşurat în Sala de Consiliu a Academiei Române. 

În tematica acestei conferinţe s-au regăsit şi elemente referitoare la evoluţii 
recente ale drepturilor acţionarilor în dreptul societar european, insolvenţa 
grupurilor de societăţi, divizarea parţială de activ şi răspunderea administratorilor 
pentru insolvenţa societăţii. Instrumentul principal de realizare al afacerilor în 
Uniunea Europeană sunt societăţile [comerciale]. A avut Uniunea Europeană 
posibilitatea de a reglementa acest domeniu? Care sunt beneficiile directivelor din 
materia societăţilor? Este libertatea de stabilire un instrument funcţional şi coerent? 
Comisia Europeană a deschis mai multe consultări publice în acest an – standarde 
internaţionale de raportare financiară, fuziuni şi divizări transfrontaliere – dar s-a 
arătat preocupată şi de alte aspecte, (activitatea instituţiilor de credit şi 
supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, 
registrul comerţului, iar în privinţa societăţilor cotate, consolidarea implicării 
acţionarilor şi introducerea conceptului de „ultimul cuvânt în ceea ce priveşte 
remunerarea” pentru cele mai mari societăţi comerciale din Europa). 

Lucrările conferinţei au fost moderate de prof. univ. dr. Mihai Şandru, 
coordonatorului Centrului de Studii de Drept European care a şi prezentat cele două 
volume publicate de editura Intersentia: Miroslawa Myszke-Nowakowska, The Role 
of Choice of Law Rules in Shaping Free Movement of Companies, Intersentia, 
ISBN 978-1-78068-201-3, xiv + 292 pp. şi Marco B.M. Loos (ed.), Ilse Samoy (ed.), 
The Position of Small and Medium-Sized Enterprises in European Contract Law, 
Intersentia, 2014, ISBN 978-1-78068-194-8 | viii + 162 pp. 

În cadrul conferinţei au fost prezentate următoarele lucrări: 
Lector univ. dr. Manole Ciprian Popa, Regimul juridic al insolvenţei în 

materia grupurilor de societăţi. Rezumat: Deşi se discută de multă vreme despre 
regimul juridic al insolvenţei în materia grupurilor de societăţi, statele membre care 
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au adoptat o asemenea legislaţie constituie mai degrabă o excepţie. Primul stat 
membru care a adoptat reguli speciale pentru insolvenţa societăţilor de grup a fost 
Spania, prin Legea nr. 38/2011, care a modificat Legea nr. 22/2003 privind 
procedura insolvenţei, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2012. România este cel de 
al doilea stat membru care a adoptat o legislaţie specială, prin Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, intrată în vigoare la 
data de 28 iunie 2014. Proiecte legislative în acest sens se află atât pe agenda altor 
state membre, cum este Germania, cât şi a Uniunii Europene, existând deja o 
Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă. 

Dr. Dragoş Călin, Aspecte privind delimitarea instituţiei divizării 
parţiale de instituţia aportului în natură pentru formarea sau majorarea 
capitalului social. Rezumat: Legea societăţilor reglementează două instituţii cu 
finalitate similară pentru destinatarul efectelor acestor instituţii – formarea 
capitalului social al unei societăţi în curs de constituire sau majorarea capitalului 
social al unei societăţi existente, în ambele variante prin efectuarea unui aport în 
natură. Necesitatea distincţiei existente între cele două instituţii, a divizării parţiale 
de cea a aportului în natură, are importanţă atât teoretică cât şi practică prin 
identificarea şi analizarea efectelor juridice ce vor fi înregistrate atât în patrimoniul 
aportatorului cât şi al asociaţilor acestuia. 

