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PACTUL VERDE PENTRU EUROPA – STRATEGIE DE DEZVOLTARE 
ŞI REPER ÎN AFIRMAREA REGIMULUI JURIDIC EUROPEAN  

AL CLIMEI 

Prof. univ. dr. Mircea DUȚU∗ 

Abstract: Officially declaring the climate emergency by the European Parliament, the 
advances in low-carbon technologies, and the accreditation of their productivity and competitivity, 
along with the EU assuming the leadership in the global action of enforcing the Paris Climate 
agreement, have determined the European Commission to assume, on December 11, 2019, the 
European Green Deal a new strategy for sustainable growth, where eco-climate priorities become 
social and economic opportunities. Having at its center the environmental transition and following 
two fundamental objectives – the substantial reduction by 2030 of GHG emissions (at least 55%) so 
that by 2050 Europe would become the first carbon neutral continent – the programming document 
will be enforced according to a “roadmap” containing 50 hey actions, for the following three 
decades. Amongst them, the European Climate Law (regulation), the 2030 Action Plan and the EU 
Adaptation Strategy to climate change play a major part in attaining the two major objectives. 

As launched on December 9, 2020, the European Climate Pact offers a space for dialogue, 
information and implication of the general public in developing, deciding and enforcing new policies 
and strategies. This affirms a model of development, eco-climate solidarity and European leadership 
for the 21st century. 

The Covid-19 crises has generated the adoption of a relaunch strategy where the 
environmental stake is joined by the sanitary priority and the acceleration of digitalization. 
Rethinking the nationally an EU determined contributions in GHG emission reduction has determined 
a new EU strategy at a national level. Romania’s National Recovery and Resilience Plan, conceived 
as a vision for developing the country using EU funding, asks for the adoption of an original 
conception, according to the new EU perspective on sustainable development, expressed as a 
national “green deal”. Though the legal developments imposed by the European Green Deal, the 
regional legal regime on climate registers important progress and by this, certain evolutions towards 
a climate law, in general, and an EU law of climate change, in particular. 

Key words: Green Deal; European Climate Law; Pact for Climate; climate neutrality; Paris 
Agreement; adaptation strategy; biodiversity 2030; growth strategy; zero pollution; key actions; 
climate emergency; National Recovery and Resilience Plan.  

Considerată de ONU drept o criză „existențială”, o amenințare globală ce 
necesită spre depășire o acțiune mondială, urgența climatică a fost recunoscută și 
proclamată ca atare la 28 noiembrie 2019 de Parlamentul European și în conjugare 
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cu alte probleme majore de mediu – în frunte cu erodarea biodiversității și poluarea 
generalizată – au devenit prin Pactul verde pentru Europa (Green Deal, Pactul sau 
Pactul verde) provocările majore ale „programului de guvernare” al noii Comisii 
Europene, prezentat astfel la 11 decembrie 20191 și într-un orizont mai larg, liniile 
directoare de dezvoltare în viitorii 30 de ani. Dacă în 2018, atunci când Franța 
propunea ca obiectiv neutralitatea climatică pentru 2050, doar 2 state europene 
reacționau, doi ani mai târziu el era la nivelul UE. Asumată ca noua strategie de 
creștere durabilă a Uniunii Europene, inedita sa viziune transformă prioritățile 
ecologice în oportunități de dezvoltare socio-economică și consolidează coeziunea 
economică, socială și teritorială a acesteia. În promovarea ei, conform „foii de 
parcurs” aferente urmează a se adopta, pe etape, peste 50 de inițiative (acțiuni-
cheie) de aplicare, din care unele se regăsesc deja pe ordinea de zi a instituțiilor 
unional-europene, conform procedurilor legale pertinente. Pactul se află în centrul 
relansării europene după criza Covid-19, iar planul acesteia permite accelerarea și 
accentuarea procesului de tranziție ecologică. În același timp, el reprezintă și 
exprimă punctul culminant al unor evoluții majore post-adoptării Acordului de la 
Paris privind clima (2015): noua abordare mondială, preluarea leadership-ului 
ecoclimatic de către UE, perceperea și conștientizarea generală a priorității urgenței 
climatice și degradării mediului, avansurile și dezvoltarea pe scară largă a 
tehnologiilor cu emisii slabe de carbon și acreditarea competitivității și 
productivității lor și mobilizarea fără precedent a societății civile. Astfel, anul 2019 
se caracteriza prin patru decizii istorice în materie, şi anume: Banca Europeană de 
Investiții și-a modificat strategia pentru a exclude finanțarea hidrocarburilor, 
Consiliul Europei a adoptat un obiectiv de neutralitate carbon pentru 2050, a fost 
adoptată o clasificare a investițiilor durabile și, în fine, în formula noii Comisii 
Europene, preşedintele Ursula von der Leyen și vicepreședintele Timmermans și-au 
asumat în mod inedit supervizarea a 6 portofolii (energie, mediu, climă, 
agricultură, transporturi, pescuit) și au prezentat Green Deal ca „program de 
guvernare”, o ambiție vizând transformarea economiei europene până în 2050. Un 
demers în continuarea concepției și obiectivelor Acordului de la Paris din 2015 
privind clima, particularizat în plan unional-european, de relansare a leadership-
ului UE în domeniu și configurare într-o nouă perspectivă a acțiunii climatice 
globale2. Așa cum s-a relevat în analizele ce i s-au consacrat deja, Pactul reprezintă 
o paradigmă nouă pentru UE și o veritabilă ruptură sistemică, strâns legată de 
transformarea digitală, având ca scop primordial tranziția ecologică și a cărei 
aplicare depinde de multiple condiții (politice, instituționale, tehnologice, 
industriale ș.a.) și implicarea a numeroși factori, în cadrul cărora cel civico-
                                                 

1 Pentru o perspectivă globală și multidimensională a problematicii ecoclimatice în context 
european, a se vedea: S. Berthier-Foglar, Philippe Greciano, L’Europe face au changement 
climatique, Ed. Mare&Martin, Paris, 2020. 

2 Marc-Antoine Eyl-Mazzega, Le Green Deal européen. Défis politiques, sociétaux, géo-
économiques et géopolitiques, în IFRI, „Ramses 2021”, dossier „Le grand basculement? 
Santé/climat”, Ed. Dunod, Paris, 2020, p. 62 și urm. 
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cetățenesc devine din ce în ce mai important. Din această perspectivă, ruptura 
sistemică se exprimă sub mai multe dimensiuni, mai întâi una temporală, fiind un 
program care angajează Uniunea pe o perioadă de 30 de ani și încearcă astfel să se 
pună la adăpost de aleas politice naționale, accelerarea integrării unional-europene, 
identificarea sa ca un instrument de creștere economică și de ameliorare a 
bunăstării tuturor europenilor și, nu în ultimul rând, presupune o mobilizare 
generală și corelare a acțiunii tuturor actorilor societății europene. Asumarea unor 
obiective de reducere rapidă și ambițioasă a emisiilor și adaptarea corespunzătoare 
legitimează recursul, nu lipsit de asperități și costisitor, la reglementare, norme și 
subvenții. Prin Pactul european pentru climă (9 decembrie 2020), obiectivele și 
mijloacele de acțiune spre atingerea lor sunt supuse dezbaterii publice, participării 
și consultării generale în spiritul democrației directe, responsabile. 

