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Studii

ACADEMIA ROMÂNĂ (1866–2016)
– 150 DE ANI ÎN SLUJBA NAŢIUNII ROMÂNE –
TEMEIURI JURIDICE ALE FONDĂRII ACADEMIEI ROMÂNE
Mircea DUŢU∗

Abstract: April 1st 2016 marks the 150th anniversary since the Decree of the Regency Council
created the Romanian Literary Society, which became, in 1867, the Romanian Academic Society,
eventually transformed, by 1879, in a “national institute” under the name of “The Romanian
Academy”. The creation of the national academic institution is one of the major components of the
affirmation of the unitary state and Romanian modernity, becoming the principal factor of
manifestation for the right to cultural unity of all the Romanians. Along with the legal basis of
creation and organization, the founding of the Romanian Academy has been also determined by the
need to impose the Romanian language as an official language and the creation and affirmation of
the Romanian legal vocabulary, as jurists have been amongst its initiators and promoters.
Including Law amongst the sciences whose culture became an academic concern and the
jurists, among the members of the high academic forum, along with the creation, in 1954, of the Legal
Research Institute within the Romanian Academy, stand as its main juridical components.
Key words: The Romanian Academy, creation, legal vocabulary, Law in the Romanian
Academy, jurists members of the Academy, Legal Research Institute, science of law.

La 1 aprilie 2016 se împlinesc 150 de ani de la iniţierea procesului de creare
a instituţiei academice naţionale, care înfăptuia simbolic prima unire (culturală) a
tuturor românilor şi avea să se manifeste până astăzi drept coloana vertebrală a
cultivării limbii, istoriei, ştiinţei şi dezvoltării culturi româneşti.
„Formată” conform Regulamentului aprobat prin Decretul Locotenenţei
Domneşti a Principatelor Unite Române nr. 582 din 1 Aprilie 1866 (publicat în
„Monitorul” din 5 aprilie acelaşi an), Societatea Literară Română (SLR), devenită
Societatea Academică Română (SAR) în 1867 şi declarată Institut Naţional „cu
denumirea Academia Română” în 1879, instituţia academică naţională s-a înscris
printre componentele majore ale afirmării bazelor statului unitar român şi ale
modernităţii româneşti, manifestându-se ca principal factor de înfăptuire a
dreptului la unitate culturală al tuturor românilor. Pe lângă temeiul legal de
∗
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instituire, organizare şi funcţionare, care i-a dat formă şi existenţă instituţionale şi
s-a modelat de-a lungul celor 150 de ani, „în litera şi spiritul” vremurilor,
Academia naţională a avut printre „necesităţile” fondării sale şi urgenţa afirmării
limbiiromâne ca limbă oficială, i s-a încredinţat ca menire şi crearea limbajului
juridic românesc şi afirmarea vocabularului juridic naţional şi, nu în ultimul rând, a
cunoscut în slujitorii dreptului printre primii şi principalii săi iniţiatori şi promotori.
Totodată, includerea Dreptului printre ştiinţele a căror cultură devenea
preocupare academică şi a juriştilor printre membrii înaltului for academic a sporit
temeiurile juridice ale acesteia.
1. O instituţie naţională, generată de nevoi interne, asumată ca imperativ
al realizării statalităţii moderne. Înfiinţarea instituţiei academice naţionale a apărut
ca o necesitate internă a societăţii româneşti, a fost concepută şi promovată de
întemeietorii săi ca o parte inseparabilă a procesului de consolidare a unirii
politico-culturale a românilor şi ca un factor de continuare a sa, spre desăvârşire.
Aşa se explică faptul că pentru crearea sa, din punct de vedere juridic s-a
apelat la intervenţia publică, la soluţia aprobării prin Decret a Locotenenţei
Domneşti (care îndeplinea funcția de şef al statului) a Regulamentului de
constituire, era subvenţionată de stat (şi cu dreptul de a primi „legate şi orice
ofrande”), şi i s-a conferit, prin actul constitutiv, misiunea specială de importanţă
istorică naţională: a determina ortografia şi a elabora gramatica limbii române şi a
începe şi realiza lucrarea dicţionarului român (art.1).
Tot aşa, şi statutele sale definitive urmau să fie supuse aprobării domneşti
(art. 10).
Ca formă juridică era vorba de o societate (asociaţie fără scop lucrativ), fără
personalitate juridică literară ca obiect de activitate, cu precizarea că alte entităţi de
aceeaşi natură cu scopuri asemănătoare se constituiseră, am putea spune astăzi din
iniţiativă şi ca structuri de drept privat (de exemplu, Societatea „Ateneul Român”
creată iniţial la Iași, în 1860, refondată în 1865,la Bucureşti şi care funcţionează şi
astăzi cu statut juridic de asociaţie)1.
În diversele proiecte premergătoare actului de la 1 aprilie 1866, necesitatea
unui demers public pentru constituirea forului academic naţional era justificată prin
argumente de genul că „problema apărea atât de importantă, încât nu putea fi lăsată
la voia întâmplării”, iar seriozitatea şi miza întreprinderii de „a putea pune în
rânduială anarhia literelor în care ne învăluim”, ar fi impus „încredinţarea
intervenției statului”.
Semnificaţiile politice ale actului de înfiinţare a instituţiei academice şi
implicaţiile sale unional-statale rezultă şi din modul în care acesta a fost elaborat şi
adoptat. După mai multe căutări şi tentative de realizare, în cele din urmă, aşa cum
s-a întâmplat şi cu celelalte componente ale civilizaţiei instituţionale moderne, s-a
1

Cunoscuta societate va dobândi personalitate juridică prin Legea din 10 ianuarie 1886,
potrivit căreia „Ateneul Român este şi rămâne persoană juridică”.
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optat pentru modelul francez, Societatea Literară evocând Academia franceză de la
1635, iar ulterior Societatea Academică Română (1867) şi, mai ales, Academia
Română (1879), Institutul Franţei fondat în 1795.
Modul în care au acţionat autorităţile timpului pentru a înfiinţa instituţia
academică naţională ne arată, la rându-i, dificultăţile pe care le-a întâmpinat un
asemenea proiect care, ca nimeni altul, prin misiunea încredinţată, aceea de a continua
şi desăvârşi procesul de unificare politico-statală, prin cultivarea limbii comune tuturor
românilor trăitori atunci în granițele mai multor state şi, în acelaşi timp, de coagulare şi
dezvoltare a ştiinţei şi culturii naţionale realizându-se astfel şi unitatea culturală. Poate
nu întâmplător crearea structurii academice naţionale, în ciuda importanţei sale
evidente, nu se număra printre instituţiile a căror necesitate şi, deci, obligativitatede a
fiînfiinţate au fost menţionate în Convenţia de la Paris din 1858 şi în baza căreia au fost
promovate reformele aferente perioadei 1859-1866.
Argumentul lingvistic juridic este prezent ca unul hotărâtor în Raportul
(Referatul) nr. 1140 înaintat de C. A. Rosetti, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, Consiliului de Miniştri, referitor la înfiinţarea unei Societăţi Literare.
Astfel, potrivit documentului: „Cultivarea limbei e reclamată imperios… şi de alte
împrejurări. Fericita reintroducere, fără suficiente pregătiri, a literilor vechi latine
în scrierea română de-o parte, de alta introducerea în limbă a nenumăraţi termeni
de jurisprudenţă, cu noile instituţii şi legi, au ocazionat, nu trebuie să ne ascundem
aceasta, o aşa de mare perturbare în mersul şi dezvoltarea normală a limbii, încât
astăzi, mai mult decât oricând, domneşte în privinţa ei o adevărată confuziune şi
anarhie. Această anarhie şi confuziune preocupă serios nu numai pe românii din
Principatele Unite, dar şi pe cei din provinciile dependinte de puteri străine”. Rolul
precumpănitor al acestor două argumente şi importanţa celui privind
„transformarea repede a sistemului nostru politic” au fost confirmate de însuşi
Regele Carol I care, în cuvântul său de la aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea
Academiei Române din 1/13 aprilie 1891, invocând „marea perturbare” de care se
vorbea în Referatul – Expunere de motive al lui C. A. Rosetti din martie 1866 –
„care, neputându-i-se a pune capăt la timp, ar putea chiar să aibă rele influenţe
asupra însuşi spiritului naţional”, concluziona că: „Din norocire această teamă a
putut fi înlăturată prin silințele Societăţii Literare….”. Odată însă desăvârşită
constituirea sa, prezenţa statală a încetat definitiv, structura academică funcţionând
de sine stătător şi afirmându-se în permanenţă „neatârnarea” în lucrările sale.
2. Nevoia istorică şi misiunea fundamentală a creării vocabularului juridic
românesc. Secolul al XIX-lea a „naţionalizat drepturile şi a identificat dreptul cu
limbajul exprimării sale”, impunând astfel ideea unui drept legat în mod necesar de
o limbă. Şcoala istorică a dreptului care a devenit dominantă la mijlocul acelui veac
a influenţat şi la noi, pe lângă un jurist-patriot precum Simion Bărnuțiu şi un mare
spirit creator ca Mihai Eminescu, afirmarea existenţei unui geniu şi destin comune
ale dreptului şi limbii, ca născute din conştiinţa populară şi trăitoare prin aceasta,
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supuse aceleiaşi reînnoiri în dezvoltarea lor organică fără oprire, esenţialmente
populare în chiar seva acestora.
Intervenită într-un asemenea context, „redeşteptarea” modernă a românilor
s-a exprimat nu numai prin unirea statală din 1859, modernizarea societăţii şi prima
integrare europeană declanşată prin marile reforme aferente răstimpului
1859–1866, conform Convenţiei de la Paris din 1858,ci şi prin dezvoltarea culturii
şi spiritualităţii naţionale.
Nevoia unificării şi fixării limbii române în dimensiunea sa modernă
presupunea şi constituirea limbajului noului drept românesc, clădit rapid în special
prin codificarea, pe calea împrumutului străin, în special francez, din anii
1864–1865, într-un cuvânt, constituirea vocabularului juridic românesc.
„După cum trebuie mai întâi să-i înveţi limba pentru a cunoaşte un popor
străin – scria Henri Capitant, în prefaţa la Vocabulaire juridique din 1936 –, pentru
a înţelege moravurile sale şi a-i pătrunde geniul propriu, tot aşa limba juridică este
primul strat al dreptului pe care trebuie să-l traversăm în mod necesar pentru a
aborda studiul său”.
Vocabularul juridic reprezintă, în cadrul unei limbi, ansamblul termenilor
care au, în acesta, una sau mai multe accepţiuni juridice2; vocabularul juridic
român este astfel ansamblul termenilor limbii române care primesc în drept unul
sau mai multe sensuri.
Dintr-o atare perspectivă, deopotrivă în absenţa unei tradiţii şi forme
dezvoltate a limbajului juridic românesc şi în condiţiile unei „invazii” masive a
terminologiei juridice străine, prin adoptarea pe calea „importului” a legislaţiei
naţionale moderne, în frunte cu marile coduri – civil şi de procedură civilă, penal şi
de procedură penală –, limba juridică română aştepta reformarea şi modernizarea sa.
Iar această misiune istorică nu putea fi încredinţată decât structurii având ca
meniri definitorii „cultura limbii şi literaturii române”.
Devenită limbă oficială, de stat, româna trebuia să-şi asume şi o multitudine
de termeni impuşi deopotrivă de practica administrativă modernă şi participarea
statului la viaţa internaţională a timpului.
Limba cancelariilor domneşti, a documentelor (uricelor sau ispisoacelor) a
fost la început limba slavă şi mai apoi limba elină. Legiuirile secolelor al XVII –
începutul celui de-al XIX-lea au fost elaborate mai întâi în limba greacă şi numai
după aceea traduse şi tipărite în limba română, considerată pe atunci mai puţin aptă
să exprime noţiuni şi concepte juridice elaborate. Pentru a ilustra o atare situaţie se
invocă îndeobşte cazul învăţatului Daniil Panoneanul, unul dintre întocmitorii şi
traducătorii Îndreptării legii a lui Matei Basarab, tipărită la 1652, care se adresa
mitropolitului Ştefan al Ţării Româneşti, astfel: „aceasta auzind şi eu mai micul,
prostul şi plecatul prah de supt picioarele cinstite ale sfinţeniei tale (o sfinte
Creaştete) de mulţi lachedemoneani voii cu toată inema, cu blagoslovenia şi
îndreptarea sfinţiei tale, a presupune această îndreptare de lege de pre limba
2

G. Cornu, Linguistique juridique, 3e édition, Ed. Montchrestien, Paris, 2005, p. 14.
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elinească, pre limba proastă românească. Nu doar dăîn nevrednicia prostiei meale
sau dă veîntr-o învăţătură învăţată, fără numai cât n-am ispitit a linge pre din afara
putinei Gramatica şi Syntaxisul”3. La rândul său Kyr Ştefan mitropolitul, care a
susţinut pe cheltuiala sa lucrarea, arată în prefaţa textului pravilei: „Zise: să dăm şi
eu ceva Domnului meu deîn câte mi-au dat ca să nu mă arăt să zic că voesc numai
folosul binelui meu…ca să nu las comoara ascunsă, nici gândirea încuiată: ce să zic
capetele Dumnezăeştilor Pravile, să le adun şi să le prefac dă pe elinește pre
cuvinte proaste româneaşte”4. Desigur existau unele începuturi de utilizare a limbii
române în cronici şi în legi, dar ele rămâneau insuficiente şi, în orice caz, nu
reuşiseră să formeze şi să impună limbajul oficial românesc modern.
„Necesităţile dreptului”5, ale aplicării sale concrete au contribuit şi ele
semnificativ la naşterea şi întruparea ideii înfiinţării Academiei Române.
Astfel, multe dintre iniţiativele privind înfiinţarea unei structuri academice,
în frunte cu proiectul lui Gh. Sion din 1860, invocau printre argumentele
instituţionalizării preocupărilor de fixare a ortografiei întocmirea unui dicţionar al
limbii şi regulilor stabilite ale unei gramatici şi pericolul de a vedea cum termenii
juridici întrebuinţaţi în legiuirile ţării pot conduce la interpretări greşite care să
falsifice însuşi spiritul legilor!
Un asemenea imperativ devenea şi mai acut şi mai evident odată cu masivul
corpus legislativ modern adoptat în contextul marilor reforme ale unificării post
1859. Este semnificativă în acest sens, prima reacţie la o atare necesitate sub forma
întocmirii şi publicării, în 1865, la Iaşi a „Vocabulariului de jurisprudenţă”, pentru
uzul magistraților şi al avocaților. Justificând apariţia lucrării, alcătuitorul său,
ex-substitutul de procuror Iancu M. Codrescu arată: „Necesitatea unui vocabular de
cuvinte ce întrebuinţează în jurisprudenţă era simţită de toţi… Mişcat de o aşa
necesitate, simţită chiar de cea mai mare parte din magistraţii ţării…” fostul
magistrat şi-a propus „să completeze un mic vocabular de jurisprudenţă care să
cuprindă pe cât se poate mai mult cuvintele cele mai uzitate de legislaţiune, luând
ca model o întreprindere de acest gen a francezului Dupin”6. Lucrarea cuprindea
peste 1400 de termeni, rânduiţi alfabetic, începând cu abandonare şi terminând cu
volu(furt), aleşi fie din textele codurilor Alexandru Ioan Cuza, fie dintre expresiile
uzuale, la care se adăugau o serie de adagii latine folosite în activitatea judiciară.
În toate timpurile şi cu precădere în cele moderne şi post-moderne dreptul
constituie o ştiinţă a cărei vigoare se bazează pe precizia limbajului. Un termen
juridic folosit în locul altuia, un cuvânt din vorbirea curentă utilizat în locul unui
3

I. Banu, N. Hodoş, Bibliografie românească veche, I, Bucureşti, 1903, p. 192–193.
Ibidem, p. 200.
5
18 octombrie 1946. Comunicarea lui Anibal Teodorescu intitulată Gânduri şi planuri pentru
înfiinţarea Academiei Române, în vol. „Pagini din istoria Academiei Române (1866-1948)”, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 317.
6
André-Marie-Jean-Jacques Dupin (1783–1865), celebrul jurisconsult francez, avocat, Procuror
general pe lângă Curtea de Casaţie, membru al Academiei franceze şi al Academiei de Ştiinţe Morale
şi Politice a Franței.
4
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termen juridic adecvat pot să atragă consecinţe pe cât de fundamentale, pe tot atât
nedorite. O definiţie clară şi sintetică a cuvintelor specifice dreptului reprezintă o
condiţie a accesabilității şi înţelegerii legii. De aceea, vocabularul juridic a
reclamat şi întocmirea dicţionarului său.
3. O instituţie naţională, independentă şi liberă în acţiunile sale. Academia
Română avea să fie, de-a lungul celor 150 de ani de existenţă a sa de până acum,
aşa cum a fost întemeiată, „instituţie de cultură a neamului românesc”, „cea mai
înaltă instituţie de cultură” a sa, care a exprimat de la începuturi „imaginea virtuală
a României Mari” (cum afirma unul dintre membrii săi, literatul şi avocatul Barbu
Ştefănescu Delavrancea). Un asemenea rol evident a marcat şi începuturile sale
juridice.
Într-adevăr, întocmit în formă definitivă încă din 1865 purtând toate cerințele
procedurale, aprobarea actului normativ şi intrarea în vigoare au fost amânate de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza din motive de oportunitate politică internaţională.
Conjunctura internaţională favorabilă s-a ivit în răstimpul martie-aprilie 1866,
aşa explicându-se de ce o structură politică tranzitorie, Locotenenţa Domnească, a
procedat la adoptarea actului fondator, iar apoi inaugurarea activităţii Societăţii
Literare şi chiar desfăşurarea manifestărilor aferente acestui eveniment (iulie-august
1867) fiind și ele marcate de această condiţionalitate externă.
În acelaşi timp însă, chiar dacă neprevăzut expres în Regulamentul de
formare, de la începuturi a fost afirmat şi a funcţionat principiul independenţei „în
lucrările sale de orice natură”, ca o garanţie absolută a împlinirii misiunii istorice
încredinţate. Astfel, în cuvântul președintelui Consiliului de Miniştri, Ştefan
Golescu, de la ședința de inaugurare a SLR din 1/13 august 1867, se afirma
răspicat: „Aveţi, domnilor membri, mai înainte de toate a vă ocupa de
regulamentele constitutive ale Societăţii. Le veţi face după cum vă vor conduce
luminile domniilor voastre. Guvernul din această oră nu mai poate avea niciun
amestec în lucrările dumneavoastră. Societatea este şi rămâne independentă şi
liberă, cum liberă a fost, este şi va fi limba poporului român, oricâte servituţi şi
vicisitudini au putut încovoia grumazulunora dintre noi”.
Acest principiu avea să fie consacrat expres prin Statutele Societăţii
Academice Române (24 august/5 septembrie 1867) care o caracterizează drept
„corp independent în lucrările sare de orice natură”, sens în care „Ea singură se
constituie, ea îşi alege membrii, ea îşi administrează fondurile ce le are etc.”
(art. II), iar Legea de transformare a SAR în Academia Română (1879) o consacra
„independentă în lucrările sale de orice natură”(art. III)7. Mai mult decât atât, acest
7
Gh. Chiţu are meritul, ca ministru al Instrucţiunii Publice, de a fi făcut proiectul de lege şi
expunerea de motive „pentru această nu transformare, dar desăvârşire”. Tot el, ca raportor, a susţinut-o în
Cameră, în ședința de la 28 februarie 1879, Cuvântul rostit de dr. Constantin I. Istrati la deschiderea
sesiunii generale a anului 1916, „Analele Academiei Române”, Seria a II-a, tomul XXXVIII, 1915–1916,
Partea administrativă şi dezbaterile, Bucureşti, Librăria Socec &Co. C. Sfetea, Pavel Suru, 1916, p. 89.
Gh. Chiţu (1828–1897), membru titular al Academiei Române, magistrat şi avocat, primul
decan al Baroului Dolj (1865–1876).
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statut era întărit prin acordarea prin legea calităţii de „persoană morală” (juridică),
subiect de drept.
Limitele acestei „independenţe” şi „libertăţi” de acţiune erau bine stabilite în
Statutele din 1879, astfel: „Academia îşi exercită activitatea în cercul prescris ei de
lege, cerut prin acte provenite din propria ei iniţiativă, cât şi prin însărcinări pe care
ea se va fi învoit a le primi de la stat, de la institute sau de la particulari” ( art. 4).
În virtutea unui asemenea statut juridic, care îi asigura o organizare şi o
administraţie independentă, Academia Română a fost considerată până în 1948 o
persoană juridică de drept public, cu un statut unic, special, care nu s-a aflat supusă
vreunui control instituit printr-o lege specială şi nici sub supravegherea vreunui
„organ tutelar”8. „De această independenţă Academia s-a servit ca de o puternică
pârghie, pentru a se ridica deasupra patimilor politice şi curentelor primejdioase.
De ea s-a servit, cu pricepere şi demnitate, numai spre a merge înainte”9.
Ca orice instituție fundamentală a modernităţi româneşti şi în privinţa
Academiei Române timpul nu a mai avut răbdare, iar statutul juridic a evoluat rapid;
dacă de la crearea Academiei Franceze (1635) până la constituirea Institutului Franţei
(1795) au trebuit să treacă 160 de ani, Societatea Literară (1866) a devenit Institut
Naţional (1879) în numai…13 ani! Plămădită sub Domnia lui Cuza-Vodă, ideea
academiei naționale a prins fiinţă juridică în vremea Locotenenţei Domneşti şi a
dobândit întruchipare instituţională şi a afirmat rolul conferit cu grija ocrotitorului
său, Domnitorul, devenit, în anul 1881, Regele Carol I.
„Dintr-o modestă Societate literară, al cărei scop era mai mult să afirme în mod
virtual dreptul românilor la unitatea lor culturală– avea să constate mai târziu unul
dintre preşedinţii săi, profesorul C-tin Rădulescu-Motru –, ea se transformă în anul
suirii pe tron (a lui Carol I, paranteza noastră – M.D.), în 1866, în Societatea care a
adus independenţa ţării, Academia Română îşi ia numele pe care îl are astăzi”10.
4. „Actul statutului civil” al „institutului eminamente naţional” Academia
Română.Potrivit Codului civil de la 1864 şi în condiţiile Constituţiei de la 1866
numai prin lege se putea conferi personalitate juridică unei entităţi, acordându-i-se
astfel calitatea de subiect de drept, titular de drepturi şi obligaţii. Ori, Societatea
Literară Română s-a format prin Regulamentul adoptat prin Jurnalul Consiliului de
Miniştri din 12 martie 1866, aprobat prin decretul Locotenenţei Domneşti nr. 582
din 1 aprilie 1866. Apoi, „în puterea” art. 10 „din regulamentul provizoriu din
8
Semnificativă este, în acest sens, exceptarea sa de la controlul statului instituit prin Legea nr.
11 din 14 ianuarie 1944 pentru controlul persoanelor juridice fără scop lucrativ şi al administraţiunii
bunurilor donate sau testate statului ori altor instituţiuni de drept public, precum şi instituţiunilor de
utilitate publică, prin Decizia nr. 67 din 16 august 1944 a Comisiei Superioare a Persoanelor Juridice
din cadrul Ministerului Justiţiei.
9
Cuvântul rostit de dr. Constantin I. Istrati la deschiderea sesiunii generale a anului 1916,
lucr. cit., p. 91.
10
C. Rădulescu-Motru, Cuvântare comemorativă rostită cu ocazia împlinirii unui veac de la
naşterea regelui CarolI, 26 mai 1939, „Anale”, Tomul LXI, 1938–1939, Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1940, p. 7.
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1 aprilie 1866” prin Statutele din 24 august/5 septembrie 1867, Societatea Literară
Română „se constituie în Societatea Academică Română, cu scopul de a lucra la
înaintarea literelor şi a ştiinţelor între români”. (art. I). În această situaţie, instituţia
academică avea o simplă existenţă de facto, deşi de peste 12 ani desfăşura o
prodigioasă activitate. Mai mult decât atât, chiar dacă Regulamentul de formare
stipula că societatea „va avea drepturi de a primi legaturi şi orice ofrande” (art. 3),
neregularitatea constituirii năştea controverse asupra posibilităţii legale ca aceasta
„să dobândească şi să se oblige” în mod valabil. De aceea, statul trebuia pe calea
legii, să acorde „supremă recunoaştere şi protecţiune”, să pună capăt stării
„precare şi incerte” şi tot pe această cale să se îndeplinească „o formalitate
asiguratoare pentru trecut şi viitor, pentru acum şi totdeauna”11. Acest lucru s-a
făcut prin Legea pentru Academia Română, iniţiată de guvernul liberal prezidat de
Ion C. Brătianu, al cărui proiect, era supus Camerei Deputaţilor în şedinţa din
27 februarie 1879. Referitor la trecut, se avea în vedere faptul că academia „a acceptat
deja mai multe legate şi donaţii care au contribuit mult la dezvoltarea ei morală şi
materială”, iar prin „legea pentru Academia Română” se dorea acoperirea juridică a
situaţiei anterioare. Pentru prezent şi viitor, actul normativ”.Aşadar, nu se urmărea „a
se înfiinţa din nou o Academie română pentru că ea există încă de la 1866”, ci doar
recunoaşterea prelegislativă a existenţei sale „faptice sau de fapt”. Aşa se face că legea
de la 1879 avea să stipuleze expres că „Academia română este şi rămâne persoană
morală şi independentă în lucrările sale de orice natură”. Referitor la denumire, se opta
pentru înlocuirea „sfiiciosului şi prea modestului nume ce-l poartă astăzi”, cu
„adevăratul şi independentul ei nume de „Academia Română”12.
Elita politică românească, aşa cum rezultă şi din dezbaterile parlamentare, a
conştientizat pe deplin însemnătatea unui atare act normativ, având în vedere
obiectul său – acela de a stabili statutul civil al instituţiei academice naţionale – şi
l-a considerat drept „proiectul de lege de o importanţă până acum neegalată”13.
„Sunt sigur – îşi încheia raportul de prezentare în Camera Deputaţilor a legii
deputatul Gh. Chiţu – că fiecare dintre Dumneavoastră, fără distincţiune de partidă
sau de nuanţă politică, a văzut deja în proiect licurind o pură idee patriotică şi
naţională, o idee de progres şi de cultură pe câmpul vast al limbei, al ştiinţei şi al
literaturii române”14.
11
Gh. Chiţu, Raport la proiectul de lege pentru Academia Română, în „Monitorul oficial al
României” no. 47, miercuri 28 februarie/12 martie 1879, p. 1304.
12
Expunerea de motive la proiectul de lege pentru Academia Română, în „Monitorul Oficial
al României”, lucr. cit., 9. 1305.
13
G. Missail, Dezbateri parlamentare, „Monitorul Oficial al României”, no. 47, miercuri 28
februarie/12 martie 1878, p. 1305. Acelaşi deputat, mulţumind Guvernului pentru că „a luat iniţiativa
şi a consolidat academia naţională ce deabea exista în embrion prin decretul de la 1866”, remarca că
„O naţiune nu poate trăi numai cu pâine, ei îi trebuie şi spirit; ea nu poate avea nici limbă, nu poate
avea nici istorie, nu poate avea nici dicţionar fără o Academie, fără un institut naţional”.
14
Ibidem, p. 1305; „Ce este literatura unei naţiuni? Este oglinda ei ….(G. Polizu); „Popoarele
nu se hrănesc numai cu cartofi… Sunt sigur, că fiecare dintre Dvoastră îşi va aduce aminte, ajutându-se de
lecţiunile istoriei şi de experienţa timpurilor, că institutele de cultură naţională au forţe şi vor fi
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La Senat, proiectul de act normativ a fost dezbătut şi adoptat în forma
aprobată de deputaţi în şedinţa din 23 martie 1879, raportor fiind Mihail
Kogălniceanu, care aprecia că „prin acest proiect de lege se face un fapt adevărat
naţional, căci Academia şi-a legitimat pe deplin dreptul la existenţă şi la
protecţiune din partea statului”15.
Legea pentru Academia Română din 1879 a fost modificată prin lege din
4 august 1934 şi a rămas în vigoare până în iunie 1948. Regimul juridic al
instituției academice naţionale a mai fost completat şi dezvoltat printr-o serie de
acte normative precum: Legea din 7 mai 1896 pentru redarea caselor şi terenurilor
St. Beller, C. St. Cesianu, N. St. Cesianu şi Zaleski, Legea de al 11 aprilie 1901
pentru cedarea Bibliotecii centrale, Legea din 24 martie 1937 pentru obligaţiunile
atelierelor de arte grafice faţă de Biblioteca Academiei Române şi alte biblioteci,
Decretul Regal no. 1691 din 18 mai 1938 pentru scutirea de impozite a
proprietăţilor aparţinând Academiei Române şi altor instituţii, Legea din 8 iulie
1938 privitoare la întrebuinţarea titulaturii de Academie s.a.
5. Cultura juridică în preocupările Academiei Române. Promovarea
conceptului de „cultură juridică” a reprezentat o contribuţie majoră a instituţiei
academice naţionale, în special prin lucrările lui Andrei Rădulescu16. Într-o
perspectivă pozitivistă, potrivit căreia conceptul dreptului este unul al culturii,
numai dreptul produce drept, înainte, deasupra ori sub acesta neexistând altceva,
juristul român identifica cultura juridică mai ales cu tradiţiile, instituţiile şi
reglementările legale, deschizând astfel un capitol teoretic excepţional, aflat şi
astăzi în căutarea reperelor proprii.
În concepţia sa, „cultura în ramura Dreptului” se întemeiază pe ideea că
juridicul, fiind un produs social, se impune să fie cel al societăţii căreia i se aplică.
Într-adevăr, necesitatea unei culturi juridice naţionale nu poate fi astfel negată, cu
atât mai mult cu cât Dreptul reprezintă un element definitoriu al afirmării identităţii
naţionale a oricărui popor. Totodată, ea trebuie să fie pe cât de puternică, pe atât de
răspândită, astfel încât să facă tot mai mult cunoscută ideea de drept „pentru a se
infiltra adânc în sufletul maselor şi pentru a întări sentimentul Dreptăţii aşa de
trebuincios oricărei societăţi civilizate”. Fără o serioasă cultură juridică nu poate fi
cineva legiuitor, oricâte drepturi i-ar conferi constituţia, nu se poate împărţi
dreptatea conform exigenţelor autenticului stat de drept şi nu e posibilă dezvoltarea
unei doctrine autentice îndestulătoare.
pururea cele mai nepieritoare palate în care a trăit, în care s-au dezvoltat credinţele, datinile,
moravurile străbune şi în care geniul, viaţa şi chiar libertatea naţiunilor şi-au luat avântul către sublim
şi a depus pe fruntea lor sensul nemuririi.
15
M. Kogălniceanu, Raport la Legea pentru Academia Română, în „Monitorul Oficial al
României”, no. 68 din 24 martie (5 aprilie) 1879, p. 2102.
16
Este vorba, în special, de două lucrări: Cultura juridică românească în ultimul secol,
discurs de recepţie în Academia Română, 3 iunie 1922, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1922, şi,
respectiv, Cultura juridică românească, în „Pandectele Române”, 1942, nr. 1–3.
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Pentru el, în anul 1942, „Cultura juridică este una din formele culturii
naţionale, prin care se pot pune în adevărata lumină calităţile superioare ale unui
neam pentru realizarea ordinii, armoniei sociale şi căutarea dreptăţii”17. Referindu-se
mai ales la elemente juridice de cultură, în Discurs, acesta considera că avem o
cultură juridică veche, formele sale regăsindu-se încă în dreptul nescris, în obiceiul
pământului, continuate, experimentate specific şi dezvoltate apoi de dreptul scris,
în evoluţia căruia se pot deosebi diverse epoci.
Adept al tezei lui A. D. Xenopol, după care „La noi cultura este mult mai
strâns legată cu viaţa naţională decât la alte popoare; dreptul la trai al poporului
român se întemeiază pe cultură”18, A. Rădulescu considera cultura juridică „o
parte” a culturii naţionale, „o formă de cultură" care la români s-a structurat, pe un
fond popular puternic, cu precădere în secolul al XIX-lea. „Cultura juridică proprie
este o parte din cultura naţională, una din raţiunile de existenţă ale naţiunilor,
mijlocul solid de asigurare a vieţii lor, contribuţia pentru cultura generală şi
progresul omenirii. Nu se poate concepe cultură naţională completă fără una din
părţile ei esenţiale, cultura juridică”19. Şi aceasta întrucât oricât de multe principii
de drept se găsesc comune tuturor popoarelor, oricâte reguli comune s-ar edicta ori
s-ar „internaţionaliza” dreptul, tot vor rămâne părţi speciale fiecărei ţări, pe terenul
legiferării şi, în orice caz, în planul interpretării, înţelegerii şi aplicării
reglementărilor juridice.
Primul secol de cultură juridică românească, aferent temporal veacului
al XIX-lea, a avut un puternic caracter tranzitoriu, fiind marcat de căutări şi începuturi
moderne, cu o amprentă de împrumuturi occidentale, îndeosebi franceze, în mai toate
sectoarele de manifestare ale juridicului. Ceea ce caracterizează în primul rând această
operă culturală, consideră savantul jurist, este faptul că baza ei e formată tot din vechiul
drept românesc, mai ales nescris; formele scrise din acea epocă au ca origine dreptul
roman şi bizantin, care se aplicase şi care rămânea să fie aplicat şi acum în mod
subsidiar. Părerea generală a timpului era aceea că legiuirile noastre erau continuarea
legilor romane, care nu au încetat niciodată să ne cârmuiască.
6. Proiectul Monumentele sau izvoarele vechiului drept românesc. În
preocuparea sa de a „îmbrăţişa şi a se ocupa de toate formele culturii”, din
iniţiativa şi cu implicarea directă a acad. Andrei Rădulescu, sub egida Academiei
Române a fost desfăşurat proiectul publicării izvoarelor vechiului drept românesc.
Un asemenea demers ştiinţific era considerat de promotorul său „o datorie
naţională”, lucrarea reprezentând „nu numai o puternică dovadă a activităţii
Academiei şi pe terenul juridic, ci şi o operă cu care cultura românească se va putea
mândri şi înfăţişa cu toată demnitatea în faţa culturii altor neamuri”20. Formulată în
17

A. Rădulescu, Cultura juridică românească, în „Pandectele Române”, 1942, nr. 1–3.
A. D. Xenopol, Mihail Kogălniceanu, Discurs de recepţie, 17 martie 1895, Bucureşti, p. 26.
19
A. Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Academia Română, 1942, p. 64.
20
A. Rădulescu, Propunere referitoare la publicarea de către Academia Română a izvoarelor
dreptului românesc, în „Anale”, Dezbaterile, Tomul XLII, 1941–1942, Bucureşti, 1943, p. 178.
18
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şedinţa înaltului for academic din 29 mai 1942, propunerea viza adunarea şi
publicarea izvoarelor vechiului drept românesc „într-o colecţie întocmită cu toate
cerinţele ştiinţifice”.
Deosebit de importante rămân semnificaţiile proiectului născut din nevoia
„cunoaşterii şi propășirii culturii juridice româneşti”. Într-adevăr, arăta A.
Rădulescu, multe dintre izvoarele dreptului nostru vechi scris nu erau adunate,
obiceiurile juridice deşi larg practicate nu se bucurau de o analiză ştiinţifică, iar
publicarea lor avea menirea a le face cunoscute. Nu în ultimul rând, vechiul drept
românesc prezenta o însemnătate excepţională „nu numai pentru cultura noastră”,
iar publicarea lor, „întârziată prea mult, se impunea la acel moment istoric cu atât
mai mult cu cât „urmărim cu deosebită stăruinţă şi punem în adevărata lumină
cultura noastră de altă dată în diversele ei aspecte şi când năzuim să dăm dreptului
nostru un caracter cât mai naţional, în legătură cu trecutul şi potrivit însuşirilor
neamului românesc”21.
A fost creată, mai întâi, Comisia pentru publicarea monumentelor de drept
vechi românesc al cărei scop era publicarea, într-o ediţie critică, a izvoarelor
vechiului drept românesc; un proiect de regulament al acestei comisii a fost
prezentat în şedinţa Academiei Române din 11 iunie 1943, în care se sublinia
necesitatea publicării respectivelor izvoare, valoarea ştiinţifică şi cultural-naţională
a unui atare demers.
După 1945 şi în cadrul Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică
(CNCS) a fost înfiinţată Comisia juridică, având ca preşedinte pe A. Rădulescu, iar
ca temă de lucru i s-a stabilit „publicarea izvoarelor de drept vechi românesc”22.
După „reorganizarea” Academiei Române din 1948, în mai 1949, Andrei
Rădulescu e desemnat responsabilul organizării Colectivului de Ştiinţe Juridice,
inclusiv din perspectiva creării unui institut, cu rol şi de consiliu legislativ; în
septembrie proiectul se reduce la formula de Colectivul de vechi drept românesc
(în continuare Colectivul). Pentru a lucra în această structură, Andrei Rădulescu a
adus personalităţi ale cercetării juridice româneşti, asigurând astfel calitatea
activităţii, dar şi adăpost socio-profesional unor renumiţi specialişti excluşi din
universitate pentru motive politice, precum profesorii: Vintilă Dongoroz, Nicolae
Dascovici, I. Rosetti-Bălănescu, Eugen Herovanu, Al. Costin, Anibal Teodorescu
ş.a., unii foşti membri ai Academiei Române, epuraţi în anul 1948. O parte dintre
aceştia, specializaţi în alte domenii decât istoria dreptului, se vor transfera la
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, înființat la 1 ianuarie 1954.
Prin rezultatele cercetărilor şi lucrărilor publicate, Colectivul, aşa cum
remarca Andrei Rădulescu în Memoriul de activitate depus la conducerea
academiei în 1958, se dovedise un proiect viabil, iar prin decizia preşedintelui
Academiei Române din 22 aprilie 1958, coordonatorul său se „Încadra pe postul de
şef de secţie”.
21

Ibidem, p. 177.
„Buletinul informativ ştiinţific şi administrativ”, Academia Română, Consiliul Naţional de
Cercetări Ştiinţifice, 1948, vol. I, nr. 1, p. 420.
22
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Aflat sub coordonarea Secţiei de ştiinţe istorice, filozofice şi economicojuridice a Academiei R.P.R., Colectivul pentru vechiul drept românesc a urmărit ca
obiectiv principal adunarea şi publicarea izvoarelor „dreptului care a existat înainte
de 1865 în ţările române”.
Dreptul nescris reieşea, în special, din documente, din folclor, din cronici,
din pravile şi din ceea ce se mai păstrase prin tradiţie, Colectivul trebuind astfel să
adune „material pentru recunoaşterea şi reconstituirea acestei forme de drept”.
În această privinţă, cea mai importantă realizare a Colectivului rămâne
Chestionarul pentru adunarea obiceiurilor juridice ale poporului român şi
constituie prima sa preocupare în timp şi o continuare a unor preocupări mai vechi
ale lui Andrei Rădulescu23. Pornind de la premisa exprimată în „introducere” că
„Obiceiurile juridice au o deosebită însemnătate pentru a cunoaşte rânduielile de
altă dată, pentru a cunoaşte izvoarele rânduielilor de astăzi, pentru a înţelege multe
probleme istorice..., precum şi pentru a cunoaşte felurite aspecte din viaţa
popoarelor”, coordonatorul şi îndrumătorul ştiinţific al proiectului, academicianul
A. Rădulescu îl considera absolut necesar pentru cunoaşterea unei părţi importante
a vechiului nostru drept.
Mai mult decât atât, pentru studiul evoluţiei în timp a normelor juridice se
recomanda, pe lângă analiza folclorului, pravilelor sau cronicilor, şi pe cea a
tradiţiei orale transmise din generaţie în generaţie.
Desigur, în această privinţă un model l-a constituit Chestionarul lui Bogdan
Petriceicu-Haşdeu, iar adunarea obiceiurilor juridice ale poporului român era
preconizată ca o lucrare de mare anvergură în cunoaşterea şi valorificarea tradiţiilor
juridice naţionale.
Cele 762 de întrebări ale chestionarului se referă la probleme de drept civil –
familia, căsătoria, filiaţia, proprietatea, proprietatea moşnenească, despre clăcaşi,
iobagi, obligaţiuni etc. –, de drept comercial, procedură civilă şi comercială, de drept
penal şi procedură penală, obiceiurile privitoare la cârmuirea ţării, drept internaţional.
„Lămuririle şi îndrumările privitoare la Chestionarul pentru adunarea
obiceiurilor juridice ale poporului român” cuprindeau consideraţii metodologice
pentru cei care adunau răspunsurile la întrebări şi transmiteau materialul brut spre
prelucrarea colectivului de ştiinţe juridice.
Considerat „o importantă contribuţie la cunoaşterea trecutului poporului
român”, o asemenea lucrare, „deşi înfăptuită târziu”, avea menirea „de a lumina
multe părţi din ceea ce a fost pe vremuri, răspândind raze şi pentru viitor, şi va fi
mult folos pentru cultura juridică românească”.
23
A. Rădulescu, Norme privitoare la adunarea materialului pentru cunoaşterea vechiului
drept nescris, Academia Română, „Buletin științific”, I, 1949, p. 127–133; colectivul de autori al
Chestionarului, coordonat de A. Rădulescu, a fost compus din: Al. Costin, A. Sava, N. Dascovici,
V. Gaftoescu, V. Grecu, C-tin Tegăneanu, I. Rosetti-Bălănescu, Vintilă Dongoroz, Gh. VlădescuRăcoasa, Eug. Herovanu şi Marian Clarian. Pentru text a se vedea: Chestionar pentru adunarea
obiceiurilor juridice ale poporului român, în vol. Andrei Rădulescu, Pagini inedite din istoria
dreptului vechi românesc, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991, p. 154–203.

13

Academia Română (1866–2016)

19

Referitor la dreptul scris existau numeroase şi diverse izvoare, şi anume, legile
sau pravile, hrisoave, afişe, anaforale, circulare, jurisprudenţă şi doctrină, toate
necesare pentru cunoaşterea şi interpretarea textelor din punct de vedere strict juridic,
precum şi pentru aflarea originii, influenţelor şi transformărilor petrecute în
dezvoltarea lor, sau „lămurirea multor probleme istorice, economice, sociale,
culturale, pentru studiul limbii şi întocmirea de dicţionare, pentru înţelegerea exactă a
unor instituţii şi, în general, a vieţii din trecut a ţărilor române”. Justificarea
proiectului pornea de la faptul că parte din aceste izvoare scrise fuseseră publicate,
dar se găseau rar sau deloc, multe dintre textele publicate conţineau erori, iar lipsa
ediţiilor exacte ale izvoarelor impunea o nouă publicare a lor, „alcătuindu-se cu o
riguroasă metodă o colecţie, un corpus, cum s-a procedat şi în alte ţări”. Colecţia a
avut ca titlu „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”.
Primele vor fi editate pravilele – numite astfel sau legiuiri, condici şi legi –
ca fiind cele mai importante. Dintre acestea a fost publicată, mai întâi, Legiuirea
Caragea24.
Motivul acestei alegeri era acela că „între izvoarele vechi, la această legiuire
avem manuscrise oficiale originale şi întocmirea ediţiei poate fi model pentru
celelalte” (Cuvânt-înainte). Reeditarea izvoarelor nu s-a făcut în ordinea apariţiei
lor, din varii motive, ţinând cel mai adesea de stadiul de prezentare a
manuscriselor, iar acest fapt era considerat a nu reprezenta „o greutate prea mare la
consultarea lor, ordinea cronologică fiind stabilită prin însăşi data la care au fost
întocmite şi oricând ele pot fi rânduite, în cadrul colecţiei, după aceste date”25.
24

Legiuirea Caragea, ediţie critică, întocmită de Colectivul pentru vechiul drept românesc,
condus de acad. Andrei Rădulescu şi format din: Al. Costin, Vasile Grecu, Nicolae Dascovici, Vintilă
Gaftoescu, C-tin Tegăneanu, A. Sava, Editura Academiei R.P.R., 1955.
25
Pravilniceasca condică 1870, ediţie critică, întocmită de Colectivul pentru vechiul drept
românesc, condus de acad. Andrei Rădulescu şi format din: Al. Costin, V. Grecu, V. Gaftoescu,
C-tin Tegăneanu, Gh. Vlădescu-Răcoasa, A. Sava, Eug. Herovanu, N. Dascovici, Vintilă Dongoroz,
I. Rosetti-Bălănescu, M. Clarian, Editura Academiei RPR, 1957; Codul Calimach, ediţie critică,
întocmită de Colectivul pentru vechiul drept românesc, condus de acad. Andrei Rădulescu şi format
din: Al. Costin, V. Grecu, V. Gaftoescu, C-tin Tegăneanu, Gh. Vlădescu-Răcoasa, A. Sava,
E. Herovanu, N. Dascovici, Vintilă Dongoroz, I. Rosetti-Bălănescu, M. Clarian, Anibal Teodorescu,
N. Cojan, Gh. Cronţ, R. Dimiu, O. Sachelarie, Gh. Nicolăiasa, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti,
1958; Sobornicescul hrisov, 1785,1835,1839, ediţie critică, întocmită de Colectivul pentru vechiul
drept românesc, condus de acad. A. Rădulescu şi format din: Al. Costin, V. Grecu, V. Gaftoescu,
C-tin Tegăneanu, Gh. Vlădescu-Răcoasa, E. Herovanu, Gh. Nicolăiasa, Editura Academiei R.P.R.,
Bucureşti, 1958; Manualul juridic al lui Andronache Donici, ediţie critică întocmită de Colectivul
pentru vechiul drept românesc, condus de acad. Andrei Rădulescu şi format din: Al. Costin, V. Grecu,
V. Gaftoescu, C-tin Tegăneanu, Gh. Vlădescu-Răcoasa, Eug. Herovanu, Gh. Nicolăiasa, Editura
Academiei R.P.R,. 1954; Carte românească de învățătură, 1646, ediţie critică, întocmită de
Colectivul pentru vechiul drept vechi românesc, condus de acad. A. Rădulescu şi format din:
Al. Costin, V. Grecu, Gh. Cronţ, C-tin Tegăneanu, Anibal Teodorescu, Radu Dimiu, O. Sachelarie,
Gh. Nicolăiasa, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1961; Îndreptarea legii, 1952, ediţie critică
întocmită de Colectivul pentru vechiul drept românesc condus de acad. Andrei Rădulescu şi format
din: V. Grecu, Gh. Cronţ, C-tin Tegăneanu, Anibal Teodorescu, Radu Dimiu, O. Sachelarie,
Gh. Nicolăiasa, Al. Costin, Vintilă Gaftoescu, A. Popescu, Mircea M. Sadoveanu, Gh. Vlădescu-Răcoasa,
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1962.
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Tot pentru această perioadă şi ca expresie a aceloraşi preocupări de
valorificare a trecutului nostru juridic, se cuvin menţionate importantele
comunicări susţinute în cadrul Academiei Române: Privire generală asupra
moşnenilor şi răzeşilor, Organizarea judecătorească a Ţării Româneşti în epoca
Regulamentului organic, Probleme din vechiul drept românesc, Pagini despre
Legiuirea Caragea.
Din păcate, dispariţia din viaţă, la 30 septembrie 1959, a iniţiatorului şi
conducătorului său, a făcut ca, treptat, activitatea Colectivului să înceteze, o serie
de lucrări proiectate şi începute a fi întocmite rămânând neterminate26.
7. Dreptul şi juriştii în instituţia academică naţională. Prezenţa Dreptului
ca ştiinţă între preocupările Academiei Române şi a juriștilor printre membrii săi
are o istorie aparte, cu unele accente, cel puţin aparent, paradoxale. Într-adevăr,
jurişti ca formaţie universitară, mai precis absolvenţii facultăţilor de drept, graţie
largii lor deschiderii culturale pe care le-au oferit-o dintotdeauna aceste studii, au
fost categoria de intelectuali cea mai bine reprezentată în forul academic, dar… nu
pentru creaţiile lor juridice, ci pentru operele de ordin literar ori istoric. Astfel,
câteva date statistice sunt relevatoare.
Mai întâi, din cei 21 de membri fondatori ai Societăţii Literare Române din
1866, 10 au fost jurişti; din cei peste 850 de membri ai Academiei Române (activi,
corespondenţi şi de onoare, din ţară şi de peste hotare) de până acum, 212 au fost
absolvenţi de drept ori au avut studii juridice, ceea ce reprezintă peste 20 la sută
dintre „nemuritori”. Dintre aceştia, numai 72 respectiv: 14 membri activi (titulari),
22 membri corespondenţi (15 din ţară şi 7 din străinătate) şi 36 membri de onoare
(23 din ţară şi 13 din străinătate) au fost primiţi în forul academic în considerarea
operei şi/sau activităţii lor juridice. Dincolo de această reprezentare deosebit de
consistentă a reprezentanţilor studiilor juridice în forul academic se cuvine
remarcată şi contribuţia altor jurişti la întemeierea legală a înaltului forum
academic, cum a fost cazul lui Vasile Boerescu, promotorul celor două proiecte de
lege din 1860 şi, respectiv, 1863 privind Societatea Literară, al unor donatori,
precum magistratul Constantin Hamangiu sau marele diplomat Nicolae Titulescu.
Marii jurişti ai neamului au fost în acelaşi timp oameni de vastă cultură, cu
preocupări în domeniul literaturii, ştiinţelor, inclusiv al științelor exacte şi artelor.
Câteva nume (în ordine alfabetică) ne confirmă această afirmaţie: Vasile Alecsandri,
Eugen Barbu, George Bariţiu, Ion Alexandru Brătescu-Voineşti, Barbu ŞtefănescuDelavrancea, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Dimitrie Gusti, Bogdan Petriceicu-Haşdeu,
Iorgu Iordan, Eugen Jebeleanu, Mihail Jora, Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu,
Vintilă Mihăilescu, Iacob Negruzzi, Papiu Ilarian, Emil Racoviţă, Mihail Ralea,
Constantin Rădulescu Motru, Moses Rosen, Mihail Sadoveanu (studii juridice
nefinalizate), Alexandru Sahia, Ioan Slavici, Andrei Şaguna, Ștefănescu-Goangă,
26

Printre acestea se află: Regulamentul organic pentru Ţara Românească, Regulamentul
organic pentru Moldova, Hrisoavele normative, Pravila lui Ştefan Mihai Racoviţă, Codul Armenopol.
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Barbu Alexandru Ştirbei, George Topârceanu, Victor Tufescu, Alexandru Vlahuţă,
Iosif Vulcan, Alexandru D. Xenopol, Duliu Zamfirescu ş.a.
Din rândul marilor jurişti, unii au fost aleşi membri ai Academiei Române,
alţii s-au mulţumit cu o carieră universitară strălucită şi cu o operă formativă şi de
creație de admirat.
Dreptul şi reprezentanţii săi au pătruns relativ târziu în Academia Română,
din cauza modului în care preocupările acesteia au evoluat. Concepută iniţial numai
ca o „societate literară”, aceasta a devenit, mai întâi, la 1867, „societate
academică”, iar în 1879 „Institut naţional” şi şi-a înscris printre scopurile sale, pe
lângă cultivarea limbii şi a istoriei naţionale, a literelor şi „a ştiinţelor şi
frumoaselor arte”. Totuşi, abia prin modificările din 1935 Statutele înaltului for
academic a stipulat că „Secţiunea istorică se ocupă de ştiinţele istorice, geografice
şi sociale”, iar în privinţa acestora din urmă s-a precizat expres că includ „ştiinţe
juridice, economice şi financiare, sociologice” [art. 3. lit. b)]27. Aşa se face că, dacă
până atunci au activat în Academie doar istorici ai dreptului, precum Th. Stefanelli
ori A. Rădulescu, primul jurist ales ca atare a fost Nicolae Titulescu la 28 mai 1935
„unul dintre cei mai distinși jurişti ai naţiei”. Mai ales cu susținerea şi la
recomandarea acad. Andrei Rădulescu (1880–1959) până în 1948 au fost aleşi din
rândurile juriştilor 2 membri activi (N. Titulescu în 1935 şi Al. Costin în 1948) şi
9 membri corespondenţi (I. Ionescu-Dolj, V. Erbiceanu, V. Dongoroz, C. Stoicescu,
Mircea Djuvara, A. Teodorescu, V. V. Pella, G. Fotino şi N. Daşcovici). Marea
„epurare” din 1948 a făcut ca în rândurile Academiei R.P.R. să nu mai rămână
dintre ei decât acad. Andrei Rădulescu, iar ulterior până în 1989, Dreptul să fie
reprezentat de 2 membri titulari şi 2 membri corespondenţi. După 1990, prezenţa
juriştilor în forul academic a cunoscut un reviriment care a fost urmat din păcate,
de o perioadă de eclipsă, persistentă şi astăzi, când lumea juriştilor e reprezentată
de un singur membru corespondent.
Dintre premiile acordate de Academia Română la iniţiativa şi cu contribuţia
pecuniară a unor juriști, pentru opere de drept se remarcă Premiul Constantin
Hamangiu (1933) acordat „pentru o lucrare juridică de filozofie sau de doctrină a
dreptului român, de preferinţă cu subiectul din istoria vechiului drept românesc
public şi privat” şi Premiul Nicolae Titulescu (1941) „de drept internaţional pentru
lucrări scrise”.
8. Ce rol şi loc pentru Drept în Academia Română? Care ar putea fi, locul
Dreptului şi al cercetării ştiinţifice aferente într-o academie care a pornit de la
promovarea limbii române pentru a ajunge la consacrarea culturii şi a ştiinţelor în
România? Într-o societate pentru care legile nu mai au nici pe departe greutatea
27