Lector univ. dr. Gina Orga-Dumitriu, Dreptul de stabilire al societăţilor în 
UE şi fiscalitatea. Reglementările naţionale prin care statele membre instituie faţă 
de filialele sau sucursalele unor societăţi-mamă nerezidente un tratament fiscal 
discriminatoriu comparativ cu cel aplicat societăţilor rezidente aflate în situaţii 
obiectiv comparabile constituie restricţii nejustificate la exercitarea dreptului de 
stabilire consacrat de art. 49 TFUE. Protecţia efectivă a libertăţii de stabilire a fost 
consolidată de evoluţiile înregistrate la nivel jurisprudenţial prin exercitarea de 
către CJUE a unei largi funcţii interpretative: raţionamentele dezvoltate în Royal 
Bank of Scotland, Baxter, Saint Gobain şi confirmate, ulterior, în Denkavit 
evidenţiază orientarea constantă a Curţii de la Luxemburg în direcţia eliminării 
acestor restricţii. Necesitatea de a garanta însă coerenţa unui sistem fiscal sau de a 
preveni evaziunea fiscală (afirmate, de principiu, în Marks & Spencer), respectiv 
cea de a combate frauda fiscală prin aplicarea regulilor naţionale anti-abuz (în 
Cadbury Schweppes) pot justifica o reglementare de natură să restrângă libertăţile 
fundamentale atâta timp cât măsura este proporţională cu obiectivul urmărit. 

Drd. Vicenţiu Traian Râmniceanu, Evoluţii recente ale drepturilor 
acţionarilor în dreptul societar european. Rezumat: Studiul propus spre 
prezentare are ca punct de pornire proiectul privind revizuirea Directivei privind 
drepturile acţionarilor (Directiva 2007/36/EC), ca efort de îmbunătăţire a 
guvernarii corporatiste a celor peste 10000 de companii listate pe pieţele de capital 
din Europa. Susţinând ambiţiosul plan de acţiune al Comisiei europene, caracterizat 
prin sintagma „promovarea instituirii unui regim adecvat drepturilor acţionarilor” 
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(de la consultarea publică cu această denumire din 2004), proiectul directivei  se 
înscrie în  suita de comunicări şi recomandari ale Comisiei în domeniul societar şi 
al guvernării corporatiste, toate având ca scop impulsionarea participării 
acţionarilor în vederea monitorizării actului de administrare al societăţii şi a 
limitării problemelor generate de abordarea termenelor scurte în strategiile de 
dezvoltare (“short termism”). În măsura în care proiectul de directivă se va 
transforma în instrument legislativ al Uniunii Europene, efectele acestuia se vor 
transfera şi în cadrul normativ al fiecărui stat membru, cu impact special asupra 
investitorilor instituţionali şi ai administratorilor de active, necesitând astfel o 
anticipare a viitoarelor obligaţii şi o pregătire a strategiilor de acţiune de către aceştia. 

Conf. univ. dr. Luminiţa Tuleaşcă,  Anularea hotărârii adunării generale a 
asociaţilor (lucrarea nu a fost prezentată). Rezumat: Anularea hotărârilor adunărilor 
generale ale asociaţilor societăţii (comerciale) ridică, încă, suficiente probleme 
pentru a genera o jurisprudenţă ce suscită discuţii importante în literatura de 
specialitate din ţara noastră. Din această perspectivă, o interesantă controversă, ce 
face obiectul analizei şi prezentării mele, este cea privitoare la condiţiile ce trebuie 
îndeplinite pentru formularea unei cererii de constatare a nulităţii absolute a 
hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor societăţii (comerciale). 

Prof. univ. dr. Mihai Şandru, Contribuţii privind Consultarea Comisiei 
europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări. Rezumat: Comisia Europeană 
a elaborat în 2014 mai multe consultări privind funcţionarea societăţilor 
[comerciale]. În ultima dintre acestea, Comisia a avut în vedere îmbunătăţirea 
cadrului normativ care decurge din Directiva 2005/56/CE – directiva privind 
fuziunile transfrontaliere precum şi crearea unui cadru normativ cu privire la 
divizări (Directiva 82/891/CEE). Prezentul articol ia în considerare experienţa 
instanţelor româneşti în interpretarea şi aplicarea dreptului european în materie. 