Cu obiective generale – cel pe termen mediu de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră (GES) cu cel puțin 55%, potrivit CE și Consiliului European, ori de 
60% (legea pentru climă votată de Parlamentul European) până în 2030 în raport cu 
nivelurile din 1990 și pe termen lung, neutralitatea climatică a continentului în 
2050 – și concrete, obligatorii și cu termene ferme în diferite domenii, pactul, 
strategiile și planurile de aplicare a sa urmează a fi transpuse în mod corespunzător 
în cadrul intern al celor 27 de state membre, conform particularizărilor și 
priorităților proprii și în contextul revizuirii adecvate a viziunii naționale în 
materie. România se prezintă în acest efort general de reașezare a noii „Europe 
verzi” cu unele atuuri proprii, cu importante posibilități de implicare, dar și cu mult 
mai multe handicapuri, probleme care trebuie rapid abordate și adecvat soluționate. 
Elaborarea și promovarea unei reacții naționale adaptate la noul proiect european 
reprezintă o șansă majoră de integrare și afirmare internațională și în primul rând 
de valorificare a resurselor proprii și creșterea internă prin înscrierea în perspectiva 
noului model unional-european de creștere durabilă consolidată.  

 
I. Acquis-ul comunitar în materie 
1. Perspectiva generală ecoclimatică. Apărută pe agenda instituțiilor 

comunitare în urmă cu 50 de ani, preocuparea de mediu a evoluat relativ repede până 
la a se impune ca o prioritate, de la simpla idee potrivit căreia politica economică a 
Comunității nu se poate limita la creștere și are sens numai dacă aduce în același timp 
și condiții mai bune de existență, ameliorând viața, ajungând să se instituționalizeze, 
într-un anumit fel, și permanentizeze în 1973 când a fost inițiată seria de șapte 
programe succesive plurianuale de acțiune în materie de mediu ce au stabilit liniile 
generale și obiectivele periodice ale activității comunitare și ale statelor membre în 
acest domeniu și până la a se dezvolta o multitudine de strategii, planuri de acțiune, 
„cărți albe”, declarații ș.a. cu caracter general, sectorial sau intersectorial, pe diverse 
termene și cu efectivitate și eficiență diferite, precum și o legislație ce reprezintă 
circa 40% din dreptul UE. Marile principii ale acquis-ului comunitar de mediu au 
fost inserate apoi în tratatele constitutive începând cu Actul unic european din 1986. 
O politică specifică de mediu este instituită prin articolele 191–193 ale Tratatului 
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privind Funcționarea Uniunii Europene [TFUE] (2009), texte care, fără a defini 
mediul, delimitează, totuși, obiectivele de urmărit și fixează fundamentale acțiunilor 
de întreprins prin intermediul a trei principii: cel al precauției, poluatorul-plătește și 
cel al corectării la sursă a atingerilor aduse mediului. În plus, se stipulează că 
exigențele protecției mediului trebuie să fie integrate în definirea și punerea în 
aplicare a celorlalte politici ale Uniunii în special pentru promovarea dezvoltării 
durabile (art. 11 din TFUE). Carta drepturilor și libertăților fundamentale a UE 
(2001) înscrie protecția mediului printre drepturile de solidaritate și se referă la 
principiul dezvoltării durabile ca impunând, în numele principiului integrării, un 
nivel ridicat de protecție a mediului și ameliorarea calității sale (art. 37). Potrivit 
principiului subsidiarității, competența UE în materie nu poate fi decât una reziduală 
iar o intervenție unional-europeană este admisă numai dacă măsura preconizată este 
mai eficace la acest nivel decât în plan național, regional și local [art. 5 alin. (3) din 
Tratatul privind UE]. Întotdeauna un stat poate menține și adopta măsuri naționale 
mai severe decât norma comunitară (unional-europeană). Alte aspecte juridice în 
domeniu se întemeiază pe dispozițiile referitoare la piața internă și au în vedere faptul 
că atunci când o măsură privind mediul are o incidență directă asupra stabilirii ori 
funcționării pieței interioare și necesită o apropiere a legislațiilor, ea poate fi luată cu 
majoritatea calificată și are în mod necesar ca bază un nivel de protecție ridicat; prin 
derogare un stat poate fi autorizat de Comisie să mențină o normă mai severă 
preexistentă atâta timp cât el a notificat rațiunile acestei poziții3. Totodată, pe această 
bază juridică generală, până în prezent au fost adoptate peste 250 de directive și 
regulamente privind apa, zgomotul, deșeurile, atmosfera și natura constituind așa-
numitul „drept al UE al mediului” aflat în interferență cu reglementările naționale și 
dreptul internațional în materie, cu influențe și specificități majore la nivelul 
ansamblului normativ respectiv. În baza, continuarea și conform acestui cadru 
politico-juridic și acquis comunitar intervine și se manifestă Pactul verde pentru 
Europa care înseamnă, practic, o schimbare de paradigmă a acțiunii generale 
unional-europene și prefigurează dezvoltări majore, în sensul asumării tranziției 
ecologice, având ca axă protecția climei și conservarea biodiversității, spre o 
devenire cu adevărat durabilă consolidată drept o prioritate absolută. În anumite 
privințe el se înscrie într-o dinamică a unor politici europene preexistente, precum 
cele privind eficiența energetică, gestiunea deșeurilor, economia circulară, 
ecoconcepția ș.a. a căror experiență de viziune și aplicare este valorificată, iar 
preocupările reluate într-o nouă perspectivă de abordare și implementare. Nu în 
ultimul rând, schimbările climatice și problemele mediului în general reprezintă un 
vector de conflicte și destabilizare în lume, degradând, într-un fel sau altul, relațiile 
internaționale și devenind astfel o dimensiune importantă a „păcii pozitive”. 
Relansarea multilateralismului, noul elan a diplomației climatice și amplul 
                                                 

3 A se vedea pe larg: Mircea Duțu, Dreptul mediului, tratat, ediția a III-a, Editura C.H. Beck, 
București, 2007, p. 73 și urm.; Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul mediului, ediția a IV-a, Editura 
C.H. Beck, București, 2014, p. 37 și urm.; Patrick Thieffry, Traité de droit européen de 
l’environnement et du climat, 4e édition, Editions Bruylant, Bruxelles, 2020, p. 1–9. 
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parteneriat, inclusiv ecoclimatic transatlantic (S.U.A.– UE) preconizat anunță noi 
perspective pentru acțiunea globală în materie. Protecția mediului a reprezentat unul 
dintre capitolele cele mai dificile ale preaderării României la UE (cu unele termene 
de conformare abia recent epuizate și care au necesitat investiții substanțiale) și 
domenii în care se înregistrează cel mai mare număr de notificări și acționări din 
partea Comisiei Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor de transpunere a 
dreptului și politicilor („verzi”) unional-europene. Astăzi, la peste 13 ani de la 
aderare, țara noastră a devenit parte integrantă și activă a efortului european și 
internațional de combatere a schimbărilor climatice și protecției mediului.  