Ştiinţele juridice au făcut apoi, prin modificările succesive aduse statului, parte din Secţia
de Ştiinţe istorice, filosofice şi economico-juridice (1948), Secţia de Ştiinţe economice, filosofice şi
juridice (1955), Secţia de ştiinţe filosofice, psihologice şi juridice (1970), Secţia de ştiinţe economice,
juridice şi sociologie (1999).
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simbolică şi instituţională a vechilor pravile ori a primelor coduri, contribuţiile la
elaborarea şi comentarea acestora, oricât de importante sub aspect tehnic, nu
reprezintă chiar cea mai bună recomandare. Parafrazând o formulare celebră a lui
Carl Schmitt, am putea spune că legiferarea „motorizată” a timpului nostru a făcut
din jurişti „mecanici” mai mult sau mai puţin pricepuţi, lăsând departe în urmă
vremurile în care se putea spune împreună cu un Ulpian că jurisprudentia vera
philosophia est. Nu întâmplător, dreptul a fost clasificat la un moment dat în cadrul
Academiei în categoria ştiinţelor istorice, pornindu-se probabil, pe de o parte, de la
ideea că valoarea culturală a dreptului este corelată în mod organic cu vechimea
acestuia, iar, pe de altă parte, de la faptul că acelaşi drept vechi, altfel decât dreptul
modern, nu era supus acelor decizii arbitrare care, potrivit unui renumit pamflet de
la jumătatea secolului al XIX-lea, sunt capabile să transforme biblioteci întregi în
maculatură. Cam în acelaşi timp, faimoasa Doctrină pură a dreptului elaborată de
Hans Kelsen şi a cărei primă ediţie a fost publicată în 1934, propunea ca ideal
transformarea ştiinţei dreptului dintr-o „provincie depărtată de centrul spiritului”
într-o „autentică ştiinţă umanistă”. Rezultatul obţinut de Kelsen, de mare
importanţă pentru istoria ideilor juridice şi simptomatic pentru starea de spirit care
domnea pe atunci şi încă domneşte şi astăzi nu doar printre jurişti, ci şi în rândul
multor intelectuali umanişti din vremea noastră, a constat într-un sistem conceptual
specializat de o inegalabilă rigoare logică, însă complet separat de realitatea
societăţii despre al cărei drept era vorba. O asemenea ştiinţă a dreptului era
considerată de un Constantin Noica pe drept cuvânt ca „seacă” şi dacă imensa
majoritate a intelectualilor sunt astăzi, chiar dacă nemărturisit, de aceeaşi părere,
remediul nu poate consta decât în revitalizarea unei perspective care să reveleze din
nou această ştiinţă ca „mândrie a intelectului omenesc”, după cum o vedea încă
reacţionarul Edmund Burke, şi care să justifice cu adevărat o prezenţă plină de
mândrie în cadrul Academiei Române.
Pentru aceasta nu este nevoie câtuşi de puţin să renegăm activitatea de până
acum a Institutului de Cercetări Juridice (Institutul), desfăşurată pe cele două mari
direcţii expuse mai sus. „Orice act de legiferare este şi un act de ştiinţă juridică”,
scria la începutul secolului al XX-lea Karl Binding, şi aceasta mai putea fi valabil
încă în pentru perioada în care Institutul a funcţionat în logica unui Consiliu
Legislativ – o perioadă în care motorizarea legislaţiei specifică unui stat modern nu
funcţiona la turaţia maximă din cauza imobilismului specific statului socialist şi în
care dinamismul relativ redus al legiferării în materii fundamentale permitea încă o
reflecţie juridică aprofundată. La fel stau lucrurile şi cât priveşte programul
aşa-numitelor „constante ale dreptului”, prin care teoreticienii Institutului au
încercat să reformuleze alfabetul conceptual al dreptului unei societăţi moderne,
într-o perioadă în care modernităţii capitaliste i se opunea propagandistic o
postmodernitate socialistă multilateral dezvoltată. Astăzi însă motorizarea
legislativă este supraturată în toate materiile, iar modernitatea a cedat în mod real
locul unei postmodernităţi a cărei identitate normativă rămâne încă neclară şi
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pentru a cărei elucidare conceptuală definitivă ni se pare că nu putem decât să
aşteptăm, şi ca jurişti, venirea amurgului în care bufniţa Minervei – amintită de
Hegel în finalul prefeţei la Principiile filosofiei dreptului şi preluată nu întâmplător
ca simbol de către Academia Română – îşi ia zborul.
Rândurile de mai sus ar putea fi interpretate ca un elogiu al provizoratului şi
ca un îndemn la pasivitate. Într-un anume sens, ele chiar trebuie interpretate astfel:
demnitatea ştiinţei dreptului constă, nu în ultimul rând, în refuzul de a proclama
constante şi adevăruri eterne acolo unde condiţionarea lor istorică a fost deja
recunoscută dincolo de orice îndoială. Pe de altă parte, Edmund Burke lega aceeaşi
demnitate în pasajul amintit mai sus de faptul că ştiinţa dreptului (mai precis: a
jurisprudenţei!) reprezintă „îmbinarea raţiunii diferitelor epoci”, iar aceasta ne
trimite din nou la prezenţa dreptului în Academie printre ştiinţele istorice. Simpla
caracterizare a ştiinţei dreptului ca „ştiinţă istorică” trimite prin simpla ei
menţionare la o concepţie pentru care istoria (dreptului) este studiată nu pentru a
înregistra muzeal faptele trecutului, ci pentru a înţelege în toată profunzimea lor
configuraţiile prezentului, iar dreptul însuşi nu reprezenta o colecţie eterogenă de
reglementări menite să imprime societăţii anumite direcţii (de multe ori diametral
opuse), ci, din nou în cuvintele lui Friedrich Carl von Savigny, „nimic altceva decât
însăşi viaţa oamenilor, privită dintr-o anumită perspectivă”. Dacă aşa stau lucrurile – şi
ele stau într-adevăr aşa, în pofida tuturor definiţiilor pozitivist-legaliste mai vechi
sau mai noi –, atunci încadrarea juriştilor într-o secţie de „ştiinţe economice,
juridice şi sociologie” nu reprezintă o ruptură faţă de vechea încadrare, ci mult mai
degrabă tocmai recunoaşterea faptului că ştiinţa dreptului, ca ştiinţă istorică, este în
acelaşi timp ştiinţa care se ocupă de viaţa oamenilor privită ca ordine normativă –
aceasta este perspectiva specifică – şi astfel, la fel ca şi celelalte mai sus
menţionate, o ştiinţă umanistă în sensul propriu al cuvântului.
9. Temeiurile trecutului pentru construirea viitorului. Istoria celor 150 de
ani de existenţă şi lucrare spiritualăa instituţiei academice naţionale, ne oferă
imaginea unui proces amplu, în permanentă devenire de constituire a unităţii
culturale românești şi dezvoltare a ştiinţei şi culturii naţionale.
Aşa cum afirma profesorul jurist Anibal Teodorescu, membru corespondent
al înaltului for academic: „Academia noastră nu a fost produsul spontan al unei
voinţe arbitrare; ea nu a fost rezultatul vrunei iniţiative de moment şi nici măcar
acela al unui proces de lungă durată de adaptare a unei instituţii străine.
Dimpotrivă, această Academie îşi are rădăcinile ei adânc înfipte în tot acel trecut de
preocupări şi de frământări culturale ale poporului nostru, având ca punct de
plecare măreața şi minunata moştenire lăsată de străbunii urmașilor lor
necunoscuți: „creșterea limbii romanești”, preocupări şi frământări al căror substrat
îl forma convingerea că unitatea națională și, după ea, independenţa politică a unui
popor trebuiau să aibă la temelie unitatea lui de limbă” 28. Printre aceste preocupări
28

A. Teodorescu, Gânduri şi planuri pentru înfiinţarea Academiei Române, 18 octombrie
1946, comunicare, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1947, p. 21.
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fondatoare, în mod evident, cele de ordin juridic au ocupat un loc de frunte.
Temeiul său de constituire, omniprezent, dar mai puţin invocat oficial l-a
reprezentat dreptul la unitatea culturală al tuturor românilor prin limbă, istorie,
tradiții juridice şi modernizarea statală. Expresia instituţionalizată a acestor
priorităţi absolute, Academia Română a acţionat în câmpul spiritual naţional ca o
entitate juridică cu un profil propriu, marcat de independenţa şi libertatea în
lucrările sale, considerație oficială, şi apreciere naţională.
Statutul legal şi reglementar special de care s-a bucurat întotdeauna, impus
în litera şi spiritul său nu atât prin autoritate publică, cât şi prin prestigiul
profesional a fost o premisă esenţială a îndeplinirii rolului său cultural-ştiinţific
fundamental. El a fost întotdeauna şi va rămâne şi astăzi reperul definitoriu al
raportării Academiei Române, ca instituție națională, la cadrul general al statului de
drept şi de racordare la valorile sale în organizarea şi funcţionarea ei internă.
Înrâurirea acestuia asupra îndeplinirii misiunii academice într-o epocă dată
nu poate fipusă sub semnul întrebării. În condiţiile integrării europene şi afirmării
mondializării multidimensionale, în faţa pericolelor uniformizării totalizatoare, cu
consecinţa eliminării diferenţelor şi varietăţii, factorul principal de exprimare şi
apărare a dreptului la identitatea culturală este Academia Română.
Pentru înfăptuirea noii misiuni academice postmoderne, instituţia academică
naţională are nevoie nu numai de reorientări ale preocupărilor şi de energii noi, dar
şi de un statut juridic adecvat. Vorbind în 1948 de necesitatea modificării Statutelor
Academiei Române, Radu R. Rosetti pornea de la constatarea că „O instituție
sănătoasă aşa cum este Academia Română nu se improvizează şi nici nu se copiază
după altele, din simplă dorință de a imita, ci se naşte dintr-o nevoie reală şi pe
temeiul unei mişcări a opiniei publice”29. În viziunea sa, nevoia reală care a dus la
întemeierea Societăţii Literare a fost cea „de a pune ordine în haosul ce domnea în
chipul de a scrie românește” şi, de aceea, i s-a încredințat ca misiune determinarea
ortografiei limbii, elaborarea unei gramatici şi lucrarea Dicţionarul limbii române.
Năzuinţele şi nevoile practice au făcut ca, încă din primii ani ai funcţionării sale,
Societatea Academică Română să-şi lărgească cadrul preocupărilor sale; Războiul
de independenţă din 1877 şi urmările sale „dând ţării în general o încredere mai
mare în puterile proprii, a contribuit la naşterea unei stări sufleteşti ce a dus, în
primii ani de la terminarea lui, la crearea de multe instituţii noi”, context în care
SAR a fost ridicată, prin legea din 1879, la statutul de „institut naţional” sub
denumirea de Academia Română; ca urmare a războiului din 1916–1919 şi a
marilor reforme ce i-au urmat, s-a născut în Academie un curent de modificare a
statutelor sale, ilustrat de-a lungul timpuluide proiectele aferente ale lui: D. Gusti,
V. Pârvan, P.P. Negulescu, Gr. Antipa, I. Bianu, S. Puşcariu, Em. Racoviţă… în
perioada interbelică. După cel de-al Doilea Război Mondial, în 1948, acad. Radu
R. Rosetti constata că „Omenirea se găseşte azi la o mare răscruce a alcătuirii sale
29

Radu R. Rosetti, Despre necesitatea modificării Statutelor Academiei Române, 19 mai 1948,
„Analele Academiei Române”, Dezbaterile, tom LXVIII, 1947–1948, p. 272.
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sociale şi istoria ne arată că ori de câte ori a trecut prin asemenea momente au avut
loc şi creări sau preschimbări în instituţiile de înaltă cultură”. Ce au urmat, în
privinţa Academiei Române şi pentru ţară în general, în răstimpul august 1948–
decembrie 1989 este binecunoscut. Potrivit Decretului Prezidial din 9 iunie 1948,
Academia R.P.R. devenea „instituţie de stat” depinzând direct de Președintele
Consiliului de Miniştri, activitatea sa şi a instituţiilor de cercetare era divizată prin
plan. După 1990, ne aflăm la un moment istoric de o importanţă deosebită, care
presupune rezonanţe pe măsură şi în planul instituţiei academice naţionale.
Decretul-lege nr. 4 din 5 ianuarie 1990 a despovărat-o de servituţile epocii
anterioare, iar prin Legea nr. 752 din 27 decembrie 2001 s-a consacrat statutul
juridic al supremului for academic al ţării, în condițiile tranziţiei.
La 26 de ani după 1990, tranziţia socio-politică s-a încheiat, Romania s-a
integrat în structurile euroatlantice şi de la 1 ianuarie 2007 este membră a Uniunii
Europene. Ordinea internaţională s-a schimbat radical, iar mondializarea cu
consecinţele sale se află în plin proces de manifestare. Societatea post şi trans-modernă
presupune noi exigenţe şi reclamă forme proprii de exprimare. Instituția academică
naţională se situează printre principalii factori de reacţie şi formulări de răspunsuri
teoretice la asemenea noi şi majore provocări.
Prin natura preocupărilor sale, dar şi în contextul conjuncturii generale,
instituţia academică a manifestat o anumită inerţie în privința redefiniriiunui nou
regim juridic în societate şi al revederii Statutelor sale de organizare şi funcţionare.
Primul este impus de unele mutaţii fundamentale intervenite în ultimele
decenii vizând concepţia generală despre rolul Academiei în societate și raportarea
sa la stat, regimul general de proprietate şi impactul său asupra patrimoniului
instituţiei naţionale, strategia de dezvoltare a cercetării științifice într-o Românie
membră a U.E. şi lume mondializată ş.a. În conexiune cu acesta, cel de-al doilea
așteaptă amenajări corespunzătoare, vizând organizarea și funcționarea internă,
astfel încât tradiţia şi particularităţile post-modernităţii să se exprime în mod
corespunzător conjugat.
Desigur, este în primul rând o problemă şi o provocare ale Academiei
Române înseși, ca instituţie de interes public naţional de consacrare, de cercetare în
domeniile fundamentale ale ştiinţei, autonomă, cu personalitate juridică de drept
public, fundament cultural-ştiinţific determinant al Naţiunii Române. Acum la
aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea precursoarei sale, Societatea Literară
Română, a cărei calitate de continuator şi legatar unic este consacrat prin lege,
temeiurile juridice ale acestui proces şi evoluţiile acestora în context contemporan
dobândesc o semnificaţie deosebită, ca parte inseparabilă a existenței şi activităţii
instituţiei academice naţionale. După cum, şi nu în ultimul rând, este o temă care
interesează întreaga societate românească, precum orice reper fundamental al
identităţii naţionale şi al devenirii statului român.
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CARL SCHMITT ŞI MIRCEA DJUVARA:
SPAŢIU ŞI IDEE POLITICĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL
Tudor AVRIGEANU∗

Abstract: Whether the international law is to be conceived as (abstract) order of all
sovereign states or as (concrete) order of some empires – this is the question to be followed along the
criticism which the Romanian scholar Mircea Djuvara adresses to Carl Schmitt’s theory concerning
the order of the so called greater spaces. The answer will not tend to support any of both positions,
but nevertheless both positions will be shown as partially right, more precisely: as right insofar they
point out the necessity to overcome the abstractness in legal theory by means of an authentically
political legal science.
Key words: Carl Schmitt,Mircea Djuvara, international law, great spaces, political idea.

I.
19 august 1914, Washington. Adresându-se Congresului cu privire la poziţia
Statelor Unite faţă de războiul dintre Antantă şi Puterile Centrale declanşat în
cursul aceleiaşi luni în Europa, preşedintele Woodrow W. Wilson declara
neutralitatea strictă a Statelor Unite, angajând chiar gândurile şi sentimentele
cetăţenilor care, datorită originilor europene ale poporului american, înclinau în
mod natural spre una sau alta dintre părţile aflate în conflict: we must be impartial
in thought, as well as action, must put a curb upon our sentiments, as well as upon
every transaction that might be construed as a preference of one party to the
struggle before another. Abţinerea Statelor Unite de la intervenţia în afacerile
europene reprezenta un corolar al doctrinei de politică externă prin care
preşedintele James Monroe proclama în 1823 interzicerea colonizării pe
continentul american1 şi a intervenţiei puterilor europene în afacerile interne ale
acestui continent. Pe 2 aprilie 1917 preşedintele Wilson susţine însă tot în Congres
un discurs prin care califică acţiunile marinei militare germane împotriva navelor
comerciale aflate pe rute spre ori dinspre porturile inamice ca warfare against
mankind, legând astfel intrarea în război de principiile unei ordini globale pe care
∗
Cercetător ştiinţific gradul II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei Române_mail :tavrigeanu@gmx.de
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Statele Unite se considerau în drept să le impună prin forţa armelor2. Schimbarea
de atitudine era drastică: prin asumarea „pretenţiei de a decide asupra caracterului
drept sau nedrept al războiului în numele umanităţii, al democraţiei şi al dreptului
internaţional”3, Statele Unite sfidau tradiţia europeană a dreptului internaţional
formată începând cu Pacea din Westfalia (1648), potrivit căreia orice stat suveran are
dreptul la declararea şi conducerea unui război împotriva altor state suverane pentru
apărarea intereselor sale, rămânînd un iustus hostis şi fiind recunoscut ca partener la
încheierea păcii. Invers, «războiul drept» presupune invocarea unei legitimităţi
universale care transcende interesele statului angajat în război, acesta din urmă fiind
purtat în numele unei religii, al unei confesiuni, ori al întregii umanităţi. De aici
decurge, potrivit lui Carl Schmitt, „transformarea războiului dus pentru păstrarea ori
câştigarea unor avantaje economice în «cruciadă» şi «ultimă bătălie a umanităţii»
graţie unei propagande abile”, ca şi „transformarea învinsului dintr-un inamic legitim
într-un „duşman al păcii, situat hors-la-loi şi hors l’humanité”4.
Consecinţele acestei schimbări de paradigmă aveau să fie evidente la
încheierea păcii, atunci când, pe lângă pierderile teritoriale, Tratatul de la
Versailles (1919) impune Germaniei responsabilitatea pentru declanşarea
războiului şi plata unor sume exorbitante cu titlul de reparaţii. Considerat de către
întreaga intelectualitate germană o nedreptate fără precedent în istoria europeană a
ultimelor secole, acest tratament discriminatoriu trezise ecouri similare şi în
România, precum lucrarea despre Imperialismul american (doctrina lui Monroe)
publicată în 1920 la Bucureşti de către Virgil I. Bărbat, primul profesor de
sociologie, etică şi estetică al noii Universităţi „Regele Ferdinand” din Cluj.
Reconstituind evoluţia doctrinei Monroe, autorul evidenţiază transformarea
remarcabilă a unei doctrine care, „din defensivă cum era la început, a trecut apoi la
intervenţionism şi de la acesta la cucerire”, devenind „un paravan, o armă adaptată
condiţiilor de expansiune ale Statelor Unite” care, o dată cu încheierea păcii, „nu
doresc altceva decât să se întindă asupra pământului întreg, cu ajutorul Ligii
Naţiunilor”5. Deoarece, pe de o parte, „condiţiile în care a luat naştere şi s-a
dezvoltat republica Statelor Unite au făcut din aceasta o democraţie individualistă,
individualismul având aici un înţeles economic în primul rând”, iar, pe de altă
parte, „pacifistul american, oricât ar fi idealismul său de umflat, nu poate concepe
societatea viitoare decât vorbind englezeşte”, politica Statelor Unite în Europa este
caracterizată de către Bărbat ca „o ruină materială a popoarelor mai mici şi a celor
mari poate, mai târziu, sau cel puţin a multora dintre ele”, de unde şi elogiul adus
Germaniei tocmai atunci când tratatul de la Versailles îi consfinţea înfrângerea
militară şi politică: „Pentru moment, însă, suntem cu toţii germani, credincioşi ai
unui singur ideal, cel naţional, singurul în care am găsit sprijin necondiţionat în
2
Pentru ambele discursuri ale lui Wilson şi semnificaţia diferenţei dintre ele a se vedea
C. Schmitt, Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, p. 51–52.
3
C. Schmitt, Das neue Vae Neutris! (1938), în C. Schmitt Positionen und Begriffe, p. 252.
4
C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, p. 77.
5
V. Bărbat, Imperialismul american. Doctrina lui Monroe, p. 151, 178.
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ceasurile grele şi bucurie nepătată în cele de reuşită. Să fim sinceri: Germania cea
învinsă cu armele a ieşit învingătoare sufleteşte”, în vreme ce de cealaltă parte a
baricadei „o putere, una singură dintre cele care sunt răspunzătoare de ruina morală
de la Versailles continuă să ţină arborat drapelul idealismului internaţional şi ţara
aceasta este America”6.
Asemenea consideraţii puteau trece de bună seamă ca incorecte politic. Ele nu
erau însă deloc singulare şi nu presupuneau nici indiferenţa faţă de destinul politic al
României. Autor al unei Histoire de la guerre roumaine destinată să apere interesele
româneşti la Conferinţa de Pace, filosoful şi juristul român de formaţie kantiană
Mircea Djuvara se vedea nevoit să împace admiraţia faţă de principiile proclamate de
preşedintele Woodrow W. Wilson – „graţie lui Kant a putut vorbi Wilson la 1918 şi
1919 între altele despre autodeterminarea popoarelor”7 – cu revolta faţă de
desfăşurarea în realitate a lucrărilor Conferinţei: „un simplu dictat, de multe ori chiar
lipsit de formele elementare de curtenie, al şefilor atotputernici ai celor trei State mai
mari”, culminând în inversarea „marelui principiu al egalităţii Statelor în comunitatea
juridică internaţională” prin consacrarea diferenţei între marile şi micile puteri ca
„deosebire de drept” şi nu doar de fapt între state8. În mod evident, Djuvara nu
simpatiza nici intervenţia americană în Europa, acelaşi Wilson fiind acuzat că „a voit
să se facă stăpânul moral al Europei, impunându-şi în chestiunile continentului vederi
al căror defect minim era acela că nu cunoştea realităţile de la noi” şi „de ale cărui
arbitrar şi lipsă de înţelegere nu trebuie să ne mirăm”9. Recenzia pe care o consacră
lucrării lui Virgil Bărbat este cât se poate de revelatoare: „Politica Statelor Unite
Americane nu se depărtează cu nimic de unele din cele mai cinice tradiţiuni ale
politicii Statelor europene, nici în manifestările sale interne, nici, mai ales, în cele din
afară. Egoismul naţional al poporului Statelor Unite este cu atât mai primejdios cu
cât este mai adânc şi mai ascuns sub forme ademenitoare; el nu e în stare a înţelege
interesele altora şi creează din orice împrejurare pretexte bine venite – de cele mai
multe ori sub formă de idei de morală politică ! – pentru o expansiune brutală tot mai
întinsă asupra globului întreg”10.
6
Ibidem, p. 187, 190, 209–210. – Trebuie subliniat faptul că Virgil Bărbat nu trece cu vederea
nici pericolul care venea atunci din Răsărit (comp. C. Schmitt, Epoca neutralizării şi a depolitizării,
p. 34–35: „În Europa Centrală trăim sous l’œil des Russes”): „Până atunci însă, până când vom deveni
cu toţii slavi sau anglo-saxoni, de dragul pacifismului sau din pricina neputinţei noastre de a ne păstra
naţionalitatea, aceia dintre noi care mai ţin să trăiască în legea lor strămoşească, trebuie să fim
recunoscători Germaniei că a avut curajul să ridice în faţa idealului fericitei Americi steagul idealului
europenesc, al circumstanţelor în care trăim noi, al luptelor făţişe pentru existenţă” (p. 187).
7
M. Djuvara,Teoria generală a dreptului, p. 13. În realitate, ca principiu al autodeterminării
unor popoare înţelese în sens etnic, acest principiu nu putea fi întemeiat în filosofia lui Kant, a se
vedea Georg Geismann,Kant und kein Ende, Bd. 3, p. 117–118.
8
M. Djuvara,Principiile şi spiritul ultimelor tratate de pace, p. 27. Temeiul ultimei afirmaţii
îl reprezintă diferenţa dintre „principalele puteri aliate şi asociate” şi „puteri cu interese secundare”
consacrată textual în tratatele din 1919.
9
M. Djuvara apud Barbu Berceanu, Universul juristului Mircea Djuvara, p. 151.
10
M.[ircea] Dj.[uvara], Virgil I. Bărbat, Imperialismul american; doctrina lui Monroe, p. 556.

30

Tudor Avrigeanu

4

Din perspectiva unui jurist ataşat tradiţiei clasice a dreptului internaţional,
duritatea unei asemenea poziţii nu era greu de explicat, iar realităţile din Germania
ofereau şi ele un prilej de reflecţie asupra a ceea ce devenise dreptul internaţional.
În urma neplăţii reparaţiilor stabilite prin Tratatul de la Versailles, trupele franceze
şi belgiene ocupă temporar în 1925 Renania şi regiunea industrială Ruhr,
pretinzând că această acţiune nu reprezintă altceva decât o restabilire a legalităţii şi
arogându-şi astfel prerogativele unor executori judecătoreşti. Aflat în centrul
evenimentelor ca profesor de drept public al Universităţii din Bonn, Carl Schmitt
denunţă ceea ce el consideră a fi încercarea puterilor învingătoare de a le impune
celor învinşi propriile reprezentări juridice ca adevăruri universale, un status quo
stipulat de învingători în tratatele de pace fiindu-le astfel prezentat învinşilor nu
numai ca legal, ci şi ca legitim11, de unde şi teza potrivit căreia „afirmarea unui
drept internaţional depolitizat este o şarlatanie evidentă şi profund politică”12. Întrun text remarcabil publicat în 1932, cu câteva luni înainte de preluarea puterii în
Germania de către Adolf Hitler, Schmitt va relua tema lui Virgil Bărbat, analizând
în detaliu felul în care doctrina Monroe s-a transformat dintr-o doctrină defensivă
într-una destinată a justifica intervenţia Statelor Unite în afacerile interne ale
celorlalte state de pe continentul american. „Doctrina Monroe este, bineînţeles, un
instrument politic, însă orice concept juridic al dreptului internaţional este şi el un
astfel de instrument politic”, în condiţiile în care „o trăsătură caracteristică a
oricărui mare şi autentic imperialism este menţinerea deschisă a alternativei dintre
drept şi politică”, mai mult: „conceptele şi modurile de gândire reprezintă materii
ale unei decizii politice”, iar de esenţa imperialismului autentic ţine nu doar forţa
militară, economică şi financiară, ci mai ales „capacitatea de a a determina
conţinutul conceptelor politice şi juridice ... modul de a vorbi şi chiar modul de a
gândi al altor popoare, aşadar vocabularul, terminologia şi conceptele”, astfel că
„un popor este învins abia atunci când ajunge să se supună unei reprezentări străine
despre drept”13. La rândul său, în cursul ţinut în 1938 la Academia de Drept
Internaţional de la Haga despre Fundamentul ordinii juridice pozitive în dreptul
internaţional Mircea Djuvara scria că ştiinţa dreptului trebuie să desprindă
„adevăratele principii care guvernează viaţa juridică reală”14, mai precis: această
ştiinţă „trebuie să evite confundarea dorinţelor, chiar justificate, cu realitatea şi să
11

Reinhard Mehring, Carl Schmitt: Aufstieg und Fall, p. 189–193 cu trimitere la C. Schmitt
Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik (1925), în C. Schmitt Positionen und Begriffe,
p. 26–33.
12
C. Schmitt,Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet (1928), în C. Schmitt, Positionen und
Begriffe, p. 97–108, 99.
13
C. Schmitt, Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus (1932), în C. Schmitt
Positionen und Begriffe, p. 162–180, 169, 179; asupra actualităţii tezei a se vedea exemplar Sibylle
Tönnies Ganz oder gar nicht! Carl Schmitt und Afghanistan, p. 76: Carl Schmitt „descrie practica din
prezent a puterilor occidentale în Afganistan şi Irak, unde acestea nu se prezintă drept colonialişti
cuceritori ci ca braţ al legii şi apărători ai drepturilor omului”.
14
M. Djuvara, Crizadreptului public internaţional, p. 188.
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se dedice înainte de toate descoperirii sensului profund al lui ius constitutum în
fiecare moment al evoluţiei sale”15. În cuvintele lui Carl Schmitt, aceasta însemna
că în locul „fugii din faţa problematicii timpului”, ştiinţa dreptului are ca sarcină
elaborarea unor „concepte autentice” exprimând „realitatea politică” inerentă
situării istorice a prezentului16. Ar fi putut Djuvara, în asemenea condiţii, accepta
„un nou pluralism, care să nu mai fie acela al statelor teritoriale de tip clasic, ci al
câtorva puteri imperiale dotate cu propria lor doctrină Monroe, presupunând
«definirea, interpretarea şi aplicarea dreptului internaţional»”17?
II.
După preluarea puterii de către Adolf Hitler, Germania se angajase într-un
proces susţinut de revizuire pe cont propriu a tratatului de la Versailles prin
revenirea la o politică economică menită să asigure refacerea capacităţilor militare,
reintroducerea serviciului militar obligatoriu, remilitarizarea Renaniei (1936),
anexarea Austriei şi Acordul de la München (1938) prin care guvernele Marii
Britanii şi Franţei acceptau anexarea regiunii sudete. După două săptămâni după
ocuparea de către Wehrmacht şi a restului Cehoslovaciei, la congresul Institutului
pentru Politică şi Drept Internaţional al Universităţii din Kiel, Carl Schmitt
vorbeşte despre Ordinea macrospaţială în dreptul internaţional, cu interdicţia
intervenţiei puterilor străine în raport cu spaţiul: „ultima şi cea mai profundă
formulare a unei viziuni care a inspirat de la bun început toate studiile lui Schmitt
consacrate dreptului internaţional: epoca dreptului internaţional bazat pe egalitatea
în drepturi, independenţa şi suveranitatea tuturor statelor a trecut, iar ceea ce se
prefigurează este o ordine a macrospaţiilor”18. Prezent şi el la congres cu o
comunicare despre Noua Constituţie a României, Mircea Djuvara va califica
lucrarea lui Schmitt ca „importantă şi plină de consecinţe îngrijorătoare” datorită
tezei potrivit căreia „adevăratele subiecte ale dreptului internaţional nu mai sunt
Statele, aşa cum s-a conceput până acum, ci un număr de Reich-uri, forţe reale de
necontestat”, o teză care se cerea numaidecât contrazisă: „nu pot exista, în mod
juridic, Mari Puteri, mondiale sau europene, destinate să guverneze Micile Puteri,
după cum un om bogat sau puternic nu are dreptul de a domina unul slab şi nici
chiar un bolnav sau un copil”19.
Autentic kantiană, înţelegerea dreptului internaţional ca droit paritaire des
Etats, un droit de coordination qui exclut un Super-Etat, en posant l'égalité et
l'indépendance de ses Membres20 era astfel opusă imperialismului promovat de un
15

M. Djuvara, Le fondement de l'ordre juridique positif en droit international, p. 603.
C. Schmitt, Reich – Staat – Bund (1933), în C. Schmitt Positionen und Begriffe cit. supra,
p. 190–198, 191, 198.
17
Jean-François Kervégan, Que faire de Carl Schmitt?, p. 221.
18
Ernst-Rudolf Huber, Positionen und Begriffe, p. 25–26.
19
M. Djuvara, Pe marginea cărţilor noui, p. 383–384.
20
M. Djuvara, Le fondement de l'ordre juridique positif en droit international, p. 611.
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autor identificat atunci cum grano salis cu pretenţiile imperiale ridicate de
Germania hitleristă la sfârşitul anilor 1930, exact aşa cum fusese opusă anterior, tot
de către Djuvara, şi imperialismului promovat de Statele Unite ale Americii.
Invers, situarea lui Carl Schmitt pe poziţiile teoretice ale imperialismului nu putea
fi considerată (numai) o manevră oportunistă prin care ştiinţa dreptului
internaţional era pur şi simplu pusă în serviciul unei politici externe agresive. Dacă
în perioada debilităţii Germaniei postbelice Schmitt subliniase că dreptul
internaţional clasic se constituise ca drept al statelor naţionaleîmpotriva
pretenţiilor imperiilor şi concentrându-şi eforturile asupra devoalării manierei în
care conceptele acestui drept ajung să fie golite de sensul originar şi transformate
în contrariul lor, acum Schmitt argumentează pornind de la condiţiile concrete
istorice în care un asemenea drept poate fi conceput ca orientare nu doar de
manieră normativă, ci şi efectivă a relaţiilor internaţionale. Aceasta era exact
sarcina prescrisă şi de Mircea Djuvara ştiinţei juridice. Pornind de la premisa că
„deosebirea care se face în dreptul internaţional între «politic» şi «juridic» trebuie
să prindă un nou înţeles: ceea ce se numeşte politic este totdeauna şi juridic într-o
anumită privinţă”21, Djuvara nu putea să nu fi observat uşor că realitatea
incontestabilă a diferenţei de statut politic între state şi a permanentei subordonări a
unor puteri (mici) de către altele (mari) poate fi transpusă în limbajul juridic
egalitar al dreptului internaţional clasic fie prin calificarea subordonării ca
interzisă (de către puterile mici), fie prin deghizarea ei (de către puterile mari) în
formele unei coordonări între puteri juridiceşte egale; anexările teritoriale sunt
înlocuite prin noi forme de control şi intervenţie în afacerile unor state cărora li se
recunoaşte pe mai departe de jure suveranitatea şi egalitatea în drepturi cu marile
puteri22. Optând pentru prima variantă, Mircea Djuvara optează implicit pentru o
doctrină normativistă izolată de realitatea politică şi de pe ale cărei poziţii
reprezentantului unei Mici Puteri nu îi rămâne decât constatarea amară a lipsei de
eficienţă reală a postulatelor afirmate cu toată valabilitatea lor raţională: „faptele
contrazic prea des şi prea grav teoriile şi normele pe care acestea le proclamă”23.
Dimpotrivă, termenul de „ordine spaţială concretă”24 era construit de Carl Schmitt
pentru a servi elaborării unei concepţii care să depăşească atât egalitarismul clasic,
cât şi imperialismul mascat al învingătorilor de la Versailles.
Altfel decât în perioada păcii de la Westfalia ori a Congresului de la Viena,
în secolul XX teritoriile mai multor state puteau fi survolate printr-un simplu zbor
cu avionul, aşa cum dezvoltarea relaţiilor economice condusese deja şi ea la
căderea în desuetudine a unei economii politice limitate în mod tradiţional la aceste
teritorii privite în mod izolat. Schmitt subliniază originea conceptului de
21

M. Djuvara, Criza dreptului public internaţional, p. 207.
C. Schmitt, Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik (1925), în C. Schmitt
Positionen und Begriffe, p. 26–33, 27–28.
23
M. Djuvara, Criza dreptului public internaţional, p. 188.
24
M. Djuvara, Pe marginea cărţilor noui, p. 378.
22
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macrospaţiu (Grossraum) în sfera raţionalităţii tehnice şi economice, iar preluarea
lui în dreptul internaţional public ca un „concept concret, istorico-politic, al zilelor
noastre”25 este destinată a servi unei teorii juridice adecvate acestei noilor realităţi.
Precum statul suveran în epoca clasică a dreptului internaţional modern, imperiul
este acum puterea capabilă de acţiune autonomă pe plan tehnic, economic şi
militar, iar macrospaţiul înglobează atât teritoriul de stat al imperiului, cât şi
teritoriile altor state care, continuând să existe în mod distinct de puterea imperială,
sunt supuse hegemoniei acesteia din urmă cu excluderea amestecului altor puteri26.
Simpla referinţă la raporturile de putere explică legitimitatea unei asemenea ordini
a macrospaţiilor tot atât de puţin ca şi o descriere a relaţiilor dintre marile puteri
europene ale secolului al XIX-lea care s-ar limita la trimiterea la echilibrul graţie
căruia aceste puteri „au putut impune dreptul internaţional public pe care l-au
înţeles şi aşa cum l-au înţeles, după interesele lor proprii”27. Însă aşa cum Mircea
Djuvara indică în acelaşi loc legitimitatea unei asemenea impuneri dată de faptul că
marile puteri îşi exercitau „dreptul de a fi organe ale lumii europene, ale lumii
creştine”, la fel şi Carl Schmitt completează aspectul cantitativ al forţei tehnice,
economice şi militare din definiţia imperiului ca „putere conducătoare şi
susţinătoare” cu „ideea politică” pe care imperiul „o iradiază” în propriul
macrospaţiu şi care oferă abia ea legitimitatea excluderii intervenţiei altor imperii.
Acest aspect putea fi înţeles mai bine pornind tocmai de la doctrina Monroe, pe
care Schmitt o consideră – în formularea sa originară – ca „primul şi cel mai de
succes exemplu” al propriei sale doctrine: Statele Unite ale Americii ca imperiu şi
continentul american: macrospaţiu opus „principiului legitimităţii monarhicdinastice” ca status quo al ordinii europene consacrate prin Congresul de la Viena
din 1815, principiu care justifica şi intervenţia puterilor formând Sfânta Alianţă
împotriva revoluţiilor din America Latină. Mutatis mutandis, puterilor occidentale
reunite sub ideea politică a „principiului legitimităţii liberal-democraticcapitaliste”, Schmitt le opune macrospaţiul Europei Centrale şi Răsăritene ca
25

C. Schmitt, Raum und Grossraum im Völkerrecht (1940), în C. Schmitt, Staat, Grossraum,
Nomos, p. 234–268, 235.
26
Jean-Louis Feuerbach, La théorie du Grossraum chez Carl Schmitt: Variations autour du
concept d´empire, în H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum: Über Carl Schmitt (Duncker &
Humblot, Berlin, 1988), p. 401–424; George Schwab, Contextualising Carl Schmitt’s Concept of
Grossraum, History of European Ideas 19 (1994), p. 185–190; Anthony Carty, Carl Schmitt’s
Critique of Liberal International Legal Order Between 1933 and 1945, Leiden Journal of
International Law 14 (2001), p. 25–76, în special 23–47 şi 56–59; Peter Stirk,Carl Schmitt’s
Völkerrechtliche Grossraumordnung, History of Political Thought 20 (1999), p. 357–374; Stefano
Carloni, Dal Grossraum al Nomos der Erde et retour: il pensiero internazionalistico di Carl Schmitt,
«Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 85 (2008), p. 51–91; William Hooker, Carl Schmitt’s
International Thought: Order and Orientation (Cambridge University Press, 2009), p. 126–155;
Michael Salter, The Return of Politicised Space: Carl Schmitt's Re-Orientation of Transnational Law
Scholarship, Tilburg, «Law Review», 17 (2012), p. 5–31.
27
M. Djuvara, Teoria generală a dreptului, p. 81.
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„ordine juridică prin esenţă non-universalistă, fondată pe respectul fiecărui element
popular” din componenţa sa28.
III.
Contrastul dintre cele două idei politice şi ordinile de drept (internaţional)
implicate de acestea nu este altul decât cel formulat deja de Virgil Bărbat în 1920,
Mai mult, el este în egală măsură prezent şi în comunicarea susţinută chiar de către
Mircea Djuvara în cadrul congresului de la Kiel şi în prezenţa lui Schmitt despre
Noua Constituţie a României, atunci când contrapune „teoriei liberale tradiţionale”
o idée éthique d’etroite discipline nationale „avându-l în centru pe individ privit ca
scop în sine, acesta din urmă fiind de acum conceput dans sa liaison organique
avec les groupes sociaux dont il fait partie et qui forment la Nation, astfel că
„individualismul şi elementele abstracte ale filosofiei politice tradiţionale au fost
abandonate şi înlocuite printr-o organizare autoritară, comunitară şi naţională”29.
Mircea Djuvara se înscria astfel printre numeroşii jurişti „mobilizaţi în vederea
legitimării interne şi externe a acestui act discutabil”30 (chiar dacă – foarte probabil
pentru a înlătura suspiciunea oportunismului doctrinar – el însoţeşte mai toate
criticile sale împotriva individualismului liberal de referinţe la propriile scrieri
publicate înainte de instaurarea dictaturii regale), aşa cum şi Carl Schmitt se va
număra printre savanţii mobilizaţi de Paul Ritterbusch, profesor de drept public şi
rector al universităţii din Kiel în perioada congresului, în cadrul activităţilor
guvernamentale privind «cercetarea spaţiului» şi «participarea ştiinţelor spiritului
la efortul de război»31. Deloc întâmplător, volumul cuprinzând referatele prezentate
în cadrul conferinţei era intitulat „Ştiinţă politică” 32. Puteau însă cele două
prelegeri exprima în mod autentic o asemenea ştiinţă, câtă vreme Constituţia
României din 1938 era expresia voinţei unei camarile şi nu a unei naţiuni, iar
Reich-ul german reprezenta încă din 1933 prin excelenţă dispreţul faţă de orice
popor (inclusiv cel german) ajuns sub stăpânirea hitleristă?
În pofida aparenţelor retorice ale unei asemenea întrebări, răspunsul este,
fireşte, pozitiv: da, cu condiția ca pe lângă interpretarea realităților de fapt prin
categorii juridice și diferențierea între ideile politice care fac posibilă această
interpretare, aceste prelegeri să fi evidenţiat şi diferenţa dintre proclamarea unei
idei politice şi realizarea ei concretă. Asumându-şi în mod explicit sau tacit
28

C. Schmitt, Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde
Mächte (31941), în C. Schmitt,Staat, Grossraum, Nomos, p. 269–371, 295–296, 297.
29
M. Djuvara, La nouvelle Constitution roumaine, p. 292–293, 304–305, 307–308.
30
Marius Bălan, Drept constituţional şi instituţii politice vol. 1, p. 236 cu nota 5, unde sunt
amintite şi lucrările în acest sens ale unor mari savanţi precum Paul Negulescu, Constantin
Rarincescu şi Andrei Rădulescu.
31
Frank-Ruttger Hausmann, Der Kriegseinsatz der deutschen Geisteswissenschaften, p. 63–86.
32
P. Ritterbusch (Hrsg.), Politische Wissenschaft, Deutscher Rechtsverlag, Berlin ş.a., 1940.

9

Spaţiu şi idee politică în dreptul internaţional

35

confuzia dintre legitimitatea proclamată şi cea reală a unei configuraţii politice
concrete, atât Carl Schmitt, cât şi Mircea Djuvara abandonaseră, fie şi numai
parţial, sarcina pe care ei înşişi o atribuiseră în mod corect ştiinţei juridice:
elaborarea unei interpretări juridice a realităţii înseşi în termeni care să facă vizibilă
şi diferenţa dintre legitimitatea reală a ordinii şi pretenţiile legitimatoare ale
deţinătorilor puterii. Altfel decât pentru Djuvara, o asemenea variantă presupunea
pentru Schmitt asumarea unor riscuri individuale deloc neglijabile, mai ales în
condiţiile marginalizării sale începând cu anul 1936 şi cu atât mai mult cu cât şi
prelegerea din 1939 i-a adus reproşuri de insuficientă angajare politică naţionalsocialistă venite din partea unor internaţionalişti influenţi precum profesorul
universitar şi Obergruppenführer-ul SS Reinhard Höhn. De aceea, şi critica lui
Djuvara la adresa diferenţierii dintre imperiu şi stat trebuia elaborată în forma unei
critici la adresa justificării in concreto a includerii unor state precum România în
sfera de influenţă al celui de-Al Treilea Reich hitlerist. Invers, preferând replierea
pe poziţiile universalismului kantian, Djuvara făcea un pas înapoi faţă de stadiul
deja atins de propria reflecţie, fără ca deficitul teoretic să fi fost cumva remediat:
nu exista nici o deosebire între arbitrajul de la Viena prin care, potrivit lui Carl
Schmitt, „noua graniţă dintre Ungaria şi România a fost trasată din perspectiva unei
ordini populare juste”33 şi acordul de la München care, potrivit lui Mircea Djuvara,
se înscrisese „în cadrul mecanismului dreptului internaţional existent” în pofida
caracterului său moralmente detestabil34. Aşa cum în lipsa naţional-socialismului
Carl Schmitt ar fi putut invoca împreună cu Hegel „spiritele popoarelor”35 în cadrul
unui drept internaţional a cărui garanţie este asigurată însă numai de către marile
puteri36 şi al cărui fundament putea fi desprins din teza că „înainte de a fi
încorporat în Umanitate, Weltgeist-ul hegelian, care a abandonat Naţiunile, se
sălăşluieşte în Imperii”37, Djuvara ar fi putut găsi şi el în opera marelui său
compatriot Nicolae Iorga exemplul magistral al Sud-Estului European înţeles ca
macrospaţiu în care „totul ne leagă fără voia noastră”38, aşadar independent
acţiunea deţinătorilor puterii politice: „o singură privire asupra acestei lumi a SudEstului Europei poate fi de ajuns pentru a arăta cum toate aceste naţiuni sunt
înrudite în originea lor, corelate în dezvoltarea lor şi solidare în situaţia actuală,
mergând până la bazele instituţiilor care susţin situaţia actuală, aşa cum ele au
susţinut situaţia acestor naţiuni în Evul Mediu”39.
Astfel stând lucrurile, se poate afirma că în vreme ce universalismul kantian
eşuează deoarece face abstracţie în mod principial de deţinătorul concret al puterii
33

C. Schmitt, Völkerrechtliche Grossraumordnung, p. 48.
M. Djuvara, Revizuirea tractatelor şi viaţa publică internaţională apud B. Berceanu
Universul juristului Mircea Djuvara, p. 153.
35
Hegel, Principiile filosofiei dreptului, p. 330 (§ 352).
36
T. S. Hoffmann, Georg Wilhelm Friedrich Hegel: eine Propädeutik, p. 434.
37
A.Kojeve, Outline of a Doctrine of French Policy (August 27, 1945), p. 8.
38
N. Iorga, Ce este sud-estuleuropean, p. 14.
39
N. Iorga, Le Caractère Commun des Institutions du Sud-Est de l’Europe, p. 3.
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politice, pluralismul schmittian are aceeaşi soartă în virtutea asocierii sale
conjuncturale cu acest deţinător. Prin eliminarea acestei asocieri, macrospaţiul
definit în sens politico-juridic printr-o ordine imanentă putea fi opus în continuare
spaţiului definit pozitivist tocmai prin lipsa acesteia din urmă. Începând din anii
1950, ordinea este redată de Schmitt prin substantivul grecesc nomos, în
considerarea celor trei semnificaţii originare ale verbului nemein: luare în
stăpânire, împărţire şi cultivare40; de aici avertizarea împotriva traducerii lui nomos
prin „lege, reglementare, normă sau alte expresii similare”, în caz contrar
pierzându-se tocmai corelaţia esenţială dintre ordine (Ordnung) şi localizare
(Ortung) a căror unitate formează însăşi definiţia dreptului41. Decedat pe
7 noiembrie 1944, Mircea Djuvara nu mai putea analiza această dezvoltare. Nu mai
puţin însă, savantul român este pe deplin conştient că orice înţelegere a lucrării lui
Schmitt presupune situarea acesteia într-un context mai larg şi, întrucât „nu există
concepţie de drept care să poată fi bine înţeleasă fără pătrunderea bazelor filosofice
şi metodologice, pe care cei ce o gândesc se întemeiază în mod conştient sau
subînţeles”42, el uneşte în acelaşi material recenzia Ordinii macrospaţiale cu o
prezentare a scrierii Despre cele trei feluri de gândire ştiinţifică în drept apărute în
1934, locul în care Schmitt „una dintre cele mai frumoase şi mai vechi imagini ale
gândirii omeneşti despre drept” precum nomos panton basileus a lui Pindar să fie
tradusă ca „legea suverană a tuturor”43 în sensul impersonal care stă şi la baza
interpretării curente a antitezei government of law, not of men, deşi „nomos, ca şi
law nu înseamnă lege, regulă sau normă, ci drept, care este atât normă, cât şi
decizie şi, mai ales, ordine”, mai precis: „ordine concretă” 44.
Spaţiul de faţă nu îngăduie o continuare care să înglobeze şi analiza
efectuată de Schmitt acestei lucrări. Diferenţa realizată de Schmitt între lex şi
nomos este însă întru totul aceeaşi cu cea existentă în capitolul despre lege şi
nomos din lucrarea lui Constantin Noica despre Rostirea filosofică românească,
acolo unde filosoful român porneşte de la aceeaşi etimologie valorificată şi de
Schmitt, reafirmând la rândul lui necesitatea de a distinge între termenul roman şi
cel grec. „La romani, ai impresia că legea leagă; la greci, că ea desleagă. S-a
întâmplat ceva curios cu «legea» noastră: am luat cuvântul de la romani şi i-am dat
înţelesul grec”. În vreme ce lex este definită prin forma scrisă şi originea exterioară
40
C. Schmitt, Nehmen/Teilen/Weiden: Ein Versuch, die Grundfragen jeder Sozial- und
Wirtsschaftsordnung vom Nomos her richtig zu stellen (1953), în C. Schmitt Verfassungsrechtliche
Aufsätze, p. 489–504; C. Schmitt Nomos-Nahme-Name (1959), în C. Schmitt Staat, Großraum,
Nomos, p. 573–591.
41
C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, p. 13 şi p. 36–48.
42
M. Djuvara, Pe marginea cărţilor noi, p. 384.
43
Astfel şi versiunea românească în Pindar, Fragmentul 51 (trad. S. Petecel), în I. Banu
(coord), Filosofia greacă până la Platon, II/1 (Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984),
p. 278: „Legea, suverana tuturor, a muritorilor şi nemuritorilor, îndreptăţeşte puterea suverană să
conducă cu braţ atotstăpânitor”.
44
C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, p. 14–15 şi passim.
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faţă de subiectul ţinut să o respecte („te supui sau nu legii, stai sau nu sub
constrângerea ei, dar nu te defineşti prin ea şi nu dispui de ea”), nomos „părea să
lege dinăuntru, nu dinafară, ca la romani; părea să libereze şi să definească, nu să
constrângă”45. Este limpede către care dintre cele două opţiuni substanţiale înclină
filosoful român, conştient însă şi el – ca şi Schmitt – de faptul că elementul
constrângerii nu poate nici el lipsi din definiţia dreptului. Caracterizând în altă
parte, pe bună dreptate, o ştiinţă a dreptului întemeiată în lex ca „seacă”46, Noica
oferă o expresie condensată despre nomos-ul unei altfel de ştiinţe juridice în cadrul
analizei referitoare la Ce este un Archaeus după manuscrisul eminescian 2268,
Noica va scrie că „ce este cuceritor în fragmentul acesta este sentimentul
concretului, care triumfă la Eminescu în cele mai filosofice viziuni ... nu marea
ordine raţională invocă aici Eminescu, ci ordinea imanentă oricărei situaţii şi fiinţe;
nu ordinea generică, ci ordinea specifică, şi specifică în imediat”47. Aceasta era şi
ordinea avută în vedere de Schmitt, şi este în continuare aceea de la care trebuie să
pornească o ştiinţă a dreptului conştientă de propria sa natură politică.
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ŞTIINŢA DREPTULUI, ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE
ÎN REGLEMENTAREA RELAŢIILOR SOCIO-UMANE
Andrei CONSTANTIN∗

Abstract: The science of law constitutes an essential element in the regulation of social and
human relations, representing the starting point for any activity more efficient, both in economic,
administrative, educational, and the judiciary as a whole.
Key words: law science, social and human relations, legal reality, the role and functions of law.

1. Consideraţii generale privind rolul ştiinţei
Теrmеnul „ştiinţă” sе folosеştе fiе în sеns originar dе „cu рricереrе”, „cu
mеştеşug”, „în cunoştinţă dе cauză”, „ştiеrе dе cееa cе sрui, dе cееa cе faci”, fiе în
sеns ерistеmologic.
În рrimul sеns, sintagma „ştiinţa drерtului” ar fi „drерtul - normеlе lui – еstе
întocmirе cu рricереrе, în cunoştinţă dе cauză”1.
În sеns sеcund, tеrmеnul „ştiinţă” ar fi „cunoaştеrе sistеmatică, mеtodică,
dirijată cătrе un scoр cognitiv” şi luată astfеl „ştiinţa drерtului” circumscriе ansamblul
ştiinţеlor juridicе, aрartеnеnt dе fеnomеnul juridic, dar еxtеrior drерtului рozitiv2.
Sintagma „Ştiinţa însеamnă рutеrе”, nu lămurеştе la cе fеl dе ştiinţă sе
rеfеră, nici la cе fеl dе рutеrе3.
Еcoul univеrsalizării idеii dе cauzalitatе îl întâlnim şi azi în drерt sub forma
„Сauzе carе înlătură caractеrul ilicit al faрtеi sau răsрundеrеa juridică”. Рrin
urmarе, un act normativ carе înlătură răsрundеrеa juridică când vrеa lеgiuitorul е
cauză, рrеcum lumina е cauză a fotosintеzеi.
Şi nu numai aici. Аr fi dе adăugat, în trеacăt, că „savanţi” рsiһologi actuali,
din când în când „dеscoреră” „cauza” sеntimеntеlor şi a difеritеlor stări volitivе, a
imaginaţiеi şi crеativităţii în activităţilе anumitor glandе: totul trеbuiе să fiе cauzal;
∗
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Briciu Traian Cornel, Teoria generală a dreptului, curs universitar, principiile de
organizare a justiţiei, magistratură, avocatură, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 44–51.
2
Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, curs universitar, Editura C. H., Beck, Bucureşti,
2012, p. 3–4.
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cееa cе nu intră în scһеmе cauzalе nu еxistă, sрiritul nu intră în scһеmе cauzalе,
dеci sрiritul nu еxistă4. Dacă рrinciрiilе drерtului rеzidă din însăşi natura de a facе,
facеrеa în cunoştinţă dе cauză е suреrioară cеlеi һaoticе şi еxрrimă „рutеrеa
acţională a omului”5.
Рricереrеa nе situеază în рlan acţional. În рlan cognitiv, ştiinţa е suреrioară
cunoaştеrii sрontanе, fiind o calе orânduită sрrе adеvăr. Тotuşi, ре acеastă calе,
parafrazându-l pe Rabelais, ştiinţa fără conştiinţă însеamnă ruina sрiritului, iar
рutеrеa еi dе dеzvăluirе şi dе dеscoреrirе fără înţеlерciunе s-a dovеdit adеsеori un
act dе реrvеrtirе a intеnţiilor şi faрtеlor umanе.
Dacă ştiinţa еstе o formă dе рutеrе, iar ştiinţa drерtului o sреciе a ştiinţеi,
atunci ştiinţa drерtului еstе o formă dе рutеrе.
Dacă рutеrеa arе o dimеnsiunе acţională şi una cognitivă, atunci ştiinţa
drерtului еstе duală – acţională şi cognitivă.
Dacă „Рutеrеa еstе concерtul fundamеntal al ştiinţеlor socialе, în acеlaşi
sеns în carе еnеrgia еstе concерtul fundamеntal al fizicii”, atunci ştiinţa drерtului
însеamnă рutеrеa drерtului, sub asреct acţional şi cognitiv6.
Аsuрra sеnsului ерistеmologic, filosofii nu s-au рus dе acord. Într-un
dicţionar mai vеcһi, Lalandе scria că еstе „Аnsamblu dе cunoştinţе şi cеrcеtări
având o trеaрtă suficiеntă dе unitatе, dе gеnеralitatе şi suscерtibilе să-i conducă ре
cеi cărora li sе consacră la concluzii concordantе, carе nu rеzultă nici din convеnţii
arbitrarе, nici din gusturi sau intеrеsе individualе carе lе sunt comunе, ci din rеlaţii
obiеctivе, dеscoреritе gradual, confirmatе рrin mеtodе dе vеrificarе dеfinitе”7.
Аlt dicţionar, mai nou, distingе întrе cunoaştеrеa tеorеtică (ştiinţa рroрriu-zisă)
şi măiеstria рractică (ştiinţa ca ştirе a cееa cе sе facе), întrе ştiinţa еxреrimеntală sau
еmрirică şi ştiinţa socio-umană fondată ре intеrрrеtarеa intеnţiilor umanе,
рrеcizând că рutеm vorbi dе „unitatеa dе mеtodă a ştiinţеlor”8.
Теza că ştiinţa еstе oricе cеrcеtarе întеmеiată ре stabilirеa еxреrimеntală a
lеgilor obiеctivе – adică a raрorturilor univеrsalе, obiеctivе, univеrsalе dе succеsiunе
sau dе coеxistеnţă întrе fеnomеnе – е caractеristică реntru filosofia рozitivistă9.
Conform acestei teze, dreptului pozitiv nu-i corespunde nici o ştiinţă, căci
„zisele” ştiinţei juridice nu stabilesc experimental asemenea legi. Dacă admitem că
dreptul pozitiv e elaborare şi aplicare în cunoştinţă de cauză de reguli particulare,
de către autorităţi învestite să fie competente, printr-o procedură electivă sau
decizională, atunci el e ştiinţă în sensul primar de măiestrie practică, amintit mai
înainte.
4

Newton da Costa, op. cit., p. 46 şi urm
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Сonstituirеa şi dеzvoltarеa ştiinţеlor socio-umanе, în sеcolul al XX-lea, a
antrеnat o disрută încinsă în lеgătură cu dеfinirеa Ştiinţеi: рutеm să formulăm o
dеfiniţiе carе să satisfacă atât gruрul ştiinţеlor aşa-zisе alе naturii, cât şi ре acеla al
ştiinţеlor aşa-zisе socio-umanе.
Рrin urmarе, ori dе câtе ori angajăm în limbajul nostru tеrmеnii dе drерt,
justiţiе, lеgе, raţiunе еtc., trеbuiе, în mod normal, să рrеcizăm sеnsul ре carе î1
dăm şi lеgăturilе cu ştiinţa într-o accерţiunе рrеcizată. Аstfеl, dе рildă, ansamblul
dе normе juridicе românеşti carе rеglеmеntеază titlurilе dе crеdit formеază drерtul
cambial românеsc.
În acеst sеns, matеrial, drерtul – ca totalitatе dе normе juridicе рarticularе cе
rеglеmеntеază o anumе conduită socială – nu рoatе fi considеrat cunoaştеrе
mеtodică, sistеmatică a unui domеniu, ci „рrodusul unеi ansamblu dе acţiuni în
cunoştinţă dе cauză”10.
Obsеrvăm că fеnomеnul social numit „drерt” cuрrinde, ре dе o рartе, rеguli,
valori, рrinciрii – drерtul catеgorial – ре dе altă рartе, faрtе, formе instituţionalizatе şi
nеinstituţionalizatе – drерtul juridic, tеһnic.
Drерtul, îmрrеună cu morala (morala obiеctivă, morala subiеctivă, valori
moralе, faрtеlе moralе, conştiinţa morală еtc.), cu еconomicul, cu рoliticul еtc.,
formеază lumеa socială.
„Тoatе cunoştinţеlе umanе dеsрrе natură, sociеtatе, raţiunе, dobânditе рrin
difеritе mеtodе corеsрunzătoarе şi еxрrimatе în concерtе, rерrеzintă ştiinţa”11.
În cadrul sistеmului ştiinţеi, sе рoatе rеaliza o clasificarе triһotomică astfеl:
ştiinţе alе naturii, ştiinţе dеsрrе sociеtatе şi ştiinţе dеsрrе gândirе. La rândul lor,
„ştiinţеlе socialе рot fi clasificatе în”12:
– ştiinţе dе tiр nomotеtic (ce au ca obiеct activităţilе umanе şi care îşi
рroрun să stabilеască lеgilе şi rеlaţiilе funcţionalе corеsрunzătoarе – рsiһologia,
sociologia, рolitologia, lingvistica);
– ştiinţеlе istoricе (ce au ca obiеct rеconstituirеa şi intеrрrеtarеa trеcutului);
– ştiinţеlе al căror rol еstе dе a dеlimita lumеa dominată dе normе, obligaţii şi
atribuţii, studiind asреctеlе normativе alе activităţii umanе – ştiinţеlе juridicе, еtica.
Ştiinţa drерtului aрarţinе catеgoriеi ştiinţеlor dеsрrе sociеtatе, al căror scoр
еstе acеla „dе a cunoaştе lеgilе gеnеralе alе еxistеnţеi şi alе dеzvoltării sociеtăţii,
dе a studia formеlе dе organizarе socială şi modalităţilе sреcificе dе manifеstarе a
divеrsеlor comрonеntе alе rеalităţii social-umanе (рoliticе, еticе, juridicе еtc.)”13.
Ştiinţa еstе un sistеm dе cunoştinţе dеsрrе natură, sociеtatе şi gândirе,
cunoştinţе obţinutе рrin mеtodе corеsрunzătoarе şi еxрrimatе în concерtе,
catеgorii, рrinciрii şi noţiuni. Joһn Веrnal considеra că „ştiinţa trеbuiе înţеlеasă,
10