Lucrările conferinţei vor fi publicate în „Revista română de dreptul 
afacerilor”. Cu prilejul acestei manifestări ştiinţifice a fost lansată lucrarea 
elaborată de Mihai Şandru: Libertatea de stabilire a societăţilor în Uniunea 
Europeană. Culegere de jurisprudenţă şi legislaţie, ediţia a II-a, Editura 
Universitară, 2014. 

 
Daniel-Mihail Şandru 
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Recenzii 

Academia Română 
Institutul de Cercetări Juridice,  

Departamentul de Drept Privat ,,Traian Ionaşcu”  

Marilena  Uliescu (coord.) 
Noul Cod Civil. Studii şi comentarii. Volumul III, partea I, Cartea a V-a,  

Despre obligaţii (ART. 1164-1649) 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, 1034 p. 

Partea I din Volumul III al lucrării Noul Cod Civil. Studii şi comentarii este dedicată teoriei 
generale a obligaţiilor civile, urmând ca Partea a II-a să cuprindă contractele speciale. Lucrarea 
cuprinde studiile şi comentariile mai multor autori, cercetători, cadre didactice, magistraţi, avocaţi, 
specialişti recunoscuţi în domeniile pe care le abordează. Succesiunea studiilor urmează structura 
Codului civil, facilitând folosirea lucrării în practică. 

Seria de studii este deschisă de prof. univ. dr. Smaranda Angheni cu o succintă analiză a 
dispoziţiilor generale (art. 1164-1165 Cod civil). În acest sens, pornind de la analiza terminologică a 
noţiunii de ,,obligaţie” şi ,,obligaţie juridică”, autoarea scoate în evidenţă importanţa materiei 
obligaţiilor şi prezintă sistematic definiţia obligaţiei potrivit noului Cod civil, caracterele juridice ale 
obligaţiei, structura raportului juridic de obligaţii (subiectele, conţinutul raportului juridic, obiectul 
raportului juridic, sancţiunea raportului juridic de obligaţii), precum şi izvoarele obligaţiilor. 

Prof. univ. dr. Sache Neculaescu analizeză dispoziţiile generale privind contractul (art. 1166-
1170 Cod civil) pornind de la etimologia termenului de ,,contract”, prezentând definiţia legală şi 
regulile generale cărora li se supune orice contract şi ajungând, în final, la examinarea    evoluţiei şi a 
coordonatelor libertăţii de a contracta, precum şi a principiului bunei-credinţe în contracte. 

Diferitele categorii de contracte reglementate expres de Codul civil (art. 1171-1177 Cod civil) 
sunt analizate de Lector univ. dr. Bogdan Pătraşcu  şi Conf. univ. dr. Ilioara Genoiu. Mai precis, 
autorii examinează contractul sinalagmatic şi contractul unilateral, contractul cu titlu oneros şi 
contractul cu titlu gratuit, contractul consensual, contractul solemn şi cel real. Atenţia cuvenită este 
acordată şi contractului de adeziune, care este prezentat prin raportare la contractele negociate şi 
contractele forţate, dar şi contractului-cadru şi contractului în care sunt parte şi consumatori. 

Nu sunt pierdute din vedere nici contractele constitutive de drepturi reale, contractele 
translative de drepturi reale, contractele generatoare de drepturi de creanţă şi contractele declarative 
de drepturi, contractele cu executare dintr-o dată şi contractele cu executare succesivă, contractele 
numite şi contractele nenumite, contractele principale şi contractele accesorii, contractele pure şi 
simple şi contractele afectate de modalităţi. 

 Jud. Filip Pavel îşi dedică studiul prevederilor legale privind încheierea contractului 
 (art. 1178-1182, art. 1185-1245), semnalând că, în actuala reglementare a modului de încheiere a 
contractelor, au fost preluate dispoziţii din Codul civil din 1864, dispoziţii din Codul comercial 
român, opinii din doctrina civilă română şi îndeosebi dispoziţii din Codul european al contractelor.  