 
2. Reacția specifică în materie de climă. Uniunea Europeană se numără 

printre pionierii și s-a dovedit liderul incontestabil al acțiunii globale generale 
împotriva schimbării climei, prin asumarea de obiective ambițioase și adoptarea de 
măsuri adecvate pentru reducerea emisiilor de GES și adaptarea la dereglările 
climei. Fără a aștepta intrarea în vigoare a Convenției-cadru privind schimbările 
climatice (1992) și nici încheierea Protocolului de la Kyoto (1997), Comunitatea 
Europeană a adoptat primele măsuri foarte diverse, schițate printr-un program 
european privind schimbarea climatică, fie generale, fie relative la energie, 
transport ori industrie, amestecate cu un sistem de schimb de drepturi de emisie de 
GES (SEQE) și stabilirea de legături între acesta și mecanismele proiectului noului 
cadru internațional de acțiune, exigențe minimale de eficacitate pentru 
echipamentele de consum, măsuri de incitare în favoarea producției conjuncte de 
căldură și electricitate etc4. Se vor utiliza clasica reglementare sectorială, 
instrumente de incitare financiară și de piață, cu diferite variații și nuanțe. 

De remarcat, așadar, că acțiunea comunitară și apoi unional-europeană în 
materie a mers întotdeauna dincolo de obligațiile internaționale angajate sau 
preconizate în cadrul unei politici climatice astfel exemplare, în pofida evidenței 
incapacității comunității internaționale de a se alinia la nivelul ambițiilor sale. 
Uniunea a acționat, adeseori, ca lider mondial în acțiunea generală împotriva 
încălzirii globale, cedând acest rol temporar în fața S.U.A. și multilateralismului 
Președintelui Obama (2009–2015) și revenind în prim-plan după 2017. 

Primul ansamblu de măsuri unional-europene în materie de climă și energie a 
fost adoptat în 2008 și și-a fixat ca obiective pentru 2020: reducerea emisiilor de 
gaz cu efect de seră cu 20% în raport cu nivelurile din 1990, trecerea la o pondere 
de 20% a energiilor regenerabile în mixul energetic și ameliorarea eficacității 
energetice cu 20% (3x20). Pentru atingerea lor UE a adoptat, și ulterior reformat, 
sistemul de schimb de cote de emisie proprii (SEQE-UE), care vizează reducerea 
emisiilor de GES, în special a celor imputabile industriilor mari consumatoare de 
energie și centralelor electrice. În sectoarele clădirilor, transporturilor și agriculturii 
                                                 

4 Communication concernant les politiques et mesures proposées par l’UE pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre: vers un programme européen sur le changement climatique 
(PECC), COM (2000) 88 final. 
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obiectivele naționale în materie de atenuare (emisii) au fost fixate de regulamentul 
privind repartiția eforturilor. Aplicarea pachetului energie-climă (2009) a permis 
atingerea acestor obiective pe termen mediu și posibilități de ținte mai ambițioase 
pentru viitor. În 2014 a fost adoptat cadrul de acțiune în materie de climă și energie 
pentru orizontul 2030 și, odată cu acesta, un ansamblu mai ambițios de obiective 
pentru perioada 2021–2030, în frunte cu cel de reducere cu cel puțin 40% până în 
2030 în raport cu nivelurile din 1990. Respectivul cadru prevedea politici și 
obiective vizând a face economia și sistemul energetic al UE mai competitive, mai 
sigure și mai durabile. El a permis și a întreprins o reformă a SEQE-UE, 
introducerea de reguli în materie de supraveghere și stabilirea de rapoarte, precum 
și de a afirma necesitatea de a dispune, la nivel național, de planuri și strategii pe 
termen lung în materie de climă și energie. În fine, în contextul evoluțiilor 
ecoclimatice planetare, a noii conjuncturi internaționale și reevaluării orizonturilor 
proprii de dezvoltare s-a impus obiectivul de neutralitate climatică pentru anul 
2050, cu cel de etapă 2030 de reducere cu cel puțin 55% a emisiilor în raport cu 
nivelurile din 1990. 

Incidențele juridice ale Acordului de la Paris privind mai ales obiectivele 
globale și mecanismele generale se repercutează specific asupra dreptului UE și 
dreptului intern al statelor membre, rezultând indubitabil din analiza pe conținut. 
Ele nu prevăd angajamente individuale cifrate de reducere a emisiilor de GES, 
tratatul vizând numai menținerea ridicării temperaturii medii globale „net sub 20C” 
în raport cu nivelurile preindustriale; esențialul rezidă în contribuțiile determinate 
la nivel național, care să constituie pentru diferitele țări „eforturi ambițioase” spre a 
atrage respectivele obiective la nivel global. Astfel, angajamentele voluntare și 
perspectiva universală marchează definitoriu actuala etapă a guvernanței europene 
și mondiale în domeniu. În amonte de COP-25, la 28 noiembrie 2019, Parlamentul 
European a declarat că „deciziile luate în următorii 10 ani vor avea consecințe 
pentru umanitate pentru următorii 10.000 de ani” și a adoptat o rezoluție prin care 
declara urgența climatică și de mediu în Europa și în lume. Era un mod simbolic de 
a interpela guvernele celor 27 de state membre înainte de prezentarea „Pactului 
verde” la 11 decembrie de noua Comisie Europeană și Consiliul European din  
11–12 decembrie 2019. Prin cea de a doua rezoluție, eurodeputații trimiteau un 
mesaj politic clar asupra urgenței climatice cerând aplicarea unei serii de măsuri: 
toate propunerile legislative și bugetare ale Comisiei trebuiau, de acum înainte, 
aliniate obiectivului vizând limitarea încălzirii climei la mai puțin de 1,50C; UE să 
reducă emisiile sale de GES cu 55% până în 2030 pentru a atinge neutralitatea 
carbon în 2050; sectoarele transporturilor maritime și aeriene internaționale trebuie 
să-şi reducă emisiile la nivel mondial, iar sectorul maritim să fie inclus în sistemul 
european de schimb de cote de emisie; statele membre trebuie să-și dubleze 
contribuțiile lor la Fondul internațional verde pentru climă, obiectivul comun 
vizând mobilizarea a 100 miliarde de dolari pe an, începând cu 2020. În pofida 
unor divergențe între grupurile parlamentare, Parlamentul European a reușit să 
degajeze un consens politic important în materie climatică și de mediu și a 
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mandatat Comisia și Consiliul cu prioritățile cuvenite5. Preluând această 
preocupare majoră în prezentarea Pactului verde european în fața eurodeputaților la 
11 decembrie 2019, președinta Comisiei propunea, printre altele: stabilirea unui 
mecanism al „tranziției juste” pentru a însoți țările în tranziția ecologică, în special 
pe cele dependente de industriile fosile; o reducere a emisiilor de GES cu 55% 
până în 2030; crearea unui drept climatic european; investiții masive, o taxă carbon 
la frontierele UE, protecția și promovarea biodiversității și o economie mai circulară.  