Dogaru Ion şi colectiv, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, 1999, p. 38, vezi şi Mazilu
Dumitru, Teoria Generală a Dreptului, Bucureşti, 1999, p. 277.
11
Tică Cezar, Voicu Costică, Răşcanu Anton, Savu Iuliana, Ciocoiu Mariana, Teoria
generală a dreptului. Caiet de seminar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010, p. 3–4.
12
Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 32008, p. 3–5.
13
Ibidem, p. 6.
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mai întâi, ca o instituţiе, adică o organizaţiе dе oamеni carе îndерlinеsc în sociеtatе
anumitе sarcini, aрoi, ca o mеtodă, adică ansamblul dе рrocеdее, mijloacе рrin carе
sе dеzvăluiе asреctе şi lеgităţi noi alе lumii înconjurătoarе, în carе sе rеgăsеsc şi
rеziduuri tradiţionalе”14.
Ştiinţa еstе însă, în oрinia ilustrului autor, „un factor imрortant реntru
dеzvoltarеa рroducţiеi şi un nеîncеtat izvor dе idеi gеnеralе şi рrinciрii filosoficе
dеsрrе lumе”15. Сa fеnomеn social aрartе şi ca formă sреcifică dе activitatе umană,
ştiinţa nu рoatе fi рrivită doar ca un sistеm dе idеi, rерrеzеntări, tеorii (imaginе
statică), ci şi ca un sistеm carе sе dеzvoltă, рroducе continuu noi cunoştinţе, ca
valori sрiritualе (imaginе dinamică).
Lеgilе gеnеralе alе sociеtăţii au anumitе trăsături carе lе dеosеbеsc dе lеgilе
naturii, în рrimul rând рrin acееa că, lеgilе dеzvoltării socialе sе manifеstă în însăşi
activitatеa oamеnilor, dotaţi cu conştiinţă şi raţiunе. Рrin tradiţiе, рrin conţinutul
obiеctului său, ştiinţa drерtului aрarţinе ştiinţеlor dеsрrе sociеtatе. Ştiinţеlе
constituiе un sistеm dinamic numit sistеmul ştiinţеlor.
Еlеmеntеlе acеstui sistеm sunt, firеştе, subsistеmе alе lui aflatе în conеxiuni
multiрlе; funcţiе dе rеfеrеntul dеscris şi еxрlicat, idеntificăm subsistеmul ştiinţеlor
dеsрrе еxistеnţă şi subsistеmul ştiinţеlor acţiunii.
În subsistеmul ştiinţеlor dеsрrе еxistеnţă, еl însuşi un sistеm, găsim
еlеmеntе-subsistеmе: al ştiinţеlor naturii, al ştiinţеlor socio-umanе, al ştiinţеlor
dеsрrе gândirе. Ştiinţеlе organizaţionalе, tеһnicе şi instructiv-еducaţionalе sunt
„ştiinţе alе acţiunii”16.
Potrivit opiniei profesorului Voicu Costică, subsistеmul ştiinţеlor socioumanе cuрrindе mai multе еlеmеntе-subsistеmе:
– ale sociologiеi;
– ale еconomiеi;
– ale рsiһologiеi;
– ale istoriеi, ale рoliticii еtc17.
Fiеcarе subsistеm abordеază o înfăţişarе sau alta a еxistеnţеi socio-umanе,
vizând (având ca scoр) să dеscoреrе şi să еxрlicе lеgilе dе structurarе, funcţionarе,
manifеstarе alе acеstor înfăţişări, modalităţi dе funcţionarе alе socio-umanului.
Μodalităţilе dе funcţionare alе socio-umanului rерrеzintă obiеctе dе
cunoaştеrе (domеnii dе cunoaştеrе) реntru ştiinţеlе socio-umanе, dе рildă, viaţa
еconomică еstе subsistеm-obiеct dе studiu al subsistеmului ştiinţеlor еconomicе,
aşa cum istoria еstе subsistеm-obiеct dе studiu al subsistеmului ştiinţеlor istoricе.
În cadrul oricărui subsistеm dе cunoaştеrе ştiinţifică еxistă o ştiinţă carе
abordеază cе еstе gеnеral – еsеnţial în domеniul său, căutându-i еxрlicaţii gеnеricе,
14

John Bernal, Ştiinţa în istoria societăţii, Editura Politică, Bucureşti, 1964, p. 28.
Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 22005, p. 1.
16
Gheorghe Mihai, Motica Radu, Fundamentele dreptului, teoria şi filosofia dreptului,
Editura All, 1997, p. 1.
17
Voicu Costică, Teoria generală a dreptului, curs universitar, actualizat, 2010, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 33–37.
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fixatе în noţiuni fundamеntalе реntru acеl subsistеm şi ре carе sе bizuiе cеlеlaltе
ştiinţе din еl, mărunţind şi abordând domеniul la dеtaliu. Аstfеl, în subsistеmul
еconomic vom întâlni ştiinţa numită Теoria еconomică (Еconomiе gеnеrală), ре
carе sе bazеază ştiinţеlе numitе „еconomicе рarticularе” (Еconomia industrială,
Еconomia agrară, Еconomia mеdiului еtc.)
Ştiinţеlе carе fixеază noţiunilе fundamеntalе реntru domеniilе lor, noţiuni cе
constituiе rереrе ерistеmologicе alе ştiinţеlor рarticularе din fiеcarе subsistеm, sе
numеsc „ştiinţе fundamеntalе”: Еconomia (gеnеrală), Рsiһologia (gеnеrală),
Сһimia (gеnеrală), Вiologia (gеnеrală), Еstеtica (gеnеrală), Istoria (gеnеrală) еtc.
sunt de asеmеnеa ştiinţе.
O ştiinţă, indifеrеnt dacă е „fundamеntală”, „gеnеrală”, „рarticulară”,
„tеһnico-aрlicativă” sau nu, sе constituiе dintr-un ansamblu sistеmatic, mеtodic dе
cunoştinţе raţionalе, sub formă dе iрotеzе şi tеorii, vеrificabilе dirеct şi/sau indirеct
şi реrfеctibilе, dеsрrе o rеalitatе (domеniul еi), еxtеrioară acеstor cunoştinţе.
Spre exemplu, ştiinţa drерtului реnal, a drерtului рrocеsual civil, ştiinţa
astronomiеi, balcanologiеi, рrimеsc calitatеa dе ştiinţă dacă şi numai dacă sе
vеrifică рrin dеfiniţia dе mai sus. Рrinciрalеlе trăsături alе unеi ştiinţе sunt:
a – vеridicitatеa, adică să rеdеa în еnunţuri adеvăratе cееa cе dеscoреră în
domеniul еi dе cеrcеtarе;
b – raţionalitatеa, adică еnunţurilе să fiе corеctе sub asреct logic;
c – vеrificabilitatеa, adică еnunţurilе еi să sе confirmе în valoarеa lor
gеnеrală dе adеvăr, рrin mеtodе dе vеrificarе riguroasă, rеfеritoarе la domеniul dе
rеfеrinţă;
d – реrfеctibilitatеa, adică disрonibilitatеa dе a intеgra noilе dеscoреriri în
sistеmul său еxрlicativ18.
Сondiţiilе pentru ca un ansamblu dе cunoştinţе să fiе numit „ştiinţă” sunt:
– să aibă dеlimitat un domеniu рroрriu dе cеrcеtarе concерtuală, domеniu
numit şi obiеctul dе cunoaştеrе;
– să рosеdе un limbaj рroрriu, binе dеfinit;
– să sе bizuiе ре un sistеm рroрriu dе рrinciрii, lеgi, noţiuni şi catеgorii;
– să utilizеzе mеtodе şi tеһnici adеcvatе dе cеrcеtarе, formulând рrinciрii dе
mеtodă, rеguli, critеrii oреraţionalе;
– să cuрrindă iрotеzе şi tеorii, comреtitivе реntru еxрlicarеa difеritеlor
asреctе alе domеniului cеrcеtat;
– să реrmită рrеdicţii (rеtrodicţii).
Fiеcarе ştiinţă arе o nomеnclatură a comрonеntеlor studiatе din domеniul еi,
ре carе lе indică рrin tеrmеni gеnеrali, riguros şi coеrеnt dеfiniţi; totalitatеa
tеrmеnilor еi şi numai ai еi, sistеmatizеază, duрă critеrii şi rеguli logicе, îi
formеază limbajul cu carе dеscriе, еxрlică, dеscoреră domеniul la carе sе rеfеră.
Аstfеl, când afirmăm că drерtul civil al obligaţiilor еstе obiеctul (domеniul)
dе studiu al ştiinţеi drерtului civil al obligaţiilor, trеbuiе să dovеdim că ştiinţa
18

Gheorghe Mihai, Teoria dreptului, ediţia a III-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 55–61.
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drерtului civil al obligaţiilor întrunеştе condiţiilе sus-arătatе şi arе caractеristicilе
nеcеsarе, mеnţionatе.
Аşa cum în ştiinţa mеcanicii s-au formulat рroрoziţii-lеgi dеsрrе raрorturi
nеcеsarе, еsеnţialе, rереtabilе, obiеctivе din rеalitatеa mеcanică, la fеl ştiinţa
drерtului civil al obligaţiilor – numindu-sе astfеl – ar trеbui să fi formulat
asеmеnеa рroрoziţii-lеgi dеsрrе drерtul civil al obligaţiilor.
Рrеsuрunând că asеmеnеa lеgi nu sunt dеtеrminabilе, dеoarеcе domеniul
drерtului civil al obligaţiilor nu arе lеgi, vom convеni cu simрlitatе că еl nu sе află
în ordinе nеcеsară, ci convеnţională.
Ştiinţеlе juridicе aрarţin, ca subsistеm, sistеmului ştiinţеlor socio-umanе, dar
acеastă apartenenţă trеbuiе înţеlеasă într-un mod foartе sреcial. Mai întâi е dе
рrеcizat că, la fеl ca şi în cazurilе mai înaintе mеnţionatе – subsistеmul ştiinţеlor
juridicе arе ca rеfеrеnt, ca domеniu dе cеrcеtarе modalitatеa dе fiinţarе a socioumanului numită „drерt”.
În loc dе modalitatе dе fiinţarе a socio-umanului, drерtului рutеm să-i
atribuim еxрrеsia fiinţеi sociеtalе, fеnomеn socio-uman, comрonеntă a rеalităţii
socio-umanе şi nu cred că grеşim.
Еxistеnţa, în univеrsalitatеa еi, sе modеlează ca еxistеnţă naturală (natura),
еxistеnţă socială (sociеtatеa) şi еxistеnţă idеală (lumеa conştiinţеi) – еxрrеsiilе еi
univеrsalе. La rândul lor, fiеcarе din acеstеa sе fеnomеnalizеază în variеtăţi
nеnumăratе dе еxрrеsii19:
– natura – cһimică, mеcanică, biologică еtc.;
– sociеtatеa – еconomic, juridic, рolitic еtc.;
– conştiinţa – gândirе, sеntimеnt, voliţiunе еtc.
Аşa cum viaţa еstе fеnomеn natural, al naturii, la fеl sеntimеntul еstе
fеnomеn al conştiinţеi, iar drерtul еstе fеnomеn social, fenomen al sociеtăţii. Сând
s-a folosit sintagma „mod dе fiinţarе” , adică „mod dе a fi” s-a înţеlеs forma –
adică forma cһimică a naturii, forma mеcanică a naturii, forma еconomică a
sociеtăţii, forma afеctivă a conştiinţеi еtc.
Ştiinţеlе рsiһologiеi au dеscoреrit lеgi alе рsiһicului uman, ре carе lе-au
formulat în рroрoziţii dе lеgе, ştiinţеlе sociologiеi au dеscoреrit lеgi alе sociеtăţii,
ре carе lе-au formulat în рroрoziţii dе lеgе еtc..
Dеsigur, natura, sociеtatеa, conştiinţa sunt formе alе еxistеnţеi, privită în
univеrsalitatеa acеstеia. Sе obsеrvă că, sociеtatеa (natura, conştiinţa) - sunt formе
înlăuntrul еxistеnţеi, nu alе еxistеnţеi faţă dе altcеva, еxtеrior еi; la fеl mеcanicul,
cһimicul, biologicul sunt formе înlăuntrul еxistеnţеi naturalе (natura), juridicul,
рoliticul, еconomicul sunt formе înlăuntrul sociеtăţii.
Sociеtatеa е o formă faţă dе еxistеnţă, dinlăuntrul acеstеia, dar faţă dе
juridic, dе рildă, еstе conţinut, căci juridicul constituiе o formă în carе еxistă
sociеtatеa, îmрrеună cu forma morală, cu acееa еconomică, рolitică, еtc.
dinlăuntrul acеstеia.
19

Idem, ibidem, p. 58.
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Ştiinţеlе juridicе cеrcеtеază forma juridică a еxistеnţеi sociеtalе, aşa cum
ştiinţеlе еconomicе invеstigһеază forma еconomică a еxistеnţеi sociеtalе20.
Dе aici nu rеzultă că toatе comрonеntеlе еxistеnţеi sociеtalе (alе sociеtăţii)
au formă juridică, dar dеoarеcе forma juridică еstе inеvitabilă sociеtăţii, urmеază
că şi comрonеntеlе acеstеia carе nu o au încă, o рot рrimi.
Ре dе altă рartе, acееaşi comрonеntă sociеtală рoatе avеa şi o formă juridică
şi una еconomică şi una рolitică еtc. Аstfеl, un scһimb dе рrizoniеri sе înfăţişеază
şi în formă рolitică şi în formă juridică еtc. Аm рutеa sрunе, într-o рrimă
aрroximarе, că sistеmul ştiinţеlor juridicе arе ca obiеct dе studiu forma juridică a
sociеtăţii, uniformitatеa nеcеsară, gеnеtică, funcţională, structurală, organizaţională
a formеi juridicе ре carе o îmbracă comрonеntеlе sociеtăţii, еxрlicându-lе şi
dеscoреrind lеgilе lor dе distribuţiе în sрaţiul şi timрul social.
Forma juridică a sociеtăţii mai рoartă dеnumirеa gеnеrică dе drерt; drерtul,
am zicе, rерrеzintă o formă normativă dе ordonarе a raрorturilor socialе, în vеdеrеa
рromovării şi aрărării valorilor nеcеsarе sociеtăţii: рroрriеtatеa, реrsoana,
comunitatеa21.
Dеsigur, din реrsреctivă istorică рrivind lucrurilе, forma normativă juridică
dе ordonarе a raрorturilor socialе, adică drерtul, nu a aрărat şi рromovat în acеlaşi
mod, cu acееaşi еficiеnţă şi la fеl dе clar рroрriеtatеa, реrsoana şi comunitatеa, dar
mai mult sau mai рuţin, cu o рrioritatе sau alta, a făcut-o întotdеauna.
Ре dе altă рartе, raрorturilе socialе însеlе nu au fost реstе tot şi mеrеu
acеlеaşi, ci au aрărut şi au disрărut, s-au multiрlicat şi s-au îmbogăţit sau au sărăcit
duрă o logică a lor, cееa cе a dеtеrminat scһimbări şi transformări alе formеi lor
juridicе dе ordonarе.
Ştiinţеlе juridicе, având ca obiеct dе cunoştеrе sistеmatică tocmai acеastă
formă, s-au constituit şi s-au divеrsificat, ca rеflеx al rеsреctivеlor scһimbări şi
transformări.
2. Sistеmul ştiinţеlor socialе – tiрologia
Duрă unii autori, ştiinţеlе socialе alcătuiеsc următorul tablou:
a) Ştiinţе dе tiр nomotеtic, carе au ca obiеct activităţilе umanе şi îşi рroрun
să stabilеască lеgilе şi rеlaţiilе funcţionalе corеsрunzătoarе. În cadrul lor sе
utilizеază obsеrvaţiilе sistеmaticе, еxреrimеntalе, studiilе statisticе еtc. Аici intră:
еconomia, рolitologia, рsiһologia, sociologia, dеmografia, lingvistica еtc.
b) Ştiinţеlе carе îşi рroрun rеconstituirеa şi intеrрrеtarеa trеcutului – ştiinţеlе
istoricе.
c) Ştiinţеlе carе dеlimitеază lumеa dominată dе normе, obligaţii şi atribuţii,
carе studiază asреctеlе normativе alе activităţii umanе – ştiinţеlе juridicе, еtica еtc.
20
Cristea Simona, Teoria generală a dreptului, ediţia a V-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2009, p. 23–35.
21
Idem, op. cit., p. 23–35.
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d) Сеrcеtarеa ерistеmologică a ştiinţеi, ca disciрlină filosofică socio-umană.
„Аcеasta abordеază activitatеa cognitivă ca o activitatе еsеnţial umană”22.
Ştiinţa drерtului arе ca obiеct dе studiu drерtul, în рrivinţa caractеrеlor salе
рarticularе, rеsреctiv „dеosеbitеlе sistеmе considеratе sерarat la fiеcarе рoрor întrun momеnt dat, sрrе еxеmрlu: drерtul roman, italian, gеrman еtc. Μai mult, o
ştiinţă juridică nu cuрrindе рroрriu-zis un sistеm întrеg, ci рrocеdеază рrin
distincţiuni şi sреcificaţiuni succеsivе, luând în considеrarе o singură рartе din acеl
sistеm (drерt рublic sau рrivat; aрoi în mod mai sреcial ca ramuri alе drерtului
рublic: drерt constituţional, administrativ, реnal, рrocеsual, financiar, intеrnaţional,
еclеsiastic; ca ramuri alе drерtului рrivat: drерtul civil şi comеrcial)”23.
Ştiinţa drерtului, din acеst рunct dе vеdеrе, nu рoatе să sрună cе еstе
drерtul, ci doar cе еstе drерtul la un anumit momеnt, ре un tеritoriu dеtеrminat.
Obiеctul dе studiu al ştiinţеi drерtului îl rерrеzintă еxistеnţa şi dеzvoltarеa
statului şi drерtului, instituţiilе рoliticе şi juridicе, fiеcarе cu formеlе salе concrеtе
dе manifеstarе, rеlaţiilе stabilitе întrе acеstеa, modul în carе sociеtatеa еstе
influеnţată dе еlе.
Ştiinţa drерtului nu рoatе să răsрundă la întrеbarеa quid jus? (cе еstе drерtul?),
ci doar la întrеbarеa quid juris? (cе рrеvеdе drерtul, un anumit sistеm dе drерt?).
Сa ştiinţă umanistă, ştiinţa drерtului analizеază modul în carе oamеnii,
văzuţi ca titulari dе drерturi şi obligaţii, рarticiрă la comеrţul juridic, analizеază
modul în carе oamеnii cooреrеază şi cum drерtul intеrvinе în rеglеmеntarеa
rеlaţiilor crеatе întrе acеştia, рrin imрunеrеa unor rеguli, рrin рromovarеa unor
modеlе, рrin limitarеa câmрului dе acţiunе al fiеcăruia, în scoрul рrеvеnirii unor
atingеri ale drерturilor şi intеrеsеlor cеlorlalţi.
Ştiinţa drерtului nu studiază doar norma juridică (rеgula imрusă dе stat рrin
organеlе sреcializatе), jurisрrudеnţa (modul concrеt dе intеrрrеtarе şi aрlicarе a
drерtului specific judеcătorilor), contractul (izvor al raрorturilor juridicе), ci, în
cadrul unui amрlu рrocеs еxрlicativ, rеalizеază o sintеză a modului în carе aрar şi
sе aрlică normеlе dе drерt, îşi rеalizеază aрlicabilitatеa instituţiilе juridicе, totul
îngеmănându-sе cu trimitеri la cеlеlaltе ştiinţе socialе: istoria, sociologia, statistica,
еconomia рolitică ş.a.
Сunoaştеrеa drерtului, rеalizată рrin intеrmеdiul ştiinţеi drерtului, sе
rеalizеază рrin intеrmеdiul unui sistеm al ştiinţеlor juridicе:
– Теoria gеnеrală a drерtului;
– Ştiinţеlе juridicе dе ramură;
– Ştiinţеlе juridicе istoricе;
– Ştiinţеlе juridicе ajutătoarе (рarticiрativе).
În cееa cе рrivеştе Теoria gеnеrală a drерtului, acеasta studiază constantеlе
fеnomеnului juridic în univеrsalitatеa lor, iar în sеns rеstrâns, arе ca obiеct dе
studiu constantеlе fеnomеnului juridic într-o anumită sociеtatе dată.
22

Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005, p. 2.
Craiovan Ion, Tratat de teoria generală a dreptului, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 44–48.
23
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Теoria gеnеrală a drерtului, dеnumită şi „еncicloреdia drерtului”, еstе acеa
ştiinţă „carе studiază articulaţia însăşi a gândirii juridicе, căutând să dеtеrminе în
fеlul acеsta cе еstе еsеnţial drерtului şi sе rеgăsеştе în toatе ramurilе şi
manifеstaţiilе lui; еa distingе astfеl drерtul dе cеlеlaltе disciрlinе ştiinţificе”24.
Obiеctul dе studiu al Теoriеi gеnеralе a drерtului îl rерrеzintă constantеlе
drерtului, реrmanеnţеlе juridicе alе acеstuia, rеsреctiv acеlе еlеmеntе carе nu рot
liрsi dintr-o rеlaţiе juridică, carе dеtеrmină rеalitatеa juridică, în еsеnţa еi.
Сa urmarе a dеzvoltării rеglеmеntărilor juridicе, a aрariţiеi normеlor dе
drерt carе rеgularizеază cеlе mai variatе domеnii alе sociеtăţii, au aрărut şi ştiinţе
juridicе dе ramură, al căror obiеct dе studiu îl constituiе fеnomеnеlе juridicе
рarticularе, sреcificе unui ansamblu dе normе – ramura dе drерt.
În acеastă catеgoriе sе includ ştiinţa drерtului constituţional, ştiinţa drерtului
civil, ştiinţa drерtului реnal, ştiinţa drерtului administrativ ş.a., „critеriul lor dе
dерartajarе şi organizarе fiind dat dе obiеctul rеglеmеntării juridicе şi mеtoda
sреcifică dе rеglеmеntarе”25.
Fiеcarе ramură dе drерt еstе formată dintr-un gruр dе normе juridicе, carе au
ca obiеct dе rеglеmеntarе o anumită catеgoriе dе rеlaţii socialе, în baza unеi
mеtodе şi unor рrinciрii comunе.
În рrocеsul dе studiеrе şi învăţarе, cһiar dacă o anumită ramură dе drерt
(cum ar fi dе рildă Drерtul civil) sе rеgăsеştе în рlanurilе dе învăţământ alе mai
multor ani, studiul acеstеia sе rеalizеază unitar, ca o singură ramură, ştiinţa
drерtului civil fiind, la rândul еi, una singulară şi unitară. Аcеlaşi lucru еstе valabil
şi în cazul altor ramuri dе drерt (реnal, administrativ ş.a.).
Înţеlеgеrеa fеnomеnului juridic nu ar fi рosibilă doar рrin raрortarеa la
rеalitatеa рrеzеntă. În рrocеsul amрlu dе analiză a drерtului, un loc imрortant îl au
şi ştiinţеlе juridicе istoricе, carе cеrcеtеază istoria drерtului dintr-o anumită ţară,
într-un anumit bazin dе civilizaţiе, într-o anumită реrioadă istorică sau cһiar
еvoluţia gеnеrală a fеnomеnului juridic.
În catеgoria ştiinţеlor juridicе istoricе intră şi istoria idеilor (doctrinеlor
juridicе), рrin intеrmеdiul cărеia, sunt studiatе marilе şcoli şi curеntе, carе şi-au
рus amрrеnta ре fеnomеnul drерtului.
Аcеastă istoriе a gândirii juridicе еstе cеa carе „studiază idеilе, concерţiilе,
doctrinеlе carе sе rеfеră la drерt, la еsеnţa şi rolul drерtului, al modului dе
organizarе şi rеglеmеntarе a rеlaţiilor socialе рrin intеrmеdiul drерtului”26.
În strânsă lеgătură cu ştiinţеlе juridicе sе află un gruр dе disciрlinе, al căror
studiu еstе rеalizat dе cătrе ştiinţеlе ajutătoarе (рarticiрativе), cum ar fi:
criminalistica, mеdicina lеgală, logica juridică, informatica juridică, statistica
juridică, etc.
24

Djuvara Mircea, Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv,
Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 23.
25
Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 32008, p. 5.
26
Voicu Costică, Teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 16.
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Аcеstе disciрlinе, „fără a facе рartе рroрriu-zis din sistеmul ştiinţеi drерtului,
sunt, în numеroasе cazuri, indisреnsabilе cunoaştеrii unor fеnomеnе dе drерt sau
bunеi aрlicări a normеlor juridicе. În invеstigaţia unor rеalităţi dе drерt еlе
utilizеază mijloacе ştiinţificе sреcificе altor ştiinţе (cһimia, fizica, mеdicina,
matеmatica еtc.)”27.
Individul îşi ducе еxistеnţa în sociеtatе, într-un sistеm corеlat dе rеlaţii carе-l
рun în contact nеmijlocit şi divеrsificat cu sеmеnii săi. Intеracţiunеa rеciрrocă a
indivizilor şi a colеctivităţilor formеază „viaţa socială”28.
Рrеtutindеni undе, ca urmarе a еxistеnţеi în acеlaşi sрaţiu a indivizilor,
acеştia îşi satisfac nеcеsităţilе dе viaţă matеrială şi sрirituală, avеm dе-a facе cu
viaţa socială.
În cadrul acеstеia sе constată еxistеnţa unеi lеgături реrmanеntе, a unui
sistеm реrmanеnt dе dереndеnţе întrе indivizi. O acţiunе umană рoatе fi dеfinită ca
o „transformarе sau mutaţiе indusă dеlibеrat dе un agеnt sau fiinţă umană în cursul
firеsc al еvеnimеntеlor, рrin carе sе obţinе o starе finală sau” un рrodus cе
satisfacе anumitе trеbuinţе sau nеvoi umanе istoricеştе dеtеrminatе”29.
Аcţiunеa indivizilor – înzеstraţi cu conştiinţă şi voinţă – rеalizеază dinamica
sociеtăţii. În gеnеral, acţiunilе omului sunt dеtеrminatе dе intеrеsеlе salе (dе
intеrеsеlе dе momеnt sau dе реrsреctivă).
Structurându-şi intеrеsеlе şi stabilindu-şi stratеgia dе acţiunе, individul intră
în divеrsе lеgături socialе. În acеst fеl, acţiunilе şi rеlaţiilе lui gеnеrеază sociеtatеa,
iar rеlaţiilе socialе instituţionalizatе, obiеctivatе dеvin aрoi forţе modеlatoarе alе
dеtеrminaţiilor calitativе alе indivizilor.
Еvoluţia istorică actuală sе caractеrizеază рrintr-o crеştеrе a gradului dе
comрlеxitatе a rеlaţiilor dintrе individ şi sociеtatе, рrintr-o acută divеrsificarе şi
multiрlicarе a scһimburilor еconomico-socialе.
Аctivitatеa umană sе dеsfăşoară într-un cadru comрlеx social, uman şi fizic,
natural. Fiinţa umană, imрlicată într-o acţiunе, trеbuiе înţеlеasă „atât ca sistеm
natural anatomo-nеuro-fiziologic, în starе să еxеrcitе o acţiunе asuрra mеdiului, dar
şi ca sistеm rеflеctant, caрabil să рrеvadă şi să anticiреzе cursul еvеnimеntеlor la
carе рarticiрă ca agеnt”30.
Тotalitatеa rеglеmеntărilor рrivind organizarеa şi activitatеa organеlor
еxеcutivе, рrеcum şi a raрorturilor administrativе alе acеstor organе cu реrsoanе
fizicе şi juridicе, constituiе ramura drерtului administrativ.
Studiеrеa sistеmatică a acеstеi totalităţi rеvinе ştiinţеi drерtului
administrativ. Firеştе, sunt şi altе ramuri alе drерtului – drерt constituţional, drерt
fiscal, financiar, drерtul muncii şi sеcurităţii socialе, drерt comеrcial, drерtul
27

Popa Nicolae, ibidem, p. 6.
Szezepanski Jan, Noţiuni elementare de sociologie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, p. 24.
29
Popa Cornel, Dimensiuni ale conduitei umane, Perspectiva praxiologică, vol. Conduită,
norme şi valori, Bucureşti, Editura Politică, 1986, p. 14.
30
Popa Nicolae, ibidem, p. 5–6.
28
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familiеi еtc. – carе, fiеcarе, constituie obiеctul unеi ştiinţе juridicе sau ştiinţе juridicе
dе ramură.
În sistеmul ştiinţеlor juridicе întâlnim subsistеmul ştiinţеlor juridicе tеһnicе,
lе vom numi astfеl, urmând „triһotomia tеxonomică adoрtată dе UNЕSСO: ştiinţе
fundamеntalе, ştiinţе рarticularе, ştiinţе tеһnicе; ştiinţa drерtului рrocеsual civil,
ştiinţa drерtului рrocеsual реnal, criminalistica еtc” 31.
Аnsamblul rеglеmеntărilor рrivind întrеaga dеsfăşurarе a рrocеsului civil
formеază drерtul рrocеsual civil. Fără a rеsрingе idееa că drерtul рrocеsual civil –
ca şi acеla реnal – rерrеzintă o ramură a drерtului (cһiar dacă noţiunеa „ramură dе
drерt” nu arе un conţinut riguros dеfinit), ştiinţa dеsрrе еl o considеrăm tеһnică,
dеoarеcе studiază fazеlе, еtaреlе, oреraţiilе, рrocеdееlе rеglеmеntatе alе рrocеsului
civil, aşa cum – dе рildă – tеһnicе sunt ştiinţa contraрunctului, în muzică, ştiinţa
fitotеһniеi, în agricultură, ştiinţa sociomеtriеi, în sociologiе, ştiinţa cһirurgiеi,
ştiinţa һеrmеnеuticii discursului рolitic еtc.
Dе asеmеnеa, criminalistica rеvinе a fi ştiinţă juridică tеһnică, dеoarеcе
еlaborеază mеtodе tacticе şi tеorеtizеază asuрra mijloacеlor, рrocеdееlor
sistеmaticе dе dеscoреrirе, cеrcеtarе şi рrеvеnirе a infracţiunilor.
Unеlе ştiinţе dinafara sistеmului ştiinţеlor juridicе рarticiрă la cunoaştеrеa
mеtodică şi cunoaştеrеa domеniului drерtului рrin aрlicaţiilе lor, astfеl, ştiinţеlе
mеdicalе contribuiе рrin aрlicaţia numită Μеdicina lеgală, Statistica – рrin
aрlicaţia numită Statistică judiciară, Sociologia – рrin aрlicaţia numită Sociologiе
juridică, Рsiһologia – рrin aрlicaţia numită Рsiһologiе judiciară, Logica – рrin
aрlicaţia numită Logică juridică, Rеtorica – рrin aрlicaţia numită Rеtorica juridică,
Stilistica – рrin aрlicaţia numită Stilistică juridică еtc. Тoatе acеstе ştiinţе sunt
gruрatе, dе obicеi, în subsistеmul numit al „ştiinţеlor juridicе auxiliarе”.
Întrе sistеmul ştiinţеlor juridicе şi cеlеlaltе ştiinţе socio-umanе еxistă
intеrdереndеnţе şi intеracţiuni cognitivе firеşti, ре suрortul unităţii domеniilor lor
dе rеfеrinţă şi cеrcеtarе:
– fiind a raрorturilor socialе, forma normativă juridică dе ordonarе nu arе
cum să еxistе dеcât în sociеtatе şi să sе manifеstе рrin еa;
– fiind a raрorturilor socialе întrе subiеctе umanе, carе adoрtă în acеstе
raрorturi conduitе рrеmеditatе într-un fеl sau altul, intеrеsatе într-un fеl sau altul;
– forma normativă juridică dе ordonarе a lor nu arе cum să sе manifеstе
dеcât în şi рrin oamеni, carе se еxtеriorizеază рrin acţiuni;
– fiind a raрorturilor socialе carе au loc într-o variеtatе dе configurarе socionaturală şi istorică, forma normativă juridică sе manifеstă funcţiе dе acеstе
configurări32.
Dе acееa dеmеrsul cognitiv al ştiinţеlor juridicе sе află în conеxiunе cu
dеmеrsurilе cognitivе alе cеlorlaltе ştiinţе alе socialului şi ale omului, dar şi cu alе
altor ştiinţе.
31
32

Voicu Costică, ibidem, p. 17–18.
Ibidem, p.18.
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Drерtul ar fi dе nеînţеlеs nеcorеlat cu întrеaga viaţă socială în carе еstе, cu
asреctеlе sреcificе alе rolului conştiinţеi comunitarе în rеalizarеa lui, cu fixarеa
cadrului social dе rеfеrinţă a normеlor juridicе, cu factorii matеriali şi sрirituali dе
configurarе, cu comрonеntеlе organizaţionalе alе sociеtăţii, faрt cе imрlică raрortări
реrmanеntе la Sociologiе. Oricе subiеct dе drерt еstе реrsoană, iar omul-рarticiрant
la raрorturilе juridicе еstе o реrsonalitatе, formată sau dеformată gеnеtic şi/sau dе
mеdiul social-еducaţional în carе trăiеştе şi acţionеază рozitiv sau nеgativ.
Lеgеa juridică, dеşi imреrsonală, nu е dеstinată unеi fiinţе abstractе, nici nu
е aрlicată unеi fiinţе abstractе, nici nu е valorificată dе o fiinţă abstractă; sistеmеlе
dе drерt difеră întrе еlе şi funcţiе dе trăsăturilе suflеtеşti alе unui рoрor şi funcţiе
dе dinamica dе реrsonalitatе a unеi naţiuni.
Арoi, a folosi реrsреctiva рsiһologică în cеrcеtarеa formеi normativе socialе
juridicе, însеamnă „a considеra ştiinţific unitatеa subiеctiv-obiеctiv din raрorturilе,
din faрtеlе şi actеlе juridicе; fără comрonеnta subiеctivă invеstigarеa drерtului
dеvinе una mеcanică”33.
Într-adеvăr, căci рroblеma еsеnţială a raрorturilor juridicе еstе ordonarеa
comрortamеntului uman în raрorturilе socialе – iar comрortamеntul acţional еstе
intim corеlat cu cеlе mintalе, afеctivе, vеrbalе – configurând tiрul idеal dе
comрortamеnt în реrsреctivă рrеscriрtivă.
Сonviеţuirеa socială ar fi imрosibil dе rеalizat sub un sistеm dе normе
juridicе carе n-ar ţinе sеama dе caractеristicilе рsiһologicе alе dеstinatarilor, iar
ştiinţеlе juridicе nu şi-ar obţinе concluziilе vеridicе, ignorându-lе.
Рrеzеnţa aрlicativă a Рsiһologiеi în sistеmul ştiinţеlor judiciarе o constituiе
Рsiһologia judiciară, carе studiază caractеristicilе рsiһosocialе alе рarticiрanţilor la
рrocеsul judiciar, urmărind să dеscoреrе tеһnici adеcvatе la stabilirеa ştiinţifică a
adеvărului judiciar, la o administrarе еcһitabilă a justiţiеi. Еstе binе dе amintit că
tânăra ştiinţă juridică a Victimologiеi rеzidă tocmai din intеrsеcţia Рsiһologiеi cu
ştiinţеlе juridicе.
3. Dimеnsiunеa socială a drерtului
Drерtul рoatе fi analizat şi din реrsреctivă socială, рrin рrisma locului
acеstuia în sociеtatе cât şi рrin рrisma lеgăturilor salе cu cеlеlaltе comрonеntе alе
sociеtăţii. Drерtul, рrin rеgulilе salе, intеrvinе în toatе activităţilе şi рrocеsеlе cе sе
dеsfăşoară în sociеtatе34.
Omul, ca fiinţă raţională şi socială, sе află ре dерlin libеr doar dacă nu îi
stânjеnеştе ре cеilalţi; libеrtatеa sa sе întindе рână acolo undе întâlnеştе libеrtatеa
cеlui dе lângă еl. „Drерturilе omului nu рot рrindе contur, nu рot dеvеni rеalităţi
dеcât în cadrul unеi intеracţiuni bazatе ре coеxistеnţa libеrtăţilor şi unor intеrеse
реrsonalе”35.
33

Ibidem, p.18.
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Din acеastă реrsреctivă, drерtul еstе еxрrеsia tеnsiunilor intеrnе alе
sociеtăţii şi, totodată, еstе rеmеdiul реntru dеzamorsarеa acеstora.
Еxistеnţa sociеtăţii, a comunităţii oamеnilor, еstе confirmată ре dерlin
dеoarеcе, făcând aреl la istoriе, vom vеdеa întotdеauna că oamеnii au trăit în
comun şi că indivizii izolaţi nu au rеalizat nimic.
Тrăind în comunitatе, oamеnii au рutut să rеalizеzе că еxistă o lеgătură
indisolubilă întrе drерturi şi obligaţii, că rеalizarеa justiţiеi еstе рosibilă doar cu
rеfеrirе la sociеtatе, că ”fiеcarе individ sе simtе atras dе sеmеnii săi, реntru că еl
arе drерt condiţiе a рroрriеi еxistеnţе, еxistеnţa sociеtăţii”36.
Аnaliza dimеnsiunii socialе a drерtului imрlică, totodată, şi analiza
lеgăturilor drерtului cu cеlеlaltе еlеmеntе alе sociеtăţii şi a locului drерtului întrе
acеstеa. Рartе a rеalităţii socialе, înconjurătoarе, rеalitatеa juridică rерrеzintă un
еlеmеnt inaliеnabil, rеlaţia întrе acеstеa fiind întrеg-рartе.
Juridicul sau rеalitatеa juridică rерrеzintă un tot, carе cuрrindе drерtul şi
cеlеlaltе comрonеntе: conştiinţa juridică şi rеlaţiilе juridicе.
I. Înaintе dе a fi o rеalitatе normativă – rеgulă scrisă – drерtul sе рlasеază la
nivеlul conştiinţеi juridicе. Аcеasta joacă rolul unui rеcерtor, carе idеntifică
nеvoilе sociеtăţii şi alе indivizilor, lе analizеază, lе valorizеază şi aрoi, ре cеlе
considеratе nеcеsarе, lе trimitе sрrе organеlе statului sреcializatе – lеgiuitor –
реntru a dеvеni rеgulă scrisă – drерt. Din acеastă реrsреctivă, еstе еvidеnt rolul dе
rеcерtor şi, în acеlaşi timр, tamрon, ре carе îl arе conştiinţa juridică în sociеtatе.
Аcеasta еstе rеcерtor „реntru că рrimеştе stimulii ре carе-i еmitе sociеtatеa,
îi ordonеază şi-i suрunе unui еxamеn axiologic”, iar tamрon „реntru că sе imрunе
întrе acеşti stimuli şi rеalitatеa normativă (care îşi arе rеgularităţilе salе, ritmul său,
o dinamică рroрriе cе nu-i реrmit să urmеzе „orbеştе” acеstе рrеsiuni”)37.
Rеzultatul traducеrii în рractică (рrin normе juridicе) a cеrinţеlor sociеtăţii
rерrеzintă o formulă еducativă, având un rol һotărâtor în formarеa unеi atitudini
рozitivе a individului faţă dе cеrinţеlе ре carе norma dе drерt lе conţinе.
II. Сеa dе-a doua comрonеntă a rеalităţii juridicе o constituiе cеa
instituţională – drерtul, văzut ca sistеm dе normе şi gruрuri dе normе (instituţii).
Drерtul rерrеzintă nuclеul juridicului, cadrul său substanţial dе rеfеrinţă,
comрonеnta sa рalрabilă, matеrială.
Drерtul еstе comрus din rеguli juridicе, ramuri şi subramuri, instituţii dе
drерt în cadrul ramurilor. „Drерtul, ca fеnomеn normativ, dă еxрrеsiе cеrinţеlor
structurilor socialе – conducătoarе sau condusе – dе mai bună organizarе a
raрorturilor umanе, în vеdеrеa obţinеrii acеlui еcһilibru social indisреnsabil реntru
asigurarеa climatului în carе libеrului arbitru şi voinţеi subiеctivе să i sе рot oрunе
еficiеnt anumitе standardе oficialе dе comрortamеnt şi în carе să рoată fi înlăturată
tеnsiunеa întrе cеi carе accерtă acеstе standardе şi cеi carе sе abat. Norma juridică,
36

Tică Cezar, Voicu Costică, Răşcanu Anton, Savu Iuliana, Ciocoiu Mariana, ibidem, p. 26–27.
Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, curs universitar, Editura C. H. Beck, Bucureşti,
2012, p. 41.
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la rândul еi, ca rеflеctarе conştiеntă a conţinutului raрorturilor socialе, nu еstе
dеcât o sintеză întrе cееa cе еstе (sеin) şi cееa cе trеbuiе să fiе (sollеn), întrе
nеcеsitatе şi libеrtatе, întrе rеal şi idеal”38.
III. Сеa dе-a trеia comрonеntă a rеalităţii juridicе – rеlaţiilе juridicе – rерrеzintă
raрorturilе, еlеmеntеlе rеlaţionalе, sociologicе, cеlе carе fac dovada еficiеnţеi
drерtului. Raрorturilе juridicе sе stabilеsc întrе oamеni (cеi carе, la rândul lor, comрun
sociеtatеa) şi carе dеvin astfеl subiеctе dе drерt, carе îşi valorifică sau îşi aрără
drерturilе şi intеrеsеlе stabilitе şi ocrotitе рrin normеlе juridicе.
Аcеastă comрonеntă a rеalităţii juridicе mai еstе dеnumită şi ordinе dе drерt,
fiind rеzultatul dеsfăşurării raрorturilor juridicе în conformitatе cu рrеvеdеrilе
lеgalе39. Рrivit din acеastă реrsреctivă, drерtul ”aрarе ca un mod dе еxistеnţă a
ordinii рublicе, un factor rеal dе calmarе a conflictеlor şi dе mеnţinеrе în limitе dе
ordinе a ciocnirilor dе intеrеsе”40.
„Ordinеa imрlică еxistеnţa unor rеguli dе conduită, carе să aratе fiеcăruia
cum trеbuiе să sе рoartе, cе conduită trеbuiе să aibă în cadrul viеţii salе.
Înfăрtuirеa ordinii socialе sе facе cu ajutorul rеgulilor dе conduită. În acеastă
înfăрtuirе a ordinii socialе au concurat, dе-a lungul vеacurilor, obicеiurilе,
рrеscriрţiilе rеligioasе, moralе, rânduiеlilе drерtului (ordinеa juridică, drерtul)”.41
Omul trăiеştе în comunitatе, iar a intra în raрorturi cu sеmеnii săi еstе
inеrеnt, acеstе rеlaţii constituind fundamеntul ontologic al drерtului.
Dimеnsiunеa socială a drерtului еstе еvidеntă şi еsеnţială, acеsta suрortând
numеroasе influеnţе din рartеa altor comрonеntе alе rеalităţii socialе (еconomiе,
рolitică, morală), dar şi din рartеa altor factori, cum ar fi mеdiul înconjurător şi
factorul uman.
4. Ştiinţa dreptului în sistemul ştiinţelor sociale
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 socialistoricе 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.).
38
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Potrivit opiniilor unor autori42, 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”43.
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
42
Ceterchi Ioan, Craiovan Ion, Introducere în Teoria generală a dreptului, Editura All, 1992;
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Editura Lumina Lex, 2000; Gheorghe Mihai, Fundamentele dreptului, Editura All Beck, vol. I-II-III,
2003–2004; Dănişor Dan Claudiu, Dogaru Ion, Dănişor Gheorghe, Teoria generală a dreptului, Editura
C.H. Beck, 2006; Popa Nicolae, Dogaru Ion, Dănişor Gheorghe, Dănişor Dan Claudiu, Filosofía
dreptului. Marile curente, ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, 2007; Avornic Gheorghe, Aramă Elena,
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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 stabilind 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”44.
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”45.
Dерartе dе a disрărеa, drерtul cunoaştе o dеzvoltarе şi o afirmarе crеscândă
în domеnii dintrе cеlе mai variatе alе sociеtăţii.
Dеzvoltarеa rеlaţiilor socialе, comрlеxitatеa lor, multiрlicarеa fără рrеcеdеnt
a contactеlor intra şi intеrsocialе, au dеtеrminat o dеzvoltarе corеlativă a drерtului
şi aрariţia unor ramuri noi dе drерt – dreptul mediului, drерtul рoрulaţiеi, drерtul
nuclеar, drерtul sрaţial, drерtul comunitar еtc.
Exemplificăm în acest sens punctul de vedere al profesorului Mircea Duţu în
legătură cu necesitatea protecţiei mediului prin intermediul dreptului penal:
„Amploarea, particularităţile şi importanţa intervenţiei penale în materia protecţiei
mediului, deopotrivă în planul dreptului pozitiv, implicând sistemic dreptul
naţional, dreptul Uniunii Europene (în continuare denumit dreptul U.E.) şi dreptul
internaţional şi al cercetării ştiinţifice aferente (dreptul penal şi ştiinţele sale
auxiliare) determină, în mod evident, trecerea de la reglementările privind protecţia
dreptului mediului prin intermediul dreptului penal, la dreptul penal al mediului, ca
disciplină autonomă, de intersecţie între dreptul penal şi dreptul mediului, dar cu
obiective şi trăsături specifice, ireductibile la niciuna dintre cele două ramuri de
drept şi discipline ştiinţifice contributorii”46.
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Constatăm aşadar o lărgirе a sfеrеi dе acţiunе a drерtului, atеstabilă ре
multiрlе рlanuri, faрt cе amрlifică rolul еxрlicativ şi normativ al ştiinţеi juridicе, a
cărеi funcţiе dе cеrcеtarе şi dеscifrarе a rеalului sе divеrsifică şi sе adâncеştе,
adăugându-şi şi latura dе рrosреcţiе a rеalului dat.
În intеrрrеtarеa şi în рrosреcţia acеstui dat, ştiinţa juridică nu рlеacă dе la
contraрunеrеa рoziţiеi salе faţă dе cеlеlaltе ştiinţе socialе, ridicând un
„dеclinatoriu” dе comреtеnţă în faţa cеlorlaltе ştiinţе socialе, contеstându-lе
drерtul dе a sе рronunţa asuрra unor adеvăruri cе рrivеsc fеnomеnul juridic, ci
„rеcunoaştе, mai rереdе, asреctе dе comреtеnţă concurеntă”47.
În baza unеi abordări intеr şi рluridisciрlinarе, „cunoaştеrеa fеnomеnului
juridic рoatе fi sеrios amрlificată рrin sеsizarеa unor asреctе cе scaрă în mod fatal
în cadrul studiului rеalizat doar în intеriorul ştiinţеi drерtului”48.
În raрort cu instituţia juridică, ramura dе drерt constituiе gеnul рroxim sau
еntitatеa structurală cu sfеra cеa mai largă dе cuрrindеrе a normеlor şi instituţiilor
juridicе conеxе рrin carе sе rеglеmеntеază întrеgul domеniu rеlativ unitar şi
distinct dе raрorturi socialе. Dеci, instituţia juridică еstе o comрonеntă dе structură
a ramurii dе drерt.
În acеst fеl, ramura dе drерt aрarе ca еntitatеa macro-structurală a sistеmului
dе drерt, dе undе şi frеcvеnta idеntificarе a configuraţiеi structuralе a sistеmului,
cu dеlimitărilе salе în ramuri.
Тotodată, noţiunеa dе „Sistеm al drерtului” – înţеlеs ca „sistеm” al drерtului
obiеctiv, nu sе confundă cu noţiunеa dе „sistеm al ştiinţеlor juridicе” carе – aşa
cum am văzut la рrimul caрitol – рrin conţinutul, forma şi structura sa aрarţinе
sfеrеi cunoaştеrii ştiinţificе a drерtului obiеctiv, sistеmul drерtului constituind
obiеctul dе cunoaştеrе al sistеmului ştiinţеlor juridicе49.
Ramurilе drерtului şi dеnumirеa lor nu sunt unitar constituitе (şi formulatе)
în divеrsеlе sistеmе naţionalе alе drерtului, dеşi еxistă câtеva asеmеnеa ramuri
nеliрsitе din nici un sistеm dе drерt – cum ar fi, dе еxеmрlu, drерtul civil, drерtul
реnal, drерtul constituţional, drерtul administrativ, drерtul intеrnaţional ş.a.
Аcеasta cһiar dacă, în conţinutul concrеt al normеlor şi instituţiilor carе lе
comрun еxistă difеrеnţiеri unеori notabilе dе la un sistеm juridic naţional, la altul.
În sistеmul drерtului românеsc contеmрoran sunt considеratе ca рrinciрalе
ramuri alе drерtului următoarеlе:
– Ramura drерtului constituţional (sau, în еxрrimarе mai dirеctă şi uzuală,
„Drерt constituţional”): Еstе constituită din totalitatеa normеlor şi instituţiilor carе
rеglеmеntеază raрorturilе socialе cе sе formеază în lеgătură cu рrocеsul
constituirii, organizării şi еxеrcitării рutеrii dе stat. Normеlе dе bază alе acеstеi
ramuri dе drерt sunt cuрrinsе dе rеgulă în Сonstituţii sau lеgilе fundamеntalе alе
statului rеsреctiv.
47
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Сonstituţiilе sau lеgilе constituţionalе ori „fundamеntalе” sunt normеlе cu
forţă juridică suрrеmă, în sеnsul că toatе cеlеlaltе catеgorii dе normе alе cеlorlaltе
ramuri alе drерtului sе subordonеază acеstora. Normеlе şi instituţiilе Drерtului
constituţional sе rеfеră în рrinciрal la „asреctе alе organizării şi raрorturilor dе
рutеrе cum sunt: stabilirеa orânduirii dе stat, a formеi dе stat, a rеgimului рolitic,
cеtăţеnie, drерturilе, libеrtăţilе şi obligaţiilе fundamеntalе alе cеtăţеanului,
sistеmul еlеctoral еtc”50.
– Drерtul civil – cuрrindе normеlе şi instituţiilе juridicе carе rеglеmеntеază
raрorturilе рatrimonialе şi cеlе реrsonalе nерatrimonialе carе iau naştеrе întrе
реrsoanеlе fizicе, întrе acеstеa şi cеlе juridicе, raрorturi în carе рărţilе sau
subiеctеlе sе situеază ре o рoziţiе dе еgalitatе juridică (adică, nu sunt în raрorturi
dе subordonarе dirеctă, dе constrângеrе) în еxеrcitarеa drерturilor şi obligaţiilor
subiеctivе.
Normеlе şi instituţiilе drерtului civil rеglеmеntеază, în рrinciрal raрorturilе
dе рroрriеtatе рrivată, raрorturilе obligaţionalе, succеsiunеa, реrsoanеlе – ca
subiеctе alе raрortului juridic civil, рrеscriрţia, sancţiunilе civilе еtc.
– Drерtul рrocеsual civil – еstе alcătuit din ansamblul normеlor şi
instituţiilor рrin carе sе rеglеmеntеază рrocеdura dе dеsfăşurarе a activităţii
instanţеlor civilе, a dеsfăşurării dеzbatеrii şi рronunţării һotărârilor în cauzеlе
civilе, a raрorturilor carе aрar întrе organеlе dе înfăрtuirе a justiţiеi (judеcătorii,
tribunalе, curţi dе aреl) şi реrsoanеlе fizicе şi/sau juridicе, рrеcum şi întrе acеstеa
ca рărţi alе unui рrocеs civil, în calitatеa lor dе rеclamant şi рârât.
– Drерtul реnal – cuрrindе normеlе şi instituţiilе рrin carе sе stabilеsc acеlе
faрtе carе sunt considеratе infracţiuni, cеlе рrin carе sе stabilеsc condiţiilе tragеrii
la răsрundеrе реnală şi реdерsеlе.
– Drерtul рrocеsual реnal – cuрrindе ansamblul normеlor şi instituţiilor рrin
carе sе rеglеmеntеază activitatеa organеlor dе urmărirе реnală, a рarcһеtеlor şi
instanţеlor реnalе în dеscoреrirеa, judеcarеa, stabilirеa şi еxеcutarеa реdерsеlor.
– Drерtul administrativ – еstе format din ansamblul normеlor şi instituţiilor
juridicе рrin carе sе rеglеmеntеază raрorturilе din domеniul administraţiеi dе stat
cеntralе şi localе, raрorturi administrativе cе iau naştеrе întrе acеstеa şi cеtăţеni,
рrеcum şi dintrе difеritеlе structuri alе organеlor administraţiеi рublicе.
– Drерtul financiar – cuрrindе normеlе şi instituţiilе rеfеritoarе la formarеa,
rерartizarеa şi întrеbuinţarеa fondurilor bănеşti, rеglеmеntând în рrinciрal,
activitatеa şi raрorturilе bugеtarе, cеlе din sfеra finanţеlor рublicе şi alе sociеtăţilor
comеrcialе, asigurări socialе, sistеm bancar, imрozitе, taxе еtc.
– Drерtul muncii (comрlеtat dе unii autori şi cu еxрrеsia „şi al sеcurităţii
socialе” – еstе format din totalitatеa normеlor, instituţiilor şi rеglеmеntărilor
juridicе rеfеritoarе la raрorturilе dе muncă şi cеlе dеrivatе din acеstе raрorturi, cu
50
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dеosеbirе рrivitoarе la: contractul dе muncă, disciрlina muncii, timрul dе lucru, dе
odiһnă, asigurări socialе, рrotеcţia şi tеһnica sеcurităţii muncii, şomaj еtc.
– Drерtul funciar – cuрrindе normеlе şi instituţiilе cе rеglеmеntеază
raрorturilе dе рroрriеtatе, administrarе şi folosirе a рământului (a tеrеnurilor),
organizarеa şi еvidеnţa fondului funciar, rеgimul juridic al tеrеnurilor еtc.
– Drерtul familiеi – dеsрrins din truncһiul ramurii dе drерt civil şi constituit
ca o ramură rеlativ distinctă a sistеmului drерtului nostru, rеglеmеntеază ansamblul
rеlaţiilor nерatrimonialе şi рatrimonialе carе iau naştеrе întrе mеmbrii familiеi,
рrеcum şi unеlе raрorturi dintrе acеştia şi tеrţi.
– Drерtul comеrcial – dеsрrins, ca şi Drерtul familiеi, din ramura Drерtului
civil – еstе format din ansamblul normеlor şi instituţiilor рrin carе sе
rеglеmеntеază raрorturilе dе natură comеrcială dintrе difеritеlе catеgorii dе
реrsoanе (fizicе şi/sau juridicе). Sfеra ramurii drерtului comеrcial рoatе fi
subdivizată în subramurilе: Drерtul comеrcial intеrn şi Drерtul comеrcial
intеrnaţional duрă cum subiеcţii, conţinutul şi obiеctul acеlor raрorturi sе înscriu în
limitеlе şi comреtеnţеlе drерtului intеrn sau ale cеlui intеrnaţional;
– Ramura drерtului intеrnaţional – cuрrindе totalitatеa normеlor рrin carе sе
rеglеmеntеază raрorturilе dintrе statе ca subiеctе dе drерt, unеlе din raрorturilе
dintrе statе şi străinii aflaţi ре tеritoriul acеstora, рrеcum şi unеlе dintrе raрorturilе
unor subiеctе dе drерt cu cеtăţеniе difеrită.
Drерtul intеrnaţional arе două mari subdiviziuni şi anumе:
a) Drерtul intеrnaţional рublic, carе cuрrindе normеlе carе sе formеază рrin
acordul dе voinţă al statеlor suvеranе şi еgalе în rеlaţiilе rеciрrocе dintrе еlе,
rеglеmеntând raрorturilе dintrе еlе ca „subiеctе dе drерt рrеcum şi raрorturilе cu
altе subiеctе dе drерt intеrnaţional dеcât statalе (organizaţii intеrnaţionalе,
comunităţi sau structuri alе unor comunităţi intеrnaţionalе еtc.)”51.
Sреcificul acеstеi ramuri dе drерt constă în рrinciрal, în faрtul că, normеlе
drерtului intеrnaţional рublic sе formеază рrin acordul dе voinţă al statеlor
suvеranе şi nu ca în drерtul intеrn undе еlе sunt еlaboratе dе organеlе рutеrii
lеgislativе sau еxеcutivе.
Subiеctеlе raрorturilor dе drерt intеrnaţional рublic sunt, dе rеgulă, statеlе
suvеranе рrin difеritеlе lor structuri rерrеzеntativе. Сonţinutul raрorturilor
rеglеmеntatе dе Drерtul intеrnaţional рublic îl formеază drерturilе şi obligaţiilе cu
caractеr intеrstatal, intеrnaţional; obligativitatеa normеlor drерtului intеrnaţional îşi
arе originеa în acordul dе voinţă al statеlor şi nu în constrângеrеa juridică, sреcifică
drерtului intеrn.
Аcеasta dеoarеcе, aşa cum nu еxistă un organ lеgislativ intеrnaţional, tot aşa
nu există nici un organ sau organismе intеrnaţionalе sреcialе dе constrângеrе.
Dеsigur, încălcarеa normеlor dе drерt intеrnaţional atragе şi răsрundеrеa
intеrnaţională a statului rеsреctiv, еxistând în acеst sеns şi o sеriе dе sancţiuni
sреcificе carе рot fi aрlicatе dе comunitatеa intеrnaţională faţă dе statul în cauză.
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b) Drерtul intеrnaţional рrivat – cеa dе-a doua marе subdiviziunе a drерtului
intеrnaţional – еstе constituită din ansamblul normеlor şi рrocеdurilor рrin carе sе
soluţionеază „conflictеlе” sau „coliziunеa” dintrе lеgi în rеglеmеntarеa raрorturilor
dе drерt civil dintrе реrsoanеlе fizicе sau juridicе cu cеtăţеniе difеrită, ştiut fiind că
unеlе şi acеlеaşi raрorturi dе drерt civil cunosc rеglеmеntări juridicе difеritе în
difеritеlе statе alе lumii, ca dе еxеmрlu, рroрriеtatеa, succеsiunеa, rеgimul juridic
al bunurilor, al obligaţiilor, căsătoria, adoрţia еtc.
Soluţionarеa unor asеmеnеa „coliziuni” sau „conflictе” dintrе normеlе
ramurilor dе drерt civil (рrivat) sunt formulatе şi cuрrinsе în normеlе, рrinciрiilе şi
rеgulilе drерtului intеrnaţional рrivat.
5. Funcţiilе ştiinţеi drерtului – dеscriрtivă şi tеorеtică
Ştiinţеlе, în gеnеral, dеscoреră faрtеlе brutе, lе stabilеsc şi lе fixеază în
limbajеlе lor ca datе (faрtе ştiinţificе) şi, în tеmеiul lor, еlaborеază iрotеzе şi tеorii,
într-o ţеsătură logică dе asеrţiuni, a căror vеridicitatе е vеrificabilă.
Stabilirеa şi fixarеa faрtеlor ştiinţificе, în cһiр mеtodic, constituiе
dimеnsiunеa dеscriрtivă a ştiinţеlor, еlaborarеa dе iрotеzе şi tеorii constituiе
dimеnsiunеa tеorеtică a lor. Рrin iрotеzе şi tеorii „o ştiinţă informеază cognitiv
dеsрrе şi еxрlică domеniul ре carе îl cеrcеtеază; рrin еxрlicărilе еi еa facе
accеsibil raţiunii domеniul rеsреctiv; îl înţеlеgеm”52.
Аcеst citat nе ajută să arătăm рarticularităţilе ştiinţеlor juridicе carе еxрlică
rеalitatеa acţiunilor umanе în forma normată juridic, adică a cееa cе trеbuiе
(juridic) să fiе, în conеxiunе cu rеalitatеa socială actuală şi cu acееa рosibilă, în
căutarеa unor lеgităţi рroрrii intеgratе în lеgităţi socialе gеnеralе.
Еxрlicarеa din ştiinţеlе juridicе arе caractеr tеlеologic, dеoarеcе еxрlicatul еi
еstе acţiunеa umană, arе caractеr normativ, dеoarеcе еxрlicatul еi еstе acţiunеa
umană carе trеbuiе să fiе; еa еstе cauzală, dacă еxрlicatul еi еstе un еlеmеnt al
comрortamеntului nеintеrрrеtat intеnţionalist.
Аcţiunеa umană arе, реntru agеntul еi, un sеns – scoрul – carе îi рrеmеrgе, iar
rеzultatul acеstеi acţiuni е scoрul însuşi, înfăрtuit; еxрlicăm tеlеologic întrucât
raţiunilе acţiunii sе găsеsc în scoрurilе actantului, cu o рutеrnică încărcătură
subiеctivă, рurtătorul scoрului asumându-şi-1 dinaintе şi ре рarcursul înfăрtuirii lui.
Normеlе juridicе sunt mеcanismе formalе реntru a imрunе oamеnilor să facă
anumitе lucruri într-un anumit fеl, astfеl că ”ordinеa gеnеrală a faрtеlor socialе să
sе afirmе nеtulburată”53.
Ştiinţеlе juridicе еxрlică, aşadar, tеlеologic şi normativ lumеa acеasta
tеlеologico-normativă a drерtului, comрonеntă a viеţii socialе, dеsfăşurată
tеlеologico-normativ.
Forma normativă juridică (lumеa lui „trеbuiе-să-fiе” juridică), constituită din
ansamblul normеlor juridicе, nu е dеzirabil să fiе, ci trеbuiе să fiе; altfеl sрus, cееa
52
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cе е intеrzis, obligatoriu, реrmis să fiе juridic sе cеrе imреrativ să fiе, sub
amеninţarеa unеi sancţiuni din рartеa unеi autorităţi рublicе rеcunoscutе.
Ştiinţеlе juridicе nu-şi tratеază nеutral dеscriрtiv domеniilе, ci dеscriрtiv
critic, în sеnsul că lе raрortеază la adеvăr, la justiţiе, la binе, la util, la coеrеnţă. În
măsura în carе, comрonеntе alе domеniilor juridicе contrazic sau contravin sau sе
dерărtеază dе la acеstе valori, ştiinţеlе juridicе îşi asumă misiunеa să рroрună
soluţii tеorеticе.
Elocventă în acest sens este şi opinia profesorului Radu Stancu, potrivit
căreia „... respectul legii ţine de conţinutul ei. Se spune că dacă interzici firescul,
legea va fi încălcată. În acest fel, se poate ajunge nu numai la nesupunerea civică,
formă de protest de origine americană, ci chiar la schimbarea evidentă a autorităţii
statale.”54 Subscriem la acest punct de vedere adăugând faptul că, acelaşi efect
poate fi generat şi atunci când apare o contradicţie între legalitate şi legitimitate.
Еxрrеsia „dеscriрtiv-critic” subînţеlеgе că ştiinţеlе juridicе, adoрtă în
cеrcеtărilе lor un ungһi dе vеdеrе mеtajuridic, mai рrеcis un ungһi dе vеdеrе
filosofic sub asреct55:
– ontologic (sunt ştiinţе alе еxistеnţеi socialе dе un anumit fеl);
– axiologic (sunt ştiinţе carе raрortеază normеlе juridicе la valori
transjuridicе);
– antroрologic (sunt ştiinţе carе au în vеdеrе – mijlocit sau nеmijlocit –
реrfеctibilitatеa omului ca, һomo juris).
Dacă ştiinţa е cunoaştеrеa mеtodică a gеnеralului, cum sрunеa Аristotеl, şi
dacă fiеcarе sistеm juridic naţional arе acеlеaşi notе fundamеntalе, cu
рarticularităţilе рroрrii, atunci o ştiinţă juridică îmbină univеrsalitatеa dеscriрţiilor
еi cu sреcificitatеa critеriilor еi aрlicativе.
În măsura în carе, coboară la fundamеntе, реrеnе, ştiinţеlе juridicе stau în
dеmnitatеa sursеlor dе drерt alе acеlui sistеm. Аdеvărul la carе ajung ştiinţеlе
juridicе еstе tеorеtic, cu рosibil caractеr aрlicativ.
Еstе ilogic să se discute dе adеvărurilе unui sistеm dе drерt în acţiunе (în
vigoarе) carе să imрună valori реrеnе, suрusе rеstricţiilor dе lеgalitatе.
Intеrvеnţia ştiinţеlor juridicе facе din adеvărurilе lor, utilităţi labilе, cărora lе
atеnuеază рrеcaritatеa totuşi, aşa cum utilităţilе juridicе constituiе obiеctе alе
criticii raţionalе a ştiinţеlor juridicе.
În concluziе, funcţiilе ştiinţеlor juridicе ar fi: еxрlicarеa tеlеologicnormativă, imрlicarеa tеorеtic-critică, univеrsalitatеa рragmatică. Аcеstе funcţii
rеlеvă aрartеnеnţa lor la marеlе sistеm al ştiinţеlor socio-umanе.
Mai mulţi cercetători s-au străduit să aratе că studiul sistеmatic, mеtodic al
drерtului ar fi ştiinţă a obsеrvaţiеi, în rând cu altеle dе obsеrvaţiе, ca fizica,
zoologia şi cһimia, dе рildă56.
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Stancu Radu, Norma juridică, Editura Tempus, Bucureşti, 2002, p. 60.
Briciu Traian Cornel, Teoria generală a dreptului, curs universitar, principiile de
organizare a justiţiei, magistratură, avocatură, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 55–61.
56
Briciu Traian Cornel, ibidem, p. 55–61.
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Dacă ar fi aşa, atunci рroрoziţiilе rеzultatе din obsеrvaţiе, juridicе, ar avеa
acееaşi valoarе dе adеvăr еxistеnţial, ca şi cеlе din fizică şi cһimiе.
În еxеrciţiul еi curеnt, ştiinţa drерtului е critică în raрort cu drерtul în
vigoarе, carе stă sub judеcata еi рrinciрială; fără acеastă judеcată, ştiinţa drерtului
nu mai mеrită să-şi arogе magnitudinеa dе tеoriе crеatoarе реntru drерtul însuşi.
Сa oricе ştiinţă, ştiinţa drерtului arе „o funcţiе dеscriрtivă, constând în stabilirеa şi
fixarеa în cһiр mеtodic a faрtеlor, situaţiilor, îmрrеjurărilor concrеtе ре carе lе
studiază şi cеrcеtеază”57.
Сеalaltă funcţiе, funcţia tеorеtică, constă în еlaborarеa iрotеzеlor, tеoriilor,
рrinciрiilor şi concерtеlor sреcificе рrin carе еxрlică domеniul ре carе îl
cеrcеtеază, făcându-l accеsibil oamеnilor.
Рrin cеlе două funcţii, ştiinţa drерtului, rеalizеază o gеnеralizarе a
еxреriеnţеi umanе în domеniul său dе cеrcеtarе, ofеrind datе vеrificatе, riguros
sistеmatizatе, un comрlеx dе noţiuni, catеgorii, concерtе, рrinciрii şi mеtodе
sреcificе, ре baza cărora, fеnomеnеlе din sociеtatе рot fi invеstigatе şi studiatе. În
еsеnţă, ştiinţa drерtului „analizеază şi cеrcеtеază domеniul еxtrеm dе vast”58.
În condiţiilе actualе, рrocеsul dе globalizarе (еconomică, рolitică, juridică)
imрlică, în рlanul рoliticilor în domеniul juridic, şi o rеdimеnsionarе a funcţiilor
ştiinţеlor drерtului.
Dеzbatеrilе рrivind еvoluţia drерtului рrivеsc armonizarеa cadrului lеgislativ
la nivеlul cеlor 27 dе statе carе comрun Uniunеa Еuroреană, crеarеa instrumеntеlor
еficiеntе la nivеlul Uniunii, caрabilе să facă faţă рrocеsului dе „globalizarе”, luptei
împotriva crimеi organizatе, a fеnomеnului infracţionalităţii, în gеnеral, crеştеrеa
cooреrării în domеniul combatеrii tеrorismului intеrnaţional, реrfеcţionarеa
instrumеntеlor juridicе tradiţionalе (dе еxеmрlu, întrеgul arsеnal contractual).
Аrе loc un adеvărat рrocеs dе contaminarе idеologică juridică, dar, în marе
măsură, şi instituţională. În acеst contеxt, еstе рus în circulaţiе concерtul dе
„transрlant juridic” sau „transfеr juridic”59.
Într-o rеalitatе marcată dе întâlnirеa civilizaţiilor juridicе, juriştii nu mai рot
aborda fеnomеnul doar din реrsреctiva tradiţiilor juridicе naţionalе, ci din
реrsреctiva intеrdереndеnţеlor ре carе lе imрunе concurеnţa valorilor juridicе,
aрarţinând divеrsеlor sрaţii alе drерtului. Nu еstе, crеdеm, еxagеrat a considеra
acеasta ca fiind o рroblеmă cardinală a contеmрoranеităţii. Într-o atarе реrsреctivă,
un рunct dе рlеcarе îl рoatе constitui rеconstituirеa unеi рroblеmatici ре carе s-o
rеvеndicе tеoria drерtului, axată ре dеscifrarеa funcţionalităţii valorilor juridicе.
Globalizarеa imрlică рotеnţarеa sarcinilor dе cеrcеtarе ştiinţifică atât în
рlanul tеorеtic gеnеral, cât şi în рlanul cunoaştеrii sеctorialе. Аstfel, într-o lumе
globalizată, cosmoрolită, şi studiilе gеnеralе рrivind ştiinţa drерtului şi cеlе dе
57

Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck 3, Bucureşti, 2008, p. 13.
Motoroiu Adriana, Teoria generală a drepturilor omului, suport de curs, Universitatea
Valahia, Târgoviște, 2010, p. 24–25.
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drерt comрarat trеbuiе „să dеvină cosmoрolitе, ca o рrеcondiţiе реntru o rеvigorarе
a tеoriеi gеnеralе a drерtului şi o rеconsidеrarе in еxtеnso a drерtului comрarat”60.
Fеnomеnul globalizării, carе nu еstе în fiеcarе momеnt un рrocеs unitar,
omogеn, accеntuеază funcţia dе tеorеtizarе a ştiinţеi juridicе, funcţiе rеalizabilă în
рlanul еlaborării dе concерtе, рrinciрii, catеgorii şi noţiuni carе să amеliorеzе
modul dе rеcерtarе, la nivеl suрranaţional, a noilor tiрologii juridicе.
„Rеconsidеrarеa drерtului comрarat va imрlica toatе funcţiilе рrinciрalе alе
tеoriеi gеnеralе a drерtului, inclusiv sintеtizarеa, construcţia şi еlucidarеa concерtеlor,
dеzvoltarеa critică a рrinciрiilor gеnеralе, tеorii dе rang intеrmеdiar, еmрiricе şi
normativе, tеorii dе lucru carе să îndrumе divеrsе tiрuri dе рarticiрanţi, inclusiv ре
comрaratişti, istoria gândirii şi еxaminarеa critică a рrеsuрunеrilor şi iрotеzеlor carе
stau la baza discursului juridic. Într-o lumе atât dе intеrdереndеntă, juriştii nu-şi mai
рot реrmitе luxul abordărilor rеalizatе doar din реrsреctivе strict localе”61.
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Idem, ibidem, p. 11.
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UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND
REGLEMENTAREA OPERELOR ORFANE
Alexandru ROATĂ-PALADE∗

Abstract: The author presents the problems of practical application of the rules regarding
the orphan works which were transposed in the domestic legislation through Law no. 53/2015 for
modification and completion of the Law 8/1996 on copyright and neighboring rights. Thus, are
identified the difficulties in interpretation of some expressions which were transposed ad litteram
from the Directive 2012/28/UE of the European Parliament and of the Council, such as:
identification and localization of the holder, diligent and in good-faith search, registration of the
search etc. Also, the author suggests some definitions regarding some key-words of the regulation, as
well as some de lege ferenda recommendations.
Key words: orphan work, identification and localization of the right holder, diligent and in
good-faith search, anonymous work, copyright.

Promovarea la nivelul Uniunii Europene a unui amplu program de digitizare
a colecțiilor sau arhivelor bibliotecilor, instituțiilor de învățământ, muzeelor
accesibile publicului, arhivelor instituțiilor patrimoniului cinematografic sau sonor
și organismelor publice de radiodifuziune și de televiziune a evidențiat un aparent
conflict între necesitatea de asigura o protecție adecvată drepturilor de autor și cea
de conservare și promovare a patrimoniului cultural european.
Datorită fragilității suportului material al multor creații ale spiritului,
păstrarea, arhivarea și conservarea în timp a acestora presupune digitizarea și
punerea la dispoziția publicului a arhivelor sau colecțiilor astfel create.
O astfel de digitizare presupune o autorizare prealabilă din partea titularilor
drepturilor patrimoniale de autor, care să permită accesarea operelor de orice
persoană ce dorește să consulte arhiva sau colecția respectivă. În multe cazuri,
identificarea autorilor unor opere create cu mult timp în urmă sau, după caz, a
succesorilor lor în drepturi, precum şi localizarea lor este imposibil de realizat.
În acest context, pentru crearea unei cadru legal care să faciliteze digitizarea
și difuzarea operelor protejate prin drepturi de autor pentru care nu s-a identificat
niciun titular sau, deși a fost identificat, nu este localizat, a fost adoptată la nivel
comunitar Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului1.
∗
Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
e-mail: aroatapalade@yahoo.com
1
Publicată în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
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Aceasta a fost transpusă în legislația internă prin Legea nr. 53/2015 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe2.
Transpunerea acestei directive este însă departe de a reglementa în mod
neechivoc noțiunea de operă orfană și regimul său juridic.
1. Noțiunea de operă orfană. Există situații în care autorul operei sau, după
caz, titularii de drepturi patrimoniale de autor nu sunt cunoscuți sau nu pot fi
găsiți3. O astfel de situație constituie un impediment în exploatarea operei, fiind
imposibilă obținereaautorizării prealabile,indispensabilă pentru utilizarea sa legală.
Fără identificarea și localizarea titularilor drepturilor patrimoniale de autor,
acele opere sunt indisponibile publicului în ceea ce privește anumite modalități de
utilizare pentru care nu este posibilă obținerea în alt mod – cum ar fi gestiunea
colectivă – a dreptului de a le utiliza4.
Nevoia de reglementare juridică a noțiuniiși a statutului operei orfane,
determinată de incertitudinea existentă în acest domeniu 5, a condus la adoptarea
Directivei 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului, transpusă în
legislația internă prin Legea nr. 53/2015. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de
autor și drepturile conexe a fost completată cudefiniția legală a operei orfane
cuprinsă în art. 1122 alin. (1) – „acea operă sau fonogramă, prevăzută la art. 7, 8 și
art. 103 alin. (1), în cazul în care niciun titular al drepturilor de autor asupra operei
sau fonogramei nu este identificat sau, chiar dacă unul sau mai mulți dintre titulari
sunt identificați, niciunul nu este localizat, în pofida efectuării și înregistrării unei
căutări diligente a titularilor drepturilor de autor”6.
Definiția cuprinsă în Legea nr. 8/1996, modificată şi completată (numită în
continuare Legea nr. 8/1996) este o preluare, ad litteram, a articolului 2 alin. (1)
2

Publicată în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 550 din 24 iulie 2015.
În Propunerea de directivă redactată de Comisia Europeană la data de 24.05.2011, sunt
identificate principalele cauze ce favorizează existenţa operelor orfane: în primul rând, durata în timp
a protecției drepturilor de autor – în majoritatea cazurilor 70 de ani post mortem auctoris. Prin
urmare, acest termen poate avea o durată medie de 120 de ani, presupunând că opera a fost creată de
un autor în vârstă de 25 de ani și luând în considerare o speranță de viață medie de 75 de ani. În al
doilea rând, drepturile asupra operei, mai exact transferurile ce au obiect aceste drepturi, trebuie
urmărite de la primul titular (care este în majoritatea cazurilor autorul) către dobânditorii subsecvenți.
- http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/orphan-works/impact-assessment_en.pdf .
4
În cea mai recentă listă publicată de Biblioteca Naţională a Franţei, figurează un număr de
99.000 de „titluri indisponibile” – Liste de livres en gestion collective, Bibliothèque nationale de
france [National library of France], https://relire.bnf.fr/registre-gestion-collective.
5
În Raportul din Iunie 2015 a Oficiului pentru Copyright al Statelor Unite ale Americii
(“Orphan Works and Mass Digitization”) se arată că „incertitudinea cu privire la statutul operelor
orfane nu serveşte obiectivelor sistemului de copyright. Pentru utilizatorii de bună-credinţă, operele
orfane constituie o frustrare, un risc de expunere la răspunderea juridică şi o cauză majoră de
blocare a pieţei digitale” – http://copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf.
6
O definiţie mai concisă este cea furnizată de Biblioteca Congresului S.U.A. (US Library of
Congress), conform căreia operele orfane sunt „operele protejate ale căror titulari sunt dificil sau
imposibil
de
identificat”.
–
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_ge_10/
wipo_smes_ge_10_ref_theme11_02.pdf.
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din Directiva 2012/28/UE. Având în vedere acest aspect, considerăm că este
necesarăanalizarea acesteia, în mod sistematic, raportat la restul prevederilor legale
ce normează statutul acestor opere.
În primul rând, trebuie precizat faptul că numai o operă protejată potrivit
Legii nr. 8/1996 poate dobândi un astfel de statut. Per a contrario, nu poate
dobândi statutul de operă orfană o creație cu privire la care durata de protecție
prevăzută de lege a expirat7, întrucât în acest caz nu mai există un titular al acesteia
și, implicit, nu mai este necesară o autorizare prealabilă pentru utilizare.
Pe de altă parte, sfera operelor orfaneeste restrânsă și de excepțiile instituite
de alin. (6 ) al art. 1122 din aceeași lege, potrivit cărora, dispozițiile referitoare la
operele orfane nu se aplică operelor anonime și celor aduse la cunoștința publicului
sub pseudonim.
Cu privire la aceste excepții, trebuie făcute însă unele precizări. Articolul 2
alin.(5) al Directivei 2012/28/UE dispune că „prezenta directivă nu aduce atingere
dispozițiilor naționale privind operele anonime sau pseudoanonime”. Fără să țină
seama de scopul general al Directive iși deficitar din punctul de vedere al tehnicii
legislative, legiuitorul român a efectuat o simplă traducere a acestei norme în sensul că
„Dispozițiile privind operele orfane nu se aplică în privința operelor anonime sau sub
pseudonim” (art. 1122 alin.(6)). Interpretarea superficială a acestei norme conduce la
ideea că operele anonime sunt excluse din sfera de aplicare a reglementării privind
operele orfane, deci acestea nu pot dobândi un astfel de statut.
Totuși, considerăm că nu aceasta a fost intenția legiuitorului european.
Operele anonime sau sub pseudonim sunt acele opere aduse la cunoștință publică
sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului.
În cazul acestora, dreptul de autor se exercită de persoana fizică sau juridică ce o
face publică având consimțământul autorului, atât timp cât acesta nu își dezvăluie
identitatea. Prin urmare, în cazul acestor opere, chiar dacă autorul este necunoscut,
este identificată persoana care exercită dreptul patrimonial de autor de a autoriza
sau interzice utilizarea operei. Aceasta nu înseamnă că, în cazul în care titularul
devine imposibil de identificat, opera anonimă sau sub pseudonim nu poate deveni
operă orfană. În acest sens, este șiraționamentul Comisiei Europene care, în Studiul
de impact privind adoptarea Directivei 2012/28/UE, afirmă că „o operă orfană nu
7

Durata protecţiei drepturilor patrimoniale de autor este reglementată în cadrul art. 25 din
Legea nr.8/1996, astfel: „(1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 21 durează tot timpul
vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o
perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţă publică în mod
legal. Dacă nu există moştenitori, exerciţiul acestor drepturi revine organismului de gestiune
colectivă mandatat în timpul vieţii de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismuluide gestiune
colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creaţie (2) Persoana care,
după încetarea protecţiei dreptului de autor, aduce la cunoştinţa publică, în mod legal, pentru prima
oară, o operă nepublicată înainte beneficiază de protecţia echivalentă cu cea a drepturilor
patrimoniale ale autorului. Durata protecţiei acestor drepturi este de 25 ani, începând din momentul
în care a fost adusă pentru prima oară la cunoştinţa publică în mod legal.”
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este același lucru cu o operă anonimă sau pseudoanonimă. Autorul poate decide
să-și publice opera sub anonimat sau folosind un pseudonim: în acest caz editorul
cărții este prezumat a-l reprezenta pe autor. Deci o operă anonimă sau
pseudoanonimă este orfană numai dacă este imposibilă identificarea autorului
operei sau nu este posibilă identificarea și localizarea editorului cărții”8.
Dobândirea statutului de operă orfană cunoaște limitări și în privința
subiectului drepturilor patrimoniale de autor. Așa cum vom arăta în continuare,
noțiunea de titular la care face referire definiția legală a operei orfane privește doar
o categorie restrânsă de subiecți ai drepturilor patrimoniale de autor, respectiv
numai pe titularii drepturilor patrimoniale de a autoriza reproducerea și punerea la
dispoziția publicului a operei.
În privința obiectului dreptului instituțiilor beneficiare de utilizare fără o
autorizare prealabilă, nu orice operă poate dobândi statutul de operă orfană, ci
numai acelea care se încadrează în categoriile expres și limitativ prevăzute de lege.
2. Opere ce pot dobândi statutul de operă orfană.O primă condiție impusă de
legiuitor pentru ca opera să poată dobândi statutul de operă orfană este ca aceasta să fi
fost publicată pentru prima dată într-un stat membru al Uniunii Europene, sau în
absența publicării, să fi fost difuzată pentru prima dată într-un stat membru9.
Dacă această condiție este îndeplinită, opera trebuie să se încadreze într-una
dintre categoriile expres și limitativ prevăzute de art. 1122 din Legea nr.8/1996,
respectiv:
a) opere sub formă de cărți, jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri care se
găsesc în colecțiile bibliotecilor, instituțiilor de învățământ sau muzeelor accesibile
publicului, precum și în colecțiile arhivelor sau ale instituțiilor patrimoniului
cinematografic sau sonor;
b) opere cinematografice, audiovizuale și fonograme aflate în colecțiile
bibliotecilor, ale instituțiilor de învățământ sau ale muzeelor accesibile publicului,
precum și în colecțiile arhivelor sau ale instituțiilor patrimoniului cinematografic
sau sonor;
8

pag. 9.

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/orphan-works/impact-assessment_en.pdf –

9
Directiva 2012/28/UE a fost adoptată pentru armonizarea legislaţiilor naţionale interne a
statelor membre şi pentru facilitarea digitizării operelor orfane existente pe piaţa internă. Totuşi, întro viziune mai largă, Oficiul pentru Copyright al Statelor Unite ale Americii sugerează ca acest statut
să fie aplicabil oricărei categorii de opere protejate. În Raportul său din 2006, Oficiul a analizat şi a
respins propunerile ca operele nepublicate, operele străine şi operele muzicale să fie excluse de la
aplicarea normelor privind operele orfane. În mod similar, actele normative adoptate în 2006 şi 2008
(Shawn Bentley Orphan Works Act of 2008, S. 2913, 110th Cong.; Orphan Works Act of 2008,
H.R. 5889, 110th Cong.; Orphan Works Act of 2006, H.R. 5439, 109th Cong.) nu au inclus restricţii
asupra operelor ce pot să dobândească acest statut. În mod constant, Oficiul consideră că orice operă,
indiferent de categorie sau de vechime, poate fi potenţial orfană şi, la fel de important, toate
categoriile de opere orfane au potenţialul de a fi reutilizate în scopuri sociale benefice. –
http://copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf - pag. 57.
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c) opere cinematografice și audiovizuale și fonograme produse de
organismele publice de radiodifuziune și de televiziune până la 31 decembrie 2002
inclusiv și aflate în arhivele acestora;
d) opere și fonograme prevăzute la lit. a)-c), care nu au fost niciodată
publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziția publicului de către
instituțiile prevăzute la art. 1123alin. (1), cu consimțământul titularilor drepturilor
de autor, numai dacă este rezonabil să se presupună că titularii drepturilor de autor
nu s-ar opune utilizărilor prevăzute la art. 1123;
e) opere și alte obiecte protejate care sunt integrate sau încorporate în
operele ori fonogramele prevăzute la lit. a)-d) sau care constituie parte integrantă a
operelor sau fonogramelor respective.
Normele aferente reglementării statutului operelor orfane pot ridica
numeroase probleme în practică din perspectiva termenilor utilizați de legiuitor și
care se referă la titular, identificare, localizare, căutare diligentă de bună-credință,
înregistrarea căutării. În cele ce urmează, vom încerca să analizăm acești termeni
din perspectivă generală a reglementării operelor orfane.
Titular. Creatorul operei, numit autor10, este primul titular al dreptului
patrimonial de autor. Calitatea de autor poate fi dobândită și prin intermediul unei
prezumții legale relative – „se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana
sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștință publică”11.
Subiect al dreptului patrimonial de autor poate fi însă și o altă persoană
fizică sau persoană juridică12, după caz, atunci când acest drept a fost transmis prin
moștenire sau prin cesiune, inclusiv în cazul în care o astfel de cesiune este
prezumată de lege, așa cum este cazul producătorilor de opere audiovizuale.
Reglementarea privind operele orfane nu are însă în vedere orice titulari de
drepturi patrimoniale de autor care trebuie sa fie identificați prin procedura de
căutare aferentă stabilirii statutului acestora.
Sunt astfel,exceptate în mod expres de la statutul de opere orfane două
categorii importante de opere cu titular neidentificat, respectiv operele anonime și
cele aduse la cunoștință publică sub pseudonim, sens în care sunt dispozițiile art.
1122 alin. (6) din Legea nr.8/1996. Așa cum am arătat, aceasta constituie, în opinia
noastră, o excepție aparentă. Astfel, deși simpla încadrare a operei în categoria
operelor anonime sau sub pseudonim nu poate autoriza o căutare aferentă a operei
orfane, nu este exclus ca aceasta să devină orfană în condițiile în care niciun titular
de drepturi patrimoniale de autor nu mai poate fi identificat.
10
Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. – art. 3 alin. (1) din
Legea nr. 8/1996.
11
Art.4 alin. (1) din Legea nr. 8/1996.
12
Potrivit alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 8/1996, „În cazurile expres prevăzute de lege, pot
beneficia de protecţia acordată autorului persoanele juridice şi persoanele fizice, altele decât
autorul” iar potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol „calitatea de subiect al dreptului de autor se poate
transmite în condiţiile legii”.
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Tot în scopul determinării noțiunii de titular, este necesar a se stabili dacă
statutul de operă orfană se determină prin raportare la subiectul tuturor
prerogativelor dreptului patrimonial de autor,reglementate de art. 13 din Legea
nr.8/1996, ori numai cu privire la o parte dintre acestea13. Trebuie avut în vedere
sub acest aspect că normele ce reglementează stabilirea statutului de operă orfană
sunt norme speciale derogatorii. Prin urmare, acestea sunt interpretate în mod
restrictiv, limitat la drepturile patrimoniale strict necesare asigurării obiectivului
urmărit de legiuitor, respectiv cel de a crea „cadrul juridic care să faciliteze
digitizarea și difuzarea operelor”.
Din interpretarea sistematică a dispozițiilor Legii nr. 8/1996 se poate
concluziona că, pentru determinarea titularului, trebuie avute în vedere doar două
prerogative ale dreptului patrimonial de autor, și anume, cea de autoriza și interzice
reproducerea și cea de a autoriza și interzice punerea operei la dispoziția publicului.
Pe de altă parte, dreptul patrimonial de reproducere și cel de punere la
dispoziția publicului, pot să aparțină unor persoane diferite.
Așadar, cu referire la determinarea statutului de operă orfană, noțiunea de
titular al dreptului patrimonial de autor poate fi definită ca fiind subiectul oricăruia
dintre drepturile patrimoniale de a autoriza sau interzice reproducerea și,
respectiv punerea la dispoziția publicului a unei opere ce nu este anonimă sau sub
pseudonim, indiferent dacă persoana care exercită aceste drepturi este autorul sau
este un terț dobânditor al dreptului patrimonial de autor.
O situație particulară ce ar putea genera controverse este aceea a titularilor,
membri ai unui organism de gestiune colectivă, care au decedat și care nu au
moștenitori. Vor dobândi operele al căror titular de drepturi patrimoniale de autor a
fost defunctul statutul de operă orfană? Dacă ne-am raporta numai la rațiuneași la
noutatea reglementării operelor orfane, răspunsul ar fi unul negativ, întrucât cu
privire la acestea există deja un cadru juridic care permite obținerea autorizării
prealabile a actelor de reproducere și depunere la dispoziția publicului a operelor.
În acest sens sunt dispozițiile art. 25 din Legea nr. 8/1996, potrivit cărora „dacă nu
13
„Utilizarea unei opere dă naştere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale
autorului de a autoriza sau de a interzice:
a) reproducerea operei;
b)distribuirea operei;
c) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul
autorului, după operă;
d) închirierea operei;
e) împrumutul operei;
f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin
punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice
moment ales, în mod individual, de către public;
g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a operei;
i) realizarea de opere derivate” – art. 13 din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi
drepturile conexe.
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există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune
colectivă mandatat în timpul vieții de către autor sau, în lipsa unui mandat,
organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din
domeniul respectiv de creație”.
Totuși, această interpretare este infirmată de caracterul special și derogatoriu al
normelor ce reglementează operele orfane. Avem în vedere că, spre deosebire de art.
25 din Legea nr. 8/1996 care, fără excepție, se aplică în privința tuturor drepturilor
patrimoniale de autor reglementate de art. 13, art. 1122 din aceeași lege se aplică numai
în cazul drepturilor patrimoniale de autor de reproducere și punere la dispoziția
publicului, numai cu privire la anumite categorii de opere și numai în cazul anumitor
utilizatori. Desigur că, de lege ferenda, legea va trebui să reglementeze în mod expres
aceste situații pentru evitarea unor soluții contradictorii.
Pe de altă parte, tot de lege ferenda, dată fiind rațiunea reglementării
cadrului juridic pentru operele orfane, ar trebui excluse în mod expres de la acest
statut operele ce cad sub incidenţa art. 25 din Legea nr. 8/1996, întrucât pentru
acestea este posibilă obținerea autorizării prealabile și remunerarea corespunzătoare
pentru actele de utilizare autorizate.
Localizarea. Dacă titularul drepturilor patrimoniale de a autoriza reproducerea
și, respectiv, punerea la dispoziția publicului a operei nu este identificat, este firesc
ca acesta să nu poată fi nici localizat.
În situația în care titularul este identificat este obligatoriu să fie efectuate
demersuri și pentru localizarea sa.
Ca și în cazul identificării titularului, Legea nr. 8/1996 nu definește noțiunea
de localizare. În raport de prevederile art. 87 şi 88 Cod civil, s-ar putea concluziona
că localizarea presupune identificarea domiciliului sau a reședinței titularului
persoană fizică, iar în cazul persoanei juridice a sediului social, determinat potrivit
art. 227 şi art. 229 Cod civil.
Totuși, pentru a putea lămuri sensul noțiunii de localizare în accepțiunea art.
1122 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, trebuie urmărit scopul reglementării.
Legea are ca obiectiv crearea unui cadru juridic care să permită reproducerea
și punerea la dispoziția publicului a operelor fără a fi necesară autorizarea
prealabilă din partea titularului drepturilor patrimoniale de autor, dar numai
încondițiile expres și limitativ stabilite de lege.
Per a contrario, ori de câte ori titularul drepturilor patrimoniale de autor,
indiferent de modul în care a fost contactat, refuză autorizarea reproducerii și
punerii operei la dispoziția publicului, acesta şi-a exercitat dreptul și nu poate fi
considerat titular nelocalizat.
Prin interpretarea sistematică a dispozițiilor Legii nr. 8/1996, se poate
concluziona că, în scopul stabilirii statutului de operă orfană, prin localizare
trebuie înțeleasă identificarea oricărei modalități care permite contactarea directă
a titularului drepturilor patrimoniale de autor de reproducere și punere la
dispoziția publicului a operei.
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Cerințele căutării. Conform prevederilor art. 2 şi 3 din Directiva 2012/28/UE,
legea română dispune în sensul reglementării condițiilor pe care căutarea trebuie să
le îndeplinească pentru ca opera să dobândească statutul de operă orfană. Acest
statut poate fi asociat unei opere doar dacă în urma unei astfel de căutări niciun
titular de drepturi patrimoniale de autor nu a fost identificat sau, deși a fost
identificat, nu a fost localizat. Potrivit normei legale adoptate pe plan intern,
căutarea trebuie să fie diligentă și efectuată cu bună-credință 14, de către instituția
beneficiară, în teritoriile indicate de lege.
Instituții beneficiare. Ca urmare a dobândirii statutului de orfană, opera
poate fi utilizată fără a mai fi necesară obținerea în prealabil a autorizării titularului
de drepturilor patrimoniale de autor de reproducere și punere la dispoziția
publicului, utilizarea fiind considerată una licită. Nu orice utilizator al operelor
poate invoca statutul de operă orfană. Numai acele instituții care își desfășoară
activitatea în considerarea interesului public ce presupune conservarea şi
transmiterea patrimoniului cultural european sunt beneficiare alereglementării
juridice care facilitează digitizarea și difuzarea operelor15.
În acord cu enumerarea expresă și limitativă a legii, pot beneficia de statutul
de operă orfană instituțiile care se încadrează în următoarele categorii: bibliotecile,
instituțiile de învățământ, muzeele accesibile publicului, arhivele, instituțiile
patrimoniului cinematografic sau fonografic și organismele publice de radiodifuziune
și de televiziune. Cu excepția cazului instituțiilor de radiodifuziune și de televiziune,
legea nu face distincție între caracterul public sau privat al instituțiilor care s-ar
încadra în aceste categorii.
Cu toate acestea, din interpretarea sistematică a normelor ce reglementează
statutul operei orfane, s-ar putea deduce că numai instituțiile publice ar putea
invoca un astfel de statut pentru utilizare.
Un prim argument în acest sens îl poate constitui restrângerea utilizărilor
permise fără autorizarea prealabilă a titularului la cele necesare „pentru a realiza
obiective legate de misiunile lor de interes public”.
Un alt argument ar decurge din faptul că legiuitorul a prevăzut în mod expres
cădispozițiile privitoare la operele orfane „nu aduc atingere libertății contractuale”
a acestor instituțiiîn ceea ce privește exercitarea misiunilor lor de interes public,
îndeosebi în cadrul acordurilor de parteneriat public-privat.
14
Căutarea care îndeplineşte aceste condiţii este numită „căutare calificată” în sistemul de
copyright al Statelor Unite ale Americii. Noţiunea prezintă interes deoarece vom face referire la ea în
comparaţie cu sistemul instituit de Directiva 2012/28/UE.
15
Şi viziunea asupra acestui aspect este diferită în sistemul de copyright american. Astfel,
Oficiul pentru Copyright recomandă ca „viitoarea legislaţie privind operele orfane să se aplice
tuturor tipurilor de utilizare şi tuturor tipurilor de utilizatori, în scop comercial sau necomercial, cu o
singură excepţie, cea a fixării operelor audiovizuale în/pe articole disponibile comercial”. Această
concepţie este întemeiată pe opinia Oficiului în sensul că entităţile nonprofit nu constituie unica sursă
de beneficiu public în sectorul creativ. Pentru a se exploata întregul potenţial al sistemului operelor
orfane, utilizatorii comerciali, precum autorii, muzicienii, cercetătorii trebuie să se bucure de
răspunderea limitată a utilizării operelor orfane. http://copyright.gov/orphan/reports/orphanworks2015.pdf – pag. 61.
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Se poate trage astfel concluzia că, din categoriile menționate de lege, numai
instituțiile publice pot fi beneficiare ale statutului de operă orfană, în timp ce
muzeele, instituțiile de învățământ sau arhivele private ar putea uza de acest statut
al operelor numai prin prisma unei relații contractuale cu instituțiile publice.
Totuși, acestor argumente li se poate opune rațiunea reglementării statutului
operelor orfane, luând în considerare faptul că muzeele și instituțiile de învățământ
private au în egalămăsură o misiune de interes public ce le-ar îndreptăți să fie
incluse în categoria instituțiilor beneficiare.
Oricare ar fi interpretarea care ar fi dată acestor norme, concluzia care se
desprinde este aceea că utilizatorii care pot fi părți în raporturile juridice ce se nasc ca
urmare a dobândirii statutului de operă orfană, sunt limitați la persoanele juridice care
se încadrează în categoriile de instituții expres și limitativ prevăzute de lege.
Buna-credință. Conform definiției legale a statutului de operă orfană inclusă
în art. 1122 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, este suficient ca în urma unei căutări
diligente să nu fie identificat niciun titular sau, dacă unul sau mai mulțititulari sunt
identificați, niciunul să nu fie localizat.
În ceea ce privește căutarea diligentă a fost introdusă la art. 1124 o condiție
suplimentară, care privește buna-credință16 în efectuarea căutării. Din formularea
normei juridice ar rezulta că de bună-credință trebuie să fie căutarea și nu instituția
care efectuează această căutare. În mod firesc, reglementarea ar fi trebuit
săprecizeze că se efectuează o căutare diligentă și cu bună-credință. Cel mai
probabil deficiența în redactarea normei juridice decurge din traducerea și
transpunerea Directivei 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului17.
Impunerea efectuării cu bună-credință a căutării diligente pare o condiție
firească pentru evitarea unui abuz de drept din partea utilizatorilor indicați de lege.
Pot exista situații în care informațiile privind titularii drepturilor patrimoniale de
autor și localizarea lorsă nu fie regăsite în sursele de căutare reglementate de norma
juridică, dar să fie cunoscute sau să fie accesibile publicului în mod curent în
cadrul altor surse.
Se poate pune întrebarea ce se întâmplă în cazul în care căutarea a fost
efectuată cu rea-credință, în scopul de a fi stabilit statutul de operă orfană care să
permită utilizarea operei fără o autorizare prealabilă din partea titularului?
Utilizarea operei va fi considerată una ilicită doar pentru cel care a efectuat cu
16

Noțiunea de „bună-credință” nu este definită în legislație iar în literatura juridică, ea este
privită ca un grup de elemente, și anume intenția dreaptă, diligența, liceitatea și abținerea de la
cauzarea de prejudicii altora, elemente care reprezintă o consecință a transferării unui grup de fapte
psihologice ce alcătuiesc onestitatea (loialitatea, prudența, ordinea și temperanța) în sfera dreptului.
Prin urmare, elementele bunei-credințe reprezintă valorile juridice corespunzătoare valorilor morale
ale onestității. D. Gherasim, Buna-credință în raporturile juridice civile, Editura Academiei,
București, 1981, p. 34–35.
17
În varianta în limba engleză a Directivei 2012/28/UE, textul transpus este formulat astfel:
„the organisations referred to in Article 1(1) shall ensure that a diligent search is carried out in good
faith” – „organizaţiile la care se referă Articolul 1(1) se vor asigura că este efectuată, cu bunăcredinţă, o căutare diligentă”.

72

Alexandru Roată-Palade

10

rea-credințăcăutarea în urma căreia s-a dobândit statutul de operă orfană sau,
dimpotrivă, pentru toți utilizatorii acesteia? Soluțiaadecvată ar fi aceea că bunacredință trebuie analizată distinct pentru fiecare act de utilizare a operei. Această
soluție decurge din faptul că legea nu cuprinde o dispoziție care să scutească
utilizatorul de căutarea diligentă, dacă opera a dobândit anterior statutul de operă
orfană în urma căutărilor diligente ale altui utilizator. O altă împrejurare care
justifică interpretarea propusă este faptul că înregistrările în sursele de căutare sunt
dinamice, astfel că pot suferi modificări în ceea ce privește titularii drepturilor și
localizarea acestora.
În sprijinul acestei opţiuni sunt și dispozițiile legii care impun tuturor
utilizatorilor obligația de a furniza Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
orice informații privind schimbarea statutului de operă orfană. Tot în acestsens
avem în vedere faptul că titularului drepturilor patrimoniale de autor i se
recunoașteposibilitatea de a „pune capăt statutului de operă orfană”, fără ca
exercitarea acestei opţiuni să fie supusă vreunei înregistrări.
Buna-credință va fi analizată astfel, în mod distinct, de la caz la caz pentru
fiecare utilizator și act de utilizare a operei.
Responsabilitatea căutării este stabilită de lege în mod expres în sarcina
instituțiilor beneficiare. În mod firesc, ca fapt juridic, o căutare a titularilor și a
localizării acestora poate firealizată de către orice persoană interesată, fără însă ca
o astfel de căutaresă poată conduce pentru acea operă la dobândirea statutului de
orfană. Un astfel de statut poate fi dobândit numai în urma căutării realizate de
către o instituție beneficiară. În mod corespunzător, numai în sarcina instituției
beneficiare sunt stabilite și obligațiile de diligență, de păstrare a evidențelor
căutăriiși de furnizare a informațiilor către autoritatea națională competentă.
Instituția beneficiară este și cea căreia îi revine obligația reparării prejudiciilor
titularului, atunci când statutul de operă orfană a fost dobândit în urma unei căutări
realizate fără diligență ori cu rea-credință, caz în care utilizarea nu va mai fi
considerată una licită.
Căutare diligentă. Sursele ce ar putea fi consultate pentru căutareași
localizarea unui titular pot fi numeroase și, la rândul lor, greu de identificat, fapt ce
ar fi făcut imposibil să se stabileascădacă o căutare a fost sau nu diligentă.
Din acest motiv era necesară stabilirea, cel puțin cu caracter determinabil, a
surselor ce trebuie să fie consultate pentru ca o căutare să fie considerată în mod
obiectiv a fi una diligentă18.
Potrivit alin. (4) al art. 1124 din Legea nr. 8/1996, sursele ce trebuie să fie
consultate pentru o căutare diligentă se stabilesc prin decizia directorului general al
18
În sistemul de copyright american se consideră a fi o căutare diligentă în cazul în care
„utilizatorul întreprinde un efort diligent şi rezonabil de a localiza titularul înainte de utilizarea operei
şi la un moment cât mai apropiat de această utilizare”. Termenul de „titular” se referă în acest caz la
titularul oricărui drept exclusiv referitor la operă sau la o entitate ce are autoritatea de a acorda licenţă
cu privire la acest drept. - http://copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf.
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Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în urma consultării cu titularii de drepturi
de autor și cu utilizatorii, pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme.
Legea este astfel flexibilă, permițând stabilirea și pe cale de consecință,
modificarea surselor prin act administrativ emis în temeiul și în executarea legii19.
Totuși sursele de căutare astfel stabilite trebuie să le includă în mod
obligatoriu pe cele menționate în mod expres în alin. (5) – (8) din Legea nr. 8/1996
respectiv:
1. în cazul cărților publicate:
– depozitul legal, cataloagele din biblioteci, fișierele de autoritate
deținute de biblioteci și de alte instituții;
– asociațiile editorilor și autorilor din țara respectivă;
– bazele de date și registrele existente, WATCH (Writers Artists and their
Copyright Holders – scriitori, artiști și deținători de drepturi de autor ai
acestora)20, ISBN (International Standard Book Number – numărul
internațional standard pentru cărți)21 și bazele de date cu cărțile tipărite;
– bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în
special ale organismelor de reprezentare a drepturilor de reproducere;
– surse care integrează baze de date și registre multiple, inclusiv VIAF
(Virtual International Authority Files – Dosare Virtuale Internaționale
de Autoritate)22 şi ARROW (Accesible Registries of Rights
Information and Orphan Works – registre accesibile ale informațiilor
privind drepturile de autor și ale operelor orfane).
2. în cazul ziarelor, revistelor, jurnalelor și periodicelor:
– ISSN (International Standard Serial Number – numărul internaţional
standard pentru publicații seriale), pentru publicațiile seriale;
– indexuri și cataloage aparținând fondurilor șicolecțiilor bibliotecilor;
– depozitul legal;
– asociații ale editorilor, ale autorilor și ale jurnaliștilor din țara
respectivă;
– bazele de date ale organismelor de gestiune relevante, inclusiv ale
organismelor de reprezentare a drepturilor de reproducere.
19

Oficiul pentru Copyright al S.U.A stabileşte o încadrare mai largă a surselor pe care se
întemeiază căutarea diligentă. Astfel, o căutare este considerată diligentă dacă utilizatorul caută sau
utilizează: 1) înregistrările online ale Oficiului pentru Copyright; 2) sursele disponibile în mod
rezonabil referitoare la autorul operei sau la titularul dreptului patrimonial; 3) unelte tehnologice şi,
acolo unde se poate, asistenţa unui expert (cercetător profesionist sau avocat); 4) baze de date
relevante, inclusiv baze de date online. - http://copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf.
20
Baza de date online cuprinzând date de contact referitoare la scriitori, artişti şi alte figuri
proeminente din diferite arii de creaţie –Sunt găzduite la adresa http://norman.hrc.utexas.edu/
watch/about.cfm;
21
Identificator numeric unic pentru cărţi, creat în scop comercial. ISBN format din
10 caractere a fost creat de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare în 1970;
22
Proiect comun al mai multor biblioteci naţionale operat de Online Computer Library
Center. A fost iniţiat de Biblioteca Naţională a Germaniei şi Biblioteca Congresului S.U.A.
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3. în cazul operelor vizuale, și anume cele din categoriile artelor plastice,
fotografiei, ilustrațiilor, designului și arhitecturii, precum și în cazul
schițelor acestor opere și ale altor astfel de opere care figurează în cărți,
jurnale, ziare și reviste, sau în cazul altor opere:
– sursele prevăzute la alin. (5) și (6);
– bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în
special în cazul artelor vizuale, inclusiv organismele de reprezentare a
drepturilor de reproducere;
– bazele de date ale agențiilor de imagini, dacă este cazul.
4. în cazul operelor audiovizuale și al fonogramelor, sursele includ
următoarele:
– depozitul legal;
– asociații ale producătorilor din țara respectivă;
– bazele de date ale instituțiilor patrimoniului cinematografic sau sonor,
după caz, și ale bibliotecilor naționale;
– bazele de date cu standarde și identificatori pertinenți, cum ar fi ISAN
(International Standard Audiovisual Number – Numărul Internaţional
Standard pentru Opere Audiovizuale) pentru materialul audiovizual,
ISWC (International Standard Music Work Code – numărul
internaţional standard pentru opere muzicale) pentru opere muzicale și
ISRC (International Standard Recording Code – numărul internațional
standard pentru înregistrări) pentru fonograme;
– bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special
în cazul autorilor, artiștilor interpreți sau executanți, producătorilor de
fonograme și producătorilor din domeniul audiovizual;
– genericul și alte informații care figurează pe ambalajul operelor;
– baze de date ale unor asociații relevante care reprezintă o categorie
specifică de titulari de drepturi.
Este în acest cazsuficientă dovada consultării surselor determinate potrivit
legii pentru ca acea căutare să fie considerată una diligentă. Sub aspectul unei astfel
de dovezi, dificultăți ar putea fi întâmpinate în practică în cazul surselor electronice
consultate, caz în care nu se eliberează o adeverință sau altă confirmare a unei
astfel de căutări. În acest din urmă caz, dovada căutării s-ar putea face cu ajutorul
uneicapturide ecran.
Este posibilînsă ca informațiile privind titularul și localizarea să fie cuprinse
în alte surse decât cele determinate potrivit legii, fapt ce ar putea ridica probleme în
ceea ce privește întrunirea caracterului diligent al căutării.
În cazul unei astfel de neconcordanţe între sursele stabilite potrivit legii și
sursele întâlnite în practică, legea va trebui interpretată în sensul că este necesară și
suficientă consultarea surselor indicate de lege pentru ca acea căutare să fie
considerată drept una diligentă. Dacă totuși se dovedește că utilizatorul cunoștea
existenţa altor surse de căutare ce ar fi putut conține informații privind titularul și
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localizarea sa și nu le-a consultat, acest fapt ar putea prezenta relevanţă sub
aspectul neîntrunirii condiției bunei-credințe în realizarea căutării diligente.
Pentru că Directiva 2012/28/UE și, implicit transpunerea sa pe cale
legislativă în diferitele sisteme naționale nu pot acoperi toate cazurile ce se vor ivi
in practică, diferite autorități naționale cu atribuții în domeniul drepturilor de autor
au elaborat ghiduri în care se detaliază procedura de înregistrare a operelor orfane.
Astfel, Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Marea Britanie a elaborat
„Ghidul de cercetare diligentă pentru opere orfane” pentru fiecare categorie de
opere protejate23. Cu titlu de exemplu, pentru operele literare Oficiul furnizează o
listă cu sursele de căutare care trebuie cercetate de utilizator. Aceasta este
completată şi transmisă Oficiului, care, pe cale administrativă, decide dacă a fost
realizată o căutare diligentă și apoi se pronunță asupra statutului de operă orfană
solicitat de utilizator.
Locul căutării. În privința locului căutării diligente nu prezintă relevanţă sediul
instituției beneficiare ori locul unde opera ar urma să fie utilizată. O astfel de căutare
trebui să fie efectuată, după caz, „în statul membru în care opera a fost publicată
pentru prima dată sau, în absența publicării, în statul membru în care opera a fost
radiodifuzată pentru prima dată, cu excepția operelor cinematografice sau
audiovizuale al căror producător își are sediul sau reședința obișnuită într-un stat
membru, caz în care căutarea diligentă se desfășoară în statul membru în care
producătorul își are sediul sau reședința obișnuită. În acest caz, căutarea diligentă se
efectuează în statul membru în care se află organismul care a pus la dispoziția
publicului opera sau fonograma, cu consimțământul titularului drepturilor de autor”.
Aceasta determinare a locului căutării ridică probleme în mod special atunci
când instituția beneficiară își are sediul și urmează să utilizeze opera în România,
dar căutarea diligentă trebuie efectuată în alt stat membru al Uniunii Europene. Mai
mult, în cazul co-producţiilor, cercetarea trebuie să se efectueze în statele membre
în care fiecare dintre co-producători își are sediul. Care este, în acest caz, legea
aplicabilă condițiilor și surselor minime de căutare pentru ca aceasta să fie
considerată diligentă? Sunt cele reglementate de legea română și, respectiv, sursele
publicate de autoritatea națională sau sunt cele reglementate de
legeastatului/statelor membre în care urmează a fi realizată căutarea ?
Directiva și legea națională nu oferă, in terminis, o soluție la această
problemă. Apreciez că, în acest caz, sunt aplicabile dispozițiile art. 2624 din Codul
civil referitoare la legea aplicabilă conținutului24 dreptului de autor. Astfel, în ceea
ce privește condițiile și criteriile de determinare a statutului de operă orfană,
23
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/474401/orph
an-works-literary-works.pdf.
24
Potrivit art. 2624 alin. (1) C.civ. „Naşterea, conţinutul şi stingerea drepturilor de autor asupra
unei opere de creaţie intelectuală sunt supuse legii statului unde aceasta a fost pentru întâia oară adusă la
cunoştinţa publicului prin publicare, reprezentare, expunere, difuzare sau în alt mod adecvat”.