Autorul analizează sistematic prevederile privind condiţiile esenţiale pentru validitatea 
contractului, aplecându-se cu atenţie asupra încheierii contractelor prin negociere sau prin acceptarea 
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unei oferte de a contracta prevederile privind momentul şi locul încheierii contractului, precum şi 
acelea referitoare la viciile consimţământului, obiectul contractului, cauza, formele de exprimare a 
consimţământului, forma scrisă a contractului, modificarea contractelor şi nulitatea contractului 
pentru lipsa formei cerute de lege. 

Conduita părţilor pe parcursul negocierii precontractuale (art. 1183-1184 Cod civil) este 
studiată de  prof. univ. dr. Raluca Dimitriu. Etapa precontractuală constituie un interval special în 
relaţia dintre părţile care urmează să încheie un contract, deoarece acestea nu sunt legate prin contract 
iar posibilitatea legii de a interveni regulatoriu în raporturile dintre părţi este mai redusă decât va fi 
după ce contractul se va fi încheiat. Studiul se concentrează asupra bunei-credinţe şi a obligaţiei de 
confidenţialitate în negocierile precontractuale. 

 Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu abordează şi nulitatea contractului (art. 1246-1260 Cod 
civil) care se bucură în noul Cod civil de o reglementare detaliată, care încorporează multe dintre 
evoluţiile doctrinare şi jurisprudenţiale ale ultimului secol. Autoarea analizează evoluţiile în 
reglementarea nulităţii contractului, distincţiile între nulitatea absolută şi relativă, între nulitatea 
expresă şi virtuală, între nulitatea judiciară şi amiabilă, între nulitatea totală şi parţială, între nulitatea 
de fond şi de formă, precum şi cauzele şi efectele nulităţii.  

 Prof. univ. dr. Iosif R. Urs examinează prevederile privind validarea contractului (art. 1261-
1265 Cod civil) concentrându-se asupra formelor confirmării contractului anulabil, a condiţiilor şi 
efectelor confirmării. Autorul nu pierde din vedere nici notificarea de punere în întârziere a titularului 
dreptului de opţiune între confirmare ori exercitarea acţiunii în anulare, sub sancţiunea decăderii.  

Lector univ. dr. Bogdan Pătraşcu şi Conf. univ. dr. Ilioara Genoiu sistematizează regulile de 
interpretare a contractului potrivit noului Cod civil (art. 1266–1269 Cod civil), analizând pe rând 
regulile generale, precum regula priorităţii voinţei reale (concordante) a părţilor, regula potrivit căreia 
contractul produce, pe lângă efectele expres arătate, şi alte efecte, regulile speciale, precum 
interpretarea sistematică a clauzelor contractului şi interpretarea clauzelor contractuale îndoielnice şi, 
în final, regulile subsidiare de interpretare, precum  in dubio pro reo,  in dubio contra stipulatem. 

Efectele contractului (art. 1270-1294 Cod civil) sunt prezentate de jud. dr. Cristiana-Mihaela 
Crăciunescu, examinând forţa obligatorie a contractului, impreviziunea, conţinutul contractului, 
constituirea şi transferul drepturilor reale, riscul în contractul translativ de proprietate, transmiterea 
succesivă a unui bun mobil, denunţarea unilaterală, pactul de opţiune, promisiunea de a contracta, ca 
efecte ale contractului între părţi, dar şi promisiunea faptei altuia, stipulaţia pentru altul şi simulaţia în 
ceea ce priveşte efectele contractului faţă de terţi.  

Dr. Gheorghe Buta îşi dedică studiul instituţiei reprezentării (art. 1295-1314 Cod civil), 
pornind de la istoricul, definiţia, formele şi natura juridică a reprezentării, trecând prin interferenţele 
cu alte instituţii juridice şi fundamentele reprezentării şi ajungând, în final, la efectele reprezentării şi 
cazurile de încetare a reprezentării.  

Cesiunea contractului (art. 1315-1320 Cod civil) este explicată de  Lector univ. dr. Lucia Uţă, 
fiind o instituţie juridică nouă în dreptul nostru, care nu se confundă cu cesiunea de creanţă. Cesiunea 
contractului este operaţiunea juridică prin care se realizează transferul calităţii de contractant, 
împreună cu drepturile şi obligaţiile ataşate acestei calităţi.  