 
II. Noul cadru UE de creștere durabilă și tranziție ecologică 
1. O cerință a evoluției realităților ecologice. În pofida acestui efort 

politico-juridic și instituțional, starea mediului european nu a încetat să se 
degradeze și să ajungă la un stadiu critic. 

Potrivit ultimului raport (publicat în decembrie 2019) al Agenției Europene 
pentru Mediu (AEM) privind Mediul în Europa: stare și perspective 2020 (SOER 
2020), tendințele de mediu generale pe continent nu s-au ameliorat de la ultimul 
raport al AEM din 2015; cu toate acestea, noua evaluare semnalează că, chiar dacă 
marea majoritate a obiectivelor pentru 2020 nu sunt îndeplinite, în special cele legate 
de biodiversitate, rămâne încă o șansă de a atinge obiectivele și țintele pe termen mai 
lung la orizontul 2030 și 20506. Toate aceste concluzii se verifică și în România. 
                                                 

5 Cele două rezoluții au generat vii dezbateri și poziționări din partea europarlamentarilor. O 
minoritate a acestora a respins întotdeauna consensul științific asupra încălzirii globale și consecințele 
sale pentru planetă și populație. Alții dau prioritate economiei și competitivității europene, dar 
consideră că urgența climatică poate să fie o oportunitate pentru a dezvolta noile tehnologii nucleare, 
cu obiectivul de a reuși tranziția ecologică. Un al treilea discurs insistă asupra necesității unei acțiuni 
rapide. Solidaritatea cu populațiile fragilizate este considerată ca o miză centrală pentru alți 
eurodeputați, dintre care unii o pun pe seama unui sistem economic care favorizează puternice emisii 
de gaze cu efect de seră. 

6 S-au realizat numeroase progrese în materie de eficacitate a resurselor și a economiei 
circulare; totuși, tendințele recente arată o încetinire a progreselor în domenii precum emisiile de 
GES, emisiilor industriale, generarea de deșeuri (cu excepția perioadei de izolare martie–iunie 2020, 
provocată de criza sanitară generată de pandemia de Covid-19 care a marcat un recul temporar, dar 
fără un impact semnificativ, calea descreșterii nu reprezintă în general o perspectivă viabilă), 
ameliorarea eficacității energetice și participarea energiilor regenerabile. În viitor ritmul actual de 
progres nu va fi suficient pentru atingerea obiectivelor climatice și energetice la orizontul 2030 și 
2050. Se înregistrează un progres mai mic în realizarea obiectivelor privind protecția și conservarea 
biodiversității și naturii în Europa, decât în alte domenii; din 13 obiective de intervenție specifică, 
stabilite pentru 2020 în acest domeniu, numai două au fost atinse: desemnarea de zone marine și, 
respectiv, de zone terestre protejate. În perspectiva 2030, dacă tendința se confirmă, se așteaptă o mai 
mare degradare a mediului natural și o poluare constantă a aerului, apoi și a solului. O altă sursă de 
preocupare o reprezintă efectele inevitabile ale schimbărilor climatice, poluării aerului și vătămărilor 
sonore asupra mediului și sănătății umane; poluarea atmosferică, sonoră și chimică contribuie la 
630.000 de decese premature în Europa în fiecare an, respectiv 13% din total, afectând în mod 
disproporționat țările Europei Centrale și de Est; România ocupă primul loc în această privință cu 
aproape un deces din cinci. Se adaugă, de asemenea, o preocupare crescândă privind produsele 
chimice periculoase și riscurile pe care le induc. În viitor perspectivele de reducere a riscurilor de 
mediu pentru sănătate sunt legate de o mai bună integrare a politicilor de mediu și de sănătate, ceea ce 
s-a evidențiat deja în noile documente pertinente ale UE. 
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Principalele vulnerabilități vizează adaptarea la fenomenele meteorologice extreme 
(valuri de căldură, secetă, inundații), deteriorarea biodiversității și distrugerea 
pădurilor, lipsa gestiunii corespunzătoare a deșeurilor și poluarea generalizată (în 
special cea a aerului și chimică)7 cu un impact major asupra sănătății publice. În plan 
planetar, realitățile ecoclimatice ne arată că an de an, atmosfera se încălzește, clima 
de dereglează și se manifestă din ce în ce mai semnificativ schimbările climatice și 
efectele lor. Referitor la biodiversitate, din cele opt milioane de specii de pe Terra, un 
milion riscă să dispară. Totodată, pădurile și oceanele sunt pe cale a fi poluate, 
degradate și distruse. Atingerea punctelor de basculă devine iminentă în mai multe 
materii, cu riscul unor transformări ireversibile ale echilibrului ecosistemului planetar 
din care omul și civilizația fac parte integrantă, inseparabilă. Actuala criză generală și 
totală, inițial sanitară, având la origini cauze ținând de distrugerea mediului natural și 
impactul ei societal, demonstrează fragilitatea și vulnerabilitatea umanității în era 
antropocenului accelerat. 

Depășirea impasului și asumarea în acest scop ca priorități globale a 
provocărilor ecoclimatice au fost considerate a presupune o schimbare de 
paradigmă a abordării și o reevaluare a acțiunii și importanței conferite 
problematicii de mediu în cadrul perspectivelor de dezvoltare a societății europene. 
Perspectivele de mediu aferente „portretului” UE pentru 2030, reținute în analizele 
AEM sunt îngrijorătoare și necesită soluții urgente și radicale8. Pentru a oferi o 
perspectivă proprie, europeană de dezvoltare pornind de la acest realități, noul 
Executiv al UE a optat pentru a-și asuma „decarbonizarea ca oportunitate de a 
promova durabilitatea” și accelera procesul de atingere a obiectivelor stabilite prin 
Acordul de la Paris privind clima prin stabilirea unui cadru strategic integrat care 
trebuie să orienteze acțiunea internă și externă a UE pentru atingerea neutralității 
climatice și promovarea tranziției ecologice9.  