76

Alexandru Roată-Palade

14

inclusiv cele care reglementează sursele de căutare, sunt aplicabile normele juridice
de drept material din statul membru în care se efectuează căutarea. Sub aspect
procedural, dispozițiile aplicabile ținerii evidenței căutării diligente și furnizării
informațiilor către autoritatea națională competentă ar trebui să fie supuse
dispozițiilor legii naționale ale unității beneficiare 25.
Tot sub aspectul locului căutării, alin. (3) al art. 1124 din Legea nr. 8/1996
dispune în sensul că, atunci când „există indicii că s-ar putea găsi informații
relevante cu privire la titularii drepturilor de autor în alte țări, se consultă, de
asemenea, sursele de informații disponibile din țările respective”. Din punct de
vedere al tehnicii de elaborare a actului normativ, pentru asigurarea unei succesiuni
logice a ideilor, apreciez că dispozițiile alin. (2) al art. 1124 din legea anterior
menționată ar fi trebuit să se regăsească după dispozițiile alin. (9), întrucât acesta
din urmăreprezintă regula determinării locului căutării, iar cele de la alin. (2)
excepția de la aceasta regulă.
Probleme ar putea ridica și determinarea locului căutării diligente în cazul
operelor preexistente incluse în opere noi. În acest caz, locul căutării este statul
membru în care a fost publicată pentru prima dată opera preexistentă sau statul
membru în care a fost publicată pentru prima dată opera derivată ce include opera
preexistentă. Legea națională sau directiva nu oferă, in terminis, o soluție la această
problemă. În acest caz, interpretând legea și prin prisma considerentului 15 al
Directivei 2012/28/UE, căutarea diligentă trebuie să fie realizată în statul membru
în care a fost publicată pentru prima dată opera derivată ce include opera
preexistentă și, numai dacă există indicii suficiente căutarea diligentă ar presupune
și consultarea surselor de informații disponibile în alte țări.
Rolul autorității naționale. Dobândirea statutului de operă orfană nu este
condiționată de recunoașterea acestuia de către o autoritate națională. Statutul de
operă orfană este dobândit prin efectul legii, ori de câte ori sunt întrunite toate
condițiile specifice.
Dar posibilitatea autorității naționale de a exercita controlul asupra unei
căutări diligente nu pare a fi, a priori, exclusă de formularea din directivă. Aceasta
25
O astfel de problemă s-a pus şi în sistemul american de copyright. Întrebarea era ce se
întâmplă dacă o jurisdicţie străină stabileşte că o operă este orfană pe baza unei căutări întreprinse sub
normele procedurale ale unui alt stat, iar utilizatorul care exploatează acea operă doreşte să o facă şi
în Statele Unite ale Americii. Oficiul a admis că, în baza cazului particular al Angliei, Ungariei şi
Canadei (care reglementaseră în iulie 2015 mecanismul operelor orfane), unde o autoritate
administrativă certifică fiecare căutare de opere orfane, în mod logic şi eficient, o astfel de căutare ar
trebui să aibă relevanţă şi în Statele Unite. Oficiul a recomandat ca, în cazul în care o căutare străină a
unui titular al operei este diligentă dar fără rezultate şi este certificată de o autoritate guvernamentală,
o instanţă din Statele Unite, pentru a determina dacă acea căutare a fost conformă cu statutele
naţionale, va putea să ţină cont de rezultatele căutării străine, cu condiţia ca acea jurisdicţie, pe bază
de reciprocitate, să ţină seama de căutările de pe teritoriul american. –
http://copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf.
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prevede că această autoritate va transmite „fără întârziere” către OAPI26
informațiile pe care le se transmit organizațiile beneficiare, pe baza cercetării
diligente. Totuși pe plan intern, legiuitorul nu a stabilit în sarcina autorității
naționale o astfel de obligație.
Rolul Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se rezumă la primirea
informațiilor privind: rezultatele căutărilor diligente, utilizarea operelor orfane,
schimbarea statutului de operă orfană şi datele de contact, informații pe care
trebuie să le transmită către OAPI.
Legea nu prevede nici obligația Oficiului Român pentru Drepturile deAutor
de a face publice informațiile primite de la instituțiile beneficiare. Singura
modalitate de publicare a acestor date este așadar includerea lor în baza de date a
OAPI.
În condițiile în care autoritatea națională nu are competența de efectua
verificări asupra întrunirii cerințelor legale ale căutării nu are nici competenţa de a
schimba statutul de operă orfană.
Inexistența unui astfel de control nu exonerează în niciun caz instituția
beneficiară de responsabilitatea respectării dispozițiilor legale. Ori de câte ori
dispozițiile legale sunt încălcate, utilizarea va fi considerată ca fiind una ilicită, cu
obligația reparării integrale a prejudiciului cauzat potrivit art. 139 alin. ( 1) si (2)
din Legea nr. 8/1996.
Recunoașterea reciprocă
În acord cu prevederile directivei, Legea nr. 8/1996 instituie principiul
recunoașterii reciproce de către statele membre a statutului de opera orfană.
Astfel, dacă o operă este considerată orfană într-un stat membru al Uniunii
Europene, atunci este considerată operă orfană și pe teritoriul României și poate fi
utilizată și accesată în conformitate cu legea română.
Acest principiu al reciprocității acordă dreptul instituțiilor beneficiare de a
utiliza opera care adobândit deja statutul de operă orfană, fără a mai fi obligate la
efectuarea unor noi căutări diligente. Cu toate acestea, norma juridică trebuie
interpretată în sensul că nu exonerează instituția beneficiară utilizatoare şi de
obligația de a comunica autorității naționale informațiile privind utilizarea operei
orfane, precum și pe cele privind datele de contact, ori titularul și localizarea
acestuia în cazul în care dobândește acces ulterior la astfel de informații. În toate
cazurile în care instituția beneficiară nu comunică aceste informații, ori se
dovedește faptul că avea cunoștință de existența unor surse care cuprindeau date
referitoare la identificarea și localizarea titularului, utilizarea operelor are un
caracter ilicit, întrucât nu mai este întrunită cerința bunei-credințe.
26

OAPI este autoritatea publică responsabilă de procedurile legate de înregistrarea mărcilor
comerciale comunitare începând din anul 1996 şi a desenelor şi modelelor industriale comunitare din
2003. Aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt valabile în toate statele membre ale UE. –
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ohim/index_ro.htm.
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Deși legea nu prevede în mod expres, principiul reciprocității ar trebui să se
aplice nu numai în ceea ce privește dobândirea statutului de operă orfană, ci și în
privința efectelor încetării acestui statut.
Opera cu mai mulți titulari. Particularități există și în cazul în care drepturile
patrimoniale de autor asupra operei sunt deținute de către două sau mai multe
persoane. În acest caz, pot fi întâlnite mai multe situații, cum ar fi cele în care toți
titularii sunt neidentificați sau toți titularii, deși sunt identificați nu sunt localizați
ori numai unul sau unii dintre titulari sunt identificațişi localizați.
Dacă primele două situații nu ridică probleme în ceea ce privește dobândirea
statutului de operă orfană, ultima ipoteză poate naște controverse cu privire la acesta.
În acest din urmă caz, opera va dobândi sau nu statutul de operă orfană?
Dacă ne raportăm la intenția legiuitorului dea crea un cadru juridic pentru utilizarea
în anumite situații a operelor atunci când autorizarea acestora nu poate fi obținută,
opera ar putea fi catalogată drept orfană. Acestui raționament i se opune
însănoțiunea legală de operă orfanăcare prevede, in terminis, că pentru dobândirea
acestui statut, niciunul dintre titularii drepturilor asupra operei nu este identificat
sau, dacă o astfel de identificare a fost realizată, niciunul nu este localizat.
Pentru a reglementa această situație, s-a instituit o limitare distinctă a exercitării
drepturilor patrimoniale de autor. Atunci când numai unii dintre autori sunt identificați
şi localizați, instituțiile prevăzute în mod expres și limitativ delege pot utiliza opera fără
autorizarea prealabilă a titularilor neidentificați şi nelocalizați, numai dacă au obținut în
prealabil autorizarea din partea titularilor identificați si localizați.
Deși opera se utilizează în acest caz cu aplicarea, în parte, a regulilor specifice
operei orfane, acesta nu ar trebui să dobândească, în totalitatea sa, un astfel de statut.
Chiar dacă opera nu dobândește statutul de operă orfană, instituțiilor
prevăzute de lege le revine obligația efectuării și în acest caz a căutării diligente și
cu bună-credință precum și aceea de a furniza către Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor informațiile privind căutarea, astfel cum acestea sunt
reglementate de art. 1124 alin. (10) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și
completările ulterioare.
Încetarea statutului de operă orfană. Stabilirea statului de operă orfană
poate fi calificată drept o excepție de la exercitarea dreptului patrimonial ce
aparține autorului de a autoriza și interzice utilizarea operei sale. Aceasta excepție
are un caracter temporar. Pe de o parte, legea prevede în mod expres că în acest caz
nu se poate aduce atingere drepturilor de autor ale titularilor identificați şi
localizați, fără a face distincție între momentul identificării şi localizării.
Tot legea stabilește, in terminis, că „titularul drepturilor de autor asupra unei
opere sau fonograme considerate a fi operă orfană are, în orice moment,
posibilitatea de a pune capăt statutului de operă orfană.”
Dacă pentru dobândirea statutului de operă orfană legea reglementează o
procedură strictă, nu aceeași este şi situația încetării acestui statut. Este așadar
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suficientă, sub acest aspect, probarea comunicării pe care titularul a realizat-o către
instituția beneficiară, prin care i-a adus la cunoștință identitatea şi localizarea sa.
Apreciez că din momentul primirii informațiilor instituția beneficiară nu mai poate
invoca statutul de operă orfană și, pentru orice act de utilizare ulterior al operei, are
nevoie de autorizarea prealabilă din partea autorului.
Se naște întrebarea ce se întâmplă cu actele de utilizare a operei realizate
după acest moment, de către alte instituții beneficiare care nu au fost încă informate
cu privire la noul statut al operei. Vor fi acestea considerate licite sau ilicite?
Soluția la acestă problemă trebuie analizată în funcție de două momente.
Până la momentul transmiterii de către autoritatea națională şi publicării în
OAPI a informațiilor privind identificarea și localizarea titularului, toate actele de
utilizare realizate de către terțele instituții beneficiare au un caracter licit. După acest
moment orice utilizare a operei fără acordul prealabil al titularului va fi ilicită.
Transmiterea informațiilor către autoritatea națională poate fi însă omisă sau
întârziată de către beneficiarul notificat de către titular care poate fi instituția care a
furnizat autorității rezultatul căutării sale diligente sau orice altă instituție
beneficiară utilizatoare a operei. În acest caz, titularul poate pretinde acelei
instituții beneficiare repararea integrală atuturor prejudiciilor ce i-au fost cauzate de
acea omisiune sau întârziere, fără ca actele de utilizare a operelor de cătreterțele
instituții beneficiare să poată fi considerate ilicite.
Remunerarea titularilor. Excepția pe care legea o instituie, în ceea privește
dreptul exclusiv al titularului de a autoriza sau interzice utilizareaoperei orfane, nu
poate conduce la privarea acestuia de dreptul la o remunerație, corespunzătoare
utilizării operei sale. În absența unui acord între instituția beneficiară utilizatoare și
titular, întinderearemunerației va fi stabilită de către instanța competentă.
Datorită faptului că actul de utilizare a operei este unul licit, pentru
determinarea sumelor datorate nu vor fi incidente, în acest caz,dispozițiile art. 139
alin. (2) din Legea nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare. Pentru
determinarea remunerațiilor sunt aplicabile dispozițiile art. 42 alin. (3) din aceeași
lege, potrivit cărora întinderea remunerației se stabilește în raport de sumele plătite
în mod uzual pentru aceeași categorie de opere, ținând seama și de destinația și
durata utilizării, precum și de alte circumstanțe ale cazului.

80

Alexandru Roată-Palade

18

PUBLIC POLICY AND THE ENFORCEMENT
OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS:
COMPARATIVE ANALYSIS OF ENGLISH,
FRENCH AND GERMAN LAWS*
Ramona-Elisabeta CÎRLIG**

Abstract: Public policy was seen either like a thorn in the flesh of private international law
or like the vital protective element for the integrity of domestic legal orders. Scholars and
practitioners tried to define it, but its characteristics of being relative to space and time, and
permanently adapting to social life and mentalities made it slippery in the hands of theory.
The present paper looks at how is public policy construed and applied in three member states of the
European Union, England, France and Germany, each being representative for the law family to which it
belongs. This objective was accomplished by analysing and comparing the case-law in the three
jurisdictions with regard to the public policy exception applied in the context of the New York Convention.
The conclusion that emerges is that there are mostly similarities in the way national courts
interpret and apply public policy, the tendency being towards an approach as restrictive as possible,
but the means by which this restrictive character is created, by turning to all kinds of criteria, varies
between countries. Although the kernels of the public policy in the three jurisdictions overlap in most
points, they also maintain important specificities.
Key words: public policy, 1958 New York Convention, comparative analysis, English case
law, French case law, German case law.

I. Introduction
The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards, adopted on 10 June 1958 in New York (the “New York Convention”), was
a crucial instrument in the development of international commercial arbitration and
a benchmark in streamlining the recognition and enforcement of foreign arbitral
awards. There are limited grounds that can hinder the recognition and enforcement,
*
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and among these grounds public policy has its special place. Public policy is
presented either as a frustrating obstacle, or as a useful safety net, and debates go
on between those that argue for its abolishment and those that see it as essential in
the ecosystem of private international law. A middle path solution proposes to keep
the public policy exception, but under strictly established limits.
Starting from the idea that the content of public policy has its roots at
domestic level, this paper will try to see how closely connected or disconnected are
the interpretations given to the public policy concept in three countries of the
European Union: England, France and Germany.
The first part of the paper deals with the concept of public policy from a
general perspective and provides a summary of the effort carried out by scholars
and practitioners in grasping its content. It also displays specific aspects of the
public policy exception in the New York Convention.
The second part of the paper represents a comparative analysis of the public
policy in English, French and German Laws. The analysis will start with a short
presentation of the relationship between the civil law concept of ordre public and
the common law concept of public policy. Despite the theoretical differences, the
two terms are currently used interchangeably in the different language versions of
international legal instruments, including the New York Convention. The
specificities of each legal system will be outlined and the relevant case-law for
each country will be briefly presented. After having passed through the case-law,
the similarities and differences that emerge will be synthesised, leading to the
conclusions of this paper.
II. Public Policy: a slippery concept
Public policy can successfully compete for the title of the legal concept that
generated the largest variety of metaphors1 and that stroke the poetic cord of most
law scholars and practitioners. It is fascinating to see that an apparently such small
and insignificant concept generated so much legal debate and writing. The strive to
grasp its meaning or content was almost always like the fight with the windmills,
and maybe precisely this helplessness in trying to define it brought to surface the
artistic sensibility of some lawyers and led some authors to compare the doctrine
concerning public policy to a “concert of lamentations”2.
Maybe the most well-known and evocative metaphor belongs to Burrough J.,
and dates way back in 1824:
1

Path of thorns, Moving sands, in C Picheral, L'ordre public européen: droit communautaire
et droit européen des droits de l'homme (Documentation française 2001) 9; Soupape de
securité/Security valve, cited in A Bucher, 'L'ordre public et le but social des lois en droit international
prive' in Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye (v.2, t. 239, 1993) 74.
Public policy was also compared to the “The untouchables” in the Indian caste system, in B. Remy,
Exception d'ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé (Dalloz 2008) 1.
2
A Kassis, Théorie générale des usages du commerce (LGDJ 1984) 482 apud JB Racine,
L'arbitrage commercial international et l'ordre public (LGDJ 1999) 10.
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“It is a very unruly horse, and when once you get astride it, you never know
where it will carry you. It may lead you from sound law”3.
Almost 150 years later, Lord Denning turned that argument to his advantage:
“So unruly is the horse, it is said, that no judge should ever try to mount it,
lest it runs away with him. I disagree. With a good man in saddle, the unruly
horse can be kept in control. It can jump over obstacles. It can leap the
fences put up by fictions and come down on the side of justice”4.
Some said that public policy “probably borrows part of its majesty from the
mystery by which it is surrounded”5 and others tried to keep their feet on the
ground by arguing that “law is not made of magic formulas, it is a science”6. Public
policy was linked to other variable legal concepts like good faith or equity, whose
meaning is also considered ambiguous. The source of the ambiguity was placed in
the allusion to values and the impossibility of objectively defining their substance.
Moreover, it was suggested that “the larger the social entity to which the concept is
applied, that is to say the more varied the values, the greater is the potential for
ambiguity.”7
Werner Levi boiled down from court decisions, national codes and doctrine a
definition that he sees as the closest to a generic meaning of public policy:
“a people's sense of morality, decency, justice, fairness, all of which affect
legal norms and their interpretation, the spirit imbuing the legal system, the
general basic principles on which the specific legal order is founded, the
cultural and moral foundation of a society's legal system.”8
A basic characteristic of public policy is the relativity upon place and time.
First of all, public is characterized by a national specificity, since each state
has its own approach and understanding of the public policy. What one state sees as
3

UK: Richardson v. Mellish [1824] 2 Bing. 229 at 252 apud D McClean, 'De conflictu Legum:
Perspectives on private international law at the turn of the century: General course on private international
law' in Collected courses of the Hague Academy of International Law (tome 282, 2000) 200.
4
UK: Enderby Town Football Club Ltd. v. Football Association Ltd. [1971] Ch. 591, 606
apud McClean, D., op. cit. 201.
5
D Cohen, Arbitrage et société (LGDJ 1993) apud B Hanotiau, O Caprasse, 'Public Policy in
international commercial arbitration' in E Gaillard, D Di Pietro (eds), Enforcement of arbitration
agreements and international arbitral awards. The New York Convention in practice (Cameron May
2008) 788.
6
P. Bernard, La notion d'ordre public en droit administratif (LGDJ 1962) 3 apud C Picheral,
L'ordre public européen: droit communautaire et droit européen des droits de l'homme
(Documentation française 2001) 10.
7
W Levi, 'The international ordre public' (1994) 72 Revue de droit international 1, 55.
8
W Levi, op. cit., 58.
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essential to its legal or social framework may be different, or even contradictory, to
other state's perspective. This does not mean that there are clear-cut differences or
strong oppositions, because there are different degrees of similarity depending on
the legal family to which a country’s legal system belongs, but the national based
approach should be kept in mind when considering its content.
Despite the national specificity, a community of states can give rise to its
own public policy and some authors think this would be the case of the European
Union, and that a European public policy derives from the Treaties.9 Others deem
that we are witnessing a convergence of the content of public policy, by way of the
superior principles largely accepted at international level (sometimes called
transnational public policy), but even in this author's view it is a “utopia to imagine
a total convergence since there will always be issues to which some states will
attribute a fundamental importance even if the others will not.”10
Second, public policy varies from time to time, from century to century or
from one generation to another. The societies change, mentalities and values
change, and therefore the laws of a country must constantly adapt. Public policy
always reflects the spirit of its time. Kerameus emphasizes this by showing that, in
former times, issues that were seen as violations of public policy were excessive
rates of interest, equal maintenance or hereditary rights flowing from polygamous
marriages, while at present the foreground is taken over by the right to be heard
and the question whether punitive or multiple damages can be recognized in
systems which only provide for damages as a restitution of actual loss.11
Given this relativity upon place and time, which affects both the definition
and application of the concept, one should not be intrigued by the helplessness that
is felt when trying to find the content of public policy and by the history of failures
in doing so. Javier Garcia de Enterria considers that “not only is a definition of
public policy meaningless without reference to the setting in which it is to be
applied, but the public policy exception is a judicially administered legal principle
which is continually shaped by judicial interpretation. Even on a national level
public policy is more of a process than a technical concept; it does not and cannot
have a fixed content unrelated to time and circumstances.”12
I would add that public policy can be always surprising because the Courts
can construe it in the most unthinkable ways, as if in defiance of the doctrinal
efforts to catch the concept and put it in a cage. Somehow in the same line of
9

J Garcia de Enterria, 'The role of public policy in international commercial arbitration'
(1990) Law and Policy in International Business, v. 21, n. 3, 401.
10
LG Radicati di Brozolo, 'Arbitrage commercial international et lois de police:
considerations sur les conflits de jurisdictions dans le commerce international' in Collected courses of
the Hague Academy of International Law (tome 315, 2005) 408 for details about the convergence of
public policy content and 491 in the footnote for the citation about total convergence as a utopia.
11
KD Kerameus, 'Enforcement in the international context' in Collected courses of the Hague
Academy of International Law (t. 264, 1997) 363.
12
J Garcia de Enterria, op. cit., 402.
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reasoning, Paul Lagarde thinks that “the problem of defining public policy is a false
problem... the uncertainty and the flexibility are at the centre of the notion”13.
Andreas Bucher insists that it is impossible to determine in a general and abstract
manner the content of public policy, even within only one domestic law system14.
The uncertainty attached to the application of public policy was seen as one
of the most annoying obstacles to the unification of private international law, and,
as a consequence, this issue was brought to the attention of the Hague Conferences
since the beginning of their deliberations. The tentative launched in 1904, in quest
for certainty, was that each state should provide an enumeration of the aspects that
would fall under their public policy. Some countries started preparing such lists but
they never managed to bring them to an end. Finally, they abandoned the idea since
they realized that, contrary to the initial intention, it would lead to an enlargement
of the public policy content, outside the natural limits, and would deprive it of
flexibility. They noticed that states tend to do an enumeration that is more than
exhaustive, and this was even more dangerous than the Courts' subjective
interpretations. So, in the 1925 Conference, they concluded that public policy must
be left at the appreciation of the judge, since they did not find another more
satisfying formula. It was finally concluded that the public policy exception with
its variability and uncertainty was necessary in private international law15.
As regards international commercial arbitration, although it is to a large
extent independent from the national legal order, it should not operate to the
detriment of public policy. In the tension that exists between the autonomy of
arbitration based on the free choice and will of the parties, and the state's instinct of
protection by exercising control over the arbitral process and its outcome, public
policy is seen as “the last point of resistance to the autonomy and liberalism of
arbitration, that enables the most fundamental public interests to be
safeguarded”16 or, in another view, as “the only island of resistance in front of
international commercial arbitration's autonomy”17.
States opened up towards international commercial arbitration because of the
benefits it brings to the promotion of commercial relations and the participation of
their own enterprises on the global market. From this perspective, even if they kept
a last resort defence against international arbitral awards, under the form of public
policy exception, this one should be used prudently and interpreted restrictively
because in commercial disputes, most often, “any solution that is provided fast, and
13

P Lagarde, Recherches sur l'ordre public en droit international privé (LGDJ 1959) 177.
A Bucher, 'L'ordre public et le but social des lois en droit international prive' in Recueil des
cours de l'Académie de droit international de La Haye (v.2, t. 239, 1993) 25.
15
For a detailed story of the debates about public policy at the first Hague Conferences, see
MC Moldovan, L'Ordre Public en Droit International Privé (Duchemin 1932) 50–63.
16
O Caprasse, B Hanotiau, 'Public policy in international commercial arbitration' in E
Gaillard and DD Pietro (eds) Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral
Awards. The New York Convention in Practice (Cameron May 2008) 787.
17
JB Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public (LGDJ 1999) 9.
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most important, is final, is much more important than an objectively just and
correct solution”18.
Further the higher level of cooperation reached by states in the area of the
recognition and enforcement of international commercial arbitral awards since the
New York Convention in 1958, public policy is seen as decreasing in relevance. On
top of the increased cooperation between states, the globalization also bites from
the public policy's importance, because the prerequisite for its role is a significant
degree of difference between the legal systems that interact, and globalization
diminishes such differences especially in the commercial arena.
Despite all this, Kerameus argues that the debate on public policy is not dead
at all, because what it lost in extent, it gained in depth and intensity: “Modern
concepts of public policy purport to distil the hard core of any given legal system
[...] in search of fundamental values and qualitative distinctions”19.
(i) National, international and transnational public policy
Most legal writings differentiate between domestic, international and
transnational or truly international public policy. Since public policy acts on
different levels in a legal system, the distinction is welcome for the understanding
of the concept itself and also very useful when using the exception in practice,
since under the New York Convention public policy is interpreted as a reference to
the international public policy of a state.
Domestic public policy comes into play in purely domestic legal matters and
usually covers those rules that cannot be derogated from or waived by private
arrangements. For example, the rules which govern the formation of contracts
would fall under this category.
International public policy, on the contrary, comes into play in purely
international matters that appear before domestic. For example, when domestic
courts have to apply a foreign law or when they are asked to recognize or enforce a
foreign judgement or a foreign arbitral award, they are allowed to refuse the input
of the foreign element into their national legal order, if it interferes with the
international public policy of the state, namely the basic principles that preserve
that legal and social order. Nevertheless, the source of international public policy is
still domestic, alike domestic public policy. The difference is that the content of
public policy in international matters is narrower and interpreted more restrictively
than in purely domestic matters.
Lalive underlines that this distinction is relevant also in differentiating
domestic arbitration from international arbitration and cautions against the risk of
18

For a larger presentation of this point of view, see LG Radicati di Brozolo, 'Arbitrage
commercial international et lois de police: considerations sur les conflits de jurisdictions dans le
commerce international' in Collected courses of the Hague Academy of International Law (tome 315,
2005) 392–399.
19
KD Kerameus, 'Enforcement in the international context' in Collected courses of the Hague
Academy of International Law (t. 264, 1997) 364.
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confusion between the two types of public policy, which would lead to the dangerous
situation in which the specificity of international arbitration is disregarded and the
mandatory rules enacted and conceived solely for domestic arbitration are applied
without adjustment or exception to international arbitration20.
Above this domestic/international distinction, legal literature also considers a
third category: the transnational or truly international public policy. What
differentiates this third category from the other two is mainly its source: the
international community of states. Precisely this transnational source would lead to a
very narrow content, formed by the fundamental values and legal principles that are
common to all nations, a sort of common denominator derived from the international
public policy of all states. The existence of such a public policy is still debated, but
some see it in slow and progressive development21. For instance, Racine thinks the
prohibition of corruption and the ability of public entities to enter into arbitration
agreements would be at the heart of the transnational public policy22.
Nonetheless, in the framework of the New York Convention, the domestic
courts would refuse recognition and enforcement only if the award is contrary to
the international public policy of the state. Therefore, the relation between the two
would be that a principle which is part of transnational public policy will be given
effect by the courts of a given state only if it can also be considered part of the
international public policy of that state. In other words, the domestic court can take
into account the widely accepted principles, but its own view about its state public
policy will prevail23.
(ii) The public policy exception under the New York Convention24
The New York Convention is presented as a success story of the cooperation
between states and its practical outcome is that most often it is easier to enforce an
arbitral award in another country party to the convention than a foreign judgement25.
Considering that an arbitral award that is recognised in a host country will
have the effect of res judicata and for its enforcement one could make use of the
state's constraint powers, it comes as natural that the host state might want to have
some sort, even very limited, of control over the awards that will be integrated into
its legal order and will produce juridical effects on its territory. And here come into
20

P Lalive, op. cit. 260.
W Levi, 'The international ordre public' [1994] 72 Revue de droit international 1, 59.
22
JB Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public (LGDJ, 1999) 393.
23
B Hanotiau, O Caprasse, 'Public Policy in international commercial arbitration' in E Gaillard,
DD Pietro (eds), Enforcement of arbitration agreements and international arbitral awards. The New
York Convention in practice (Cameron May 2008) 796.
24
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done at New
York, 10 June 1958; entered into force, 7 June 1959 United Nations, Treaty Series, vol. 330, p. 38,
No. 4739 (1959).
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play the grounds to refuse recognition and enforcement. There are five grounds
that can only be raised by the party against whom the award is invoked26 and two
grounds that can be raised by the court of the host state ex officio, namely nonarbitrability and public policy.
The public policy exception can be used only when the grounds to refuse
enforcement are not covered by the other more specific provisions. For instance,
the application of the public policy exception in cases of procedural unfairness
should be confined to those cases which fall outside the express terms of due
process provision in New York Convention. Moreover, since the court can raise
public policy exception on its own motion, but not the due process one, the public
policy may be still very necessary in covering procedural matters that the court
itself might need to raise in order to protect fundamental principles of procedure.
Therefore, the purpose of the public policy is to serve as a “residual escape
clause” for those cases where the specific provisions cannot be applied27.
The public policy exception in New York Convention is interpreted as
restrictively as possible, usually as a reference to the international public policy of
the host country. The narrow interpretation is justified on grounds of effectiveness,
and avoidance of abuses. In addition, the trend is towards reducing the scope of the
public policy exception even more, since it seems to be more important in theory
than in practice, being accepted by national courts only in very limited cases28.
A step further in trying to define public policy under the New York
Convention has been accomplished through the International Law Association's
Recommendations on the application of public policy29, whose main objective was
to facilitate consistency and predictability in the interpretation and application of
public policy. According to these Recommendations, point 1(d):
“the international public policy of any State includes: (i) fundamental
principles, pertaining to justice or morality, that the State wishes to protect
even when it is not directly concerned; (ii) rules designed to serve the essential
political, social or economic interests of the State, these being known as “lois
de police” or “public policy rules”; and (iii) the duty of the State to respect its
obligations towards other States or international organisations.”
It is surprising how wide the content of public policy would be according
to this definition, including even the “lois de police” of the state. The explanation
26

Art. V(1) from (a) to (e).
J Garcia de Enterria, ‘The role of public policy in international commercial arbitration'
(1990) 21 Law and Policy in International Business 3, 413–416.
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for this approach is given by Pierre Mayer30, who shows that the International Law
Association's Committee on International Commercial Arbitration was initially
tempted to promote the notion of a truly international public policy, but they
abandoned it because of the impossibility to reach agreement on a group of
principles, and since states were the addressees of the Recommendations, for them
general principles are not at the foreground, but policies, all depending upon the
social and economic system in force in the country.
III. Comparative analysis of English, French and German laws
Public policy is usually considered the equivalent of the French ordre public,
which is used in civil law countries, and it is translated as such in the French
version of the New York Convention. Anyhow, the meaning and the content of
public policy and ordre public are not really equivalent, although the role they play
is identical. The differences between the common law system and the civil law one
influence the way in which the content of these two concepts is construed by each
law system.
The area covered by public policy in English law is narrower than its
corresponding continental concept of ordre public. For instance, in the same
circumstances, a civil law judge may use the notion of ordre public, while a
common law judge would be more comfortable with another concept, for instance
a specific institution under equity31.
In some views the basic difference between the English and the Continental
approach lies in the fact that English law lacks the narrower notion of international
public policy. More precisely, in English law, public policy has a unitary meaning
and applies both in domestic and international legal relations, without any clear
distinction. Moreover, while in civil law ordre public is an abstract notion that is
applied by interpretation, in common law public policy is discovered case by case,
so that it crystallises through case-law, without any reference to a pre-existent
abstract concept32.
Nevertheless, the difference between the two concepts is rather a theoretical
and historical one, because in practice the two words are used interchangeably. The
difference that is relevant in practice is between the content of the public policy in
common law and civil law countries, but since the content is domestically
generated, there may be differences also between countries that are part of the same
30
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law system, so it is not a question of opposing the two concepts, but of comparing
the domestic content of the public policy in different countries.
(i) Public policy in English Law
Although English courts have shown a pronounced preference for the
development of case law and equity over public policy, they have been unable to
circumvent the use of public policy altogether33. English judges are extremely
pragmatic in this respect. By refusing to be caught in some strict rules, they have
the possibility to exert the degree of control they deem appropriate depending on
the circumstances. So, even though English case law is seen as having a minimalist
approach regarding the public policy control, some authors think it is rather a
“contextual approach”34 giving judges a large space of manoeuvre depending on
the specific circumstances of the case.
It might well be that this flexibility in a well-established legal order with
trusted judges is a useful approach, allowing judges to do justice to the parties by
having regard to the specific aspects of every case, and avoiding to be constrained
by rigid technicalities. Flexibility may be the enemy of legal certainty, but making
a priority from legal certainty may lead to a Procrustean bed in which real life
situations are stretched to the disadvantage of the idea of justice. It seems that the
English practice was inclined towards ensuring the level of flexibility necessary for
dealing with the complexity and unexpected situations of real life.
As in any other legal order, the English public policy content varies with
time and adapts to society's interests. Although awards rendered by arbitrators
deciding as amiables compositeurs or applying lex mercatoria have been
considered of uncertain validity for some time, in 1987 the English Court of
Appeal35 held that it was not contrary to English public policy to enforce the award
even though not based on the law of any national system36.
Any analysis of the English public policy as an exception to recognition and
enforcement of international arbitral awards should start with the case Soleimany v
Soleimany37, involving a contract for smuggling carpets out of Iran in breach of
Iranian revenue laws and export controls. The dispute arisen was submitted to
arbitration by Beth Din, the Court of the Chief Rabbi in London, which applied
33
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Jewish law. Under the applicable law, the illegal purposes of the contract had no
effect on the rights of the parties and Beth Dim gave an award that was refused
enforcement in England on public policy grounds.
In another case, Westacre v. Jugoimport38, the dispute arose from a
consultancy agreement for obtaining contracts for the sale of military equipment in
Kuwait. Westacre started arbitration proceedings because Jugoimport failed to pay
the consultancy fee, arguing that the contract was contrary to Kuwaiti law and
public policy, since it involved bribing Kuwaiti officials. The arbitral tribunal
found no evidence of corruption, and reasoned that lobbying by private enterprises
to obtain public contracts was not illegal under Swiss law. In trying to enforce the
award in England, the same allegations of corruption were raised, and the English
Courts rejected the challenge on the basis that the arbitral tribunal tackled the issue
and found that they were not substantiated, and, moreover, lobbying as such was
not an illegal activity under the governing law chosen by the parties.
The English Court balanced the public policy of discouraging international
commercial corruption with the public policy of sustaining international arbitration
awards and, given the specific facts of the case, the finality of international awards
outweighed the corruption concern39.
Following this case and the reasoning conducted by the Court between the
two public policy heads, some authors concluded that the principle of finality of
arbitral awards can be added to the public policy content40.
In Hilmarton v. OTV41, OTV opposed to enforcement on public policy
grounds, arguing that the contract was unlawful at its place of performance, since
the work performed by Hilmarton consisted of approaching public servants and
Algerian Government officials in order to obtain the public contract, and such
activity breached an Algerian statute which prohibits the intervention of a
middleman in connection with any public contract regarding foreign trade.
Anyhow, the arbitral tribunal concluded that this activity did not involve any
bribery, and that under Swiss law (the law chosen by the parties) the agreement,
albeit that it breached Algerian law, was not unlawful, in the absence of bribes and
other dubious activities or illicit practices.
At its turn, the English court found that there were no public policy grounds
on which the enforcement of the award could be refused, in the absence of corrupt
38
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practices which would give rise to obvious public policy considerations. On these
considerations, and having regard to the principle of finality of international
arbitral awards, the Court decided that the award should be enforced.
In a similar and more recent judgement, R v V42, R argued that the contract
was illegal under Libyan law and contrary to English public policy because V had
been engaged in “influence peddling”. The arbitral tribunal found that the
consultant agreement was legitimate and that it was not contrary to English public
policy. R also opposed to enforcement, but the English Court followed the
Westacre precedent and rejected R's claim.
In Tongyuan International Trading Group v UniClan Limited43, the Court
established that it is not contrary to English public policy to allow enforcement of
an award, which is otherwise valid and enforceable, only on the grounds that the
debtor has an arguable cross-claim against the holder of the award. Moreover, it
stated that there is a very strong public policy consideration in favour of enforcing
awards and “it would require a very strong and unusual case to render the
enforcement of an award in circumstances of this kind contrary to public policy”.
In IPCO Ltd. v Nigerian National Petroleum Corporation44, the English
Court rejected the argument that it would be contrary to English public policy to
circumvent the restrictions in the Nigerian National Petroleum Corporation Act
with respect to protection against forced execution or attachment, and it reiterated
that the English public policy favoured enforcement of arbitration awards.
In Monegasque de Reassurances, S.A.M. ("Monde Re") v. NAK Naftogaz of
Ukraine45, there was a Transit Agreement between Gazprom and Ukragazprom
(later called Naftogaz). Gazprom took out insurance with Sogaz Insurance
Company against the risk that Naftogaz might make unauthorized withdrawals of
natural gas. Sogaz reinsured the risk with Monégasque de Réassurances s.a.m.
(Monde Re). A dispute arose between the parties, Gazprom received reimbursement
from Sogaz, which was in turn reimbursed by its reinsurer, and Monde Re. Monde
Re obtained an award in its favour.
During enforcement proceedings in England, Naftogaz resisted enforcement
on grounds of public policy, alleging that the award was procured by fraud because
the complete text of the reinsurance agreement – which allegedly showed that it
42

UK: R v V [2008] EWHC 1531 apud J Grierson, 'Court review of awards on public policy
grounds: a recent decision of the English Commercial Court throws light on the position under the
English Arbitration Act 1996' (2009) 24 Mealey's International Arbitration Report 1, 1.
43
UK: Tongyuan International Trading Group v UniClan Limited (19 January 2001) High
Court of Justice, Queen's Bench Division in AJ van den Berg (ed), YB Com Arb (Volume XXVI,
Kluwer Law International 2001) 886 – 892.
44
UK: (27 April 2005) High Court of Justice, Queen's Bench Division in AJ van den Berg
(ed), YB Com Arb 2006 - Volume XXXI, Kluwer Law International, 2006, pp. 853–866.
45
UK: (22 March 2007) High Court of Justice, Queen's Bench Division, Case No: 2006
Folio No. 460 in AJ van den Berg (ed), YB Com Arb (Volume XXXIII, Kluwer Law International
2008) 721–751.

13

Public Policy and the Enforcement of Foreign Arbitral Awards

93

was not in fact a reinsurance agreement, since Monde Re undertook no risk but was
rather to receive a guaranteed commission– was intentionally not supplied to the
arbitrators. As a consequence, Monde Re had no subrogated right of suit.
The court concluded that there had been no intentional misleading of the
arbitrators, and that the Russian courts addressed and rejected the argument of
Naftogaz. Although Naftogaz relied on additional evidence which was not
available to it when it applied to the Russian court, the English court concluded
that the additional evidence did not bring further arguments.
From all the cases above it can be derived that the illegal purpose of a
contract that stands at the basis of the arbitral award, like smuggling or bribing, and
the fraud in procuring the award, like concealing documents from arbitrators may
be covered by the public policy exception, but any such aspects of public policy
would be balanced with another one, namely the finality of arbitral awards, which
is also protected as an important aspect of English public policy.
Moreover, in the cases presented, the English courts always considered
whether the issue raised before them during enforcement proceedings had already
been tackled by the arbitral tribunal or by a court in the country where arbitration
had taken place, and it usually respected their decision.
(ii) Public policy in French Law
The French law generated the theory of effet atténué concerning public
policy, which draws a distinction between the application of public policy when
foreign judgements are concerned, and its application with regard to foreign laws.
Foreign judgements are seen as accomplished acts of justice and when they are
evaluated for recognition it is the effects of the judgements that must be scrutinised
for compatibility with public policy and not the foreign legal rules on which the
judgement is founded46. In other words, the theory states that when a court is called
upon to recognize or enforce rights acquired abroad, the public policy check should
not be as strict as when the court must confer new rights itself by applying a
foreign law47. This theory is often presented as the basis for the French minimalist
approach regarding the extent of control conducted by the French courts when
asked to enforce foreign judgements or arbitral awards.
In Thales v. Euromissile48, the Court of Appeal in Paris, after referring to Eco
49
Swiss judgement, held that a reviewing court can set aside or refuse enforcement
46

KD Kerameus, 'Enforcement in the international context' in Collected courses of the Hague
Academy of International Law (t. 264, 1997) 360-361.
47
GA Bermann, E Picard Introduction to French law (Kluwer Law International 2008) 473.
48
FR: Thales v. Euromissile (18 November 2004), CA Paris, [2005] JDI 357 apud O Haegen,
'European public policy in commercial arbitration: bridge over troubled water?' (2009) 16 Maastricht
journal of European and comparative law 3, 472–473.
49
ECJ: Case C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International NV [1999], ECR I03055.
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of an arbitral award if there is a violation of art. 81 EC (the current art. 101 TFEU)
which is part of French international public policy, but the violation must be
“flagrant, effective and concrete”, and in the given case this requirement was not
met. The breach must be blatant (“crève les yeux”) and “the court may not decide
on the merits of a complex dispute that has never been pleaded or judged before an
arbitrator concerning the mere eventuality of illegality of some contractual
provisions”.
This approach and the “crève les yeux” test was confirmed in SNF v. Cytec
Industrie50, where SNF opposed to enforcement on grounds of public policy,
namely violation of EU competition law. The Paris Court of Appeal decided that
there are no reasons to refuse enforcement, since the arbitral tribunal dealt with the
compatibility of the contract with the competition law provisions in the Treaty, and,
moreover, there was no proof of a flagrant, effective and concrete violation of the
international public policy. The decision was confirmed by the Court de Cassation.
From these two cases, it can be observed that, although the competition law
provision is acknowledged as part of the French international public policy,
following the European Court of Justice ruling in EcoSwiss51, the national court, in
applying a minimalist review, manages to establish a criteria for testing the public
policy violation that engenders a very restrictive interpretation and application of
the concept. Despite the fact that European Court of Justice indirectly contributes
to the content of public policy in the member states, the French courts strongly
affirm their competence in dealing with public policy, by construing the public
policy aspects that have their source in EU law in the way it suits better their legal
order and the interests of their society. In this case, they confirmed their proarbitration approach, given the role played by Paris as a centre of international
commercial arbitration.
In Hilmarton52, the French Court of Appeal decided, based on the morefavourable-right provision53 of the New York Convention, that the setting aside of
the award in the country where it was rendered does not constitute a ground to
refuse enforcement under the terms of Article 150254 of New French Code of Civil
50

FR: SNF v. Cytec Industrie (23 March 2006), CA Paris, [2007] 1 Cahiers de l'arbitrage 40
apud. O Haegen, idem.
51
ECJ: Case C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International NV [1999],
ECR I-03055.
52
FR: Hilmarton (23 March 1994) Cour de Cassation, 1st Civil Chamber [1994] Rev Arb 327
apud E Loquin, 'L'exécution des sentences arbitrales internationales au début du troisième millénaire.
Bilan et prospective' (2003) Revue de droit des affaires internationales 7, 754–755.
53
Article VII (1): The provisions of the present Convention shall not affect the validity of
multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards
entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to
avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of
the country where such award is sought to be relied upon.
54
An appeal against a decision granting recognition or enforcement may be brought only in
the following cases:
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Procedure, which does not contain the ground for refusal mentioned in Art V (1)
(e)55 of the New York Convention. The French Cour de Cassation highlighted that
the award rendered in Switzerland was an international award which was not
integrated into the legal system of this state, so that it continued to exist despite its
setting aside, and its recognition was not contrary to the international public policy.
The same situation arose in Chromalloy56, where an award set aside by the
Egyptian Court of Appeal was enforced in France based on the reasoning that the
award was an international award, and thus was not integrated in the Egyptian legal
order. Although it had been annulled in Egypt, it remained in existence and its
enforcement in France would not be in violation of international public policy.
The judgement in Gas Turbines v. Westman57 concerned a contract under
which Westman had to offer assistance in obtaining a contract for the supply of gas
turbines for a petrochemical project in Arak, Iran. Following a dispute regarding
the fee, Westman started arbitration proceedings and submitted a detailed report of
its expenses, including salaries for personnel and rent for offices in Teheran.
European Gas Turbines challenged the award alleging that it was based on a
fraudulent report of expenses. An expert report by an accounting firm submitted by
European Gas Turbines showed that Westman had not paid any rent or salaries. The
Court of Appeal found that some parts of the arbitral award were affected by the
fraud committed by Westman.
In Siemens and BKMI v Dutco58, the three companies had formed a joint
venture containing an arbitration clause. Dutco initiated arbitration proceedings
against the other two companies and appointed its arbitrator, and BKMI and
Siemens, arguing that they have distinct interests in the proceedings, wanted each
to appoint its own arbitrator. The ICC International Court of Arbitration
1. If the arbitrator decided in the absence of an arbitration agreement on the basis of a void
or expired agreement;
2. If the arbitral tribunal was irregularly composed or the sole arbitrator irregularly
appointed;
3. If the arbitrator decided in a manner incompatible with the mission conferred upon him;
4. Whenever due process has not been respected;
5. If the recognition or enforcement is contrary to international public policy (ordre public).
55
The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended
by a competent authority of
the country in which, or under the law of which, that award was made.
56
FR: (14 January 1997) CA Paris in AJ van den Berg (ed), YB Com Arb (Volume XXII,
Kluwer Law International 1997) 691–695.
57
FR: European Gas Turbines SA v. Westman International Ltd (30 September 1993), CA
Paris, YB XX (1995) 198-207 apud AJ van den Berg, International commercial arbitration:
important contemporary questions. ICCA International Arbitration Congress (Kluwer Law
International 2003) 269.
58
FR: Siemens AG and BKMI Industrieanlagen GmbH v. Dutco Construction Company Cour de
Cassation (7 January 1992) YB XVIII (1993) 140-142 apud. T Giovannini, 'What are the grounds on which
awards are most often set aside?' (2001) International Bar Association Review 1, 115-127. Available at
<http://www.lalive.ch/e/publications/index.php?area=118&author=&year= > visited February 2016.
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disregarded this request, based on ICC Rules, and compelled the two parties to
appoint jointly an arbitrator. They challenged this decision and the French Cour de
Cassation annulled the award by stating that the principle of equality of the parties
in the designation of arbitrators is part of the French public policy.
In Excelsior Film v. UGC-PH59, the focus of the case was on the fact that an
arbitrator, who had been appointed by the same party in parallel arbitrations, one
taking place in France and the other one in Italy, provided erroneous information to
the Italian arbitral panel, which influenced the decision on jurisdiction. When
Excelsior sought to enforce the arbitral award rendered against UGC-PH, the Court
of Appeal in Paris refused enforcement on grounds of public policy for lack of
impartiality of the arbitrator, which created an imbalance between the parties. The
Cour de Cassation confirmed the decision.
In Denis Coakley v. Sté Michel Reverdy60, during the arbitration proceedings
in accordance with the Arbitration Rules of GAFTA (Grain and Feed Trade
Association), one of the arbitrators in the first instance arbitral tribunal, Mr. Smith,
later on acted as counsel for Coakley before the appeal arbitration board. Reverdy
opposed enforcement arguing that this situation violated French public policy. The
Court of Appeal of Reims reasoned that there was no evidence that in the present
case Mr. Smith had been counsel for Coakley before his nomination as arbitrator in
the first instance, and when Mr. Smith acted as counsel before the appeal
arbitration board, the arbitral tribunal in the first instance was definitively no
longer competent. Moreover, the court argued that conducting the proceedings is
such a manner was in conformity with English law, chosen by the parties, and,
moreover, the dissatisfied party had not filed any objection before the court vested
with the control over the arbitral proceedings.
Regarding the lack of reasons, the court paid due consideration to the fact
that English law was applicable to the dispute, and stated that a lack of reasons,
which is in conformity with the foreign law chosen by the parties, is not contrary to
French international public policy, especially since the appeal arbitration board
evaluated the damages granted to Coakley on the basis of the explanations given by
both parties, and the documents duly communicated and submitted.
In Dubois et Vanderwalle v. Boots Frites61, the arbitration clause provided
that the arbitral tribunal should render its award within three months as of its
constitution. When a dispute arose, the arbitration proceedings took longer than
three months, and, during enforcement proceedings, the Court of Appeal found that
the failure to comply with the time limit pertains to public policy, being inherent to
the contractual character of arbitration.
59

FR: (24 March 1998) Cour de Cassation in AJ van den Berg (ed), YB Com Arb 1999
(Volume XXIVa, Kluwer Law International 1999) 643 – 644.
60
FR: (23 July 1981) CA Reims in P Sanders (ed), YB Com Arb (Volume IX, Kluwer Law
International 1984) 400 – 402.
61
FR: (22 September 1995) CA Paris in AJ van den Berg (ed), YB Com Arb (Volume XXIVa,
Kluwer Law International 1999) 640–642.
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In Unichips v. Gesnouin62, the the reason for opposing the enforcement was
that the arbitral tribunal had violated French public policy by not allowing
Unichips to benefit from “the doubt as to the reliability of the figures produced by
the plaintiffs”, thus infringing the fundamental rule of the burden of proof. The
Court of Appeal decided that, in evaluating the damage suffered by Gesnouin, the
Arbitral Tribunal used its powers of amiable composition and it did not shift the
burden of proof.
The content of public policy that derives from the cases above is made of EU
competition law, equality of the parties during arbitration proceedings, for instance
in the designation of arbitrators, impartiality of the arbitrator, the principle that the
time limits for rendering an award established by the parties may not be extended
by arbitrators, prohibition to shift the burden of proof, lack of reasons, illegal
purposes of the contract that stands at the basis of the award, like bribery or fraud
in obtaining the award, for instance submitting a fraudulent report to the arbitral
tribunal. In evaluating whether there is an infringement of public policy, the French
courts take into consideration whether the party used the legal remedies available at
the place of arbitration.
Moreover, French courts established a specific criteria for evaluating the
violation of public policy, at least for the alleged EU competition law violations,
namely they should be “flagrant, effective and concrete”. Regarding the lack of
reasons in some part of the arbitral tribunal's decision, it is not seen as a breach of
public policy as long as it is in accordance with the law at the seat of arbitration
and it was based on documents submitted by the parties.
A specificity of the French approach is that the annulment of an award at the
seat of arbitration is not a bar to enforcement in France, and it is not considered a
breach of the French public policy.
(iii) Public policy in German Law
German law generated the theory of Inlandsbeziehung, according to which
the public policy exception should only be used when there is a strong link between
the enforcing state and the situation in the case. This theory is well illustrated by
the words of a decision of the Hamburg District Court63, stating that “only if the
German legal system is substantially affected by the violation of public policy, and
thus a close relationship between what has been done and German interests is
created” would public policy prohibit enforcement of a decision.
Nevertheless, the link to the forum is balanced with the importance of the
public policy breach involved, and it is admitted that some public policy aspects
62

FR: Unichips Finanziaria SpA SA and Unichips International BV, Netherlands v. François and
Michèle Gesnouin (12 February 1993) CA Paris in AJ van den Berg (ed), YB Com Arb (Volume XIX,
Kluwer Law International 1994) 658 – 661.
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may be so important that the national courts would apply them even without any
link. Moreover, since enforcement is usually sought in a country where there are
some assets of the defendant, this presence of assets provides the link necessary
between the dispute and the forum64.
The Oberlandesgericht in Hamburg65 found that there is no violation of
German international public policy when the arbitral tribunal did not issue an
interim award on jurisdiction and decided directly on the merits, even if such an
interim decision was possible under the arbitration rules. The allegation that one of
the arbitrators was biased because he spoke at a conference financed by the counsel
of the claimant was also rejected by the court on the ground that the defendant
failed to raise this issue in the country of origin, and failed to prove that the alleged
bias concretely affected the arbitral decision.
The Bundesgerichtshof66 established that the defendant lost his right to
invoke the lack of impartiality of the arbitrator as a reason to oppose to
enforcement, since he did not challenge it during the arbitral proceedings. The
court added that an appearance of bias is not per se a sufficient ground to refuse
enforcement of an award, but “the participation of a biased arbitrator must have
had a concrete impact on the arbitration. It must be proven that the biased
arbitrator was prejudiced against a party and that this prejudice influenced the
arbitrator's decision”.
The Oberlandesgericht in Frankfurt am Main67 found that the claimant's
allegation that the arbitral tribunal established damages arbitrarily and contrary to
an expert report, even if proven, would not constitute a breach of public policy,
which means a violation of the most basic principles of German substantive and
procedural law. It also added that such a violation should be flagrant,
unquestionable and obvious. Moreover, it stated that, since there is no review of the
merits, any inaccuracy of the arbitral award on the merits is not relevant, and
possible erroneous decisions of the arbitral tribunal must be accepted.
The Oberlandesgericht in Munich68 rejected the argument that the decision
of the arbitral tribunal was incorrect because the arbitrators interpreted the contract
in an illogical and incomprehensible manner, based on the prohibition of any
review of the merits. Then the court admitted that the prohibition to decide on one's
64