Lector univ. dr. Lucia Uţă scrie şi despre încetarea contractului (art. 1321-1323 Cod civil). 
Sunt abordate cauzele generale de încetare a contractului, precum executarea voluntară sau silită a 
contractului, acordul de voinţă al părţilor şi denunţarea unilaterală. Cu privire la denunţarea 
unilaterală, autoarea detaliază analiza cu referinţe specifice la contractul de locaţiune, contractul de 
închiriere a locuinţelor, contractul de mandat, comisionul şi consignaţia, contractul de agenţie, 
contractul de cont curent, contractul de întreţinere, contractul de rentă viageră, contractul de vânzare, 
contractul de comodat. Expirarea termenului este analizată atât din perspectivă generală, cât şi prin 
raportări specifice la contractul de fiducie, contractul de cont curent, locaţiunea, contractul de report, 
mandatul, contractul de întreţinere. Îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei şi imposibilitatea fortuită 
de executare sunt şi ele analizate pe scurt. 

În final sunt examinate şi alte cauze prevăzute de lege, precum posibilitatea instanţei de a 
dispune încetarea contractului în cazul impreviziunii, încetarea contractului de fiducie în cazul în care 
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toţi beneficiarii renunţă la fiducie iar în contract nu s-a precizat cum vor continua raporturile fiduciare 
într-o astfel de situaţie, încetarea contractului de locaţiune dacă titlul locatorului se desfiinţează astfel 
încât acesta nu mai poate asigura folosinţa bunului pentru locatar. 

Actul juridic unilateral (art. 1324-1329 Cod civil) este prezentat de  dr. Ionuţ Dojană, fiind abordate 
atât actele juridice unilaterale reglementate expres de noul Cod civil (promisiunea unilaterală, promisiunea 
publică de recompensă), cât şi acelea consacrate prin doctrină şi practică  judiciară. 

Gestiunea de afaceri (art. 1330-1340 Cod civil), plata nedatorată (art. 1341-1344 Cod civil) şi 
îmbogăţirea fără justă cauză (art. 1345-1348 Cod civil) sunt prezentate de prof. univ. dr. Sache Neculaescu.  

Analiza gestiunii de afaceri cuprinde poziţionarea acesteia în cadrul izvoarelor de obligaţii, 
definiţiile doctrinare, natura juridică, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească garantul şi condiţii 
privitoare la gerat, obiectul gestiunii, utilitatea şi oportunitatea gestiunii, efectele gestiunii de afaceri. 

Plata nedatorată este analizată atât terminologic, cât şi din perspectiva condiţiilor pentru 
activarea obligaţiei de restituire a prestaţiei nedatorate şi a efectelor cu privire la prestaţiile supuse 
restituirii şi cele nesupuse restituirii. Sunt prezentate pe scurt şi situaţiile speciale cu privire la 
prestaţiile animate de cauză ilicită sau imorală, prestaţia făcută cu un bun al altuia sau prestaţia făcută 
unui incapabil. 

În ceea ce priveşte îmbogăţirea fără justă cauză, autorul explică noţiunea, analizează teoriile 
privind natura sa juridică şi prezintă condiţiile şi efectele acesteia. Autorul formulează şi câteva critici 
şi propuneri, având în vedere că preluarea prevederilor din Codul civil din Québec a fost făcută 
selectiv, afectându-se astfel coerenţa reglementării.  

Prof. univ. dr. Marilena Uliescu examinează dispoziţiile generale privind răspunderea civilă 
(art. 1349-1350 Cod civil). Studiul începe prin delimitarea răspunderii civile de alte forme ale 
răspunderii juridice şi prin analiza comparativă a reglementării răspunderii civile în Codul civil de la 
1864 şi în Codul civil în vigoare, continuă printr-o prezentare a fundamentelor răspunderii civile şi se 
încheie printr-o interesantă  expunere a perspectivelor europene privind regimul răspunderii civile, cu 
trimitere la Proiectul cadrului comun de referinţă privind propunerea de reformă în domeniul 
contractelor europene.  