 
2. Pactul verde, „program de guvernare” al noii Comisii Europene. La 11 

decembrie 2019, Comisia Europeană a prezentat Pactul verde pentru Europa 
                                                 

7 Pentru o perspectivă generală asupra stării mediului și preocupărilor aferente în țara noastră, 
a se vedea: United Nations Economic Commission for Europe, Environmental Performance Reviews, 
Romania, Third Review, United Nations, Geneva, 2020. 

8 Într-o evaluare moderată și un scenariu mediu al încălzirii globale, problemele principale sunt 
identificate și consecințele relevate astfel: agravarea secetei, 16% din teritoriile expuse climatului 
mediteraneean ar putea deveni zone aride, cu sol imposibil de cultivat; în acest context, partea sudică 
a României ar cunoaște o creștere foarte înaltă a fenomenului și în restul teritoriului înaltă, sub 
aspectul intensității și frecvenței sale; accelerarea ridicării nivelului mărilor europene (în scenariul cel 
mai optimist cu 4–9 mm pe an până în 2100); o climă din ce în ce mai puțin temperată, cu episoade 
ploioase mai intense și o dispersare geografică notabilă; zona geografică afectată mai evident, care va 
cuprinde și țara noastră, se va caracteriza printr-o scădere a nivelului de precipitații și o expunere mai 
mare la secetă, dar și la inundații. 

9 Beatriz Pérez de las Heras, La Unión Europea en la transición hacia la neutralidad climática 
retos y estrategias en la implementación del Acuerdo de París, în „Revista Española de Derecho 
Internacional”, no. 2/2020, p. 117–136. 
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(European Green Deal)10 drept noua strategie de creștere durabilă, în toate 
domeniile de acțiune ale UE, vizând garantarea unei tranziții (ecologice) „juste și 
inclusive”, spre o economie modernă, eficace în utilizarea resurselor și 
competitivă. Astfel, o provocare urgentă se transforma într-o șansă unică de 
valorificat și urmat. Obiectivul final este acela de a disocia creșterea economică de 
utilizarea resurselor și de a restabili calitatea mediului și a sănătății atât pentru 
cetățeni, cât și pentru natură. Se prevede astfel o foaie de parcurs compusă din 
acțiuni destinate a promova utilizarea eficace a resurselor (în special prin trecerea 
la o economice circulară), reducerea emisiilor de GES, o mai mare adaptare la 
dereglările climei, a pierderii de biodiversitate și a poluării (aerului, apei și 
solurilor); se enunță investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile și 
se explică căile și modalitățile de asigurare a unei tranziții juste și inclusive. Aşa 
fiind, sunt preconizate peste 50 de inițiative politice cheie și acțiuni concrete care 
vor fi puse progresiv în aplicare. 

Prin această nouă strategie rezolvarea problemelor mediului și luarea în 
considerare a provocărilor climatice, presante și prioritare la nivelul Uniunii se 
transformă în noi oportunități în toate domeniile de intervenție a acesteia, în scopul 
de a stimula economia și bunăstarea socială și individuală, promovând, totodată, o 
tranziție către un program de creștere mai durabil, care să fie just din punct de 
vedere social și pe deplin intruziv. 

Noua filozofie dominantă devine aceea a transformării profunde a economiei 
și societății pentru a le plasa pe o traiectorie mai durabilă, sprijinindu-se pe atuurile 
conferite de statutul său de lider mondial în materie de mediu și climă, protecția 
consumatorilor și drepturi sociale. Caracterul planetar al provocărilor ecoclimatice 
impune și o acțiune de promovare a obiectivelor și normelor la nivel internațional, 
utilizând experiența și expertiza dobândite pentru a incita și alte țări de a i se 
alătura pe calea tranziției ecologice și imprimare a unui caracter universal noului 
model european de dezvoltare durabilă. 

Obiectivul fundamental, concret al Pactului este acela ca la orizontul anilor 
2050 Europa să devină primul continent neutru climatic, având ca etapă 
intermediară reducerea emisiilor de GES ale UE în 2030 cu cel puțin 55% (60%) în 
raport cu nivelul lor din 199011 (obiectiv stabilit în octombrie 2020 și confirmat 

                                                 
10 Commission Européenne, Communication de la Commission au Parlement Européen, au 

Conseil Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions, 
Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019)640 final. Comunicarea constituie o primă „foaie de parcurs” a 
expunerii noilor politici și măsuri necesare concretizării Pactului; ea va fi adusă la zi în raport cu 
evoluția nevoilor și pe măsură ce măsurile de luat vor fi formulate. Toate acțiunile și politicile U.E. 
vor trebui să contribuie la atingerea obiectivelor Pactului; provocările sunt complexe și 
interdependente; pentru o prezentare largă a documentului și a semnificațiilor sale, a se vedea: Andrei 
Duțu-Buzura, „Pactul verde pentru Europa” și provocările sale. Dimensiuni juridico-instituționale, 
în „Studii și Cercetări Juridice” nr. 2/2020, p. 287–303. 

11 El urmează a fi definitivat în cadrul procedurii de codecizie aferentă adoptării 
regulamentului-lege, având în vedere divergențele existente în privința ambițiilor climatice ale UE. La 
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ulterior). Este vorba de o preluare și particularizare, în sensul accelerării punerii în 
aplicare a procesului stabilit prin prevederile articolului 4 al Acordului de la Paris: 
atingerea cât mai repede posibil a valorii maxime globale a emisiilor de GES, apoi 
luarea de măsuri de reducere a acesteia (în conformitate cu „cele mai bune 
cunoștințe științifice disponibile”), pentru a obține „în a doua jumătate a acestui 
secol” (orizont devansat şi stabilit pentru 2050) „un echilibru între emisiile 
antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră”. O 
legislație europeană privind clima va asigura suportul juridic și va reprezenta 
instrumentul legal de exprimare a cerințelor aferente și de urmărire a îndeplinirii 
angajamentelor asumate. 