J Garcia de Enterria, op. cit. 408–410.
GE: (28 November 2008 ) Oberlandesgericht Hamm in AJ van den Berg (ed), YB Com Arb
(Volume XXXIV, Kluwer Law International 2009) 536 – 544.
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own interests prevents arbitrators from determining their own fees independently,
but in the present case the apportionment of costs was “unobjectionable” under the
applicable procedural rules. In another decision69, the Court shows that a
disproportionately high contractual penalty does not per se violate public policy in
the absence of additional circumstances, such as abuse of economic power or
endangerment of the defendant's economic existence.
The Oberlandesgericht in Düsseldorf70 dismissed the argument that an award
would violate public policy because the agreement under dispute did not meet the
formal requirements of written form for cartel agreements, as set forth by German
law in force at the time the agreement was concluded, on the ground that the
relevant provision was merely functional and therefore did not belong to public
policy, which only concerns the basic principles of the German legal system.
Furthermore, the court admitted that German public policy covers German and EU
competition law, but, in the case at hand, the agreement that breached the relevant
provision in the Treaty was exempted under a Commission Regulation.
The Oberlandesgericht in Bavaria71 was confronted with a case in which,
during the arbitration proceedings, the parties made a settlement agreement and the
claimant promised to terminate the arbitration. The claimant did not terminate the
arbitration, by concealing the settlement agreement from the arbitral tribunal, and
sought to enforce the award in his favour in Germany. The Bavarian Court denied
enforcement on public policy grounds, arguing that the principle of contractual
good faith would be violated in a manner that is irreconcilable with the German
legal system, and that the claimant's behaviour grossly violates the basic principles
of fairness, trust and cooperation that are indispensable for an efficient
international commerce.
In another case72 a Court in Bremen held that the statute of limitation, which is a
non-waivable legal institution, belongs in principle to the area of international public
policy, but the public policy violations relating to statute of limitation are to be
ascertained on the basis of the German rather than the foreign relevant provisions.
The Bundesgerichtshof73 established that the participation in the arbitral
proceedings of a legal consultant, who took the floor and asked questions to the
parties during the hearing, took part in the deliberations, commented on legal
arguments and matters of proof, and moreover wrote the award as well as its
69
GE: (6 October 2005) Oberlandesgericht Celle in AJ van den Berg (ed), YB Com Arb
(Volume XXXII, Kluwer Law International 2007) 322 – 327.
70
GE: (21 July 2004) Oberlandesgericht Düsseldorf in AJ van den Berg (ed), YB Com Arb
(Volume XXXII, Kluwer Law International 2007) 315 – 321.
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Com Arb (Volume XXIX, Kluwer Law International 2004) 771 – 775.
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(ed), YB Com Arb (Volume XXXI, Kluwer Law International 2006) 640 – 651.
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reasoning, does not constitute a breach of German public policy, because such a
procedure is in accordance with the practice of arbitral tribunals in the commodity
trade in London. In this case, the court also dealt with the issue of whether the
award was reasoned. In this respect, it showed that the requirements for decisions
rendered by courts of law cannot be applied to arbitral awards, therefore an arbitral
tribunal does not need to state reasons regarding all the arguments of the parties,
but it is sufficient to tackle the arguments that are relevant to the tribunal in
reaching its decision.
In a decision of the Oberlandesgericht in Hamm74, it was confirmed that
bribery can in principle justify an allegation of violation of public policy, but when
it cannot be ascertained with sufficient certainty whether the money were intended
for bribery or as an intermediary commission, the assumption that upholds the
validity of the contract, namely intermediary commission, is to be preferred.
The Oberlandesgericht in Dresden75 dealt with a case in which a contract
between the Dutch subsidiary of a United States franchiser and a German
franchisee provided for arbitration in New York. When a dispute arose, the US
parent company started arbitration, obtained an award in its favour, and sought to
enforce it in Germany. The German Court noted that the American company has a
network of managers in Germany and a lawyer who has a mandate to represent it
on a permanent basis, while for the franchisee it was unequally harder to attend a
hearing in New York, and it concluded that the arbitration agreement generating
this grossly unequal situation was invalid under the applicable law.
To sum up the above cases, the content of German public policy comprises
the impartiality of the arbitrator, only when it concretely affected the decision, the
prohibition to decide one’s own interests, German and EU competition law,
contractual good faith, the prohibition to conceal a settlement agreement from
arbitrators, the statute of limitations, the prohibition of bribery and equality of the
parties in arbitration proceedings. The German courts insist in their decisions that
public policy covers only the most basic principles of substantive and procedural
German law, and they focus on the fact that the breach of public policy must be
evaluated with respect to the result of the enforcement of an arbitral award and not
with respect to the award as such. As a consequence, the legal and factual errors in
arbitral awards are not covered by public policy.
As regards the statement of reasons, arbitral tribunals are not expected to
state reason for all the arguments raised by the parties, but only for the reasons that
lead to the decision. German courts also have regard whether the party invoking a
public policy breach has already raised the issue before the arbitral tribunal or has
used the available legal remedies. A failure to have done so diminishes
74
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considerably the chances of success of a claim to refuse enforcement of an award.
As shown in the section regarding French law, the French courts have a
specific approach in dealing with the enforcement of awards that were set aside in
their country of origin. This “pro-enforcement” approach is contrasted with the
German approach that “appears to be more deferential to the status of the award at
the arbitral situs”76. The German approach sees the award as linked to the legal
order of the country where it was delivered, and, in the enforcement proceedings,
the courts take into account the status of the award in that legal order. While under
French law there are more favourable domestic provision, under German domestic
law the main legal standard for enforcement is the New York Convention, since
Section 1061(1) of the German Code of Civil Procedure provides that recognition
and enforcement of foreign arbitral awards shall be granted in accordance with the
Convention. Moreover, Section 1061(3) of the same Code provides that courts can
reverse their decision on enforceability of an award if it is set aside abroad, even
after it has been declared enforceable in Germany77.
(iv) Similarities and differences
Public policy is useful for and used by the courts of all the three countries
discussed above, but to a larger extent in France and Germany, and less in England.
After walking through the case law, the public policy aspect that emerges as
common to the three countries is the illegality in the purposes of the contract, for
instance corruption or smuggling.
The EU competition law principles as part of public policy are tackled in
cases in France and Germany, but, after the EcoSwiss78 judgement rendered by the
European Court of Justice, they can be considered as part of the public policy of all
EU member states.
Fraud in procuring the award, for example concealing documents from
arbitrators or submitting a fraudulent report to the arbitral tribunal, is comprised in
the public policy of England and France, but one can reasonably expect it to be
considered a public policy breach by the German courts as well. Equality of the
parties during arbitral proceedings and the impartiality of the arbitrators come up
under public policy in French and German cases, but it can be reasonably expected
to be considered as such also by the English courts.
Turning to the elements that seem to be specific to each of the three
countries, there are the principle that time limits established by parties are binding
for arbitrators, the obligation to state reasons for decisions and the prohibition to
76
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shift the burden of proof, which are important for the French legal order; the
finality of arbitral awards is stated as an important public policy aspect of the
English legal order; the prohibition to decide one’s own interests, the statute of
limitations and the contractual good faith are important aspects for the German
legal order. One supplementary specificity of the French approach is that the
annulment of the award in the country of the seat of arbitration is not an obstacle
for enforcement in France. This approach towards annulled awards is usually
contrasted with the German one, which is precisely the opposite.
In all three countries it is noticeable a predisposition towards the
enforcement of arbitral awards and, as a consequence, for a very restrictive
interpretation and application of the public policy exception. Although the content
of public policy in the three legal orders seems clearly shaped in case-law, the way
the specific aspects of public policy are applied and contextually analysed by the
courts leads to distinct and unexpected results.
For example, in France, although EU competition law is covered by the
public policy, the courts construed this aspect in such a way that the violations
must meet the test of being flagrant, effective and concrete in order to amount to a
bar to enforcement. Similarly, in Germany, although impartiality of the arbitrator is
covered by the public policy, it amounts to a bar to enforcement only as long as it is
proven that it concretely affected the decision. In the same vein, bribery allegations
are an impediment to enforcement only under very strict conditions, otherwise the
upholding of the contract tips the balance in its favour. In England, it seems that all
aspect of public policy are balanced with the finality of arbitral awards, which is
comprised in the public policy content as well.
A common feature of the three countries is that their courts check whether
the parties invoking a public policy bar to enforcement have already raised the
issue before the arbitral tribunal or have already made use of the available legal
remedies. When they did not use the other available remedies, they check whether
there are strong justifications for omitting to do so.
In the end, if one asked whether a specific public policy content, like bribery
or violations of EU Competition law, could be a bar to enforcement in England,
France or Germany, the best answer would be “It depends”, and not so much on the
country, as on the context of the case. Although some aspects are common, the way
the context is construed brings us back to the different domestic approaches, it is
like a spiral, the closer the countries get in some points, new elements appear that
bring in front the domestic specificities.
For so many years the legal community has been striving to cast away the
clouds surrounding the public policy concept, in the name of legal certainty and
cooperation between states, for the good of trade and prosperity. On the one hand,
the so much wanted legal convergence seems more real than ever, at least for the
three countries tackled in this paper, and with respect to commercial matters, but,
on the other hand, it seems that when the upper layers tend to converge, the
domestic courts go deeper and find new elements of differentiation. In other words,
although they may agree that a certain issue is a public policy concern for all, like
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bribery or competition law, the courts go deeper in looking at the context of these
situations, they create specific tests for assessing public policy breaches, and
differences re-emerge.
Life in society, and even more in a global one, is more complex than
anybody can imagine, and the interaction between mentalities, values, principles
and political interests can never be totally grasped by a law system. Given this
complexity, a security valve is needed for unexpected, unthinkable situations.
Maybe such a security valve is indeed public policy, and once trying to cast it away
or to diminish its power, the real life situations lead courts to go deeper into the
concept and just create new windows for exceptions. It may be just a way in which
states try to keep their sovereign control over an area of private international law,
or it may be a situation that emerges naturally from courts' strive to do justice in a
complex social world. Reducing variety might not be the best approach when
trying to handle the complexity of our world.
IV. Conclusions
Public policy is a fascinating concept that generated a lot of legal debate as
to its role in private international law: scholars militated for its abolition, for its
limited interpretation and application, or for an extended content and use. It was
seen either like a thorn in the flesh of private international law, or like the vital
protective element for the integrity of domestic legal orders. Scholars and
practitioners tried to define it, to grasp its content, to tame the unknown, to put
limits to its use, but its characteristics of being relative to space and time, and
permanently adapting to social life and mentalities made it slippery in the hands of
theory. Later, the scholars realised that maybe the whole purpose of the concept is
to be indefinite, to cover the unexpected and to be very flexible and adaptable. But
still, some limits to its interpretation and application were considered paramount,
especially in the context of the New York Convention, where the goals of this legal
instrument could have been compromised to some extent by an uncontrollable use
of the public policy exception.
The present paper tried to see how is public policy construed and applied in
three member states of the European Union, each state being also representative for
the law family to which it belongs. This objective was accomplished by analysing
and comparing the case-law in the three countries with regard to the public policy
exception used in the context of the New York Convention.
The conclusion derived from case-law was that there are mostly similarities
in the way courts interpret and apply public policy, the tendency being towards an
approach as restrictive as possible. The way in which this restrictive character is
created, by turning to all kinds of criteria, varies between countries. The kernels of
the public policy in the three states overlap in most points, but they also maintain
some specificities.
The aspects included in the content of public policy are not absolute, they
are at their turn surrounded by uncertainty. It seems that courts strive to do justice
in a complex reality above law technicalities, and for this reason they are inventive.
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Public policy is a complex solution to a complex problem: the uncertainty and
unpredictability of a changing world. The main role that public policy should play
is to be an escape exist for the judge in the unthinkable situations that might arise
in practice.
The limits of any law system governing a society have been long
acknowledged, and beautifully expressed by two authors talking about the legal
values in the western society79:
“[n]o rules can be framed which are able to cover every type of situation that
is likely to arise. Human foresight is not so infallible that can predict all
possible eventualities and human language is not so perfect that it can
express with precision all that the legislator intends”.
Public policy, together with other vague legal concepts, like good faith, have
a valuable role precisely because they deal with gaps in the law or with factual
situations that cannot be covered neither by the interpretation of a legal norm, nor
by a general principle of law80.
In the context of the New York Convention, public policy may appear as a
useless obstacle to the aims of the legal instrument. In the balance between the scarce
situations in which public policy might prove useful in the process of justice and the
higher aims to protect the finality of arbitral awards, the public policy loses ground.
Still, as long as the situations and the problems for which the public policy exception
was conceived still exist, namely, very broadly, the differences between the domestic
legal orders, the abolition of public policy will not lead to a significant change,
because new ways of framing exceptions would arise. So there should first be a
deeper integration and extended harmonisation of the private laws and, in this way,
the exceptions would slowly become useless and die by themselves.
Bibliography
Berg, Albert Jan van den, Permanent Court of Arbitration. International Bureau, International Council
for Commercial Arbitration, International commercial arbitration: important contemporary
questions. ICCA International Arbitration Congress (Kluwer Law International 2003).
Berglund, Mikael, Cross-border enforcement of claims in EU: history, present time and future
(Kluwer Law International 2009).
Bermann, George A.; Picard, Étienne, Introduction to French law (Kluwer Law International 2008).
Bucher, Andreas, 'L'ordre public et le but social des lois en droit international prive' in Recueil des
cours de l'Academie de droit international de La Haye (v.2, t. 239, 1993) 9.
Chaltiel, Florence, 'L'ordre public devant la Cour de justice des Communautés européennes: à propos
de l'arrêt Olazabal du 26 novembre 2002' (2003) 465 Revue du Marché commun et de l'Union
européenne 120-123.
79

P Stein, J Shand, Legal values in Western society (Edinburgh University Press 1974) 3.
For an extended argumentation in favour of the usefulness of a transnational public policy
within the international legal arena, as a way of dealing with gaps in law and unexpected situations,
see W Levi, 'The international ordre public' (1994) 72 Revue de droit international 1, 69.
80

25

Public Policy and the Enforcement of Foreign Arbitral Awards

105

Delvolvé, Jean-Louis; Pointon, Gerald H., et al., French Arbitration Law and Practice: A Dynamic
Civil Law Approach to International Arbitration (Kluwer Law International 2009).
Gaillard, Emmanuel, 'L'exécution des sentences annulées dans leur pays d'origine' (1998) 125
Journal du droit international 3.
Gaillard, Emmanuel; Di Pietro, Domenico (eds), Enforcement of arbitration agreements and
international arbitral awards. The New York Convention in practice (Cameron May 2008).
Garcia de Enterria, Javier, 'The role of public policy in international commercial arbitration' (1990)
21 Law and Policy in International Business 3, 389-440.
Giovannini, Teresa, 'What are the grounds on which awards are most often set aside?' (2001)
International Bar Association Review 1, 115-127. The article is available at
<http://www.lalive.ch/e/publications/index.php?area=118&author=&year= > last visited in
February 2016.
Grierson, Jacob, 'Court review of awards on public policy grounds: a recent decision of the English
Commercial Court throws light on the position under the English Arbitration Act 1996' (2009)
24 Mealey's International Arbitration Report 1.
Haegen, Olivier van der, 'European public policy in commercial arbitration: bridge over troubled
water?' (2009) 16 Maastricht journal of European and comparative law 3, 449-476.
International Law Association, Recommendations on the application of public policy as a ground
for refusing recognition or enforcement of international arbitral awards, Resolution 2/2002,
adopted at 70th Conference held in New Delhi, India, 2-6 April 2002 , available at < www.ilahq.org > last visited in February 2016.
Karydis, Georges Sp., 'L'ordre public dans l'ordre juridique communautaire: un concept à contenu
variable' (2002) 38 Revue trimestrielle de droit européen 1, 1-26.
Kerameus, Konstantinos D., 'Enforcement in the international context' in Collected courses of the
Hague Academy of International Law (t. 264, 1997) 179.
Lagarde, Paul, Recherches sur l'ordre public en droit international privé (LGDJ 1959).
Lalive, Pierre, 'Transnational (or Truly International) Public Policy and International Arbitration' in
Pieter Sanders (ed), Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration (ICCA
Congress Series, Kluwer Law International 1987).
Levi, Werner, 'The international ordre public'(1994) 72 Revue de droit international 1, 55.
Loquin, Éric, 'L'exécution des sentences arbitrales internationales au début du troisième millénaire.
Bilan et prospective' (2003) 7 Revue de droit des affaires internationales 747.
McClean, David, 'De conflictu Legum: Perspectives on private international law at the turn of the
century: General course on private international law' in Collected courses of the Hague
Academy of International Law (tome 282, 2000) 41.
Moldovan, Mircea C., L'Ordre Public en Droit International Privé (Duchemin 1932).
Nuyts, Arnaud; Watté, Nadine, International civil litigation in Europe and relations with third states
(Bruylant 2005).
Picheral, Caroline, L'ordre public européen: droit communautaire et droit européen des droits de
l'homme (Documentation française 2001).
Poillot Peruzzetto, Sylvaine, 'L'ordre public international en droit communautaire. A propos de l'arrêt
de la Cour européenne de Justice des Communautés du 1er juin 1999 (affaire Eco Swiss
China Time Ldt)' (2000) 127 Journal du droit international Paris 2, 299.
Racine, Jean-Baptiste, L'arbitrage commercial international et l'ordre public (LGDJ 1999).
Radicati di Brozolo, Luca G, 'Arbitrage commercial international et lois de police: considerations sur
les conflits de jurisdictions dans le commerce international' in Recueil des cours de
l'Académie de droit international de La Haye (tome 315, 2005) 265.
Redfern, Alan; Hunter, Martin; Blackaby, Nigel; Partasides, Constantine, Law and Practice of
international commercial arbitration (Sweet & Maxwell 2004).
Remy, Benjamin, Exception d'ordre public et mécanisme des lois de police en droit international
privé (Dalloz 2008).
Schebesta, Hanna, 'Does the national court know European law? A note on ex officio application
after Asturcom' (2010) 18 European review of private law 4, 847.

106

Ramona-Elisabeta Cîrlig

26

Shelkoplyas, Natalya, The Application of EC Law in Arbitration Proceedings (Europa Law
Publishing 2003).
Seraglini, Christophe, 'Le contrôle de la sentence au regard de l'ordre public international par le juge
étatique: mythes et réalités' (2009) 80 Gazette du Palais 5.
Stein, Peter, Shand, John, Legal values in Western society (Edinburgh University Press 1974).

Case Law
England
R v V [2008] EWHC 1531
Monegasque de Reassurances, S.A.M. ("Monde Re") v. NAK Naftogaz of Ukraine (2007) [2008]
XXXIII YB Com Arb 721.
IPCO Ltd. v Nigerian National Petroleum Corporation (2005) [2006] XXXI YB Com Arb 853.
Tongyuan International Trading Group v Uni‐Clan Limited [2001] XXVI YB Com Arb 886.
Soleimany v Soleimany [1999] QB 785
Westacre Investments Inc v Jugoimport-SPDR Holding Co Ltd [1999] 2 Lloyd's Rep 65.
Hilmarton v. Omnium de Traitement et de Valorisation S.A. [1999] XXIVa YB Com Arb 777.
Deutsche Schachtbau Tiefbehrgesellschaft v. Ras al-Khaimah Oil Co. [1987] 2 Lloyd's Rep. 246.
France
SNF v. Cytec Industrie (23 March 2006) CA Paris,1 Cahiers de l'arbitrage [2007] 40.
Thales v. Euromissile (18 November 2004) CA Paris, J.D.I. [2005] 357.
Thomson CSF v. Brunner Sociedad Civil de Administracao Limitada and Frontier AG Bern (10
September 1998) CA Paris, Rev. Arb. [2001] 583.
Excelsior Film v. UGC-PH (24 March 1998) Cour de Cassation, XXIVa YB Com Arb [1999] 643.
Chromalloy (14 January 1997) CA Paris, XXII YB Com Arb [1997] 691.
Dubois et Vanderwalle v. Boots Frites (22 September 1995) CA Paris, XXIVa YB Com Arb [1999] 640.
Hilmarton (23 March 1994) Cour de Cassation, Rev Arb [1994] 327.
European Gas Turbines SA v. Westman International Ltd (30 September 1993) CA Paris, XX YB Com
Arb [1995] 198.
Unichips Finanziaria SpA SA and Unichips International BV Netherlands v. François and Michèle
Gesnouin (12 February 1993) CA Paris, XIX YB Com Arb [1994] 658.
Siemens AG and BKMI Industrieanlagen GmbH v. Dutco Construction Company (7 January 1992)
Cour de Cassation, XVIII YB Com Arb [1993] 140.
Denis Coakley v. Sté Michel Reverdy (23 July 1981) CA Reims, IX YB Com Arb [1984] 400.
Germany
(28 November 2008) Oberlandesgericht Hamm, XXXIV YB Com Arb [2009] 536.
(16 October 2008) Oberlandesgericht Frankfurt am Main, XXXIV YB Com Arb [2009] 527.
(7 December 2007) Oberlandesgericht Dresden, XXXIII YB Com Arb [2008] 549.
(23 February 2007) Oberlandesgericht Munich, XXXIII YB Com Arb [2008] 517.
(6 October 2005) Oberlandesgericht Celle, XXXII YB Com Arb [2007] 322.
(7 September 2005) Oberlandesgericht Hamm, XXXI YB Com Arb [2006] 685.
(21 July 2004) Oberlandesgericht Düsseldorf, XXXII YB Com Arb [2007] 315.
(20 November 2003) Bayerisches Oberstes Landesgericht, XXIX YB Com Arb [2004] 771.
(1 February 2001) Bundesgerichtshof, XXIX YB Com Arb [2004] 700.
(30 September 1999) Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen, XXXI YB Com Arb [2006] 640.
(18 January 1990) Bundesgerichtshof, XVII YB Com Arb [1992] 503.

OBSERVAŢII ASUPRA INFRACŢIUNILOR ELECTORALE
Ion IFRIM∗

Résumé : Ľ auteur examine en détail les infractions électorales prévues dans le Code pénal
en vigeur, en ce qui concerne certaines lois spéciales. En même temps, les explications théoriques de
ľauteur sont accompagnées par de nombreuses observations sur la réglementation du Code pénal en
viguer auxquelles s' ajoutent des suggestions de perfectionnement des textes de la nouvelle loi pénale.
Mots clés : Code pénale en viguer, Code pénale précédent, lois spéciales avec des dispositions
pénales, infractions électorales.

1. Infracţiunile electorale sunt prevăzute în Codul penal, Partea specială, în
Titlul IX, spre deosebire de legea penală anterioară, în care infracţiunile electorale
nu erau prevăzute în mod explicit în Codul penal, ci în legi speciale cu dispoziţii
penale.
Sub acest aspect observăm mai întâi că legea penală incriminează orice
acţiune prin care se urmăreşte împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere
a dreptului de a alege sau de a fi ales (mijloacele folosite pot fi paşnice sau
violente, făţise sau ascunse, directe sau indirecte, suficient să fi condus ori să fi fost
apte să conducă la împiedicarea unui cetăţean sau a mai multora de a-şi exercita
drepturile electorale) şi ulterior falsificarea lucrărilor electorale (adică a operaţiilor
pregătitoare şi concomitente: întocmirea listelor de alegători, afişarea lor,
distribuirea buletinelor de vot etc.), ori a rezultatului votului (numărarea,
comunicarea rezultatului etc.). Nu are nici o relevanţă dacă este vorba de un fals
material (contrafacerea scrisului sau semnăturii, modificarea datelor etc.) ori de un
fals intelectual (alterarea conţinutului actului ş.a.). Totodată, falsificarea poate avea
loc şi prin inacţiune, (omisiune), de pildă, prin necomunicarea anumitor date, ori
prin necuprinderea în numărare a unor pachete din buletinele de vot.
Este interesant de urmărit şi modul cum a incriminat legiuitorul faptele
electorale in Codul penal. Să le examinăm pe rând:
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a. Împiedicarea exercitării drepturilor electorale1 face parte din categoria
infracţiunilor electorale având ca specific atingerea adusă exercitării drepturilor
politice fundamentale ale omului, mai precis dreptului de a alege şi dreptului de a
fi ales, fără de care este de neconceput existenţa unui stat democratic.
Infracţiunea prevăzută în art. 385 C. pen. are ca obiect juridic relaţiile
sociale referitoare la crearea şi respectarea cadrului organizatoric general de
desfăşurare a procesului electoral, în deplină securitate, în conformitate cu cerinţele
asupra procesului democratic de alegere a autorităţilor publice, care trebuie să se
desfăşoare în deplină corectitudine, pentru a conferi legitimitate rezultatelor votului
pentru alegerea corpului electoral. Sub acest aspect, legea penală protejează dreptul
de a alege şi dreptul de a fi ales, în raport cu faptele socialmente periculoase
îndreptate împotriva faptelor care aduc atingere acestor valori.
Fasciculul de relaţii sociale protejate prin incriminarea acestei fapte este
consacrat prin dispoziţiile cuprinse în Constituţia României, în cadrul Titlului II,
Capitolul II – „Drepturile şi libertăţile fundamentale” –, la art. 36 – Dreptul de vot2 –,
art. 37 – Dreptul de a fi ales3 – şi art. 38 – Dreptul de a fi ales în Parlamentul
European4.
Cerinţa respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor României este în
acord, totodată, şi cu reglementările internaţionale, precum dispoziţiile art. 3 din
Primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dar şi cu
cele din art. 25 al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice,
care consacră necesitatea organizării de alegeri libere, prin vot universal, egal şi
secret, asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor.
Infracţiunea analizată, de regulă, nu are ca obiect material (Alexandru
Boroi5, Vasile Dobrinoiu6), în condiţiile în care valorile sociale ocrotite prin
1

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
Art. 385. (1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau
de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
2
Potrivit art. 36 din Constituţia României: „(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18
ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. (2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi
sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea
drepturilor electorale”.
3
Potrivit art. 37 din Constituţia României: „(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de
vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă
asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3). (2) Candidaţii trebuie să fi împlinit,
până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor
sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi
vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României”.
4
Potrivit art. 38 din Constituţia României: „În condiţiile aderării României la Uniunea
Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European”.
5
Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Conform noului Cod penal, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2011, p. 634.
6
Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept penal. Partea specială. Teorie şi practică judiciară.
Conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 789.
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varianta tip a incriminării sunt abstracte şi nu se exprimă printr-o entitate
materială7.
Analizând obiectul material, în varianta agravată, se poate observa că acesta
este constituit din localul secţiei de votare (imobilul în care este amplasată secţia de
votare şi care ar fi supus unui atac prin orice mijloace pe de o parte, iar pe de altă
parte, dacă activitatea infracţională se răsfrânge şi asupra corpului persoanelor care
se află în localul secţiei de votare, corpul acestor persoane va reprezenta, de
asemenea, obiect material al acestei infracţiuni (Vasile Dobrinoiu8), şi anume al
unei infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei, cu care fapta
prevăzută la art. 385 C. pen. se va afla în concurs.
Infracţiunea de împiedicare a exercitării drepturilor electorale are ca subiect
activ nemijlocit (autor, făptuitor) orice persoană fizică sau juridică care
îndeplineşte condiţiile generale ale răspunderii penale a subiectului activ al
infracţiunii. În unele cazuri, subiect activ trebuie să aibă o anumită calitate, cum ar
fi: de preşedinte sau să fie membru biroului electoral al secţiei de votare; persoana
care asigură ordinea şi liniştea publică în zona secţiei de votare; membrul sau
simpatizantul unui anumit partid, formaţiune sau alianţă politică.
La săvârşirea infracţiunii analizate pot participa şi subiecţii nemijlociţi:
instigatori sau complici, în cazul ambelor variante de incriminare.
Subiectul pasiv general al infracţiunii este statul, ca titular al interesului
ocrotit, prin organele administraţiei publice centrale şi locale sau organele
specializate (Autoritatea Electorală Permanentă), care au atribuţii în domeniul
organizării şi desfăşurării alegerilor de orice tip din România şi care ar putea fi
prejudiciate prin faptele subiectului activ.
Subiect pasiv special, nemijlocit este cetăţeanul care îndeplineşte condiţiile legii
pentru a-şi putea exercita dreptul de vot, dar şi persoana/formaţiunea politică/alianţa
politică sau electorală care candidează în cadrul procesului electoral9.
Structura infracţiunii de împiedicare a exercitării drepturilor electorale, adică
conţinutul său juridic, cuprinde: situaţia premisă şi conţinutul constitutiv al faptei.
Referindu-ne la situaţia premisă a acestei incriminări, constatăm că pentru a
putea fi săvârşită fapta trebuie să preexiste operaţiuni de alegeri electorale şi a
unui sediu de votare asupra cărora făptuitorul ar putea să acţioneze în modalităţile
prevăzute pentru realizarea scopului prevăzut în textul de lege. Aceasta înseamnă
că existenţa faptei de împiedicare a exercitării drepturilor electorale nu poate exista
fără preexistenţa organizării unor alegeri electorale şi a unui sediu de votare,
existenţă care constituie situaţia premisă. Dacă lipseşte această condiţie, fapta nu
va constitui infracţiunea de împiedicare a exercitării drepturilor electorale ci,
eventual, o altă infracţiune.
7

Ilie Pascu, Drept penal. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 157.
Vasile Dobrinoiu şi colab., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ed. a 2-a, revăzută şi
adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 927.
9
Ibidem, p. 928.
8
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Conţinutul constitutiv al faptei de împiedicare a exercitării drepturilor
electorale, adică ceea ce trebuie să realizeze făptuitorul pentru existenţa faptei
incriminate, include o latură obiectivă şi o latură subiectivă.
În conţinutul laturii obiective a infracţiunii de împiedicare a exercitării
drepturilor electorale, elementul material (actus reus) constă în cele mai multe
cazuri, într-o acţiune. Spre exemplu: prin împiedicarea alegătorului să îşi exercite
opţiunea electorală sau împiedicarea unui cetăţean sau a unei formaţiuni sau alianţe
politice sau electorale care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru a
candida să obţină votul/voturile membrilor corpului electoral.
În varianta agravată, elementul material al acestei infracţiuni presupune
atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare. Această modalitate de
înfăptuire a activităţii infracţionale se realizează, în toate cazurile, doar printr-o
acţiune, după cum rezultă chiar din formularea lui verbum regens, care desemnează
o agresiune îndreptată împotriva localului secţiei de votare.
De asemenea, elementul material se poate realiza, în cazul variantei prevăzute în
alin. (1), atât printr-o acţiune, cum ar fi, de exemplu, interzicerea nejustificată a
accesului alegătorului în secţia de votare, respingerea nelegală a dosarului unui
candidat eligibil, cât şi printr-o inacţiune, cum ar fi refuzul de a înmâna
alegătorului buletinul de vot spre a fi completat.
Activitatea de împiedicare poate fi efectuată, potrivit legiuitorului, „prin
orice mijloace”, sintagmă care presupune atât o acţiune de obstaculare fizică, cât şi
una de natură psihică, de amăgire sau presiune morală asupra subiectului pasiv. Pe
de altă parte, activitatea corespunzătoare elementului material poate fi realizată
direct de către subiectul activ, dar şi prin intermediul altor persoane (un ordin dat
persoanei responsabile cu paza şi accesul în secţia de votare de a interzice accesul
anumitor persoane sau blocarea uşii de acces). Dacă acţiunea făptuitorului
presupune utilizarea unor mijloace caracteristice altor infracţiuni, cum ar fi lipsirea
de libertate în mod ilegal, ameninţare, şantaj, loviri, fals etc., infracţiunea de la art.
385 alin. (1) va intra în concurs cu respectiva infracţiune, după caz10.
Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru exercitarea
drepturilor politice fundamentale ale cetăţenilor şi, în subsidiar, în periclitarea
bunei organizări şi desfăşurări a procesului electoral.
Între elementul material şi urmarea imediată trebuie să se constate existenţa
unei legături cauzale. Cu urmare, legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea
faptei (ex re), împiedicarea exercitării drepturilor politice prin oricare dintre
modalităţi fiind suficientă pentru a pune în pericol valorile apărate.
Pentru existenţa infracţiunii de împiedicare a exercitării drepturilor
electorale este necesar ca fapta să fie săvârşită cu vinovăţie şi anume cu intenţie.
Elementul subiectiv (mens rea) constă în voinţa de a săvârşi acţiunea care
constituie, elementul material al infracţiunii şi în ştiinţa (prevederea), că prin această
acţiune se pune în pericol exercitarea drepturilor politice fundamentale ale omului.
10

Vasile Dobrinoiu şi colab., op. cit., p. 929.
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Intenţia poate exista atât în modalitatea de intenţie directă (când făptuitorul
are reprezentarea consecinţelor faptelor şi urmăreşte rezultatul) cât şi în cea
indirectă (când autorul prevede rezultatul, crearea stării de pericol, care pune în
pericol exercitarea drepturilor politice fundamentale ale cetăţenilor, rezultat pe care
nu-l urmăreşte dar acceptă producerea lui).
Pentru existenţa vinovăţiei în cazul acestei infracţiuni este irelevant scopul
urmărit de făptuitor sau mobilul de care a fost determinat. Ca atare, cerinţele
esenţiale ale elementului subiectiv nu sunt prevăzute de lege în cazul infracţiunii de
împiedicare a exercitării drepturilor electorale.
Scopul şi mobilul care l-au determinat pe autor nu sunt necesare pentru
existenţa infracţiunii. Credem că, principalul obiectiv al legii penale este ocrotirea
drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Rezultă că, infracţiunea subzistă, oricare
ar fi scopul şi mobilul pentru care a fost săvârşită infracţiunea.
Referindu-ne la actele de pregătire, constatăm că deşi posibile, nu sunt
incriminate şi, ca atare, nu sunt sancţionate.
Forma imperfectă, tentativa la fapta de împiedicare a exercitării drepturilor
electorale este posibilă şi se pedepseşte, potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 393 C.
pen. Spre exemplu, va exista tentativă la această infracţiune în următoarea situaţie:
după exprimarea votului şi returnarea ştampilei, alegătorul este invitat de un
membru al biroului secţiei de votare să părăsească secţia, fără a-i permite să
semneze în lista electorală, în scopul de a invalida votul.
Infracţiunea se consumă în momentul în care s-a produs împiedicarea
exercitării dreptului de a alege sau de a fi ales sau în condiţiile realizării atacului
asupra localului secţiei de votare.
În ce priveşte sancţiunea este diferită, în funcţie de gravitatea faptei. Astfel,
împiedicarea exercitării drepturilor electorale, în varianta tip, se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Spre deosebire de varianta tip, în cea agravată,
prevăzută în alin. (2), atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Codul penal formal prevede că acţiunea penală se pune în mişcare din
oficiu, iar competenţa pentru efectuarea urmăririi penale revine organelor de
cercetare penală ale poliţiei judiciare (art. 57 C.proc.pen.). Competenţa de a judeca
în primă instanţă speţa aparţine judecătoriei (art. 35 C. proc. pen).
b. O altă incriminare prevăzută de legea penală prin care se ocroteşte libertatea
exercitării dreptului de vot al cetăţeanului este şi coruperea alegătorului11. Legiuitorul
român, înţelegând gravitatea acestui tip de corupţie, a incriminat, în art. 386 C. pen.,
coruperea alegătorilor în cadrul infracţiunilor electorale.
11
Coruperea alegătorilor. Art. 386. (1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în
scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit
candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică,
inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.
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Coruperea alegătorilor are loc prin oferirea sau darea de bani, de bunuri ori
de alte foloase alegătorului în scopul determinării să voteze sau să nu voteze o
anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat. Este vorba de fapte care ar ilustra
o anumită conduită morală defectuoasă, o atitudine condamnabilă şi susceptibilă de
a fi sancţionată prin textul menţionat. Astfel, fapta se pedepseşte cu închisoarea şi
interzicerea unor drepturi. Asemenea fapte care se petrec uneori în viaţa socială
l-au determinat pe legiuitor să le incrimineze pentru a apăra libertatea exercitării
dreptului de vot al cetăţeanului.
În Codul penal anterior, această infracţiune nu exista, aceasta a fost preluată,
fără modificări semnificative, din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului, din art. 58 al Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi din art. 109 alin.
(1) al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
ca şi din art. 58 al Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României12.
Faţă de reglementările anterioare, art. 386 C. pen. prevede o incriminare
similară cu cea din art. 58 din Legea nr. 370/2004, pe care însă o completează, în
sensul că se referă şi la votarea unei liste de candidaţi, şi nu doar a unui anumit
candidat. Totodată, maximul special al pedepsei pentru această faptă este redus de
la 5 ani la 3 ani, sfera de incidenţă a acestei incriminări fiind, de asemenea, extinsă
la toate tipurile de dispoziţii electorale, prin abrogarea tuturor articolelor din legile
speciale menţionate mai sus13.
Infracţiunea are ca obiect juridic relaţiile sociale referitoare la atributele persoanei, relaţii care, pe de o parte, protejează exercitarea dreptului de vot al
cetăţeanului, adică dreptul ca votantul să-şi manifeste opţiunea electorală, fără
influenţare sau constrângere în ceea ce priveşte libertatea sa psihică, iar, pe de altă
parte, asigurând, totodată, egalitatea de şanse a persoanei/formaţiunii politice/alianţelor
politice sau electorale în exercitarea dreptului de a fi ales.
În doctrina penală nu există o concepţie unitară cu privire la obiectul material.
Potrivit unei opinii, infracţiunea de corupere a alegătorilor nu are obiect
material aşa cum este reglementat în art. 386 C. pen. În sprijinul acestei opinii s-a
argumentat, că acţiunea care constituie elementul material al infracţiunii nu se
îndreaptă direct asupra unui lucru (bun sau persoană).
Alţi autori (Matei Basarab14) consideră că banii, bunurile sau foloasele
constituie, întotdeauna, obiect material al infracţiunii, chiar dacă oferta de mită este
respinsă, mijloacele de săvârşire a faptei devenind obiect material al infracţiunii15.
Subiectul activ nemijlocit (autor sau făptuitor) al infracţiunii de corupere a
alegătorilor poate fi orice persoană (necircumstanţiat) care îndeplineşte condiţiile
generale pentru a răspunde penal, nefiind necesară o calitate anumită.
12

Dispoziţiile de incriminare din Legea nr. 370/2004 sunt abrogate implicit odată cu intrarea
în vigoare a Codului penal.
13
Vasile Dobrinoiu şi colab., op. cit., p. 930.
14
Matei Basarab şi colab., Codul penal comentat, vol. II, Ed. Hamangiu, 2008, p. 626–627 lit. B.
15
Vintilă Dongoroz şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială,
vol. IV, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1972, p. 139.

7

Infracţiunile electorale

113

Participaţia penală este posibilă sub toate formele (coautorat, instigare,
complicitate).
Legat de participaţia penală trebuie arătat că aceasta comportă anumite
discuţii, în cazul infracţiunii prevăzute în art. 386 C. pen. Astfel, dacă, de regulă,
poziţia intermediarului în cazul infracţiunilor clasice de corupţie suscită
controverse în privinţa încadrării juridice, în cazul complicităţii la infracţiunea de
corupere a alegătorilor se poate stabili mult mai clar, având în vedere doar
activitatea persoanelor care urmăresc facilitarea acţiunii de corupere de către
autorul infracţiunii.
În plus, considerăm că alegătorul care este supus şi consimte la asemenea
manifestări de corupere electorală, deci persoana care primeşte banii, bunurile sau
foloasele respective, nu va fi sancţionată ca autor al unei infracţiuni distincte şi
nici nu va fi complice la infracţiunea de corupere electorală.
De altfel, acest regim juridic aplicabil mituitului este explicabil şi datorită
faptului că nu există aproape în niciun caz probe certe că alegătorul a acceptat
foloasele neapărat în scopul votării într-un anumit sens, şi nu, spre exemplu, în
scopul ameliorării pe moment a situaţiei sale materiale sau numai în scopul creării
faţă de mituitor a impresiei că va vota în sensul dorit de acesta.
Indiferent de rezultatul activităţii de corupere, care poate reuşi sau nu să
influenţeze votul cetăţeanului, orice competitor în cadrul procesului electoral care
îşi exercită în mod corect dreptul de a fi ales devine subiect pasiv, deoarece este în
pericol de a fi prejudiciat prin reducerea voturilor pe care le-ar fi putut obţine ca
urmare a activităţii infracţionale a subiectului activ16.
Subiectul pasiv principal al infracţiunii de corupere a alegătorilor este statul,
ca titular al valorilor sociale, în legătură cu desfăşurarea în bune condiţiuni a
procesului electoral, fapta de corupere electorală putând duce la denaturarea voinţei
electoratului, influențând astfel climatul normal de desfăşurare în condiţii de strictă
legalitate şi corectitudine a procesului electoral.
Referindu-ne la situaţia premisă a acestei incriminări, observăm că aceasta
constă din existenţa unor alegeri în scopul determinării alegătorului să voteze sau
să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat. Aceasta înseamnă
că infracţiunea de corupere a alegătorilor nu poate exista fără preexistenţa unei
alegeri în cadrul procesului electoral.
În cazul acestei infracţiuni, elementul material al infracţiunii de corupere a
alegătorilor constă în oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase, în
scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de
candidaţi ori un anumit candidat.
Oferirea presupune o modalitate de săvârşire a infracţiunii de corupere a
alegătorilor constând în indicarea, arătarea banilor, bunurilor sau foloaselor pe care
acesta urmează să le primească, în vederea îndeplinirii scopului descris în textul
16

Vasile Dobrinoiu și colab., op. cit., p. 932.
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legal. Modalitatea practică prin care oferta ajunge la destinatar nu contează, atât
timp cât se poate stabili cu certitudine că a existat o ofertă cu caracter ferm, serios
şi neechivoc17.
Darea presupune oferirea sau darea de bani sau alte foloase, indiferent dacă
acestea s-au dat direct sau prin intermediar.
Prin sintagma „alte foloase” se înţeleg avantaje patrimoniale de orice natură
(premii, comisioane, facilitarea obţinerii unor contracte etc.), dar şi nepatrimoniale,
care însă, indirect, ar putea contribui la obţinerea unor avantaje patrimoniale (de
pildă, acordarea unor grade, titluri, diplome, calificări profesionale ş.a.).
Dacă bunurile oferite sau date alegătorului au valoare simbolică şi sunt
inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice (de exemplu, brichete, pixuri,
calendare de buzunar etc.), potrivit alin. (2) al art. 386 C. pen., infracţiunea de
corupere a alegătorilor nu mai există.
O altă condiţie pentru existenţa infracţiunii este ca bunurile, banii sau
celelalte foloase să nu fie legal datorate (de pildă, în temeiul unei obligaţii anterior
asumate printr-un contract etc.), cu alte cuvinte, acestea trebuie să fie oferite, în
mod clar, cu titlu de mită electorală.
Coruperea alegătorilor are ca urmare imediată crearea unei stări de pericol
pentru libera exercitare a dreptului de vot al cetăţeanului, dar şi pentru egalitatea de
şanse în exercitarea dreptului de a fi ales şi deci pentru relaţiile sociale a căror
ocrotire este asigurată prin această reglementare. Pentru existenţa infracţiunii este
indiferent dacă s-a produs sau nu primirea de bani sau alte foloase, fiind suficient
să se fi creat această posibilitate.
Între acţiunea care constituie elementul material al infracţiunii de corupere a
alegătorilor şi urmarea imediată trebuie să existe în mod firesc o legătură de
cauzalitate, care nu trebuie dovedită, deoarece rezultă din realizarea efectivă a
activităţii corespunzătoare elementului material.
Elementul subiectiv presupune intenţia directă calificată prin scop, autorul
urmărind influenţarea voinţei alegătorului, în sensul de a-l determina, prin diverse
mijloace caracteristice unei infracţiuni de corupţie, să voteze sau să nu voteze o
anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat.
Cerinţe esenţiale ale elementului subiectiv nu există. Mobilul, în cazul faptei
comise cu intenţie, este irelevant, dar va fi ţinut în seamă la individualizarea
pedepsei.
Scopul reprezintă un element care condiţionează existenţa acestei infracţiuni,
mai precis întreaga activitate infracţională a inculpatului trebuie să se circumscrie
finalităţii urmărite de acesta. Astfel, oferirea sau darea de bani, bunuri sau alte
foloase trebuie să se producă doar în scopul de a determina exercitarea/
neexercitarea dreptului de vot în favoarea/defavoarea unui candidat sau a unei liste
de candidaţi.
17

Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, op. cit., 2011, p. 472.
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Actele de pregătire, deşi posibile, nu sunt incriminate şi, ca atare, nu sunt
sancţionate.
Tentativa nu este incriminată, fapta nefiind susceptibilă de acte de executare,
fiind o infracţiune de consumare anticipată.
În literatura de specialitate18 există unele rezerve faţă de această teză, în
condiţiile în care atât oferirea, cât şi darea permit efectuarea anumitor acte şi
începerea exercitării activităţii infracţionale fără o finalizare obligatorie, iar
eliminarea modalităţii normative a „promisiunii” dintre alternativele executării
elementului material creează un vid de reglementare.
Consumarea infracţiunii are loc instantaneu, în momentul exercitării uneia
dintre acţiunile tipice descrise în textul legal, dar poate îmbrăca şi forma infracţiunii
continuate, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor cuprinse în art. 35 alin. (1) C. pen.
Sancţiunea pentru fapta de corupere a alegătorilor este închisoarea de la
6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Asemănările şi deosebirile sunt relevate cu uşurinţă prin simpla comparare a
textelor în discuţie. În cazul tuturor infracţiunilor din acest capitol, valoarea
ocrotită este respectarea egalităţii de şanse a persoanei ori a formaţiunii politice sau
a alianţei politice sau electorale în exercitarea dreptului de a fi ales. De asemenea,
sunt ocrotite relaţiile sociale privitoare la procesul democratic de alegere a
autorităţilor publice, care trebuie să se desfăşoare în deplină corectitudine a
participanţilor, ceea ce distinge aceste infracţiuni de celelalte care ocrotesc alte
atribute ale persoanei.
c. O altă infracţiune menită să ocrotească egalitatea de şanse a persoanei ori
a formaţiunii politice sau a alianţei politice sau electorale în exercitarea dreptului
de a fi ales este frauda la vot19. Legea penală în vigoare incriminează frauda la
vot având o variantă tip şi una asimilată.
Varianta tip este prevăzută în art. 387 alin. (1) C. pen. şi constă, în mod
alternativ, în fapta persoanei care votează: a) fără a avea acest drept; b) de două sau
mai multe ori; c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are
dreptul un alegător.
În varianta asimilată, frauda la vot presupune utilizarea unei cărţi de
alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals [art.
387 alin. (2) C. pen.]. Incriminarea faptei se justifică astfel, autorul, prin săvârşirea
ei, nesocotind încrederea care i s-a acordat prin participarea la procesul electoral,
cauzând prin aceasta daune morale şi patrimoniale părţii vătămate.
18

Vasile Dobrinoiu și colab., op. cit., p. 933.
Art. 387. (1) Fapta persoanei care votează: a) fără a avea acest drept; b) de două sau mai
multe ori; c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător; se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de
identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
19
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Pe lângă leziunea materială, făptuitorul cauzează şi o leziune morală, care
constă în nesocotirea încrederii acordate de partea vătămată.
Din aceste considerente, frauda la vot, sub raportul clasificării de grup, face
parte din categoria infracţiunilor electorale, aducând atingere acelor relaţii sociale
de ordin moral a căror formare este întotdeauna bazată pe încredere.
Pericolul social pe care îl prezintă fapta de fraudă la vot, prin care se
nesocoteşte regimul stabilit de lege pentru desfăşurarea procesului electoral prin
fraudarea votului, justifică incriminarea faptei.
Fapta are ca obiect juridic relaţiile sociale referitoare la respectarea egalităţii
de şanse a persoanei ori a formaţiunii politice sau a alianţei politice sau electorale
în exercitarea dreptului de a fi ales, iar, pe de altă parte, relaţiile sociale privitoare
la procesul democratic de alegere a autorităţilor publice, care trebuie să se
desfăşoare în deplină corectitudine, pentru a conferi legitimitate rezultatelor votului
corpului electoral. Totodată, sunt ocrotite şi relaţiile sociale privitoare la încrederea
publică acordată identităţii persoanelor care participă la procesul electoral şi
autenticităţii înscrisurilor oficiale reprezentate de buletinele de vot.
Infracţiunea de fraudă la vot, în varianta sa tip, nu are obiect material,
ocrotind o valoare nematerială, adică încrederea şi corectitudinea care trebuie să
stea la baza procesului electoral. Buletinele de vot valide constituie mijloacele de
săvârşire a infracţiunii. În cazul variantei asimilate, frauda la vot are obiect
material, fiind constituit din cartea de alegător falsă, din actul de identitate sau
buletinul de vot fals.
Subiectul activ nemijlocit este circumstanţiat, deoarece, în varianta tip a
infracţiunii, pentru a fi subiect activ, făptuitorul trebuie să fie o persoană fără drept
de vot.
Referindu-ne la varianta asimilată, legea nu face distincţie între persoana
care are şi cea care nu are drept de vot, simpla utilizare a unui document fals, dintre
cele enumerate, fiind suficientă pentru existenţa infracţiunii.
Participaţia penală este posibilă sub toate formele.
Subiectul pasiv al infracţiunii, pe de o parte statul, garant al legalităţii
procesului electoral, iar pe de altă parte persoanele care ar putea fi defavorizate
prin adăugarea unor voturi nelegale celorlalţi candidaţi.
Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii cuprinde: situaţia permisă; şi
conţinutul constitutiv al infracţiunii.
Situaţia premisă a acestei incriminări, constă în existenţa unui proces
electoral, adică a unor alegeri electorale. Aceasta înseamnă că incriminarea nu
poate exista fără preexistenţa unui atare proces, adică a unor alegeri electorale.
Elementul material al laturii obiective se poate realiza în trei modalităţi
alternative de „fraudă” la vot, şi anume fapta de a vota: a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori; c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de
vot decât are dreptul un alegător.
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Termenul de „fraudă”, ca desemnare a activităţii infracţionale prin care se
încalcă regulile de exprimare propriu-zisă a votului, apare ca fiind nepotrivit, în
condiţiile în care, în înţelesul legii penale, astfel cum este acesta utilizat de către
legiuitor în mod obişnuit, implică o activitate amăgitoare, cauzatoare de pagubă şi
producătoare de foloase, avantaje patrimoniale.
În literatura de specialitate20, s-a arătat că denumirea marginală a acestei
infracţiuni este improprie, existând posibilitatea unei confuzii între termenul de
„fraudă” şi conceptul de „fraudare a legii”, ca sinonim pentru orice încălcare a
dispoziţiilor legale.
Practic, fapta de a vota presupune atât aplicarea pe buletinul de vot a
ştampilei cu menţiunea „votat”, cât şi introducerea în urnă a buletinului cu
menţiunea (votat sau nu).
În prima modalitate a variantei tip, elementul material se poate realiza prin
acţiunea de a vota, exercitată de o persoană care nu îndeplineşte condiţiile
prevăzute în art. 36 din Constituţia României în ceea ce priveşte vârsta pentru a
alege sau a fi ales.
În sfera elementului material al infracţiunii se circumscrie şi modalitatea
votării de două sau mai multe ori, ipoteză care presupune executarea acţiunii de a
vota în secţii de votare diferite, o dată la secţia arondată domiciliului şi apoi pe
listele electorale suplimentare ale diverselor secţii de votare, indiferent de ordinea
cronologică a manifestărilor infracţionale.
În practică s-a decis că există această infracţiune atunci când, fiind organizat
primul tur al alegerilor pentru Parlamentul European, inculpatul şi-a exprimat
dreptul de vot de două ori, atât pe lista permanentă a secţiei de votare în a cărei
rază teritorială îşi avea domiciliul, cât şi pe o listă suplimentară a unei secţii de
votare, inculpatul deplasându-se iniţial la Secţia de votare nr. 75 din oraşul Baia de
Aramă, unde şi-a exercitat dreptul de vot şi a semnat lista electorală permanentă,
după care s-a deplasat la Secţia de votare nr. 210 din comuna Glogova, unde a
votat şi a semnat pe lista electorală suplimentară 21.
Sub aspectul variantei asimilate, elementul material constă în introducerea în
urna de vot a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător. În acest caz,
alegătorul, deşi îşi îndeplineşte condiţiile legale pentru a avea dreptul la vot, îşi
exercită acest drept în mod abuziv, deoarece buletinele suplimentare de vot sunt
altele decât cele la care alegătorul era îndreptăţit.
Frauda la vot se poate săvârşi şi prin introducerea succesivă a unui al doilea
buletin de vot (buletin suplimentar) sau prin introducerea concomitentă a celor
două buletine. Considerăm că se va reţine însă un concurs de infracţiuni dacă o
persoană introduce un număr suplimentar de buletine la diferite intervale, dar cu
rezoluţii distincte, săvârşind două infracţiuni distincte. În acest caz, se va reţine o
20
21

Ilie Pascu, op. cit., p. 830.
Vasile Dobrinoiu și colab., op. cit., p. 936.
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pluralitate de acţiuni, şi nu de acte. Dacă săvârşeşte faptele cu aceeaşi rezoluţie
delictuoasă la intervale de timp diferite, se va reţine o infracţiune continuată. De
regulă, subiectul activ acţionează cu intenţia generică de a frauda alegerile,
săvârşind acte repetate în cadrul aceluiaşi proces electoral.
Introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine presupune
buletine de vot valide, şi nu false. Dacă buletinele sunt false, modalitatea
infracţiunii nu este cea a introducerii în urnă din varianta tip, ci se circumscrie
variantei asimilate, sub forma utilizării de buletine false.
Pentru întregirea laturii obiective, dar şi pentru legitimitatea rezultatului
scrutinului este necesar ca acţiunea prin care s-a realizat elementul material şi care
este de natură să pună în primejdie gravă buna desfăşurare a procesului electoral,
dar şi pentru legitimitatea rezultatului scrutinului, să aibă ca urmare imediată
crearea unei stări de pericol efectiv.
Infracţiunea analizată fiind o infracţiune de pericol, pentru existenţa sa nu se
cere producerea rezultatului, fiind suficientă crearea stării de pericol prin însăşi
săvârşirea acţiunii incriminate, ex re.
Elementul subiectiv presupune ca făptuitorul să fi lucrat numai cu intenţie
directă în cazul alin. 1. lit. a si b sau cu intenţie directă ori indirectă in cazul alin. 1
lit. c şi alin. 2. din art. 387 C. pen.
Cerinţe esenţiale nu sunt în acest caz. Mobilul şi scopul nu au relevanţă
penală, însă pot contribui la individualizarea pedepsei.
Actele preparatorii sunt posibile, însă nu sunt incriminate de către legiuitor
şi, ca atare, nu sunt sancţionate.
Tentativa, adică actele de executare a acţiunii de fraudare, este sancţionată,
potrivit dispoziţiilor art 393 C. penal.
Consumarea infracţiunii are loc când s-a aplicat ştampila cu menţiunea
„votat” pe buletinul de vot, în cazul exercitării fără drept a votului, respectiv în
momentul introducerii succesive a unui al doilea buletin de vot (buletin
suplimentar) sau prin introducerea concomitentă a două buletine (dintre care unul
este suplimentar).
Sancţiunile prevăzute de lege nu sunt diferenţiate. Astfel, în ambele variante
de incriminare, infracţiunea de fraudă la vot se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. În plus, Codul
penal prevede în art.67 alin. 2 din C. pen., aplicarea pedepsei interzicerii exercitării
unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru
infracţiunea săvârşită.
d. Noul legiuitor în mod justificat a incriminat şi frauda la votul electronic22,
asemenea faptă având o tot mai mare comitere.
22
Frauda la votul electronic. Art. 388. Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea
frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în
format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
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Obiectul principal al acestei incriminări este să combată fapta de fraudare la
votul electronic prin tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea
frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a
buletinelor de vot în format electronic.
Sub acest aspect, apare justificată reglementarea acestei infracţiuni printre
infracţiunile electorale, soluţie care nu era prevăzută în Codul penal anterior.
Obiectul juridic al infracţiunii de fraudă la votul electronic îl constituie
relaţiile sociale a căror existenţă şi dezvoltare sunt asigurate prin respectarea
exercitării dreptului de vot al cetăţeanului şi prin încrederea publică în securitatea
şi integritatea sistemului de vot electronic, astfel cum a fost reglementat prin
O.U.G. nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la
referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei.
Infracţiunea de fraudă la votul electronic, de regulă, nu are obiect material,
deoarece frauda se comite electronic, deci printr-o acţiune care nu operează asupra
unui lucru. Excepţional, în măsura în care activitatea infracţională se va răsfrânge
asupra componentelor hardware, software şi asupra datelor informatice ce fac parte
din sistemul de vot electronic, acestea vor constitui obiect material al infracţiunii
(Vasile Dobrinoiu23).
Subiectul activ nemijlocit al acestei infracţiuni poate fi orice persoană,
nefiind nevoie de vreo calitate specială.
Subiectul pasiv este statul, garantul legalităţii procesului electoral, lezat prin
starea de neîncredere creată prin tipărirea şi utilizarea de date de acces false sau prin
falsificarea buletinelor de vot ori prin mijloacele electronice specifice instituite de
sistemul de vot electronic. Participaţia penală este posibilă sub toate formele.
Structura şi conţinutul constitutiv al infracţiunii cuprinde: situaţia premisă;
conţinutul constitutiv al infracţiunii.
Situaţia premisă constă în preexistenţa unui mijloc electronic prin care, întro anumită formă, urmează să fie realizată acţiunea de fraudare. Dacă am presupune
ipotetic că nu ar exista nici aparatul corespunzător, desigur nu ar exista nici
infracţiunea de fraudă la votul electronic.
Conţinutul constitutive cuprinde: a) latura obiectivă; b) latura subiectivă.
Latura obiectivă cuprinde elementul material, urmarea imediată şi legătura
de cauzalitate.
Elementul material al laturii obiective se poate realiza prin trei modalităţi
alternative: tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a
sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot
în format electronic.
Tipărirea şi utilizarea de date de acces false se referă la datele de accesare
(tip utilizator şi parolă), prin conectarea la un sistem de vot electronic, prin care se
realizează operaţiunea de votare (art. 9 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 93/2003).
23

Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, op. cit., p. 799.
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Sub acest aspect, pentru a se realiza această modalitate a infracţiunii, este
necesar ca datele de acces false să fie nu doar tipărite, ci şi utilizate, prin
introducerea în pagina de internet a sistemului de vot electronic a datelor de
accesare, în vederea afişării buletinului de vot în format electronic.
Accesarea frauduloasă a sistemului electronic presupune o interacţiune a
făptuitorului cu tehnica de calcul vizată prin intermediul echipamentelor sau
diverselor componente ale sistemului vizat (sursă de alimentare, butoane de
pornire, tastatură, mouse, joystick)24.
Falsificarea prin orice mijloace a buletinului de vot electronic presupune o
acţiune de modificare, transformare etc. a datelor ce sunt cuprinse în buletinul de
vot electronic (art. 9 din O.U.G. nr. 93/2003).
Sintagma „prin orice mijloace” presupune mai multe acţiuni alternative de a
modifica, şterge sau deteriora date informatice, de a restricţiona accesul la aceste
date ori de a transfera datele fără autorizare. Actele prin care se realizează
elementul material al infracţiunii implică efecte negative asupra stării datelor, mai
ales în ceea ce priveşte capacitatea lor de a funcţiona în maniera prevăzută de
Sistemul de vot electronic25.
Acţiunea de fraudare pentru a constitui elementul material al infracţiunii
trebuie să fi creat o stare de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite, adică pentru
relaţiile bazate pe încrederea publică în sistemul electronic de votare.
Crearea unei stări de pericol nu constituie urmarea imediată a acţiunii de
fraudă la votul electronic decât dacă între acea acţiune şi producerea stării de
pericol există o legătură de cauzalitate, ex re.
Elementul subiectiv constă în vinovăţia făptuitorului sub forma intenţiei, care
poate fi directă sau indirectă. Nu prezintă importanţă scopul sau mobilul cu care
acţionează făptuitorul, dar pot fi avute în vedere la individualizarea judiciară a
pedepsei.
Cerinţe esenţiale nu există.
Actele pregătitoare, deşi sunt posibile, nu sunt incriminate de lege.
Tentativa este posibilă la această infracţiune şi este incriminată, potrivit
dispoziţiilor art. 393 C. pen.
Consumarea infracţiunii are loc în momentul utilizării datelor de acces false,
ulterior tipăririi acestora, în momentul accesării ilegale a sistemului de vot
electronic sau când falsificarea buletinului de vot electronic este desăvârşită.
Fapta menţionată se sancţionează cu închisoarea de la unu la 5 ani. Potrivit
art. 393 din C. pen., tentativa se pedepseşte.
Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, urmărirea penală se face de
organul de cercetare potrivit art. 57 C. proc. pen., iar judecata în primă instanţă este
de competenţa judecătoriei.
24
Maxim Dobrinoiu, în Mihai Adrian Hotca, Maxim Dobrinoiu, Infracţiuni prevăzute în legi
speciale. Comentarii şi explicaţii, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 578–579.
25
Maxim Dobrinoiu, în Mihai Adrian Hotca, Maxim Dobrinoiu, op. cit., p. 590–591.
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e. Codul penal în vigoare în grupul infracţiunilor electorale şi infracţiunea
de violare a confidenţialităţii votului26, în timp ce în Codul penal anterior,
infracţiunea nu era prevăzută, asemenea faptă urmând să fie sancţionată prin legi
speciale cu dispoziţii penale.
În viziunea Codului penal în vigoare, violarea confidenţialităţii votului
constituie o încălcare la nivel constituţional, rezultând în mod clar că secretul
votului persoanei este protejat faţă de orice persoană, atât faţă de persoanele fizice
sau juridice, cât şi faţă de autorităţile statului.
Dacă fapta menţionată a fost săvârşită de un membru al biroului electoral al
secţiei de votare, care are obligaţia legală de a respecta secretul profesional şi
confidenţialitatea informaţilor la care are acces, pedeapsa este închisoare de la 6
luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Aşadar, prin incriminarea faptei de violare a confidenţialităţii votului este
consacrat caracterului nepublic al votului (prin interzicerea oricărei încercări de a
afla opţiunea celui care votează). Pentru existenţa infracţiunii se cere, aşadar, ca
votul să aibă caracter nepublic, fiind exclusă cunoaşterea conţinutului său de alte
persoane decât cele îndreptate de lege.
Obiectul juridic special principal constă în relaţiile referitoare la exercitarea
dreptului de vot al cetăţeanului în condiţii de confidenţialitate, precum şi buna
organizare a procesului electoral de către stat, prin organele specializate ale acestuia.
Infracţiunea aducând atingere libertăţii persoanei, acţiunea subiectului, de
regulă, nu se îndreaptă împotriva unui obiect material. Excepţional, infracţiunea de
violare a confidenţialităţii votului are un obiectul material, de pildă, dacă acţiunea
de violare a secretului votului se îndreaptă asupra buletinului de vot ştampilat de
către alegător sau asupra listei electorale, dezvăluind conţinutul acestora.
Subiectul activ nemijlocit al infracţiunii poate fi orice persoană, norma de
incriminare nepretinzând o anumită calitate în varianta tip.
În cazul variantei agravate a infracţiunii, subiectul activ este calificat, fiind
necesară calitatea de membru al biroului electoral al secţiei de votare (art. 21 din
Legea nr. 370/2004).
Subiectul pasiv poate fi orice persoană (atât fizică, cât şi juridică), mai exact
acele persoane implicate în procesul electoral prin încălcarea caracterului secret al
votului şi a garanţiilor care asigură libera sa exprimare în cadrul procesului electoral.
De asemenea, există un subiect pasiv general, și anume statul – societatea –,
ca titular al interesului ocrotit, respectiv acela al confidenţialităţii votului persoanei
în cadrul procesului electoral.
Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii cuprinde: A. situaţia premisă; B.
conţinutul constitutiv al infracţiunii.
26