Prof. univ. dr. Mircea Duţu întreprinde o interesantă analiză a răspunderii pentru daunele 
ecologice. Deşi Codul civil nu reglementează expres răspunderea pentru daune ecologice, ci o evocă 
numai incidental, prin stabilirea unui termen special de prescripţie pentru repararea prejudiciului adus 
mediului, totuşi, autorul consideră că pe calea definiţiei răspunderii delictuale şi prin stabilirea 
regimului juridic al acesteia se creează premisele afirmării particularităţilor unei astfel de răspunderi.  

Autorul subliniază că prejudiciul ecologic se caracterizează printr-o mare complexitate, manifestată 
prin ireversibilitatea consecinţelor (de exemplu, imposibilitatea reconstituirii unui biotop distrus ori a 
reintroducerii unei specii dispărute), legarea lor adesea de progresul tehnologic, efectele cumulative şi 
sinergice ale poluării, impactul de multe ori transfrontalier etc. Ca atare, particularităţile prejudiciului 
ecologic au dus şi la considerarea şi afirmarea de noi tipuri de pagube şi la recunoaşterea unor moduri de 
reparare originale. În acest sens, autorul analizează regimul general al răspunderii de mediu  reglementat de 
art. 95 din OUG nr. 195/2005 şi regimul special instituit prin OUG nr. 68/2007. 

În final, autorul propune reglementarea unitară a răspunderii pentru daunele ecologice în 
cadrul unui eventual Cod al mediului, favorizarea reparaţiei în natură şi, în orice caz, condiţionarea 
afectării sumelor acordate cu titlu de daune-interese către acţiuni de refacere ecologică. 

Cauze exoneratoare de răspundere (art. 1351-1356 Cod civil) sunt prezentate de prof. univ. dr. 
Cristian Jora. Pe lângă analiza forţei majore, a cazului fortuit, a faptei victimei sau a terţului, a 
exerciţiului dreptului şi a altor cauze de exonerare (când prejudiciul a fost cauzat de către persoana 
care i-a acordat ajutor în mod dezinteresat, atunci când este vorba despre prejudiciul cauzat de lucrul, 
animalul sau edificiul de care victima prejudiciului s-a folosit cu titlu gratuit), autorul se preocupă şi 
de valabilitatea şi eficacitatea clauzelor privind şi răspunderea anunţurilor privitoare la răspundere.  

Prof. univ. dr. Marilena Uliescu examinează răspunderea pentru fapta proprie (art. 1357-
1371), jud. dr. Cristiana-Mihaela Crăciunescu analizează răspunderea pentru fapta minorului sau a 
celui pus sub interdicţie, iar prof. univ. dr. Raluca Dimitriu abordează răspunderea comitenţilor pentru 
prepuşi.  
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În privinţa răspunderii comitenţilor pentru prepuşi, merită amintit că în vechea reglementare 
era o exprimare mai curând eliptică, ce a deschis doctrinei şi jurisprudenţei posibilitatea unor 
interpretări detaliate, dar a lăsat şi loc de controverse doctrinare. Noul Cod civil a consacrat normativ 
multe dintre aceste evoluţii, iar legiuitorul s-a arătat atent la dificultăţile cu care s-a confruntat 
practica judecătorească în materie, astfel că noul text este mai detaliat şi mai précis. 

Jud. dr. Cristiana-Mihaela Crăciunescu examinează corelaţia formelor de răspundere pentru fapta 
altei persoane (art. 1374), mai précis corelaţia dintre răspunderea părintelui şi răspunderea persoanei care 
avea obligaţia de supraveghere a minorului sau răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. 

Prof. univ. dr. Marilena Uliescu explică prevederile privind răspunderea pentru prejudiciul 
cauzat de animale sau de lucruri (art. 1375 – 1380 Cod civil), insistând asupra noţiunilor de persoană 
răspunzătoare, de pază a lucrului sau a animalului, de persoane care au paza juridică.  

Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale (art. 1381 – 1395 Cod civil) este 
prezentată de prof. univ. dr. Sache Neculaescu. Studiul porneşte de la examinarea prejudiciului, ca 
premisă a răspunderii delictuale, tratează solidaritatea pasivă a respondenţilor, inclusiv criteriile de 
partajare a reparaţiei între respondenţi şi regresul respondentului solvens, iar apoi se ocupă de 
repararea prejudiciului constând în vătămarea unui interes, cumulul reparaţiilor în cazul răspunderii 
pentru altul, principiul reparării integrale a prejudiciului, principiul reparării în natură a prejudiciului, 
repararea prejudiciului corporal, repararea prejudiciului nepatrimonial cauzat prin vătămarea 
integrităţii corporale şi dreptul la cheltuielile ocazionate de întreţinerea şi decesul victimei. 

Modalităţile obligaţiilor (art. 1396-1420 Cod civil) sunt prezentate de Lector univ. dr. Lucia 
Uţă. Trebuie subliniat că, faţă de clasificarea tradiţională a obligaţiilor în dreptul nostru în obligaţii 
pure şi simple şi obligaţii afectate de modalităţi, Codul civil în vigoare introduce o categorie nouă, 
aceea a obligaţiilor simple. Obligaţiile simple sunt acele obligaţii neafectate de termen sau condiţie, 
deşi sunt susceptibile de modalităţi, spre deosebire de cele pure şi simple. 

Obligaţiile complexe (art. 1421-1468 Cod civil) sunt tratate de dr. Gheorghe Buta şi asist. 
univ. Paul-George Buta, fiind analizate sistematic obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile, 
obligaţiile solidare între creditori sau între debitori, efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor 
şi debitorii solidari, efectele solidarităţii în raporturile dintre debitorii solidari, precum şi obligaţiile 
alternative şi cele facultative. 

 Jud. Filip Pavel îşi dedică studiul executării obligaţiilor prin plată (art. 1469-1515 Cod 
civil), pornind de la noţiunea de plată, natura juridică a plăţii şi subiectele plăţii. Cu privire la obiectul 
obligaţiei de plată, autorul examinează indivizibilitatea plăţii, obligaţiile de mijloace şi obligaţiile de 
rezultat, precum şi obligaţia de plată prin constituirea unei garanţii. Sunt discutate şi problemele 
legate  de locul plăţii, data plăţii,  plata anticipată, dovada plăţii şi imputaţia plăţii.  Studiul se încheie 
cu analiza stingerii obligaţiei de plată prin punerea în întârziere a creditorului cu referinţă la 
prevederile din Codul de procedură civilă privind oferta reală de plată. 

Executarea silită a obligaţiilor (art. 1516-1529 Cod civil) este abordată de dr. Ioana Veronica 
Varga pornind de la principiile aplicabile executării silite (principiul dreptului la o executare 
conformă, principiul neexecutării, principiul favor contractus, principiul punerii în întârziere, 
principiul cumulului remediilor). Atenţia cuvenită este acordată punerii în întârziere a debitorului cu 
referire la modalităţi de realizare a punerii în întârziere, conţinutul documentului de punere în 
întârziere şi punerea de drept în întârziere. În final, autoarea abordează efectele juridice ale punerii în 
întârziere şi executarea silită în natură. 

Executarea prin echivalent (art. 1530-1537 Cod civil) este tratată de conf. univ. dr. Aurelian 
Gherghe, analizând noţiunea de daune-interese, condiţiile acordării de daune-interese, clasificarea 
acestora în compensatorii şi moratorii, precum şi evaluarea judiciară, legală şi convenţională a 
daunelor-interese. 