2.1. Regulamentul (Legea europeană) privind clima (propunere prezentată la 
4 martie 2020 și adoptată de Parlamentul European la 8 octombrie 2020)12 va 
reprezenta baza juridică a Pactului verde în atingerea obiectivului neutralității 
climatice și a fost considerată drept unul din dosarele cele mai importante ale 
președinției germane a Consiliului UE. Ea va fi urmată de acte delegate de aplicare 
și actualizare pentru a defini și urmări „traiectoria-carbon” a UE și va putea fi 
revizuită, pe conținut, la fiecare cinci ani. Regulamentul (legea) înscrie în termeni 
juridici (obligatorii) obiectivele: intermediar – de reducere cu 60% (Comisia și 
Consiliul optând pentru formularea „cu cel puțin 55%”) a emisiilor de GES și 
pentru 2050 neutralitatea climatică, oferind securitatea juridică și previzibilitatea 
necesară; se prevede eliminarea progresivă a tuturor subvențiilor directe și indirecte 
pentru combustibili fosili până la 31 decembrie 2025. Legislația privind clima va 
garanta că toate politicile UE vor contribui la obiectivul neutralității climatice și că 
toate sectoarele își vor îndeplini rolul cuvenit în acest sens. În paralel, aceasta este 
chemată să facă față riscului generat de emitere de carbon spre a evita ca producția 
să fie transferată din UE către alte țări mai puțin ambițioase în materie de reducere 
a emisiilor ori ca produsele să fie înlocuite cu altele importate cu o mai puternică 
intensitate a acestuia. De altfel, ca primă piață unică la nivel mondial, Uniunea 
poate fixa norme care să se impună și aplice în ansamblul „lanțurilor” de valoare 
mondială, industria părând a fi gata pentru o asemenea transformare13. Pentru 
                                                                                                                            
22 septembrie 2020 președintele Xi Jinpung a anunțat, în alocuțiunea ținută la cea de-a 75-a sesiune a 
Adunării Generale a ONU, obiectivul Chinei de a atinge vârful emisiilor de CO2 înainte de 2030 și a 
ajunge la neutralitatea climatică în 2060, reafirmată la 12 decembrie 2020. La 27 octombrie 2020, 
Japonia a anunțat fixarea unui obiectiv de reducere la zero, până în 2050, a emisiilor de GES. Noile 
ambiții ale statelor în materie au fost anunțate în cadrul summit-ului on-line din 12 decembrie 2020, 
în care au intervenit peste 75 de șefi de stat și de guvern. 

12 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 
(Legea europeană a climei), COM (2020) final, 2020/0036 (COD), Bruxelles, 4.03.2020, adoptată, cu 
amendamente, de către Parlamentul European la 8 octombrie 2020. 

13 În noiembrie 2019, 44 din cei mai mari investitori din Europa, reprezentând 6 miliarde de 
euro activi, au cerut Uniunii să adopte, cât mai repede posibil, o nouă legislație privind clima pentru a 
se asigura neutralitatea carbon până în 2050, recunoscându-i-se acesteia rolul de suport major al 
înfăptuirii marii reforme ecoclimatice și socio-economice preconizate în acest mod. 
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neîndeplinirea obligațiilor prevăzute se au în vedere sancțiuni financiare, iar 
societatea civilă să poată invoca dispozițiile legii spre a acționa în justiție statele 
membre în caz de neconformare. Pentru evaluarea coerenței politicii, precum și a 
progreselor realizate se înființează un Consiliu European al Schimbării Climatice 
(CESC). În concretizarea acestor obiective, Planul țintit de reducere a emisiilor de 
GES până în 2030 prevede acțiuni concrete în diferite sectoare de atins în deceniul 
care urmează. 

Pornind de la filosofia că soluțiile expuse în Pactul verde, politicile și 
legislația aferente nu pot fi înfăptuite decât dacă întreaga societate le acceptă, li se 
asociază și contribuie în mod activ la promovarea lui, la 9 decembrie 2020 Comisia 
a lansat Pactul european pentru climă14, o inițiativă la nivelul UE prin care se 
invită indivizii, comunitățile și organizațiile să participe la acțiunea în favoarea 
climei, să se implice în tranziția ecologică și construirea unei Europe mai verzi. 
Menit să furnizeze un spațiu în care astfel vor colabora persoane din toate 
orizonturile și în care să poată elabora și aplica în mod colectiv soluții în materie, 
Pactul se dorește a fi o inițiativă deschisă, inclusivă și evolutivă în favoarea acțiunii 
globale pentru climă. Grație unei platforme online și prin dialoguri și schimburi de 
experiență cetățenești se favorizează legătura între tranziția digitală și cea verde. 
Întregind dimensiunile politice și juridice ale noii strategii unional-europene de 
creștere durabilă, Pactul se dorește a fi, prin urmare, o strategie de informare și 
participare a publicului la noul proiect european, contribuind la difuzarea de 
informații fiabile, științifice și sfaturi practice eficiente, încurajarea angajamentelor 
individuale și/sau colective în favoarea climei, mobilizarea și participarea efectivă 
și responsabilă a tuturor în atingerea obiectivelor propuse15. 

Obiectivul fundamental de atingere a neutralității carbon până în 2050, și 
angajarea, astfel, într-o tranziție ecologică spre o economie generatoare de zero 
emisii nete de GES, se cuplează cu cel al dublării economiei uniunii la același 
orizont de timp în raport cu 1990 și presupun două proiecții complementare: pe de 
o parte o creștere economică forte, pe de alta o reducere drastică a amprentei de 
carbon. Plecând de la constatarea că astăzi „energia este responsabilă de peste 75% 
din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE”, Europa comunitară acordă, prin 
„Pactul verde”, o atenție deosebită tranziției energetice prevăzând o reducere 
treptată a părții energiilor fosile în mixul său energetic, fixându-și peste  
10 obiective în acest sens: producerea a cel puțin 35% din electricitate în 2030 
pornind din energii regenerabile, dezvoltarea autovehiculelor cu emisii slabe, reducerea 
emisiilor generate de transporturile rutiere, aeriene și maritime, dezvoltarea 
                                                 

14 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the region, European Climate Pact, 
COM (2020) 788 final, 9.12.2020. 

15 Comisia Europeană a menționat pentru prima dată Pactul european pentru climă în cadrul 
orientărilor politice ale președinției von der Leyen, publicate în iulie 2019; Pactul verde pentru 
Europa i-a determinat obiectivele, iar rezultatele unei consultări publice deschise, derulată în martie-
iunie 2020, au contribuit la elaborarea comunicării publicate la 9 decembrie 2020. 
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hidrogenului, reducerea impactului cărbunelui în extracția de ciment și oțel și 
consolidarea taxei carbon. Aceste obiective se întemeiază pe postulatul că o mai 
bună eficacitate energetică în promovarea energiilor zise „curate” ar favoriza 
reușita noului proiect european de tranziție energetică. Cel puțin pentru această 
fază inițială nu lipsesc însă îndoielile și contestările care, în sedimentarea 
opțiunilor, se impun a fi clarificate16. 