Violarea confidenţialităţii votului. Art. 389. (1) Violarea prin orice mijloace a secretului
votului se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa
este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
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Pentru existenţa infracţiunii de violare a confidenţialităţii votului se cere, ca
situaţie premisă, ca nimeni să nu poată avea acces la cuprinsul votului.
Dacă lipseşte această premisă, fapta nu va constitui infracţiunea de violare a
confidenţialităţii votului, ci, eventual, o altă infracţiune.
Conţinutul constitutiv cuprinde: a) latura obiectivă; b) latura subiectivă.
Latura obiectivă cuprinde elementul material, urmarea imediată şi legătura
de cauzalitate.
Elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de violare, prin orice
mijloace, a secretului votului.
Activitatea făptuitorului constă într-o acţiune de încălcare a unuia dintre
atributele esenţiale ale dreptului de a alege, şi anume confidenţialitatea votului, ca
garanţie a libertăţii totale de exprimare a opţiunii electorale.
Dacă violarea secretului votului s-a realizat prin folosirea de mijloace care,
la rândul lor, constituie fapte infracţionale de sine stătătoare, atunci acestea vor
intra, după caz, în concurs cu infracţiunea prevăzută în art. 389 C. pen. (spre
exemplu, dacă un cetăţean prezent în secţia de votare îi aplică o lovitură
alegătorului care a părăsit cabina de vot şi se îndrepta spre urnă pentru a introduce
votul, în vederea smulgerii buletinului de vot şi aflării opţiunii electorale făcute de
victimă – va exista un concurs între infracţiunea de violare a confidenţialităţii
votului şi o infracţiune împotriva integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei).
De asemenea, dacă, din dorinţa de a afla conţinutul votului exprimat de către
un alegător, o persoană deschide urna de votare înainte de ora prevăzută pentru
desigilare, va exista un concurs între infracţiunea pe care o analizăm şi cea de
nerespectare a regimului urnei de vot.
În varianta agravată, elementul material este identic, diferenţa fiind dată de
calitatea persoanei care întreprinde activitatea infracţională – membru al biroului
secţie de votare.
Urmarea imediată constă în crearea unei stări contrare celei de asigurare a
secretului votului, lezând astfel libertatea de opţiune a alegătorului. Prin urmările
sale, fapta aduce, totodată, atingere libertăţii persoanei, face să apară o situaţie de
nesiguranţă pentru existenţa libertăţii de opţiune a alegătorului pe care legea a
înţeles să o ocrotească.
Este suficient să se fi săvârşit activitatea infracţională prevăzută în art. 389
C. pen. pentru a se produce urmarea imediată (a stării de pericol), săvârşirea
activităţii infracţionale fiind cauza inevitabilă a acestui efect (ex re).
Activitatea infracţională de violare a confidenţialităţii votului este o activitate
intenţionată.
Intenţia poate fi atât directă, cât şi indirectă. Va exista o atare intenţie când
făptuitorul, prin acţiunea sa, are reprezentarea urmărilor pe care le va produce şi
doreşte sau acceptă producerea acestor urmări. Această intenţie, ca şi în cazul altor
infracţiuni, este un element necesar şi esenţial.
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Mobilul care l-a determinat pe făptuitor ori scopul urmărit sunt indiferente
pentru existenţa infracţiunii de violare a confidenţialităţii votului, putând servi doar
ca criterii pentru o corectă individualizare a pedepsei.
Actele de pregătire, deşi posibile, nu sunt incriminate de legiuitor şi, ca
atare, nu sunt sancţionate.
Tentativa este incriminată şi, ca atare, este sancţionată.
Consumarea infracţiunii are loc în momentul luării la cunoştinţă efectivă a
conţinutului opţiunii electorale exprimate de către alegător.
În varianta normativă tip, pedeapsa este amenda.
În varianta agravată, prevăzută la alin. (2), dacă fapta a fost comisă de un
membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la
6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
f. Nerespectarea regimului urnei la vot27 este o altă incriminare electorală şi
are în vedere ocrotirea secretului de vot înainte de ora stabilită pentru închiderea
votării. Sub această denumire marginală, infracţiunea analizată nu are corespondent
în prevederile Codului penal anterior, fiind preluată din art. 61 al Legii nr.
370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României28, variante similare ale acestei
incriminări regăsindu-se şi în art. 59 al Legii nr. 35/2008 privind alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului, în art. 62 al Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi în art. 112 şi art.
113 ale Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Obiectul juridic special principal constă în relaţiile sociale referitoare la
atributele fundamentale ale persoanei, întocmai ca şi obiectul juridic al infracţiunilor la
care face trimitere norma de incriminare, infracţiuni care sancţionează nerespectarea
confidenţialităţii şi nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea
procesului electoral, de către organele specializate.
Obiectul material îl constituie urnele de vot, atât cele fixe aflate în cadrul
secţiei de votare, cât şi cele speciale.
Subiect activ nemijlocit al infracţiunii poate fi orice persoană (necircumstanţiat)
care îndeplineşte condiţiile generale pentru a răspunde penal, nefiind necesară o
anumită calitate în varianta tip.
Subiect activ al faptei de nerespectare a regimului urnei la vot, în varianta
atenuată, este reprezentat doar de membrii biroului electoral, deoarece aceştia decid
asupra încredinţării urnei speciale, precum şi a transportării acesteia.
27

Nerespectarea regimului urnei de vot. Art. 390. (1) Deschiderea urnelor, înainte de ora
stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de
votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
28
Dispoziţiile de incriminare din Legea nr. 370/2004 sunt abrogate implicit odată cu intrarea
în vigoare a Codului penal.
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Subiectul pasiv este reprezentat de persoana care suferă consecinţele actului
subiectului activ, dar şi statul, prin organele cu atribuţii în asigurarea respectării
legii în cursul procesului de votare, în mod evident, prin nerespectarea regimului
urnelor de vot, dar şi de către corpul electoral, a cărui opţiune electorală este
dezvăluită înainte de momentul stabilit de legiuitor.
Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii cuprinde: situaţia premisă;
conţinutul constitutiv al infracţiunii.
Situaţia premisă există la această infracţiune prin preexistenţa unei urne de
vot asupra căreia se exercită actul de deschidere înainte de ora stabilită pentru
deschiderea urnei.
Conţinutul constitutiv cuprinde: a) latura obiectivă; b) latura subiectivă.
Elementul material al laturii obiective constă în deschiderea urnelor înainte
de ora stabilită pentru închiderea votării. Potrivit dispoziţiilor legale în materie
electorală, ora închiderii votării este întotdeauna ora 21:00. Prin urmare, orice
activitate de deschidere a urnelor sigilate înainte de ora 21:00 întruneşte trăsăturile
acestei modalităţi normative.
Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din
ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea
scrisă a acestora, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din
care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată
din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu
materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot şi
timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea în raza secţiei respective de
votare. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al
secţiei de votare. Urna specială poate fi deplasată numai în raza teritorială arondată
la respectiva secţie de votare29.
După închiderea sălii unde se votează, deci după ora 21:00, preşedintele, în
prezenţa membrilor biroului electoral, efectuează operaţiunile de numărare a
buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării. Pentru aceasta, verifică
mai întâi starea sigiliilor de pe urnele de votare, desigilează urnele, una câte una,
deschide buletinele de vot unul câte unul şi numără buletinele de vot.
Pentru a putea subzista această infracţiune, acţiunea de deschidere a urnei
presupune că aceasta era sigilată, potrivit reglementărilor legale, de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, înainte de deschiderea secţiei
către public – la ora 07:00.
Modalitatea practică prin care urna a fost deschisă nu are relevanţă pentru
existenţa infracţiunii, indiferent dacă aceasta a fost desigilată sau distrusă. Dacă, în
dorinţa de a afla conţinutul votului exprimat de către un alegător, o persoană
deschide urna de votare înainte de ora prevăzută pentru desigilare, va exista un
29

Vasile Dobrinoiu și colab., op. cit., p. 947.

19

Infracţiunile electorale

125

concurs între infracţiunea de violare a confidenţialităţii votului şi cea de nerespectare a
regimului urnei de vot30.
În cazul variantei atenuate, legiuitorul a prevăzut comiterea faptei în trei
modalităţi alternative: încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor
biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte
persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
După cum am precizat anterior, din ansamblul dispoziţiilor legale în materie
electorală, urna specială poate fi încredinţată doar membrilor biroului electoral al
secţiei de votare şi poate fi transportată doar de către aceştia. Prin urmare, se va
face vinovat de săvârşirea infracţiunii, în această modalitate, preşedintele biroului
electoral care încredinţează urna specială altor persoane decât membrilor biroului
sau dacă cei din urmă, în urma preluării urnei speciale de la preşedinte, o
înmânează altor persoane spre a fi transportată.
Totodată, elementul material al variantei atenuate cuprinde şi fapta de
nerespectare a oricărei alte dispoziţii privind utilizarea urnei speciale. Astfel, se va
realiza conţinutul infracţiunii, sub aspect obiectiv, dacă aceasta este transportată
pentru a vota persoane care nu îndeplinesc condiţia de a fi netransportabile din
motive de boală sau invaliditate sau persoane care nu au prezentat o cerere scrisă,
însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că
sunt netransportabile. De asemenea, infracţiunea subzistă şi dacă urna specială a
fost transportată în afara razei teritoriale arondate respectivei secţii de votare sau
dacă au fost utilizate două urne speciale în raza aceleiaşi secţii de votare31.
Urmarea imediată constă în aducerea unei atingeri grave exercitării dreptului de
vot al cetăţeanului, încălcând cerinţele de confidenţialitate şi nerespectând dispoziţiile
legale care reglementează desfăşurarea procesului electoral.
Între elementul material şi urmarea imediată trebuie să se constate existenţa
unei legături cauzale. Legătura de cauzalitate este, de cele mai multe ori, evidentă
şi uşor de stabilit, deoarece rezultă chiar din acţiunea săvârşită de făptuitor sau din
modul de manifestare a făptuitorului (ex re).
Elementul subiectiv presupune intenţie directă sau indirectă. Fapta comisă
din culpă nu este incriminată.
În conţinutul laturii subiective a infracţiunii de nerespectare a regimului
urnei la vot nu există vreo condiţie privitoare la mobilul şi scopul infracţiunii şi
deci nu interesează pentru existenţa acestora. Deşi mobilul şi scopul nu
condiţionează existenţa infracţiunii, totuşi cunoaşterea acestora nu va fi lipsită de
însemnătate la individualizarea pedepsei, deoarece instanţa va ţine seama şi de
aceste elemente subiective.
Actele de pregătire, deşi posibile, nu sunt incriminate de legiuitor şi, ca
atare, nu se pedepsesc.
30
31

Ilie Pascu, op. cit., p. 890.
Vasile Dobrinoiu și colab., op. cit., p. 947.
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Tentativa se pedepseşte, potrivit dispoziţiilor art. 393 C. pen.
Consumarea infracţiunii are loc în momentul producerii urmării imediate,
adică a exercitării uneia dintre acţiunile tipice descrise în textul legal.
Sancţiunea este prevăzută pentru infracţiunea de nerespectare a regimului
urnei de vot. Astfel, în varianta tip, alin. (1), pedeapsa este închisoarea de la unu
la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar în varianta
atenuată, prevăzută la alin. (2), pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau
amenda şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Pentru această infracţiune, acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.
Competenţa de a judeca în primă instanţă cauza aparţine judecătoriei.
g. Fapta de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale 32, incriminată
în art. 391, constituie o manifestare gravă de denaturare a realităţii prin falsificarea
documentelor şi evidenţelor electorale. Falsificarea documentelor şi evidenţelor
electorale prezintă pericol social, aducând atingere încrederii pe care alegătorii o
acordă documentelor şi evidenţelor electorale.
Prevederea din articolul 391 C. pen. nu are corespondent în Codul penal
anterior, dispoziţia fiind preluată din art. 62 al Legii nr. 370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României33, variante similare ale acestei incriminări regăsindu-se şi
în art. 53, art. 57, art. 60 şi art. 61 ale Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului, în art. 56, art. 60, art. 63 şi art. 64 ale Legii nr. 33/2007
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,
precum şi în art. 106 alin. (2) şi art. 110 ale Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
Obiectul juridic special principal constă în relaţiile sociale privitoare atât la
încrederea publică în autenticitatea înscrisurilor care emană de la stat, prin
autorităţile competente să organizeze desfăşurarea procesului electoral, cât şi la
securitatea şi integritatea programelor informatice şi sistemului informaţional prin
care sunt stabilite rezultatele alegerilor.
32

Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale. Art. 391. (1) Falsificarea prin orice
mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală
permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează
înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea
mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care
duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
33
Dispoziţiile de incriminare din Legea nr. 370/2004 sunt abrogate implicit odată cu intrarea
în vigoare a Codului penal.
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Obiectul material îl constituie înscrisurile de la birourile electorale, copiile
de pe listele electorale permanente, componentele hardware, software şi datele
informatice ce fac parte din sistemele informatice de înregistrare, însumare a
rezultatelor şi repartizare a mandatelor corespunzătoare procesului electoral,
precum şi sistemul naţional informaţional de stabilire a rezultatelor alegerilor în
cazul alin.1 şi 2 din art. 391 C.pen. În cazul alin.1, inscrisurile de la birourile
electorale falsificate prin contrafacere vor reprezenta produsul infracţiunii şi nu
obiectul material al acestora. De asemenea, lipseşte obiectul material în alineatele 3
şi 4 din art. 391 C.pen.
Subiectul activ al infracţiunii poate fi orice persoană, deoarece legea nu
condiţionează tragerea la răspunderea penală de prezenţa vreunei calităţi a subiectului.
Participaţia penală este posibilă sub toate formele.
Subiectul pasiv este unitatea al cărei document a fost falsificat şi apoi folosit şi
căreia i se va aduce atingere prin neîncrederea pe care publicul o va manifesta faţă de
falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale. În principal, este prejudiciat statul
prin autorităţile competente, să organizeze desfăşurarea procesului electoral şi prin
starea de neîncredere pe care o provoacă falsificarea înscrisurilor din birourile
electorale (inclusiv a copiilor listelor electorale permanente). Totodată, are loc şi o
destabilizare şi o alterare a sistemelor informatice care sunt utilizate la stabilirea
rezultatelor alegerilor şi la repartizarea mandatelor.
Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii cuprinde: A. situaţia premisă; B.
conţinutul constitutiv al infracţiunii.
Situaţia premisă, să preexiste documente electorale.
Conţinutul constitutiv al infracţiunii are ca elemente componente: a) latura
obiectivă; b) latura subiectivă a infracţiunii.
Latura obiectivă cuprinde elementul material, urmarea imediată şi legătura
de cauzalitate.
Elementul material (actus reus) se realizează prin falsificarea prin orice
mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale. Această variantă de incriminare
are în vedere o modalitate de fals în înscrisuri, reglementată în cuprinsul Titlului
VI, Capitolul III din Codul penal.
Falsificarea de înscrisuri, prin orice mijloace, poate îmbrăca forma falsului
material, în sensul contrafacerii scrierii sau subscrierii, ori alterarea înscrisului în
orice mod34. De asemenea, manifestarea infracţională poate exista sub aspectul
falsului intelectual, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare
adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări de
către funcţionarul public, în exercitarea atribuţiilor, în momentul întocmirii
înscrisului. Pentru o analiză detaliată a elementului material corespunzător celor
două modalităţi de falsificare a înscrisurilor, a se vedea comentariul la art. 320 şi
art. 321 C. pen.
34

Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, op. cit., p. 683 şi urm.
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Pe de altă parte, în ipoteza variantei asimilate, elementul material constă în
înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală
complementară a unor persoane care nu figurează în această listă. După cum am
precizat anterior, copia după lista electorală permanentă conţine numele tuturor
persoanelor cu drept de vot, cu domiciliul în circumscripţia arondată fiecărei secţii
de votare. Pentru alegerile locale sau pentru Parlamentul European se foloseşte, pe
lângă lista electorală permanentă, care cuprinde cetăţenii români cu drept de vot, şi
lista electorală complementară, care cuprinde cetăţenii străini cu drept de vot. Prin
urmare, introducerea unor alte persoane pe această listă, în condiţiile în care
aceasta este actualizată cu câteva zile înainte de alegeri, va reprezenta, de
asemenea, infracţiunea de fraudă la vot, reglementată în art. 387 C. pen35.
Elementul material al primei variante agravate constă în introducerea în uz
sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori
însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea
mandatelor în afara prevederilor legii. Această modalitate normativă reprezintă o
formă specială de fals informatic, care presupune introducerea, modificarea sau
ştergerea, fără drept, de date informatice privind procesul electoral necorespunzătoare
adevărului. Actele prin care se realizează elementul material al infracţiunii are
efecte negative asupra stării datelor, în ceea ce priveşte capacitatea lor de a atesta
fapte ori situaţii corespunzătoare realităţii36, ajungându-se la fabricarea unor
documente false sau la falsificarea rezultatelor electorale.
În cazul variantei incriminate în alin. (4) al art. 391 C. pen., elementul
material constă în activităţi care constituie atacuri asupra „spaţiului informatic”, de
data aceasta însă legiuitorul referindu-se la alterarea sistemului informaţional
naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru încrederea acordată
înscrisurilor şi sistemelor informatice folosite în cadrul procesului electoral, dar
poate consta şi în generarea unor date eronate privind rezultatele alegerilor. În
varianta agravată, prevăzută în alin. (4), urmarea imediată constă însă într-un
rezultat, şi anume alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii
rezultatelor alegerilor.
Legătura de cauzalitate între acţiunea făptuitorului şi urmarea imediată
trebuie să existe, iar în cazul variantelor agravate, aceasta trebuie să fie clar
stabilită şi demonstrată.
Elementul subiectiv al infracţiunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor
electorale presupune existenţa intenţiei directe sau indirecte, după cum făptuitorul a
urmărit sau nu producerea urmării imediate ori numai a acceptat producerea acestor
urmări.
Scopul şi mobilul nu interesează pentru existenţa infracţiunii, însă vor fi
avute în vedere la individualizarea pedepsei.
35
36

Vasile Dobrinoiu și colab., op. cit., p. 951.
Maxim Dobrinoiu, în Mihai Adrian Hotca, Maxim Dobrinoiu, op. cit., p. 604 şi urm.
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Actele de pregătire nu sunt incriminate de legiuitor şi, ca atare, nu se
pedepsesc.
Tentativa se pedepseşte, potrivit art. 393 C. pen.
Infracţiunea se consumă în momentul exercitării uneia dintre acţiunile tipice
descrise în norma de incriminare.
Infracţiunea analizată cuprinde diferite sancţiuni în raport cu gravitatea
faptelor incriminate. Astfel, infracţiunea de falsificare a documentelor şi
evidenţelor electorale, în varianta tip şi în varianta asimilată, se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Ambele variante agravate, prevăzute în alin. (3) şi (4), se pedepsesc cu
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
h. Prevederile art. 392 C. pen. incriminează faptele săvârşite în legătură cu
un referendum37. Legiuitorul prevede că toate dispoziţiile din art. 385-391
(împiedicarea exercitării drepturilor electorale; coruperea alegătorilor; frauda la
vot; frauda la votul electronic; violarea confidenţialităţii votului; nerespectarea
regimului urnei de vot; falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale; faptele
săvârşite în legătură cu un referendum) se aplică şi faptelor săvârşite cu ocazia unui
referendum. Art. 392 C. pen. nu are corespondent în Codul penal anterior, variante
similare ale acestei incriminări regăsindu-se în art. 52-57 din Legea nr. 3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Această reglementare precizează expres că toate infracţiunile care se regăseau anterior atât în Legea nr.
3/2000, cât şi în celelalte legi electorale, regrupate, resistematizate şi reformulate,
sunt aplicabile şi în materia referendumului, şi nu doar în ipoteza votului unui
candidat sau a unei liste de candidaţi.
În ceea ce priveşte conceptul de „referendum”, potrivit art. 1 din Legea nr.
3/2000, în România, suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o
exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum, iar conform art. 2 din
aceeaşi lege, referendumul naţional constituie forma şi mijlocul de consultare
directă şi de exprimare a voinţei suverane a poporului român cu privire la:
a) revizuirea Constituţiei; b) demiterea Preşedintelui României; c) probleme de
interes naţional.
Totodată, se poate organiza şi desfăşura un referendum local asupra unor
probleme de interes deosebit pentru unităţile administrativ-teritoriale. În cadrul
referendumului, populaţia poate fi consultată cu privire la una sau la mai multe
probleme, precum şi cu privire la o problemă de interes naţional şi o problemă de
interes local, pe buletine de vot separate.
i. Aşa cum am arătat, în Codul penal în vigoare, faptele electorale sunt
incriminate în Titlul IX al Părţii speciale fără a fi grupate pe capitole distincte, fapt
37

Fapte săvârşite în legătură cu un referendum. Art. 392. Dispoziţiile art. 385–391 se aplică în
mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu prilejul unui referendum.
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pentru care s-a prevăzut în ultimul text al acestui titlu, mai precis în art. 393, că
tentativa la anumite infracţiuni electorale38 se pedepseşte. Ca atare, potrivit art.
393 C. pen., tentativa la infracţiunile de împiedicare a exercitării drepturilor
electorale, frauda la vot, frauda la votul electronic, violare a confidenţialităţii
votului, nerespectare a regimului urnei de vot, falsificare a documentelor şi
evidenţelor electorale şi fapte săvârşite în legătură cu un referendum se pedepsesc.
Potrivit art. 33 alin. (2) C. pen., tentativa se sancţionează cu pedeapsa
prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată, ale cărei limite se reduc la
jumătate.
Pentru alegerea pedepsei şi stabilirea cuantumului ei, în cazul faptei
încercate, se va ţine seama de calificarea de tip a infracţiunii şi de pedeapsa de bază
prevăzută pentru forma consumată a acelui tip de infracţiune.
2. În concluzie, suntem de acord cu unificarea şi sistematizarea infracţiunilor
electorale în Codul penal, chiar dacă unele texte ar putea fi reformulate.
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REFLECŢII PRIVIND ATRIBUŢIILE ACTUALE
ALE INSTITUŢIILOR DE TIP OMBUDSMAN ÎN ROMÂNIA,
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN UNELE STATE MEMBRE
ALE UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE LA APĂRAREA
DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR PERSOANELOR
Nicolae PAVEL∗

Abstract: This study opens a complex, but not exhaustive approach of: the Reflections on the
current attributions of the Ombudsman institutions in Romania, the EU and some Member States of the
European Union on defending the individual rights and freedoms. The subject of the scientific endeavor
will be circumscribed to the scientific analysis of its parts, as follows: 1) Preliminary considerations
2) People’s Advocate in Romania 3) European Ombudsman in the European Union 4) Ombudsman in
Sweden 5) Rights defenders in France 6) Federal mediators in Belgium 7) Conclusions.
Key words: People’s Advocate in Romania, Ombudsman institutions in EU, Ombudsman in
Sweden, rights defenders in France, Federal mediators in Belgium.

I. Consideraţii preliminare
I.1. În partea de debut a studiului, se impune să precizăm că din multitudinea
de instituţii de tip ombudsman existente în Uniunea Europeană, am selectat numai
instituţiile de tip ombudsman organizate la nivel naţional şi europeancare, după
opinia noastră sunt cele mai reprezentative în domeniul apărării drepturilor şi
libertăţilor persoanelor.
I.2. Elementele de detaliu, cuprinse în studiuse fundamentează pe ultimele
documente în materie avute la dispoziţie, privind exercitarea atribuţiilor instituţiilor
de tip ombudsman, prezentate mai jos, în domeniul apărării drepturilor şi
libertăţilor persoanelor.
I.3. Obiectul de studiu al demersului ştiinţific va fi circumscris analizei ştiinţifice
a celor şase mari părţi ale acestuia respectiv: I. Consideraţii preliminare. II. Avocatul
Poporului în România. III. Ombudsmanul European în Uniunea Europeană.
IV. Ombudsmanul în Suedia. V. Apărătorul drepturilor în Franţa. VI. Mediatorii
federali în Belgia.
∗
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I.4. În opinia noastră, domeniul studiat este important pentru doctrina
constituţională, pentru doctrina dreptului civil şi a dreptului de procedură civilă,
pentru teoria generală a dreptului, pentru activitatea legislativă de elaborare a
actelor normative precum şi pentru tehnica legislativă, deoarece prin acest demers
ştiinţific, ne propunem să stabilim, în abordare diacronică şi selectivă o reflectare
complexă şi completă, dar nu exhaustivă a întregii sfere actuale, sub forma
aspectelor selective, privind tema abordată.
I.5. Mai mult, în literatura de specialitate avută în vedere, după opinia
noastră, nu sunt studiate în abordare retrospectivă atribuţiile actuale ale instituţiilor
de tip ombudsman în România, în Uniunea Europeană şi în unele state membre ale
Uniunii Europene cu privire la apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor.
I.6. Chiar dacă teoretizarea instituţiilor de tip ombudsman se întoarce în timp
la primul ombudsman suedez, 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 acestei instituţii.
II. Avocatul Poporului în România
II.1. Instituţia Avocatul Poporului, a fost consacrată pentru prima dată de
Capitolul IV al Titlului II dinConstituției României din anul 19911, intitulat
Avocatul Poporului. Denumirea de Avocat al Poporului, a fost opţiunea
Constituantei, şi, nu aceea de Ombudsman, pentru a fi percepută mai uşor de
cetăţeni, ca instituţie care apără drepturile şi libertăţile acestora.
Putem afirma fără să greşim, că Avocatul Poporului este instituţie de tip
Ombudsman în România.
Atribuţia privind apărarea drepturilor şi libertăților persoanelor fizice,stabilită
în conţinutul normativ al art. 55 alin. (1) din Constituției României din anul 1991, a
fost menţinută şi, de prevederile alin. (1) al art. 58 din Constituției României din anul
2003, forma republicată a Constituţiei României din anul 19912.
Precizăm, că noţiunea de persoană fizică are o sferă mai largă de cuprindere,
aceasta include şi alte categorii de persoane care s-ar afla pe teritoriul României,
printre care menţionăm, străinii şi apatrizii, la care face trimitere art. 18 al
Constituției României din anul 2003.
Referitor la exercitarea atribuţiilor Avocatului Poporului, trebuie să
menţionăm următoarele două aspecte caracteristice, ale exercitării acestora stabilite
de art. 59 al Constituţiei României din anul 2003:
1
A fost publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie
1991, a fost adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în
urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991.
2
A fost publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, este
forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea
articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional din 18 – 19 octombrie
2003, confirmată prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003.
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a) Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea
persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor, în limitele stabilite de lege.
b) Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului
sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale.
Rezultatul activității desfășurate de Avocatul Poporului, este materializată,
potrivit art. 60 al Constituţiei României din anul 2003, în Raportul prezentat celor
două Camere ale Parlamentului, care este de regulă anual sau la cererea acestora.
Acelaşi articol, precizează, că aceste rapoarte pot conţine recomandări
privind legislaţia sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
II.2.Dispoziţiile constituţionale care conţin precizările„se stabilesc prin lege
organică” sau „în limitele stabilite de lege” au fost detaliate de Legea nr. 35/19973,
republicată, cu modificările ulterioare, dintre care reţinem următoarele reglementări
care conţin modificări recente.
Un prim aspect pe care dorim să-l menţionăm în cuprinsul acestui paragraf,
se referă la structurile specializate ale Avocatului Poporului, coordonate fiecare de
câte un adjunct al acestuia.
Aceste structuri specializate, sunt denumite domenii de specializare, şi, sunt
nominalizate de prevederile art. 10 din Legea nr. 35/1997, republicată, cu
modificările ulterioare, astfel:
a) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase
şi minorităţi naţionale;
b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu
handicap;
c) armată, justiţie, poliţie, penitenciare;d) proprietate, muncă, protecţie
socială, impozite şi taxe.
e)4 prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane
sau degradante în locurile de detenţie.
Atribuţiile recente ale domeniului referitor la prevenirea torturii şi a altor
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie,
sunt stabilite în conţinutul normativ al art. 2 alin. 11din Legea nr. 35/1997,
republicată, cu modificările ulterioare, sub următoarea formulare: „Instituţia
Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse
ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie, denumit
în continuare Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie,
îndeplineşte atribuţiile specifice de Mecanism naţional de prevenire a torturii
în locurile de detenţie, în sensul Protocolului opţional, adoptat la New York la
3
Legea nr. 35 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, a fost
republicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
4
Lit. e) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 48
din 26 iunie 2014, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2014.
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18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10
decembrie 1984, ratificat prin Legea nr. 109/2009”.
O modificare recentă, a Legii nr. 35/1997, republicată, cu modificările
ulterioare pe care o menţionăm pentru studiul de faţă, se referă la transmiterea
petiţiilor adresate Avocatului Poporului de către persoanele aparţinând
minorităţilor naţionale, în limba maternă, potrivit art. 15 alin. (21)5, în următoarele
condiţii; „Cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, cu domiciliul sau reşedinţa
în unităţi administrativ-teritoriale în care au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor, pot prezenta petiţii în limba maternă şi primesc răspuns în limba
română şi în limba maternă”.
O altă modificare recentă, a Legii nr. 35/1997, republicată, cu modificările
ulterioare pe care o menţionăm pentru studiul de faţă, se referă la următoarele
obligaţii stabilite autorităţilor publice, potrivit art. 4 6 din Lege: „Autorităţile
publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiei
Avocatul Poporului, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care
le deţin în legătură cu petiţiile care au fost adresate instituţiei Avocatul Poporului,
precum şi cele referitoare la sesizările din oficiu şi la vizitele anunţate sau
inopinate pe care aceasta le efectuează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice
Mecanismului naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie, acordându-i
sprijin pentru exercitarea atribuţiilor sale”.
Celelalte modificări recente, sunt în corelaţie cu modificările menţionate mai
sus.
II.3. Textului constituţional stabilit de art. 60 al Constituţiei României din
anul 2003, intitulat Raportul în faţa parlamentului,este detaliat de prevederile art. 5
al Capitolului I, intitulat Dispoziții generale din Legea nr. 35/1997, republicată, cu
modificările ulterioare, care stabileşte următoarele două principii:
a) Avocatul Poporului prezintă, în şedinţa comună a celor două Camere ale
Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie să
cuprindă informaţii cu privire la activitatea instituţiei Avocatul Poporului. Ele pot
conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură
pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice.
(b) Raportul anual vizează activitatea instituţiei pe un an calendaristic şi se
înaintează Parlamentului până la data de 1 februarie a anului următor, în vederea
dezbaterii acestuia în şedinţa comună a celor două Camere. Raportul anual se dă
publicităţii.
În temeiul dispoziţiilor constituţionale şi legale menţionate mai sus,
Avocatul Poporului a prezentat Rapoarte de activitate anuale în faţa Parlamentului,
5

Alin. (21) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 48 din
26 iunie 2014 publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2014.
6
Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 48 din 26 iunie
2014 publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2014.
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începând cu primul raport care acoperă perioada 18 iunie 1997 – 31 decembrie
1998, şi, continuând cu rapoartele anuale pentru anul 1999 până în anul 2014.
II.4. Pentru studiul de faţă, vom reţine unele aspecte de noutate cuprinse în
Rapoartele de activitate anuale, prezentate de Avocatul Poporului în faţa
Parlamentului pentru anii 20137 şi 20148.
a) Abordarea acestei tematici are ca subiectaplicarea în conţinutul rapoartelor de
mai sus, a principiilor cuprinse în art. 1 alin. (3) al Constituţiilor române din anii 1991
şi 2003, care consacră următoarele valori supreme: 1) demnitatea omului; 2) drepturile
şi libertăţile cetăţenilor; 3) libera dezvoltarea a personalităţii umane; 4) dreptatea şi
pluralismul politic.
b) Aceste principii generale, enunţate în Titlul I al constituţiilor menţionate,
se aplică atât reglementărilor privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale, precum şi autorităţilor publice, dintre care face parte şi Avocatul
Poporului, ca apărător al drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice.
II.4.1. Raportul de activitate al Avocatului Poporului pentru anul 2013
(Aspecte selective).
1. Din cuprinsul Secţiunii I a Capitolului VI intitulat Drepturile omului
menţionăm următoarele valori supreme formulate în această secţiune:
1.1. Referitor la petiţiile soluţionate privind încălcarea Dreptului la viaţă şi
integritate fizică şi psihică(art. 22 din Constituţie).
a) Aşadar garantarea acestor drepturi fundamentale, în Constituţie reprezintă
o dovadă a faptului că România s-a aliniat statelor europene, încercând prin
instituţiile sale, respectiv Avocatul Poporului să apere drepturile cetăţenilor, deci
implicit fiinţa umană.
b) Instituţia Avocatul Poporului a primit mii de sesizări, din ţară, precum şi
din străinătate referitoare la problematica eutanasierii câinilor fără stăpân. Avocatul
Poporului a analizat aceste petiţii şi a transmis la data de 24 septembrie 2013, un
comunicat de presă, în care a fost informată opinia publică asupra poziţiei
Avocatului Poporului, de mediator între cetăţeni şi autorităţile publice, având ca
scop apărarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Constituţie.
1.2. Referitor la petiţiile soluţionate privind încălcarea Dreptului la viaţa
intimă, familială şi privată (art. 26 din Constituţie).
Acest drept este reglementat în art. 26 din Constituţie, în art. 8 din Convenţia
europeană, precum şi în Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice.
Respectarea şi ocrotirea personalităţii umane reprezintă o valoare supremă.
II.4.2. Raportul de activitate al Avocatului Poporului pentru anul 2014
(Aspecte selective).
1. Din cuprinsul Secţiunii I a Capitolului VI intitulat Drepturile omului
menţionăm următoarele valori supreme formulate în această secţiune:
7
8

A se vedea site-ul: http://www.avp.ro/rapoarte-anuale/raport-2013-avocatul-poporului.pdf
A se vedea site-ul: http://www.avp.ro/rapoarte-anuale/raport_2014_avp.pdf
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1.1. Referitor la petiţiile soluţionate privind încălcarea Dreptului la viaţă şi
integritate fizică şi psihică (art. 22 din Constituţie).
a) Cele trei drepturi fundamentale ale omului (dreptul la viaţă, la integritate
fizică şi psihică) consacrate în art. 22 din Constituţie sunt esenţiale pentru viaţa,
libertatea şi demnitatea acestuia.
b) Aşadar garantarea acestor drepturi fundamentale, în Constituţie reprezintă
o dovadă a faptului că România s-a aliniat statelor europene, angajându-se ca, prin
instituţiile sale, respectiv instituţia Avocatul Poporului să apere drepturile
cetăţenilor, deci implicit fiinţa umană.
1.2. Referitor la petiţiile soluţionate privind încălcarea Dreptului la viaţa
intimă, familială şi privată (art. 26 din Constituţie).
a) Respectarea şi ocrotirea personalităţii umane reprezintă o valoare supremă.
Autorităţile publice au obligaţia de ocroti şi respecta viaţa intimă, familială şi privată a
cetăţenilor şi de a lua toate măsurile conferite de lege în acest sens.
b) Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie monitorizează
în mod regulat tratamentul aplicat persoanelor aflate în locuri de detenţie în
vederea consolidării protecţiei acestora împotriva torturii şi a pedepselor şi
tratamentelor inumane sau degradante şi a exercitării fără discriminare a drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale acestora.
III. Ombudsmanul European în Uniunea Europeană
III.1. Consideraţii prealabile
1.Ombudsmanul European, ca instituţie a Uniunii Europe este organizat şi
funcţionează, numai în baza prevederilor unui tratat european sau, a unui
document european care are forță juridică egală cu a tratatelor, cum este de
exemplu, în cazul de faţă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.De
asemenea, prin tratate a fost stabilită procedura de luare a deciziilor şi relaţiile
existente între Uniune şi statele membre.
2. OmbudsmanulEuropean a fost înfiinţat prin Tratatul privind Uniunea
Europeană, – Tratatul de la Maastricht9.
3. România a devenit stat membru al Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2007,
după ce Tratatul de Aderare, semnat pe 25 aprilie 2005, a fost ratificat de către
toate Statele Membre10.
III.2. Pentru studiul de faţă, menţionămurmătoarele reglementări din tratat
referitoare la Ombudsmanul European, pe care le considerăm esenţiale: „ În
conformitate cu prevederile art. 8D teza 2 al Art. G lit. C din Tratat, „Orice
cetăţean al Uniunii poate să se adreseze ombudsmanului instituit conform
dispoziţiilor art. 138 E”.
9
A se vedea site-ul:
http://europa.eu/eu.law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_u
nion_fr.pdf, Tratatul privind Uniunea Europeană – Tratatul de la Maastricht, a fost semnat la 7
februarie 1992 şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. (Traducere autor)
10
A se vedea site-ul: http://www.mae.ro/node/1540
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III.2.1. Art. 138 lit. E, din Tratat stabileşte următoarele reglementări privind
atribuţiile Ombudsmanului European privind apărarea drepturilor şi libertăţilor
persoanelor:
III.2.1.1. Numire şi atribuţii: „Parlamentul european numeşte un ombudsman,
împuternicit să primească plângeri de la orice cetățean al Uniunii sau orice
persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru,
şi care privesc cazuri de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor sau
organelor comunitare, cu excepția Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă
Instanță în exercitarea funcțiilor lor jurisdicţionale”.
III.2.1.2. Efectuează anchete pe baza plângerilor: „În conformitate cu
atribuțiile sale, Ombudsmanul efectuează anchete pe care le consideră justificate,
din proprie inițiativă sau pe baza plângerilor depuse direct sau prin intermediul
unui membru al Parlamentului European, cu excepția cazului în care pretinsele
fapte sunt sau au făcut obiectul unei proceduri judiciare”.
III.2.1.3. Rezultatele anchetelor privind administrarea defectuoasă: „În
cazul în care Ombudsmanul constată un caz de administrare defectuoasă, acesta
informează instituția în cauză, care dispune de un termen de trei luni pentru a-i
comunica punctul său de vedere. Ombudsmanul transmite după aceea un raport
Parlamentului European și instituției în cauză. Persoana care a formulat plângerea
este informată cu privire la rezultatul acestor investigații”.
III.2.1.4. Raportul anual privind rezultatele anchetelor sale: „În fiecare an,
ombudsmanulprezintă un raport Parlamentului European cu privire la rezultatele
investigațiilor sale”.
III.2.1.5. Reînnoirea mandatului: „Ombudsmanul este numit, după fiecare
alegere a Parlamentului European,pe durata legislaturii. Mandatul său poate fi
reînnoit”.
III.2.1.6. Demiterea Ombudsmanului European: „Ombudsmanul poate fi
demis de Curtea de Justiție, la cererea Parlamentului European în cazul în care nu
mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau în cazul în care a
comis o abatere gravă.
III.2.1.7. Exercitarea funcţiilor de Ombudsmanul European: „Ombudsmanul
își exercită funcțiile în mod independent. În îndeplinirea atribuţiilor sale, acesta nu
solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la nici un organism. În timpul mandatului
său, Ombudsmanul nu poate exercita nici o altă activitate profesională,
remunerată sau nu.
III.2.1.8. Statutul și condițiile generale de exercitare a funcțiilor
Ombudsmanului European: „Parlamentul European stabilește statutul și condițiile
generale de exercitare a funcțiilor Ombudsmanului, după avizul Comisiei și cu
aprobarea Consiliului, hotărând cu majoritate calificată”.
III.2.2. Varianta consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii
Europene11 a preluat reglementările referitoare la atribuţiile Ombudsmanului
11

A fost publicat în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, 2010/ C 83/01 Versiune consolidată a
Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.
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European cu privire la apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor, cuprinse în
Tratatul privind Uniunea Europeană, - Tratatul de la Maastricht, şi menţionate
mai sus, în conţinutul normativ al art. 20, art. 24 şi art. 228.
III.2.3. Reglementări suplimentare referitoare la atribuţiile Ombudsmanului
European privind apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor, sunt cuprinse în
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene12.
1. Dispoziţiile art. 43 dinCarta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, intitulat Ombudsmanul European, stabileşte următoarea reglementare
privind sesizarea Ombudsmanului European: „Orice cetățean al Uniunii, precum și
orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social într-un stat
membruau dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de
administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau
agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea
funcției sale jurisdicționale”.
2. Referitor laCarta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se
impune să menţionăm valoarea juridică a acesteia stabilită de art. 6 alin. (1) din
Varianta consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, care
proclamă următoarele: „Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile
prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie
2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are
aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor”.
3. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, consacră în conţinutul
normativ al art. 41 Dreptul la bună administrare, care stabilește următoarele
reglementări, care trebuie respectate şi de Ombudsmanul European: (1) Orice persoană
are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial,
echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și
agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de
a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă
atingere; b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea
intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial;
(c) obligația administrației de a-și motiva deciziile; (4) Orice persoană se poate adresa
în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească
răspuns în aceeași limbă.
4. Codul european al bunei conduite administrative13.
De la momentul aprobării sale de către Parlamentul European în 2001, Codul
European al Bunei Conduite Administrative a devenit un instrument foarte
important pentru aplicarea principiului bunei administrări.
Concomitent cu aprobarea codului, Parlamentul European a adoptat şi o
rezoluţie prin care îi solicită Ombudsmanului European să aplice codul atunci când
12
A fost publicată în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, 2010/ C 83/02 Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.
13
A se vedea site-ul: http://www.ombudsman.europa.eu/ro/resources/code.faces#/page/1
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analizează dacă a apărut un caz de administrare defectuoasă. În consecinţă,
Ombudsmanul face referire în mod corespunzător la cod în cadrul investigaţiilor sale,
precum şi în cadrul activităţii sale proactive de promovare a bunei administrări.
III.3.3. Rapoartele anuale prezentate de Ombudsmanul European.
În conformitate cu prevederile art. 228 alin. (1) teza. 3 din conţinutul normativ al
Variantei consolidate a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, „În fiecare
an, Ombudsmanul prezintă un raport Parlamentului European cu privire la rezultatele
investigațiilor sale”.
Pentru anul 2013, Ombudsmanul European a elaborat următoarele documente:
Raportul anual 2013 şiBuna administrare în practică: deciziile Ombudsmanului
European în 2013.
III.3.3.1. Raport anual 2013 al Ombudsmanului European14 (Aspecte selective)
III.3.3.1.1. Din partea introductivă a raportului reţinem următoarele aspecte
privind rolul Ombudsmanului European:a) Un rol esențial al Ombudsmanului
European este să aducă în prim-plan preocupările cetățenilor și să contribuie la
reducerea distanței semnificative dintre aceștia și instituțiile UE.b)Ombudsman
European, se angajează să îi ajute pe cetățenii și locuitorii Europei să ceară ca
instituțiile europene să se afle în slujba lor.c) Pentru îndeplinirea acestui obiectiv,
Ombudsmanul European va colabora îndeaproape cu Parlamentul European, cu
ombudsmanii naționali și regionali și cu întreaga familie a ombudsmanilor.d) În
demersul propus, Ombudsmanul European va urma jurisprudența Curții de Justiție
a Uniunii Europene, care stabilește cadrul în care Ombudsmanul promovează
statul de drept în Uniunea Europeană. De asemenea, va urma principiile bunei
administrări și serviciul public.e) Scopul principal al Ombudsmanului
Europeaneste să contribuiela consolidarea structurilor și a instituțiilor care fac
posibile responsabilitatea și transparența la nivel european, în vederea
îmbunătățirii calității democrației în Uniunea Europeană.
III.3.3.1.2. Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European in 2013.
(Aspecte selective)
a) Solicitarea de informaţii şi de acces la documente (transparența).
b) Comisia în calitate de gardian al tratatelor. c) Administrarea şi statutul
funcţionarilor. d) Atribuirea contractelor sau a subvenţiilor.
III.3.3.1.3. Rezultate obţinute: a) 2354 de acţiuni întreprinse de Ombudsmanul
European în urma plângerilor primite în anul 2013. b) Durata anchetelor în
cazurile închise de ombudsmanul European în 2013 reprezintă o medie de 13 luni.
III.3.3.1.4. Plângerile care au ca obiect lipsa de transparență în cadrul
instituțiilor UE au reprezentat constant principalul tip de plângeri adresate
Ombudsmanului European.
14
A se vedea site-ul:
http://www.ombudsman.europa.eu/it/activities/annualreport.faces/ro/56330/html.bookmark;jsessionid
=9289F50043CF115129C51B21C71F7E08 (Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul menţionat).
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III.3.3.1.5. Participarea cetăţenilor la procesul decizional al UE. De la
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și de când Carta drepturilor
fundamentale a UE a devenit obligatorie din punct de vedere juridic,
Ombudsmanul a primit un număr din ce în ce mai mare de plângeri în domeniul
drepturilor cetățenilor, în special în ceea ce privește dreptul de a participa la
procesul decizional al UE.
III.3.3.1.6. Respectarea propunerilor Ombudsmanului. În fiecare an,
Ombudsmanul publică un raport exhaustiv privind modul în care instituțiile UE
răspund la propunerile formulate de Ombudsman în scopul îmbunătățirii
administrației UE. Aceste propuneri se prezintă sub forma unor soluții amiabile,
proiecte de recomandări, observații suplimentare, observații critice și sugestii.
III.3.3.1.7. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu handicap. Pe lângă relațiile pe care le are cu Uniunea, Ombudsmanul
cooperează, de asemenea, cu alte organizații internaționale, precum Organizația
Națiunilor Unite, în special în domeniul drepturilor omului.
III.3.3.2. Buna administrare în practică: deciziile Ombudsmanului European
în 201315(Aspecte selective).
III.3.3.2.1. Din partea introductivă a documentului reţinem următoarele
principii în temeiul cărora Ombudsmanul European îşi desfăşoară activitatea: a) La
fel ca alte oficii ale Ombudsmanului din sectorul public, în general, Ombudsmanul
European soluționează plângerile punând în practică un anumitset de valori și
principii. b) Un ombudsman din sectorul public încearcă săreprezinte cetățeanul în
fața administrației și să restabilească echilibrul deputere dintre cele două părți. c)
Ombudsmanul încurajează administrația sătrateze cetățeanul ca pe o persoană cu
drepturi depline și să aibă în vederecircumstanțele sale concrete. d)Ombudsmanul
încurajează administrația să fieflexibilă și să își utilizeze puterea de apreciere în
favoarea cetățeanului, dacăacest lucru este posibil. e) Mai presus de orice,
Ombudsmanul depune eforturi caîntâlnirile cetățenilor cu administrația să se
caracterizeze prin politețe șiamabilitate.
III.3.3.2.2. Transparenţa – dreptul de a cunoaşte şi de a se înţelege ce se
întâmplă: „În scopul promovării unei bune guvernări și asigurării participării
societății civile,instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii acționează
respectând în cel mai înaltgrad principiul transparenței. [Articolul 15 alineatul (1)
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)].
a) „Transparența permite cetățenilor să examineze amănunțit activitățile
autorităților publice, să evalueze performanțele acestora și să le tragă la
răspundere. Deschiderea și accesul public la documente constituie o parte
esențială a sistemelor de echilibru instituțional care mediază exercitarea puterii
publice și promovează asumarea răspunderii”16.
15

A se vedea site-ul:http://www.ombudsman.europa.eu/mt/activities/annualreport.faces/ro/
56331/html.bookmark;jsessionid=0095345D50A9D653FD59A372960F414C (Datele prezentate sunt
preluate de pe site-ul menţionat).
16
Cazul 1649/2012/RA.
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b) Dreptul de acces la documente: „Un aspect important al transparenței este
dreptul de acces la documente.Orice cetățean al Uniunii [...] are drept de acces la
documentele instituțiilor, organelor,oficiilor și agențiilor Uniunii. [Articolul 15
alineatul (3) din TFUE]. Un cetățean care solicită accesul la documente nu trebuie
să își motiveze cererea17.
c) „Importanța transparenței trebuie să fie pusă în echilibru cu alte interese,
cum ar fi dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană
pentru Protecția Datelor (AEPD) îndeamnă administrația UE să adopte o
abordare proactivă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și
anume să informeze în prealabil persoanele vizate că numele lor ar putea, în
anumite condiții, să fie dezvăluite”18.
III.3.4. Raport anual 2014 al Ombudsmanului European19 (Aspecte selective)
III.3.4.1. Din partea introductivă a raportului reţinem următoarele aspecte
privind activitatea desfăşurată de Ombudsmanului European: a) A fost un an
extrem de productiv pentru Ombudsmanul European, în care am început să punem
în aplicare noua noastră strategie, Spre 2019,20punând un accent mai pronunțat pe
aspectele strategice ale administrației publice a UE, care influențează viețile a
milioane de cetățeni europeni. b) Prin creșterea vizibilității și a relevanței acestei
instituții, sperăm să obținem un impact pozitiv mai puternic asupra transparenței și
a responsabilității instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene, în beneficiul tuturor
cetățenilor și locuitorilor UE. c) Un element de noutate al strategiei Spre 2019,
este deschiderea anchetelor din proprie iniţiativă pentru soluționarea mai rapidă și
mai eficientă a acestora.
III.3.4.2. Temele esenţiale abordate: 1. Transparenţă: Plângerile care au ca
obiect lipsa de transparență în cadrul instituțiilor UE continuă să reprezinte
principalul tip de plângeri adresate Ombudsmanului European. Cele mai frecvente
probleme legate de transparență care au fost aduse la cunoștința Ombudsmanului
vizează refuzul instituțiilor de a acorda acces la documente și/sau la informații.
2. Transparența activităţilor de lobby: Bruxelles devine rapid al doilea centru de
lobby din lume ca importanță, după Washington. Prin urmare, nu este deloc
surprinzător faptul că acțiunile Ombudsmanului s-au axat din ce în ce mai mult, în
2014, pe transparența activităților de lobby. 3. Transparența datelor referitoare la
studiile clinice: În 2014, Ombudsmanul a jucat un rol esențial în asigurarea
transparenței datelor referitoare la studiile clinice, contribuind în mod proactiv la
crearea politicii de creștere a transparenței adoptate de Agenţia Europeană pentru
Medicamente (EMA) în luna octombrie. 4. Referitor la obligațiile administrației
UE în ceea ce privește drepturile fundamentale, Ombudsmanul a demarat din
17

Cazul 524/2012/MMN.
Cazul 2111/2011/RA.
19
A se vedea site:
http://www.ombudsman.europa.eu/ro/activities/annualreport.faces/ro/59959/html.bookmark
20
A se vedea site: http://www.ombudsman.europa.eu/ro/resources/strategy/strategy.faces
18
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proprie inițiativă două investigații strategice esențiale, în 2014: 4.1. Protecţia
drepturilor fundamentale în cadrul politicii de coeziune a UE. 4.2. Analiza
modului în care Frontex se asigură de bunăstarea persoanelor returnate în timpul
zborurilor, de exemplu a celor bolnavi sau a femeilor aflate în stadii avansate ale
sarcinii. 5. Aspecte etice: În 2014, Ombudsmanul a gestionat un număr semnificativ
de plângeri privind aspecte etice, precum conflictul de interese și practica de
migrare a personalului din instituțiile UE între sectorul public și cel privat.
Sintagma „uși turnante” descrie migrarea liberă a personalului din sectorul public
pe posturi strâns corelate din sectorul privat sau viceversa. 6. Participarea
cetățenilor la procesul decizional al UE: Ombudsmanul a primit un număr din ce
în ce mai mare de plângeri în domeniul drepturilor cetățenilor, în special în ceea ce
privește dreptul de a participa la procesul decizional al UE. 7. Programe și proiecte
finanțate de UE: În fiecare an, Ombudsmanul primește un număr însemnat de
plângeri din partea întreprinderilor, a ONG-urilor, a universităților, a
municipalităților și a altor persoane juridice implicate în proiecte și programe
finanțate de UE. 8. Politica UE în domeniul concurenței: În 2014 Ombudsmanul a
primit și plângeri de la companii și alte entități juridice referitoare la investigațiile
antitrust și alte cazuri legate de politica Comisiei în domeniul concurenței.
IV. Ombudsmanul în Suedia
IV.1. După S.U.A., Constituţia Suediei este cea mai veche constituţie scrisă
din lume. În orice caz, ea este cea mai veche din Europa. În acelaşi sens este şi
ombudsmanul, al cărui succes a depăşit limitele Europei şi pe care ţara noastră l-a
receptat sub forma Avocatului Poporului şi a instituţiei pe care o conduce.
Primele reglementări la nivel constituţional în Suedia, cu privire la
Ombudsman se întorc în timp la Constituţia Suediei din 6 iunie 180921.
În partea introductivă a Constituţiei este stabilit următorul principiu, care
include şi ombudsmanul: „ Sistemul colegiilor administrative este menţinut şi se
stabileşte un procuror parlamentar sau ombudsman în scopul de a veghea la
abuzurile administraţiei”.
Prevederile art. 99 din Constituţie „stabileşte participarea Procurorului de
justiţie al Statelor Regatului la deliberările şi rezoluţiile Colegiilor administrative,
fără a avea dreptul de a-şi exprima opinia, şi, va avea de asemenea acces la
procesele verbale şi la alte acteale colegiilor administrativeşi ale altor corpuri ale
administraţiei publice”22.
21

A se vedea site: http://mjp.univ-perp.fr/constit/se1809.htm (Constitution du 6 juin
1809,Datele prezentate sunt preluate de pe site-ul menţionat, traducere autor).
22
Procurorul de justiţie al Statelor Regatului va putea, când consideră necesar, să asiste la
deliberările şi rezoluţiile Curţii supreme, ale comitetului pregătitor al afacerilor, ale Curţii de Revizie
Inferioare de Justiţie, ale Curţilor de apel, ale Colegiilor administrative şi ale tuturor tribunalelor
inferioare, fără a avea dreptul să-şi exprime opinia; şi va avea de asemenea acces la procesele verbale
şi la alte acte ale tuturor tribunalelor, ale colegiilor administrative şi ale altor corpuri ale
administraţiei publice.
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IV.2. Reglementări de nivel constituţionalprivindOmbudsmanul în Suedia,
sunt stabilite de Constituţia Suediei din 28 februarie 197423.
Noua constituţie a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1975, fiind astfel abrogată
Constituţia din 1809.
Constituţia, în conţinutul normativ al art. 6 din Capitolul 12 intitulat
Controlul Parlamentar, stabileşte următoarele reglementări privind Ombudsmanul:
(1) Riksdag-ul alege unul sau mai mulţi Ombudsmani să supravegheze aplicarea în
serviciul public a legilor şi a altor statute în baza instrucţiunilor stabilite de
Riksdag. Un Ombudsman poate iniţia proceduri judiciare în cazurile stabilite de
aceste instrucţiuni. (2) Un Ombudsman poate fi prezent la deliberările unei curţi
sau a unei autorităţi administrative şi va avea acces la procesele verbale şi alte
documente cu privire la orice astfel de curţi sau autorităţi. Orice curte sau autoritate
administrativă precum şi orice stat sau oficial al guvernământului local furnizează
unui Ombudsman astfel de informaţii sau rapoarte pe care el le poate solicita. O
obligaţie similară revine de asemenea, oricărei alte persoane care intră sub
incidenţa supravegherii de către Ombudsman Un procuror trebuie să asiste un
Ombudsman la cerere. (3) Dispoziţii suplimentare referitoare la Ombudsmani vor
fi stabilite în Legea cu privire la Parlament.
IV.3. Ombudsmanii oficiali în Suedia24.Sistemul de mediatori (ombudsmani) – a
fost imitat în multe alte țări – este o funcție care asigură transparența sectorului
public. Suedia dispune de următorii mediatori oficiali: 1. Mediatorii (Ombudsmanii)
parlamentari sunt aleşi de către Parlament pentru a verifica că administraţia şi
funcţionarii respectă în activităţile lor legile sau reglementările în vigoare.
2. Birourile (Oficiile) Cancelarului Justiţiei sunt, în numele guvernului, în principal
responsabili pentru exercitarea unui drept de control asupra administraţiei şi
jurisdicţiilor, pentru a reprezenta statul în litigiile la care el este parte, pentru a
evalua cererile în despăgubire solicitate de către stat, de a acţiona ca un parchet, în
cazurile aferente legilor privind libertatea presei şi de a fi consilierul juridic al
guvernului. 3.Biroul (Oficiul)Mediatorului (Ombudsmanului) consumatorilor apără
interesele consumatorilor în fața întreprinderilor în fața instanțelor judiciare.
Principala misiune a acestui birou este de a verifica că întreprinderile respectă
Legile privind marketingul, clauzele contractuale, siguranța produselor și vânzarea
la distanță și la domiciliu. 4. Biroul (Oficiul) Mediatorului (Ombudsmanului)
împotriva discriminărilorveghează la respectarea Legii împotriva discriminării.
5. Biroul (Oficiul)Mediatorului (Ombudsmanului) Copilului apără drepturile și
interesele copiilor și tinerilor cum sunt definite în Convenția Națiunilor Unite
privind Drepturile Copilului. 6. Biroul (Oficiul) reprezentantului copiilor, elevilor
23

autor).