Prof. univ. dr. Smaranda Angheni abordează clauza penală şi arvuna (art. 1538-1548 Cod 
civil). Pornind de la natura juridică contractuală a clauzei penale şi caracterul său accesoriu, trecând 
prin explicarea funcţiilor clauzei penale, a raportului dintre neexecutarea obligaţiei principale şi 
diferitele categorii de penalităţi, a raportului dintre penalităţi pentru neexecutare şi penalităţi pentru 
rezoluţiune sau rezilierea contractului, studiul ajunge la examinarea reducerii cuantumului 
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penalităţilor de către instanţa de judecată în măsura în care acestea sunt excesiv de mari faţă de 
prejudiciul care putea fi prevăzut de părţi la încheierea contractului, una dintre noutăţile absolute ale 
noului Cod civil.  

În ceea ce priveşte arvuna, instituţie asemănătoare clauzei penale cu care însă nu se confundă, 
studiul cuprinde o analiză succintă a arvunei confirmatorii şi a celei penalizatoare. 

Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor (art. 1549-1554 Cod civil) este tratată de conf. 
univ. dr. Aurelian Gherghe. Pornind de la efectele speciale ale contractelor sinalagmatice, autorul 
examinează noţiunea şi domeniul de aplicare al rezoluţiunii şi rezilierii, condiţiile necesare pentru invocare, 
modul de operare, felurile rezoluţiunii, reducerea prestaţiilor şi efectele rezoluţiunii şi rezilierii. 

Conf. univ. dr. Aurelian Gherghe prezintă cauzele justificate de neexecutare a obligaţiilor 
contractuale (art. 1555-1557 Cod civil). În privinţa ordinii executării obligaţiilor, studiul prezintă atât 
regula simultaneităţii executării obligaţiilor, care are caracter supletiv, cât şi excepţiile: situaţia în care 
părţile au prevăzut o ordine a executării prestaţiilor sau situaţia în care din împrejurări rezultă că 
obligaţiile nu trebuie executate în mod simultan. De asemenea, excepţia de neexecutare a contractului 
şi imposibilitatea fortuită de executare primesc la rândul lor atenţia cuvenită în acest studiu. 

Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului (art. 1558-1565 Cod civil) sunt tratate de  av. 
Dumitru Dobrev. Autorul prezintă măsurile conservatorii cu aplecare asupra măsurilor asigurătorii, 
acţiunea oblică şi acţiunea revocatorie.  

Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor (art. 1566-1614 Cod civil) sunt prezentate de jud. 
dr. Gabriela Chiorniţă, cu focalizarea asupra cesiunii de creanţă, subrogaţiei, cesiunii de datorie şi 
novaţiei, iar stingerea obligaţiilor (art. 1615-1634 Cod civil) este analizată de Lector univ. dr. Lucia 
Uţă, concentrându-se asupra plăţii şi dării în plată, compensaţiei convenţionale şi legale, confuziunii, 
remiterii de datorie, imposibilităţii fortuite de executare. 

Conf. univ. dr. Aurelian Gherghe expune reglementarea restituirii prestaţiilor (art. 1635 – 
1649 Cod civil), analizând pe rând fiecare cauză de restituire: ipoteza în care bunul  a fost primit fără 
drept, ipoteza în care bunul a fost primit din eroare, ipoteza în care bunul a fost primit în temeiul unui 
act juridic desfiinţat ulterior cu efect retroactiv, ipoteza imposibilităţii de executare a obligaţiei din 
cauza unui eveniment de forţă majoră, a unui caz fortuit ori a unui alt eveniment asimilat acestora, 
ipoteza în care s-a efectuat prestaţia în temeiul unei cauze viitoare care nu s-a înfăptuit. Nu sunt 
pierdute din vedere nici modalităţile de restituire şi efectele restituirii prestaţiilor faţă de terţi. 

Având în vedere întinderea volumului în peste peste 1000 de pagini şi densitatea informaţiilor 
privind Obligaţiile, prezenta recenzie s-a limitat la foarte scurte expuneri ale studiilor pe care le 
cuprinde lucrarea, dar studiile în sine acoperă în mod complet subiectele abordate, îmbinând 
expunerea doctrinei şi jurisprudenţei existente cu evaluarea critică a noii reglementări şi cu încercarea 
de clarificare a noilor instituţii juridice.  
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