 
3. Reafirmarea asumării Pactului verde ca strategie de creștere și de 

ieșire din criză a UE pentru perioada post-criză sanitară. În vederea 
surmontării actualei crize, inițial sanitare, dar devenită globală și totală și astfel 
„împreună a ieși întăriți” din această încercare printr-o relansare durabilă, Uniunea 
Europeană a promovat o serie de inițiative, supuse unor vaste dezbateri 
democratice, menite să consolideze și adapteze proiectul ecologic european, 
reformele și prioritățile sale la noile condiții naționale, regionale și mondiale. Toate 
au reafirmat actualitatea și importanța documentului programatic care și-a găsit în 
experiențele crizei noi argumente de promovare și elemente de nuanțare a 
conținutului și dezvoltare a mecanismelor sale de funcționare și punere în 
aplicare17. Din această perspectivă se remarcă două importante demersuri 
prezentate la 18 mai 2020: Inițiativa franco-germană pentru relansare europeană 
față de criza coronavirusului și, respectiv, Declarația comună privind Pactul verde 
european și planul de relansare europeană. Prima are la bază patru piloni 
(generatori a tot atâtea categorii de măsuri tematice) vizând: protecția sanitară, 
relansarea bugetară, tranziția ecologică și securitatea economică. Referitor la cel de 
al treilea levier aferent „accelerării tranziției ecologice și digitale”, se reafirmă 
                                                 

16 De exemplu, strategia europeană pentru hidrogen, publicată în iulie 2020, prin care hidrogenul 
este adoptat drept carburantul „curat” al viitorului și s-a obținut susținere politică, financiară și 
reglementară pentru o economice bazată pe aceasta, este criticată de reprezentanți ai comunității 
științifice și ai societății civile. Se consideră că „vândut decidenților politici și pentru politicile publice ca 
o sursă de energie curată și respectuoasă față de climă” el este, în realitate, departe de a întruni o atare 
calitate. Și aceasta întrucât, cel puțin astăzi, până în 0,1% din hidrogenul produs în Europa provine din 
electricitate regenerabilă; mai bine de 90% e produs pornind de la combustibili fosili. Aceasta înseamnă 
că și în perioada de urgență climatică continuăm să susținem public masiv și să finanțăm gazul fosil via 
hidrogen! Belen Balanya, Hans von Scharen, tribune, „Un soutien public massif va continuer de 
financer le gaz fossile… via l’hydrogène!”, „Le Monde”, 17.12.2020. 

17 Relevantă este în acest context sublinierea implicării decisive a problemelor ecologice în 
generarea și, în consecință, însemnătatea cunoașterii lor în soluționarea crizelor majore care amenință 
societatea umană. Covid-19, de exemplu, își găsește originea sa într-o interpenetrare crescândă a lumilor 
umană și animală, favorabilă circulației virusurilor. Această transformare rezultă, la rându-i, din 
prăbușirea ecosistemelor care determină animalele purtătoare de boli transmisibile să se stabilească în 
proximitatea zonelor locuite. Din această perspectivă, logica economică menită să contribuie la 
restabilirea și respectarea echilibrelor de mediu implică planificarea ecologică. Asupra conceptului și a 
dimensiunilor sale, a se vedea: Cédric Durand, Razmig Keucheyan, L’heure de la planification 
écologique, în „Le Monde diplomatique” nr. 5, mai 2020, p. 16–17. De asemenea, în Raportul AEM din 
8 septembrie 2020 (Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-
being in Europe) se constată că „emergența agenților patogeni zoomatici (precum cazul lui Covid-19) 
este legată de degradarea mediului și interacțiunilor dintre om și animale în sistemul alimentar”. 
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ideea că „Green Deal”-ul, ca transformare verde a economiei nu trebuie pus în 
discuție ci, dimpotrivă, se impune a fi accelerat! Astfel, în fiecare sector se cere ca 
relansarea europeană să fie însoțită de angajamente și condiționări legate de mediu, 
în general și de climă și biodiversitate, în special. 

Fruct al Grupului de lucru franco-german de la Meseberg privind clima, care 
pledează pentru o relansare verde și obiective climatice mai ambițioase ale UE, 
Declarația comună propune înscrierea în centrul Green Deal-ului european a 
măsurilor de decarbonizare a industriei așa încât să profite relansării economice a 
tuturor țărilor membre și, în același timp, să se păstreze și promoveze obiectivele 
Acordului de la Paris privind clima (2015) care vizează drept orientare generală 
neutralitatea climatică și reziliența societăților la schimbările mediului ecoclimatic. 

Caracterizând Pactul ca un punct de plecare spre o „strategie de creștere 
modernă și globală”, ce furnizează „un cadru general pentru un plan de relansare 
vizând a stimula economia în mod durabil și inovant” și oferă „oportunitatea unui 
leadership mondial european de susținere a țărilor partenere, în particular a celor în 
curs de dezvoltare”, documentul preconizează un ansamblu coerent de măsuri 
menite, pe de o parte, să stimuleze economia în mod durabil și inovant, iar, pe de 
alta, să consolideze statutul UE de lider internațional al acțiunii globale în favoare 
climei. 

De asemenea, în State of the European Union prezentată la 16 septembrie 
2020, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a relansat „marile 
proiecte, înscriindu-le în lumea post-Covid-19”, inclusiv Pactul verde conjugat mai 
puternic cu principiul sănătății publice și cel al digitalizării accelerate. În fine, 
Consiliul European din 10–11 decembrie 2020 a confirmat obiectivul reducerii cu 
cel puțin 55% a emisiilor de GES în 2030, cu compromisurile necesare în privința 
intereselor țărilor membre puternic dependente de sursele energetice de 
combustibili fosili.  

 
4. Planul de relansare post-Covid-19 și impactul său asupra Pactului 

verde. Planurile de relansare post-criză sanitară, prin amploarea lor fără precedent 
și împrejurările în care sunt promovate, sunt considerate a constitui o ocazie majoră 
pentru accelerarea tranziției ecologice și a decarbonizării economiei. Potrivit 
estimărilor Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) (decembrie 2020) 
o relansare verde ar permite reducerea cu 25% a nivelului emisiilor pe care le 
așteptăm în 2030, continuând politicile actuale așa încât lumea ar avea 2 din 3 
șanse de a limita creșterea temperaturilor medii legale sub 20C în raport cu 
nivelurile din perioada preindustrială. 

Printre măsurile recomandate spre a fi adoptate în acest context se află 
susținerea directă a tehnologiilor și infrastructurilor cu emisii slabe de carbon, 
reducerea subvențiilor acordate energiei fosile, interdicția de a construi noi centrale 
pe cărbune ori promovarea soluțiilor fondate pe natură, pe o scară cât mai largă. 
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Planul de relansare post-criză sanitară al UE este menit, în concepția liderilor 
europeni, să transforme „imensa provocare cu care ne confruntăm într-o 
oportunitate, nu numai în susținerea reluării, ci și pentru a investi în viitorul nostru: 
Pactul verde pentru Europa și digitalizarea, stimulând crearea de locuri de muncă, 
creșterea, reziliența societăților noastre și sănătatea mediului”18. El este apreciat a 
marca o turnantă majoră și capabil să ofere finanțarea unei ieșiri din criză, bazată 
pe conversia ecologică a Europei. Un rol important revine în acest sens 
instrumentului financiar Next Generation EU prezentat la 27 mai 2020 în 
completarea bugetului Uniunii pentru perioada 2021–2027. Tranziția ecologică 
face parte din reformele eligibile și va putea beneficia de 390 miliarde euro 
subvenții și împrumuturi în sumă de 350 de miliarde de euro; susținerea va fi la 
dispoziția tuturor statelor membre, dar repartițiile se vor concentra asupra celor 
care au fost mai afectați și au nevoi majore în materie de reziliență. 