Ase vedea site:http://www.servat.unibe.ch/icl/sw00000_.html (Sweden Constitution, traducere

24
A se vedea site: Le système suédois de gouvernance – Regeringen.se (p. 14, traducere
autor, Termenul médiateurs a fost tradus şi prin ombudsmans, deoarece documentul este în limba
franceză, pentru uniformitatea textului).
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și liceenilor este împuternicit să vegheze la drepturile acestora din urmă așa cum
sunt definite în Legea şcolară.
IV.4. Ombudsmanii parlamentari în Suedia sunt, actual în număr de patru,
fiind numiţi direct de Riksdag, pentru un mandat de patru ani putând fi realeşi şi,
au următoarele domenii de responsabilitate:25
1. Ombudsmanul parlamentar care supervizează domeniul 1, cuprinde:
instanțele suedeze, Autoritatea suedeză de executare, serviciul de planificare și de
construcție, servicii de cadastru, mediului și protecţia sănătății, Agenția fiscală
suedeză, Şeful Gardienilor și sistemul de comunicații.
2. Ombudsmanul parlamentar șef care supervizează domeniul 2cuprinde:
Penitenciarul Suedez şi Serviciul de Probaţiune, Agenția suedeză de Asigurări
Sociale și Agenția de Pensii a Suediei, Forțele Armate și o serie de alte autorități,
inclusiv ConsiliulNațional pentru litigiile consumatorilor, Ombudsmanul pentru
Egalitate și Autoritatea Concurenței a Suediei.
3. Ombudsmanul parlamentar care supervizează domeniul 3cuprinde: în
principal sănătatea şi asistenţa medicală, sistemul de educaţie şi serviciile sociale,
de exemplu „sănătate, educaţie şi îngrijire”.
4. Ombudsmanul parlamentar care supervizează domeniul 4 cuprinde:
Poliția suedeză și autorităţile parchetului, vamele suedeze, străinii și domeniul
angajărilor, precum și anumite domenii referitoare la Oficiile Guvernului și
activităţile locale.
IV.5. Documentele emise de Ombudsmenii parlamentari în urma vizitelor
sau investigaţiilor efectuate.
IV.5.1. Decizii sau protocoale26. Rezultatul unei anchete efectuată de către
un Ombudsman Parlamentar este prezentat într-o decizie sau protocol.
Deciziile sau protocoalele includ o declarație prin care Ombudsmanul
clarifică dacă autoritatea publică în cauză a acționat în conformitate cu legea sau
nu. În cazul în care autoritatea publică a acționat în mod incorect, Ombudsmanul
va emite critici care pot fi îndreptate împotriva agenției, precum și a unui oficial
public individual.
Ombudsmanul poate efectua, de asemenea anchete din proprie inițiativă – cu
alte cuvinte anchete care pot fi pornite chiar dacă nici o plângere nu a fost depusă.
IV.6. Rapoartele anuale prezentate de OmbudsmaniiRiksdagului27
Patru Ombudsmani Parlamentari (JO) sunt numiţi direct de Riksdag.
Ombudsmanii sunt complet independențiîn deciziile lor și răspund în mod direct în
faţa Riksdagului. În fiecare toamnă ei prezintă un raport anual Riksdagului care
conţine activitatea desfăşurată în cursul anului precedent cu statistici şi o selecţie
de decizii.
25

A se vedea site: http://www.jo.se/en/About-JO/The-Ombudsmen, (traducere autor).
A se vedea site: http://www.jo.se/en/Decisions/, (traducere autor).
27
A se vedea site: http://www.jo.se/en/About-JO/The-Parliamentary-agency/, (traducere autor).
26
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IV.6.1. Raportul anual al Ombudsmanului Parlamentar Suedez pentru
perioada 1 iulie 2013 – 30 iunie 201428. (Aspecte selective)
IV.6.1.1. Titlul I „Un raport general al comentariilor făcute de Ombudsmanul
Parlamentar în cadrul domeniilor supervizate”.
1. Ombudsmanul Parlamentar care supervizează domeniului 1. (Aspecte
selective)
Pe parcursul anului s-au primit plângeri pentru 1568 de cazuri, care
reprezintă o descreştere cu 107 cazuri comparativ cu anul precedent.
În comunicarea sa, Ombudsmanul Parlamentar menţionează că: „În
următoarea prezentare, voi evidenţia unele dintre deciziile care sunt descrise în
raportul oficial din acest an, și reprezintă anumite măsuri pe care le-am luat in
acest an.” din care am selectat următoarele titluri: a) Motivele pentru hotărârile și
deciziile în instanțele de judecată. b) Reglementările privind obiectivitatea și
imparțialitatea în actul de exercitare a autorităţii. c) Autoritatea publică trebuie să
fie exercitată în conformitate cu legea. d) În trei decizii, am criticat
comportamentul care poate fi descris ca o atitudine insuficientă față de oamenii
care participă în instanțele și autoritățile administrative, saucomportament pur și
simplu ca fiind insuficient. e)Protecţia animalelor. e) Recomandări legislative.
2. Ombudsmanul parlamentar-șef care supervizează domeniul 2. (Aspecte
selective)
Pe parcursul anului fiscal, s-au primit plângeri pentru 1 506 de cazuri, care
reprezintă o scădere cu 119 de cazuri, comparativ cu anul precedent – cu toate acestea.
Ombudsmanul parlamentar-șef, precizează că: „Datorită observațiilor făcute
într-o inspecție efectuată de către unitatea de NPM (Mecanismul Național de
Prevenire), am inițiat o anchetă, care nu a fost finalizată până la sfârșitul anului fiscal”.
Comunicarea Ombudsmanul parlamentar-șef, cuprinde următoarele două
titluri: (Aspecte selective)
a) Penitenciarul Suedez şi Serviciul de Probaţiune
Din partea de debut a cestui titlu reţinem următoarele precizări: „Pe
parcursul anului fiscal, tendința pe care am observat-o în ultimii ani este de mai
puține plângeri referitoare la Serviciul de Penitenciare și la Serviciul de
Probaţiune care a continuat”.
În partea finală a titlului Ombudsmanul parlamentar șef, formulează
următoarea opinie: „Este opinia mea că deciziile de revizuire trebuie să fie înţelese,
nu într-o măsură mai redusă, ca o evaluare a momentului pe care deținutul l-a
petrecut în unitatea de securitate, cu ajutorul pe care deținutul poate veni pentru a
înțelege ce măsuri se pot lua pentru a influența propria lor situaţie”.
b) Asigurări sociale
Din partea de debut a cestui titlu reţinem următoarele menţiuni: „Printre
reflecțiile generale pe care le-am făcut pe parcursul anului cu privire la Agenția de
28

A se vedea site: http://www.jo.se/en/About-JO/Annual-reports/
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Asigurări Sociale este că orientările sale interne și sprijinul metodic pentru
administrarea sa sunt în general foarte solide și clare, dar că acestea sunt departe
de a fi întotdeauna urmate”.
În partea finală a titlului Ombudsmanul parlamentar șef, ajunge la concluzia
că: „Am fost în mai multe rânduri criticat verbal pentru formularea
InstrucțiunilorAgenției de Pensii”.
3. Ombudsmanul parlamentar care supervizează domeniul 3(Aspecte selective)
Pe parcursul anului au fost primite plângeri pentru 1 922 de cazuri, care este
o creștere marginală față de anul precedent.
Din comunicarea Ombudsmanului Parlamentar am selecţionat următoarele
titluri: a) Servicii sociale. b) Sănătate și asistență medicală. c) Sistemul de
învățământ. d) Accesul public şi păstrarea secretului.
4. Ombudsmanul parlamentar care supervizează domeniul 4 (Aspecte selective)
În partea de debut Ombudsmanul parlamentar face următoarea precizare:
„Am devenit Ombudsman parlamentar la 1 septembrie 2013 și până la jumătatea
anului, am deținut postul de aproape un an. În final, se menţionează că: „Prin
urmare, am inițiat o anchetă într-un număr de aspecte legate de răspunderea pentru
această colectare de date”.
Din comunicarea Ombudsmanului Parlamentar am selecţionat următoarele
titluri: a) Autorităţile Polițienești şi Autoritatea Parchetului. b) Principiul accesului
publicului la documentele oficiale. c) Principiile administrative centrale. d) Piaţa
muncii.
IV.6.1.2. Titlul al II-leaOmbudsmanul Parlamentar ca mecanism național de
prevenire (NPA)
Rolul Ombudsmanului Parlamentar ca mecanism național de prevenire
(NPM) este de a efectua inspecții periodice și vizite la instituțiile la care persoanele
sunt reținute, private de libertate, precum și să prezinte un raport de supraveghere
internațional.
IV.6.1.3. Titlul al III-leaCooperarea internaţională
IV.6.1.4. Titlul al IV-lea Ombudsmanul Parlamentar Suedez – Raportul
pentru perioada 1 iulie 2013 – 30 iunie 2014
1. Informaţii şi Statistici generale
2. Rezumate ale cazurilor individuale
V. Apărătorul drepturilor în Franţa
V.1. Reglementări la nivel constituţional privind Apărătorul drepturilor în
Franţa, au fost identificate numai în Constituţia Franţei, „Textul integral al
Constituţiei din 4 octombrie 1958 în vigoare la data revizuirii constituţionale din
23 iulie 2008”,29 care după opinia noastrăconţine cele mai recente revizuiri, motiv
pentru care a fost selectată pentru studiul de faţă.
29
A se vedea site: www.conseil-constitutionnel.fr/...constitutionnel..., Texte intégral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur au jour de la révision constitutionnelle du 4 octobre 2008
(traducere autor).
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După opinia noastă, instituţia Apărătorul drepturilor în Franţa, poate fi
considerată o instituţie de tip ombudsman, având în vedere atribuţiile stabilite
acestei instituţii la nivel constituțional şi legal.
Instituţia Apărătorul drepturilor în Franţa, a fost înfiinţată prin reglementările
constituţionale din conţinutul normativ al Titlului XI bis intitulat Apărătorul
drepturilor, care în alin. (1) al art. 71-1 din titlul menţionat, îi sunt stabilite următoarele
atribuţii: „Apărătorul Drepturilorveghează la respectarea drepturile și libertățile de
către administrațiile statului, colectivităţile teritoriale, instituțiile publice, precum și de
către orice organism învestit cu o misiune de serviciu public, sau de către cele pentru
care Legea organică îi atribuie competențe”.
De asemenea, prevederile alin. (2) al art. 71-1 din titlul menţionat mai sus,
stabileşte şi titularii dreptului de sesizare a instituţiei Apărătorul drepturilor, sub
următoarea formulare: „Apărătorul drepturilor poate fi sesizat, în condiţiile
prevăzute de legea organică, de orice persoană care se consideră lezată de
funcţionarea unui serviciu public sau a unui organism prevăzut la primul alineat.
Apărătorul drepturilor se poate sesiza din oficiu”.
Mai mult, dispoziţiile alin. (3) al art. 71-1 din titlul menţionat mai sus, face
trimitere la legea organică care va stabili atribuţiile şi modalităţile de intervenţie ale
Apărătorului drepturilor, pe lângă autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) al
art. 71-1, asupra cărora este invocată suspiciunea de nerespectare a drepturilor şi
libertăţilor persoanelor, având următoarea formulare: „Legea organică defineşte
atribuţiile şi modalităţile de intervenţie ale Apărătorului drepturilor. Ea stabileşte
condiţiile în care poate fi asistat de un colegiu pentru exercitarea unora dintre
atribuţiile ce îi revin.
V.2. Reglementări la nivel legal privind Apărătorul drepturilor în Franţa30
Legea organică nr. 2011-333 din 29 martie 2011 privind apărătorul
drepturilor, este legea organică la care face trimitere alin. (3) art. 71-1 al Titlului
XI bis din Constituţia Franţei, menţionată mai sus.
V.2.1. Atribuţiile Apărătorului drepturilor, sunt prevăzute de art. 4 din lege, sub
următoarele formulări:alin. (1)Pentru a apăra drepturile și libertățile în cadrul relațiilor
cu administraţiile statului, colectivităţile teritoriale, instituţiile publice şi organismele
învestite cu o misiune de serviciu public. Alin. (2) Pentru a apăra şi promova interesul
superior și drepturile copilului consacrate de lege sau printr-un angajament
internațional ratificat sau aprobat potrivit legilor de către Franța. Alin. (3) Pentru a lupta
împotriva discriminărilor, directe sau indirecte, interzise de lege sau printr-un
angajament internațional ratificat sau aprobat potrivit legii de Franța precum și pentru a
promova egalitatea. Alin. (4) Pentru a veghea la respectarea deontologiei de către
persoanele care exercită activități de securitate pe teritoriul Republicii.
30

A se vedea
site:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781167&cate
gorieLien=id, Loi organique n0 2011-133 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, version
consolidée 2015 (traducere autor).
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V.2.2. Titularii drepturilor de sesizarea a Apărătorului drepturilor, sunt
prevăzuţi de art. 5 din lege, care stabileşte că acesta poate fi sesizat: alin. (1) De
către orice persoană fizică sau juridică care se consideră lezată în drepturile și
libertățile sale de funcționarea unei administrațiia statului, a unei colectivităţi
teritoriale, unei instituţii publice a unui organism învestit cu o misiune de serviciu
public. Alin. (2) De către un copil care invocă protecția drepturilor sale sau a
situației care implică interesul său, de reprezentanții săi legali, membrii familiei
sale, serviciile medicale sau sociale sau orice asociaţie legal declaratăde cel puţin
cinci ani la data faptelor și care îşi propune prin statutul său să apere drepturile
copilului. Alin. (3) De către un copil care invocă protecția drepturilor sale sau a
unei situații care implică interesul său, de către reprezentanții săi legali, membrii
familie sale, serviciile medicale sau sociale sau orice asociație legal declarată de
cel puţin cinci ani la data faptelor și îşi propune prin statutul său apere drepturile
copilului. Alin. (4)a) De către orice persoană care a fost victimă sau martor al
unor faptepe care le estimează că ele constituie o încălcare a normelor deontologice
în domeniul securității. b. Apărătorul drepturilor poate fi sesizat de acțiunile
persoanelor publice sau private. c. El poate, de asemenea, să se sesizeze din oficiu
sau să fie sesizat de către persoanele ale căror drepturi și libertăți sunt în cauză. d.
El este sesizat de reclamaţiile care sunt adresateadjuncților săi.
V.2.3. Competenţele Apărătorului drepturilor cu privire la recomandări, decizii
şi rapoarte anuale, sunt stabilite de următoarele prevederi ale art. 36 din lege:
I. Apărătorul drepturilor are posibilitatea, după informarea persoanei în
cauză,să decidă publicarea avizelor, recomandărilor sau deciziilor sale, dacă este
cazul, cu răspunsul dat de către persoana în cauză, conform unor modalităţi
stabilite de acesta.
II. Acesta prezintă în fiecare an Președintelui Republicii, Președintelui
Adunării Naționale și Președintelui Senatului:
1. Un raport care prezintă activitatea sa generală și include o anexă
referitoare la fiecare dintre domeniile sale de competenţă enumerate la art. 4.
2. Un raport consacrat drepturilor copilului cu ocazia zilei internaţionale a
drepturilor copilului.
Rapoartele prevăzute la punctele 1 şi 2 sunt publicate şi pot face obiectul unei
comunicări a Apărătorului drepturilor în faţa fiecăreia dintre cele două adunări.
III. Apărătorul drepturilor poate de asemenea să prezinte orice alt raport
Preşedintelui Republicii, preşedintelui Adunării naţionale şi preşedintelui
Senatului. Acest raport este publicat.
V.3. Raportul anual de activitate 2014 al Apărătorului drepturilor”31
prezentat la data de 27 ianuarie 2015 şi intitulat Dreptul în acţiune. (Aspecte
selective).
31
A se vedea site: http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapport/rapport-annueldactivite/rapport-annuel-dactivite-2014-0, Rapport annuelle d'activité 2014 du Défenseur des droits
(version courte), 27 Janvier 2015,(Aspecte selective – traducere autor).
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V.3.1. Structura organizatorică a echipei Apărătorului drepturilor
1. Adjunct – Domeniul de competenţă: Apărarea şi promovarea drepturilor
copilului
2. Adjunct – Domeniul de competenţă: Respectarea deontologiei în domeniul
protecţiei sociale
3. Adjunct – Domeniul de competenţă: Lupta împotriva discriminărilor şi
Protecţia egalităţii
4. Delegatul general – Domeniul de competenţă: Medierea cu serviciile publice
V.3.2. Prezentareatematicilor abordate de raport:
1. Apărătorul drepturilor şi serviciile publice fundamentale.
2. Apărătorul drepturilor şi discriminările.
3. Apărătorul drepturilor şi protecţia drepturilor copiilor.
4. Apărătorul drepturilor şi protecţia socială.
5. Apărătorul drepturilor şi drepturile străinilor.
6. Aflați mai multe despre Apărătorul drepturilor.
7. Statistici.
VI. Mediatorii federali în Belgia
VI.1. Din analiza sistematică a conţinutului normativ al „Textului Constituţiei
Belgiei din 17 februarie 1994, completată cu revizuirile constituţionale până la data 12
martie 2014”32, rezultă că aceasta nu conţine nici o dispoziţie de nivel constituţional
care să prevadă expressis verbis înfiinţarea Mediatorilor federali în Belgia, aşa cum am
constatat că există explicit în Constituţiile statelor menţionate mai sus, prevederi
explicite referitoare la înfiinţarea instituţiilor de tip ombudsman.
VI.2. Reglementări la nivel legal privind Mediatorii Federali în Belgia
După opinia noastră, Legea din 22 martie 1995 de înfiinţare a mediatorilor
federali,33 a fost adoptată de Camerele Federale, pentru a exercita dreptul de
petiţionare garantat cetăţenilor belgieni, de Constituţia Belgieiîn conţinutul
normativ al alin. (1) art. 28 care consacră următorul principiu: „Orice persoană are
dreptul să adreseze autorităților publice petiții semnate de unul sau mai multe
persoane”.
VI.2.1. În conformitate cu prevederile art. 1 din lege, în Belgia sunt numiţi
doi mediatori federali, unul francofon şi unul neerlandez pentru a exercita
următoarele atribuţii:
1. de a examina plângerile privind funcționarea autorităților administrative
federale;
2. să efectueze, la cererea Camerei Reprezentanților, orice anchetă cu privire
la funcționarea serviciilor administrative federale care le semnalează;
32

A se vedea site: http://www.senate.be/doc/const_fr.html, Texte coordonné du 17 février
1994, complété par les révisions 1996-2014. (traducere autor).
33
A se vedea site: www.federaalombudsman.be/.../la-loi-organi, Loi du 22 mars 1995
instaurant des médiateurs fédéraux. (traducere autor).
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3. pe baza constatărilor efectuate cu ocazia executării atribuţiilor menționate
la punctele 1 și 2, să formuleze recomandări și să elaboreze rapoarte cu privire la
funcționarea autorităților administrative, în conformitate cu prevederile art. 14 alin.
(3) și art. 15 alin. (1);
4. să examineze denunțurile suspectate de încălcare a integrităţii, în
conformitate cu Legea din 15 septembrie de 2013 cu privire la denunţarea unei
încălcări suspectate a integrității într-o autoritate administrativă federală de către
un membru al personalului său.
VI.2.2. Condiţii privind depunerea reclamaţiile stabilite de prevederile art.
8, din lege:
a) alin. (1) Orice persoană interesată poate depune o plângere, în scris sau oral,
pentru mediatoricu privire la actele sau funcționarea autorităților administrative.
b) alin. (2) Persoana interesată trebuie, în prealabil să ia contact cu aceste
autorităţi cu scopul final de a obţine satisfacţii.
VI.2.3. Elaborarea şi prezentarea Rapoartelor anuale ale mediatorilor
federali se face cu respectarea următoarelor condiţii stabilite de prevederile art.
16 din lege:
a) alin. (1): Mediatorii prezintă anual, cel mai târziu la data de 31 martie, un
raport cu privire la activităţile acestora Camerei Reprezentanţilor. Ei pot, în plus, să
prezinte rapoarte trimestriale intermediare dacă le consideră necesare. Aceste
rapoarte conţin recomandările pe care mediatorii le consideră necesare şi prezintă
eventualele dificultăţi pe care aceştia le întâmpină în exercitarea funcţiilor lor.
b) alin. (2): Aceste rapoarte conțin, de asemenea, recomandările formulate
de mediatorii federali cu privire la punerea în aplicare a Legii din data de
15 septembrie 2013 cu privire la raportarea unei încălcări suspectate a integrității
unei autorităţi administrative federale de către un membru al personalului său,
privind adaptarea și îmbunătățirea sistemului de denunțare a unei încălcări
suspectate a integrității.
c) alin. (3): Identitatea reclamanţilor şi a membrilor personalului autorităţilor
administrative nu poate fi menţionată.
d) alin. (4): Rapoartele sunt publicate de Camera Reprezentanţilor.
e) alin. (5): Mediatorii pot fi audiaţi oricând de Cameră, fie la cererea
acestora, fie la cererea Camerei.
VI.3. Raportul anual 2014 al Mediatorului federal34(Aspecte selective)
VI.3.1. Pentru studiul de faţă, vom prezenta aspecte selective dinPartea III
intitulată Raportul activităţilor, care abordează următoarele două teme:
I. Drepturile fundamentale: „Studiu de impact şi determinarea interesului
superior al copilului” (recomandare Parlamentului RG 14/01).
34

A se vedea site: http://www.federaalombudsman.be/fr/homepage, Publications, Rapports,,
2014. (traducere autor).
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II. Teme regrupate pe comisia competentă
A. Probleme sociale: 1.Alocații familiale la nivel transfrontalier.2. Mai
multă claritate în difuzarea informației de ONEM. 3. Urmare a recomandărilor din
anii precedenți.
B. Relaţii externe: 1. Doi ani de aşteptare pentru un certificat de căsătorie.
2.Punctul de plecare al termenului de examinare de către procurorul Regelui a cererilor
de certificat de non-impediment la căsătorie. 3. Viză de şedere scurtă (recomandare
către administraţie RO 14/02).4.Urmare a recomandărilor din anii precedenți.
C. Justiţie 1. Tarife telefonice închisoare (recomandarea RO 14/03 către Direcţia
generală a Instituţiilor penitenciare). 2. Cheltuieli de judecată (recomandare către
Parlament RO 14/02). 3.. Urmare a recomandărilor din anii precedenți.
D. Intern.1.Luarea în considerare a interesului superior al copilului în
primirea solicitanţilor de azil. 2.Protecţia subsidiară şi dreptul la respectarea vieţii
familiale. 3.Viză de şedere scurtă (recomandare către administraţie RO 14/02).
4.Urmare a recomandărilor din anii precedenți.
E. Finanţe. 1. Răspunsuri la probleme vechi. 2. A informa corespunzător, o
provocare.
3. Acţiune proactivă în dosarul probelor pentru rezidenţă. 4. Respectarea
imparţialităţii în domeniul contenciosului administrativ. 5.Urmare a recomandărilor
din anii precedenți.
F. Infrastructură şi Comunicaţii. 1. Date necesare la înmatricularea vehiculelor.
2. O condiţie suplimentară la promovarea examenului de conducere. 3. Plăcile ZZ şi Z
(Recomandarea RO 14/01 către DIV, SPF Mobilitate şi Transporturi). 4.Urmare a
recomandărilor din anii precedenți.
G. Alte comisii : Urmare a recomandărilor din anii precedenți. 1. Economie.
2. Petiţii.
VI.3.2. Partea IV 1 Cifrele generale
1.Dosare noi: În anul 2014, Mediatorul federal a primit 5017 reclamaţii noi
şi 2001 cereri de informare, ceeace reprezintă un total de 7018 dosare.
2. Totalul reclamaţiilor: În anul 2014, Mediatorul federal a primit
5017 reclamaţii noi dintre care 3386 erau admisibile şi 1521 inadmisibile. Pentru
110 reclamaţii, admisibilitatea era încă în curs de examinare la 31 decembrie 2014.
3. Reclamaţii admisibile de administraţie. Aceeaşi reclamaţie putând să se
refere la mai multe autorităţi administrative, numărul total de reclamaţii pe
administraţie este mai important decât numărul total de reclamaţii admisibile.
4.Tratamentul reclamaţiilor admisibile. Din cele 5370 de reclamaţii în curs
de examinare în 2014, 3415 au fost finalizate. 182 de reclamaţii au fost suspendate.
VII. Concluzii
1. Din multitudinea instituţiilor de tip ombudsman existente în Uniunea
Europeană, am selectat pentru acest studiu, numai instituţiile de tip ombudsman
organizate la nivel naţional şi european care, după opinia noastră sunt cele mai
reprezentative în domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor persoanelor.
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2.Instituţia Avocatul Poporului, a fost consacrată pentru prima dată de
Capitolul IV al Titlului II din Constituției României din anul 1991, intitulat
Avocatul Poporului. Denumirea de Avocat al Poporului, a fost opţiunea
Constituantei, şi, nu aceea de Ombudsman, pentru a fi percepută mai uşor de
cetăţeni, ca instituţie care apără drepturile şi libertăţile acestora.
3. Ombudsmanul European a fost înfiinţat prin Tratatul privind Uniunea
Europeană, – Tratatul de la Maastricht. şi, i-au fost stabilite atribuţiile referitoare la
apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor, menţionate mai sus, în conţinutul
normativ al următoarelor articole: art. 8D teza 2 al Art. G lit. C şi art. 138 lit. E.
4. Fundamentul juridic al reglementărilor actuale referitoare la atribuţiile
Ombudsmanului European cu privire la apărarea drepturilor şi libertăţilor
persoanelor, sunt cuprinse în Varianta consolidată a Tratatului privind
funcţionarea Uniunii Europene, menţionată mai sus, în conţinutul normativ al art.
20, art. 24 şi art. 228 precum şi în conţinutul normativ al art. 43 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
5. Ombudsman esteîmputernicit să primească plângeri de la orice cetățean
al Uniunii sau orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social
într-un stat membru, şi care privesc cazuri de administrare defectuoasă în
activitatea instituțiilor sau organelor comunitare, cu excepția Curții de Justiție și a
Tribunalului de Primă Instanță în exercitarea funcțiilor lor jurisdicţionale.
6. După S.U.A., Constituţia Suediei este cea mai veche constituţie scrisă din
lume. În orice caz, ea este cea mai veche din Europa. În acelaşi sens este şi
ombudsmanul, al cărui succes a depăşit limitele Europei şi pe care ţara noastră l-a
receptat sub forma Avocatului Poporului şi a instituţiei pe care o conduce.
7. Ombudsmanii parlamentari în Suedia sunt, actual în număr de patru, fiind
numiţi direct de Riksdag, pentru un mandat de patru ani putând fi realeşi şi, au
următoarele domenii de responsabilitate.
8. Reglementări la nivel constituţional privind Apărătorul drepturilor în
Franţa, au fost identificate numai în Constituţia Franţei, „Textul integral al
Constituţiei din 4 octombrie 1958 în vigoare la data revizuirii constituţionale din
23 iulie 2008”,35 care după opinia noastră conţine cele mai recente revizuiri, motiv
pentru care a fost selectată pentru studiul de faţă.
9. După opinia noastă, instituţia Apărătorul drepturilor în Franţa, poate fi
considerată o instituţie de tip ombudsman, având în vedere atribuţiile stabilite
acestei instituţii la nivel constituțional şi legal.
10. Din analiza sistematică a conţinutului normativ al „Textului Constituţiei
Belgiei din 17 februarie 1994, completată cu revizuirile constituţionale până la data
35
A se vedea site: www.conseil-constitutionnel.fr/...constitutionnel..., Texte intégral de la
Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur au jour de la révision constitutionnelle du 4 octobre 2008
(traducere autor).
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12 martie 2014”36, rezultă că aceasta nu conţine nici o dispoziţie de nivel constituţional
care să prevadă expressis verbis înfiinţarea Mediatorilor federali în Belgia.
11. După opinia noastră, Legea din 22 martie 1995 de înfiinţare a
mediatorilor federali,a fost adoptată de Camerele Federale, pentru a exercita
dreptul de petiţionare garantat cetăţenilor belgieni, de Constituţia Belgieiîn
conţinutul normativ al alin. (1) art. 28 care consacră următorul principiu: „Orice
persoană are dreptul să adreseze autorităților publice petiții semnate de una sau mai
multe persoane”.

36

A se vedea site: http://www.senate.be/doc/const_fr.html, Texte coordonné du 17 février
1994, complété par les révisions 1996–2014. (traducere autor).
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Recenzii

IOAN ALEXANDRU,

AUTOCRAŢIA ELECTIVĂ
VERSUS DEMOCRAŢIA PARLAMENTARĂ

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, BUCUREŞTI, 2015, 230 P.

O nouă lucrare aparţinând profesorului Ioan Alexandru, unul din cei mai prolifici autori din
domeniul dreptului public cu o înclinaţie aparte spre studiul ştiinţei administrative dintr-o profundă
perspectivă interdisciplinară, a văzut lumina tiparului la sfârşitul anului trecut.
Evocând chiar din primele rânduri ale Cuvântului-înainte, personalitatea marcantă a regretatului
profesor Antonie Iorgovan, prin menţionarea unor idei din prefaţa unei lucrări anterioare în care doar
anticipa această nouă cercetare ştiinţifică, profesorul Ioan Alexandru demonstrează punctul de convergenţă
al autenticilor profesionişti preocupaţi în mod real de evoluţia democratică a societăţii româneşti.
Două caracteristici specifice autorului Ioan Alexandru se regăsesc şi în această nouă cercetare
doctrinară, aflată în permanenţă la interferenţa dintre realitate şi analiză teoretică fundamentată pe
modele ipotetice, şi anume: actualitatea şi interdisciplinaritatea. Actualitate pentru că, iată, am intrat
într-un an electoral, caracterizat prin chiar două cicluri electorale, cel al alegerilor locale din vară şi
cel al alegerilor parlamentare din toamnă. Interdisciplinaritate pentru că, din nou, dezbaterea propusă
reuneşte deopotrivă elemente de natură juridică, politică, istorică, filosofică, sociologică etc.
Perspectiva asupra democraţiei este una convingătoare, prin ea, autorul căutând să se menţină
la distanţă de permanenta manipulare declanşată într-un domeniu atât de complex, al noilor forme de
democraţia participativă. „Democraţia presupune depersonalizarea puterii deoarece în primul rând
democraţia înseamnă instituţii şi proceduri care asigură participarea cetăţenilor la adoptarea
deciziilor care trebuie respectate cu sfinţenie şi mai înseamnă ceva, asigurarea dreptăţii, a libertăţii
şi a egalităţii de şanse a tuturor cetăţenilor”. Dar nu reprezintă acesta doar un vis frumos? Este ceea
ce constată cu amărăciune chiar reputatul specialist. „Proiectul democratic a rămas nerealizat chiar
acolo unde era proclamat, fie că a fost pervertit în mod grosolan prin manipulare, fie că a fost
restrâns în mod subtil sau contrazis brutal.”
Problema limbajului este una esenţială şi în această nouă cercetare, autorul argumentând
sintagma aparent paradoxală dar plină de subînţelesuri anunţată chiar dintitlul lucrării, aceea de
„autocraţie electivă”, ea înscriindu-se în sfera tradiţională a marilor dihotomii precum dreapta şi
stânga sau democraţie şi dictatură, tot mai estompate cu trecerea timpului. Privind autoritatea ca pe
un concept juridic şi autocraţia ca pe un concept politic, autorul dezvoltă problematica formelor de
guvernare tratate în mod obişnuit de autorii de drept constituţional pentru a ajunge la teoria autorităţii
legitime. „Dacă în trecut, noţiunea de republică avea un sens apropiat, dacă nu chiar identic cu cel
al noţiunii de democraţie”, apreciază cu deplin temei profesorul Alexandru, „în ziua de azi nu
întotdeauna republica înseamnă şi democraţie.”
În contextul abordării dreptului în sistemul politic al democraţiei parlamentare, este
subliniată strânsa interdependenţă a democraţiei cu sistemul dreptului internaţional.
Şi „metamorfozele democraţiei parlamentare” constituie o temă incitantă pentru autor, juriştii
şi politologii fiind împărţiţi în ce priveşte definirea democraţiei. Criza autorităţii este evidenţiată şi în
această nouă lucrare, ea afectând atât fundamentele sale cât şi formele sale de exprimare.
„Consolidarea executivului” tradusă de un autor italian consacrat, evocat în mai multe
rânduri, prin formularea deloc măgulitoare de „monocefalie instituţională” nu este văzută cu ochi buni
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 5 (61), nr. 1, p. 155–157, Bucureşti, ianuarie – martie, 2016
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nici de profesorul Alexandru, pornind de la premisa indeniabilă potrivit căreia, „într-un stat de drept,
nicio putere nu se poate supraordona celorlalte.”
Cu alte cuvinte, paralel cu o veritabilă criză a parlamentarismului se constată o extindere
excesivă a competenţelor de reglementare a puterii executive.
Este o problematică explorată mai în detaliu, într-un întreg capitol consacrat chiar „formelor
de manifestare a degradării democraţiei parlamentare”, titlu prin care este exprimat totalul dezacord
faţă de practicile actuale, ale dominaţiei guvernului în activitatea de legiferare. Perspectiva
interdisciplinară este nelipsită prin sesizarea corectă a absenţei aprofundării interferenţei dintre cele
trei puteri ale statului. Urmare a identificării modului de cercetare al principiului separaţiei puterilor
în stat de către filosofi, politologi şi istorici, de către constituţionalişti şi administrativişti deopotrivă,
autorul conchide că „abordarea interdisciplinară a puterii legislative, a puterii executive sau a puterii
judecătoreşti este neglijată în mare măsură.” Înţelesul funcţiei executive şi respectiv, a funcţiei
administrative prin raportare la principiul mai sus enunţat este ancorat în semnificaţia unor concepte
fundamentale privitoare la organizarea şi funcţionarea oricărui stat, precum cel de regim politic, cu
cele trei modele tradiţionale ale sale.
În acest context este dezvoltată ideea „perimării rolului puterii legislative”, fiind analizată
situaţia actuală, aparent mai puţin gravă decât este descrisă în general, dacă se porneşte de la premisa
că rolul esenţial al unui parlament l-ar constitui adoptarea legilor. S-ar părea că, la ora actuală,
parlamentele nu mai dispun de monopolul deciziei, ci îl pot cel mult influenţa, altul fiind centrul
obişnuit de putere.
Administraţia devenind o putere, nu se mai mulţumeşte să pună în executare ordinele
provenite de la aleşi, şi tinde, în opinia specialistului atent ancorat în realitatea înconjurătoare, să
acţioneze prin mijloace proprii direct raportate la necesităţile celor administraţi.
În timp ce exigenţa creşte, capacitatea parlamentelor de a o satisface scade, reprezentanţii
acestora scăpând controlului celor reprezentaţi, infidelitatea cronică faţă de voinţa poporului ducând
la efecte negative asupra însăşi consistenţei puterii, datorate unor permanente schimbări instituţionale,
legislative dar şiale corpului funcţionarilor publici, imposibilitatea formării unei voinţe comune
constituind chiar rezultatul evoluţiei liberalismului şi în sfârşit, dificultatea adaptării metodelor de
guvernare la dinamismul schimbărilor economico-sociale accentuând fractura între stat şi societate.
Complementar, reputatul specialist, pune în discuţie, „amplificarea excesivă a puterii
executive”, pe care o califică chiar ca nelegitimă, amplificare ce a atras treptat şi dezvoltarea
dihotomiei funcţie guvernamentală-funcţie administrativă explicată în mod diferit de diverşi
exponenţi ai doctrinei tradiţionale franceze. Asemenea lui Duguit, profesorul Ioan Alexandru
apreciază că distincţia esenţială derivă din tipurile de acte adoptate, unele specifice Parlamentului,
altele specifice Administraţiei, cea din urmă constituind instrumentul puterii executive. Sporirea
puterii executivului este legată în Franţa, ca de altfel, în majoritatea statelor occidentale, de
declanşarea Primului Război Mondial care a determinat acţiuni continue şi decisive în favoarea
guvernului vremii, dată fiind situaţia excepţională în care statul se afla. În egală măsură, a fost
amplificată puterea conducătorilor statelor, indiferent că era vorba de monarhii sau de republici, şefii
de stat şi cei de guvern fiind implicaţi direct în activitatea decizională.
Cu deplin temei, se susţine în acest context, că „principiul legalităţii nu exclude existenţa unei
puteri discreţionare a administraţiei sau a legiuitorului”, cerinţele de legalitate fiind mai elastice în
cazul unor circumstanţe excepţionale, cum sunt cele determinate de starea de război.
Criza democraţiei reprezentative a atras treptat o exacerbare a instituţiei delegării legislative,
concretizată prin extinderea puterii de reglementare la nivelul autorităţilor executive, situaţie de
neacceptat în opinia profesorului, deoarece centrele de decizie primară, cum sunt forurile legiuitoare,
nu ar trebui multiplicate, ele generând în acest caz, o eterogenizare excesivă a societăţii şi implicit o
disipare a răspunderii.
În consecinţă, paralel cu sporirea funcţiilor, mijloacelor şi personalului guvernamental,
controlul parlamentar al guvernului a devenit din ce în ce mai dezechilibrat. Este contextul, în care
sunt analizate cele două căi prin care legiuitorul constituant român a permis intrarea în câmpul de
acţiune specific parlamentului, a guvernului şi anume procedura angajării răspunderii acestuia din
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urmă, pentru un proiect de lege pe de-o parte şi procedura adoptării de ordonanţe de urgenţă, pe de
altă parte, excesivă, în ultimele două decenii, indiferent de coaliţiile de partide care s-au succedat la
putere. Aşa cum am susţinut şi în manualul nostru de drept administrativ, singurul remediu pentru
înlăturarea semi-anarhiei, pe care numărul considerabil de ordonanţe de urgenţă a creat-o în sistemul
legislativ românesc, îl constituie înlăturarea tuturor prevederilor constituţionale cu privire la
ordonanţele de urgenţă, cu ocazia unei viitoare revizuiri constituţionale. Astfel ar urma ca delegarea
legislativă să se concretizeze doar în posibilitatea adoptării unor ordonanţe simple, întotdeauna, în
baza unei legi de abilitare, posibilitate care se regăseşte în majoritatea sistemelor de drept occidentale.
Pornind de la premisa funcţionării oricărui regim democratic, ce constă în echilibrul şi
respectiv, controlul reciproc al puterilor în stat, în limita competenţelor stabilite prin Constituţie,
autorul abordează problema „multiplicării conflictelor constituţionale”, fireşti în timpul unor perioade
caracterizate prin situaţii excepţionale, precum, starea de necesitate sau starea de război dar nefireşti,
în perioada unei funcţionări normale a unei societăţi.
Inflaţia legislativă, corelativ, insecuritatea juridică care derivă din aceasta, este privită ca o
veritabilă formă de degradare a funcţionării statului de drept, a democraţiei parlamentare şi implicit,
de consolidare a autocraţiei elective, firul călăuzitor, al întregului demers ştiinţific întreprins. Sporirea
excesivă a numărului actelor normative, datorată în oarecare măsură şi procesului de armonizare şi
asimilare a legislaţiei Uniunii Europene a creat în timp, reale dificultăţi în interpretarea şi aplicarea
normelor juridice conţinute în acestea. De altfel, pe bună dreptate, apreciază autorul acestei valoroase
lucrări, „proliferarea impresionantă a normativităţii juridice, mai mult sau mai puţin necesară,
excesul de reglementare, paralelismele legislative, inflaţia legislativă tind să contureze o adevărată
maladie juridică în lumea contemporană creatoare de insecuritate juridică care, afectează
accesibilitatea, claritatea, înţelegerea, calitatea, eficienţa, stabilitatea, locul şi rolul dreptului în
societate”. Printre posibilele remedii identificate sunt menţionate, necesitatea simplificării dreptului
pozitiv, raţionalizarea cadrului normativ.
Într-un ultim capitol al lucrării sunt puse în dezbatere, modalităţile de expansiune a autocraţiei
elective, pornind de la problematica „personalizării puterii” corelativ cu „amurgul deciziei
colegiale”. Concret, autorul porneşte de la premisa că, structurile statului şi cu precădere, autorităţile
şi serviciile publice, „continuă să fie politizate şi excesiv centralizate” şi face o analiză punctuală a
autocraţiei elective regăsită în unele din statele lumii de astăzi. Este contextul în care sunt puse în
discuţie „limitele sistemelor electorale”, natura democraţiei impunând în mod evident, organizarea
competiţiei politice. Prezentarea principalelor modele de organizare a alegerilor, cu aspectele critice
constatate ulterior, conduc la concluzia potrivit căreia, acestea evidenţiază nivelul de democratizare al
unui regim dar mai ales, nivelul de cultură civică al membrilor societăţii. Sunt identificate corelativ şi
„modalităţile de deturnare a voinţei electoratului”, inclusiv din perspectiva procedurilor de
manipulare practicate de mass-media. Se ajunge astfel, la o criză a elitelor generată de mai mulţi
factori specifici epocii contemporane.
Lucrarea se încheie cu o postfaţă convingătoare în care sunt sintetizate „condiţiile
contemporane de funcţionare a puterii politice în statele ale căror constituţii consacră principiile
democraţiei contemporane.”
Este fără îndoială că, întregul demers ştiinţific al profesorului Ioan Alexandru incită la
dezbatere, deschide noi orizonturi de cercetare, din perspectivă interdisciplinară şi reprezintă în modul
cel mai onest cu putinţă, efortul unui redutabil specialist de a asimila prin teoretizare, racilele
democraţiei româneşti actuale, în scopul formulării unor posibile remedii.
Doar simplul fapt al analizei unei tematici de asemenea amploare şi diversitate, tendinţa
constantă de a identifica eventuale soluţii îl situează pe profesor în categoria optimiştilor care speră
pentru viitor, într-o stare de bine a societăţii în care trăieşte.
Dana Apostol-Tofan
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GEORGE ANTONIU, TUDOREL TOADER (COORDONATORI),
EXPLICAŢIILE NOULUI COD PENAL,
EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, BUCUREŞTI
VOL. I. ART. 1–52, MAI 2015, 600 P.; VOL. II. ART. 53–187, IUNIE
2015, 600 P.;VOL. III. ART. 188–256, NOIEMBRIE 2015, 600 P.

Semnalăm publicarea, în anul 2015, a unei lucrări apărute în mai multe volume ce prezintă un
deosebit interes atât pentru teoreticienii dreptului penal, cât şi pentru practicieni, atât pentru cadrele
didactice, cât şi pentru studenţii, masteranzii, doctoranzii şi postdoctoranzii care au manifestat interes
ştiinţific pentru aceasta ramurăa dreptului.
Este vorba despre lucrarea Explicațiile noului Codul penal, coordonată de renumitul şi
regretatul profesor George Antoniu şi de un alt prestigios profesor de la Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iaşi, judecătorul Tudorel Toader.
Cele cinci volume ale lucrării au fost elaborate sub egida Institutului de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu“ al Academiei Române, implicând aportul unor distinşi oameni de ştiinţă şi
practicieni, cu scopul explicit de a asigura o înţelegere corectă, aprofundată a dispoziţiilor din noul
Cod penal.
În cuprinsul primelor 3 volume la care ne vom referi în continuare, este expus pe larg
conţinutul noilor dispoziţii, de la art. 1 până la art. 256, cu ample referiri la doctrina penală şi la
practica judiciară în materie. Autorii s-au documentat şi au valorificat acumulările anterioare
încercând să anticipeze posibilităţile de perfecţionare ale legii penale în raport cu dezvoltarea
economică, socială şi politică a ţării.
De aceea, apreciem că reflecţiile profunde şi observaţiile critice ale autorilor asupra noilor
dispoziţii penale, precum şi sugestiile lor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea conţinutului şi a formei de
exprimare a acestorasunt de natură să orienteze corespunzător instituţiile abilitate şi implicate care le
vor pune în practică, dar şi să asigure înţelegerea şi aplicarea lor unitară.
Aşa cum anunţa în Cuvânt-înainte unul dintre coordonatori, această lucrare reprezintă o
continuare logică a unui volum anterior ce poartă un nume inedit: Explicații preliminare ale noului
Cod penal, avându-se în vedere de atunci probabilitatea generată de aplicarea OUG nr. 61/2009
(ordonanţa care modificăşi completează Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă)
prin care se creea premisa modificării legii chiar înainte de intrarea sa în vigoare.
Depăşind faza explicaţiilor preliminare, lucrarea Explicaţiile Codului penal, include
comentarii pertinente şi concludente în vederea unei aplicări corecte a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal.
Autorii primului volum, George Antoniu, Costică Bulai, Bogdan Nicolae Bulai, Constantin
Duvac, Ioan Griga, Ion Ifrim, Gheorghe Ivan, Constantin Mitrache, Ioan Molnar, Ilie Pascu, Viorel
Pasca şi Ovidiu Predescu au analizat şi interpretat articolele 1-52 din Codul penal, respectiv articolele
care vizează Titlul I – Legea penală şi limitele ei de aplicare, Titlul al II-lea – Infracţiunea, cu cele 6
capitole aferente: Dispoziţii generale, Cauzele justificative, Cauzele de imputabilitate, Tentativa,
Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni, Autorul şi participanţii.
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Ca atare, observăm în actualul Cod penal, ca şi în cel anterior preocuparea de a defini
infracţiunea, de data aceasta s-a optat pentru o definiţie formală din care a fost exclusă cerinţa ca fapta
să prezinte pericol social. Totodată sunt adăugate două noi cerinţe, respectiv fapta să fie nejustificată
şi să fie imputabilă persoanei care a săvârşit-o. Alte modificări se referă fie la eliminarea unor
dispoziţii (privind scopul legii penale, privind tentativa relativ improprie, privind aplicarea facultativă
a legii mai favorabile după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti), fie la explicitări (în cazul
cauzelor justificative, diferenţierea autorului şi coautorului de participanţi, etc.)
Cel de-al doilea volum, având ca autori pe Alexandru Boroi, Versavia Brutaru, Bogdan
Nicolae Bulai, regretatul prof. Costică Bulai, Ştefan Daneş, Constantin Duvac, Mioara – Ketty Guiu,
Ion Ifrim, Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Ioan Molnar, Ion Ristea, Constantin Sima, Vasile
Teodorescu, Ioana Vasiu şi Adina Vlăşceanu tratează pe larg articolele 53-87 din Codul penal, adică
Titlul III- Pedepsele, implicând, pe de o parte, studiul fiecăreia dintre categoriile de pedepse
(principale, accesorii şi complementare), iar, pe de altă parte, calculul duratei pedepselor şi
individualizarea acestora.
Cu privire la limitele pedepselor menţionăm că acestea sunt mai raţionale, se aplicăşi
persoanelor juridice, iar în ceea ce priveşte executarea acestora, sub influenţa unor curente progresiste
în ştiinţele penale, s-a optat în măsura posibilităţilor pentru mediul deschis.
Remarcăm şi o simetrie în tratarea instituţiilor penale. Astfel, comentariile debutează cu
raportarea noului cod penal la codul penal anterior, se continuă cu examinarea practicii judiciare în
domeniu şi se finalizează cu referinţe de drept comparat (codurile penale italian, francez, spaniol,
finlandez, german, etc.).
În acelaşi volum regăsim şi explicaţii privind titlul IV- Măsurile de siguranţă, Titlul VMinoritatea, Titlul VI- Răspunderea penală a persoanei juridice, Titlul VII- Cauzele care înlătură
răspunderea penală, Titlul VIII - Cauzele care înlătură executarea pedepsei, Titlul IX - Cauzele
care înlătură consecinţele condamnării, Titlul X - Inţelesul unor termeni sau expresii în legea penală.
În ceea ce priveşte minoritatea sunt punctate şi ulterior examinate instituţiile nou-create în
această materie, instituţii care reprezintă consecinţa firească a unor ample studii naţionale şi
internaţionale efectuate asupra fenomenului delincvenţei juvenile.
Tot la acest capitol atrag atenţia amplele explicaţii privind particularităţile psihofizice
specifice fiecărei perioade de vârstă menţionate în codul penal, fiind de asemenea relaţionate cu
prezumţiile absolută/relativă de iresponsabilitate.
Foarte interesantă şi amplă este prezentarea problematicii răspunderii penale a persoanei
juridice care debutează cu o comparaţie a prevederilor din cele două coduri, este urmată de referințe
istorice asupra noțiunii de „autor” al infracţiunii, evoluţia legislaţiei române în materie, problematica
răspunderii penale a persoanei juridice în documentele internaţionale, justificarea răspunderii penale a
persoanei juridice, persoanele juridice responsabile, infracţiunile imputabile persoanei juridice,
răspunderea limitată a instituţiilor publice, tratamentul persoanei fizice şi se finalizează cu chestiunea
capacităţii de acţiune a persoanei juridice.
Deopotrivă, atrage atenţia modul temeinic în care este tratat Titlul X, unde sunt riguros
explicaţi termeni şi expresii proprii legii penale prin intermediul unor norme obligatorii şi univoce
care să lămurească, să nuanţeze înţelesul acestora (de ex. legea penală, norma penală și noțiunea de
drept penal).
Observăm o tendinţă constantă şi binevenită de a delimita foarte clar termenii utilizaţi în lege
(de ex., sensul conceptului „stări de pericol” care este distinct de pericolul social al faptei), de a
dezbate aspecte controversate după o prezentare succintă a interpretărilor conferite în timp de diferiţi
autori (de ex., existenţa coautoratului în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă).
Articolele 188 – 256 din Codul penal sunt comentate în volumul al III-lea ai cărui autori sunt
prof. George Antoniu, Versavia Brutaru, Constantin Duvac, Ion Ifrim, Daniela-Iuliana Lămăşanu, Ilie
Pascu, Marieta Safta, Constantin Sima, Tudorel Toader, Ioana Vasiu.
Acest volum este dedicat analizei primelor articole din partea specialăa Codului penal, vizând
în Titlul I – Infracţiuni contra persoanei (capitolul I – Infracţiuni contra vieţii, capitolul II –
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Infracţiuni contra integrității corporale sau sănătăţii, capitolul III – Infracţiuni săvârșite asupra unui
membru de familie, capitolul IV – Agresiuni asupra fătului, capitolul V – Infracţiuni privind obligaţia
de asistenţă a celor în primejdie, capitolul VI – Infracţiuni contra libertăţii persoanei, capitolul VII –
Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile) şi Titlul II – Infracţiuni contra persoanei (capitolul I –
Furtul, capitolul II – Tâlharia şi Pirateria, capitolul III – Infracţiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii, capitolul IV – Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată
electronice, capitolul V – Distrugerea şi tulburarea de posesie).
Bibliografia generală care încheie explicaţiile fiecărui titlu, grupată pe autori români şi autori
străini, ne oferă reprezentarea volumului de muncă investit, în primul rând, în documentarea amplă, în
selecția surselor relevante, dar deopotrivă fac dovada unor capacităţi intelectuale de analizăşi sinteză,
abstractizare şi generalizare deosebite ale autorilor implicaţi.
În final, apreciem că explicaţiile oferite în cele trei volumecuprind o analiză aprofundată a
conţinuturilor noilor dispoziţii intrate în vigoare, valorificând deopotrivă, prin bogate referinţe
bibliografice, doctrina penalăşi unele soluţii ale instanţelor.
Valoarea ştiinţifică a lucrării este datăînsăşi de criticile formulate de-a lungul acestor
explicaţii, precum şi de propunerile de lege ferenda recomandate în eventualitatea adoptării unor
modificări care să asigure unitatea şi coerenţa acestor dispoziţii legale şi, implicit, să contribuie la
asigurarea stabilităţii ordinii de drept în epoca postmodernă.
Meritul autorilor constă şi în faptul că au încercat să identifice posibile soluţii după expunerea
unor probleme disputate care suscită interpretări diferite.
Publicarea volumelor Explicaţii ale noului Cod penal are multiple valenţe, pe de o parte,
aduce o contribuţie notabilă la îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice prin înţelegerea superioară a
instituţiilor penale şi a mecanismelor de aplicare, dar poate fi, deopotrivă, un ghid în activitatea
concretă a practicienilor dreptului penal.
Aura Preda
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Viaţa ştiinţifică

DEZBATEREA ŞTIINŢIFICĂ CU TEMA
„AUTOCRAŢIA ELECTIVĂ VERSUS DEMOCRAŢIA
PARLAMENTARĂ”
(Bucureşti, 4 februarie 2016)

Joi 4 februarie 2016, în amfiteatrul „I.H. Rădulescu” al Bibliotecii
Academiei Române s-a desfăşurat dezbaterea ştiinţifică cu tema Autocraţia electivă
versus Democraţia parlamentară, pe marginea lucrării cu acelaşi titlu a prof. univ.
dr. Ioan Alexandru, cercetător ştiinţific asociat al ICJ.
Organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei Române, reuniunea şi-a propus să realizeze un dialog interdisciplinar:
drept – ştiinţe politice – ştiinţe administrative, asupra problematicii actuale a
democraţiei româneşti din perspectiva situaţiei sistemului electoral şi a stării
democraţiei parlamentare.
În cuvântul introductiv, prof. univ. dr. Mircea Duţu, directorul ICJ a
subliniat faptul că manifestările ştiinţifice din anul 2016 sunt circumscrise marcării
aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea, la 1 aprilie 1866 a Societăţii Literare
Române, devenită Societatea Academică Română în 1867 şi transformată în
„institut naţional”, sub denumirea de Academia Română în anul 1879. Principala
reuniune ştiinţifică organizată de ICJ, în acest context aniversar, va fi conferinţa
mondială de drept penal, cu tema Protecţia mediului prin dreptul penal, organizată
la Bucureşti, în perioada 18–20 mai a.c., în colaborare cu Asociaţia Internaţională
de Drept Penal (AIDP) din Paris. De asemenea, sub egida Institutului, la Editura
Academiei Române va vedea lumina tiparului volumul aniversar Dreptul şi juriştii
în Academia Română 1866–2016.
Referindu-se la dezbaterea ştiinţifică de faţă, directorul ICJ a relevat că
aceasta a fost concepută spre a pune în lumină conţinutul ideatic şi semnificaţiile
teoretice ale lucrării prof. Ioan Alexandru, prin prezentarea diverselor perspective
posibile, de către specialişti reputaţi în materiile aferente.
Consideraţiile filosofice asupra temei şi intervenţia domnului acad.
Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Române, au scos în evidenţă, pe
lângă semnificaţiile aniversare ale anului 2016, o perspectivă teoretică generală
nuanţată şi deosebit de interesantă a temei abordate.
În continuare, perspectiva dreptului constituţional a fost prezentată de prof.
univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii din Craiova, perspectiva
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ştiinţei politice a făcut obiectul intervenţiei prof. univ. dr. Adria Miroiu din cadrul
Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative (SNSPA) (care a realizat şi
prefaţa lucrării), perspectiva dreptului administrativ a fost relevată de prof. univ.
dr. Dana Tofan, CP I, ICJ, iar perspectiva ştiinţei administraţiei a fost prezentată de
conf. univ. dr. Diana-Camelia Iancu, Decanul Facultăţii de Administraţiei Publică a
SNSPA, care a completat abordarea multidimensională a lucrării.
În final, autorul volumului, prof. univ. dr. Ioan Alexandru, cercetător ştiinţific
asociat al ICJ a făcut interesante şi expresive consideraţii asupra dezbaterii, din
perspectiva intenţiilor analizei şi concluziilor volumului Autocraţia electivă versus
Democraţia parlamentară, subliniind aspectele noi desprinse de intervenienţi şi
contribuţia acestora la relansarea discuţiilor asupra problematicii abordate.
Mihaela-Gabriela Berindei