Planul de relansare cuprinde și o propunere de consolidare a Fondului pentru 
o Tranziție Justă, la nivelul de 40 de miliarde de euro în scopul de a ajuta statele 
membre să accelereze tranziția către neutralitatea climatică. Asupra sa se ridică 
deja mai multe întrebări, în special în privința consistenței finanțării; aceasta a 
variat, sporind de la suma anunțată inițial, de 7,5 miliarde euro, la aproape  
40 miliarde, fiind redusă în iulie 2020, când, în cadrul negocierilor privind planul 
de relansare, Consiliul European a propus 17,5 miliarde. În acest mod, creșterea 
sumelor alocate riscă să se facă în detrimentul resurselor structurale de care 
beneficiază statele membre cu titlu de Politică Agricolă Comună (PAC) și mai ales 
a fondului de coeziune destinat țărilor din Europa Centrală. De aici, cererea celor 
interesați de a se stabili un mecanism care să asigure că noul fond vine în 
completare, și nu în locul bugetului actual pentru coeziune, iar finanțele aferente să 
fie utilizate pentru susținerea financiară a lucrătorilor din industriile fosile și 
reconversia lor profesională și să nu apară ca un simplu vărsământ destinat țărilor 
mai reticente.  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală va beneficia, la rândul său, 
în mod suplimentar de 15 miliarde de euro, pentru a ajuta zonele rurale să 
efectueze schimbările structurale necesare, conform Pactului verde și a realiza 
obiective ambițioase, potrivit noii strategii Biodiversitate 2030 și a celei în 
domeniul alimentației. El va putea fi solicitat mai ales pentru a susține conversia în 
agricultura biologică ori unele aranjamente în favoarea gestiunii inundațiilor și 
mediilor acvatice. 
                                                 

18 În viziunea Comisiei Europene, Pactul verde se află la baza strategiei de relansare a UE 
prevăzându-se ca mare axă a acesteia „un mare val de renovare a clădirilor și infrastructurilor precum 
și o economie mai circulară, favorizând ocuparea forței de muncă locale; lansarea de proiecte de 
energie regenerabilă, în special eoliană și solară, precum și o economie curată, pe bază de hidrogen, în 
Europa; transporturi și o logistică mai curate, inclusiv instalarea unui milion de noi puncte de 
încărcare pentru vehicule electrice și un impuls pentru transportul feroviar și mobilitatea proprie în 
orașe și regiuni, consolidarea Fondului pentru o tranziție justă, în scopul susținerii reconversiei și 
ajutorarea întreprinderilor de a crea noi perspective economice”. 
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În acest context fiecare stat trebuie să elaboreze și să transmită programul său 
de relansare Comisiei Europene; după o primă evaluare acesta este supus analizei 
Consiliului UE care le validează cu majoritate calificată19. 

Dacă un stat membru consideră că un plan național nu respectă criteriile 
definite poate sesiza Consiliul European în acest sens pentru conformare. 

Un dispozitiv special a fost stabilit pentru satisfacerea pretențiilor anumitor 
state zise „frugale”, care invocau inițial un drept de veto la unele măsuri astfel 
preconizate. Deopotrivă, vărsămintele ar putea fi suspendate în caz de nerespectare 
a cerințelor statului de drept de către un stat membru, dar contururile aplicării unei 
atari măsuri punitive rămân confuze și discutabile. Reacțiile românești de până 
acum rămân anemice, conjuncturale conchizând declarativ că Pactul ecologic va 
deveni pentru România „un motor durabil de creștere economică post-Covid”20. 
Desigur, transformarea strategiilor de relansare în planuri verzi de asumare a 
provocărilor tranziției reprezintă opțiuni fundamentale. Acordul intervenit la  
10 noiembrie 2020 între Parlamentul European și Președinția germană a Consiliului 
a purtat asupra unor măsuri economico-financiar-fiscale semnificative. În cadrul 
negocierilor pentru viitorul buget pe termen lung al UE, cadrul financiar plurianual 
2021–2027, s-a stabilit astfel ca împrumutul Next Generation EU (capital și 
dobânzi) să fie rambursat prin introducerea de viitoare resurse proprii, adică pe 
calea unei fiscalități comunitare. Contribuția statelor membre nu ar trebui deci să 
crească și nici bugetele europene amputate după 2028 în vederea acoperirii 
„deficitelor” înregistrate. Noile prelevări comunitare includ în special o taxă asupra 
plasticelor nereciclabile, efectivă de la 1 ianuarie 2021, una aplicabilă giganților 
digitali și un mecanism de ajustare carbon la frontierele Europei unionale prevăzut 
pentru 2023. Dar, niciuna dintre ele nu are potențialul unei taxe asupra tranzacțiilor 
financiare, preconizată a se aplica din 2026. 

 
5. Progrese în îndeplinirea „foii de parcurs”. În aplicarea Pactului, 

Comisia a trecut la prefigurarea „foii de parcurs” aferente și a prezentat prima sa 
                                                 

19 Conform procedurii europene aferente, Consiliul European a fixat, la 21 iulie, principiile 
generale de atribuire a fondurilor care, până la a ajunge să fie accesate de statele membre, trebuie să 
parcurgă mai multe etape politice, legislative și administrative. Planul european finanțează programe 
naționale; fiecare țară contează pe o anvelopă parțial predefinită și care depinde în principal de 
populație, PIB/locuitor și rata de șomaj înainte de pandemie. Alimentarea sa presupune instituirea de 
către UE a noi surse proprii, independente de contribuțiile financiare ale statelor membre. Prima 
dintre ele, o taxă pe deșeurile de plastic va fi aplicată din 2021; se mai au în vedere în același scop: o 
taxă carbon la frontiere și o taxă pe digital. Alte piste evocate: utilizarea pieței de carbon (extinsă 
eventual la aviație și transport maritim), precum și o taxă pe tranzacțiile financiare. 

20 România a semnat „Declarația privind utilizarea Pactului Verde European ca element cheie 
în Planul de redresare a Uniunii Europene după pandemia Covid-19” din mai 2020, alăturându-se 
grupului de 18 state membre promotoare a acesteia. De asemenea, documentele programatice 
existente, în frunte cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 (2020) 
abundă în generalități, are caracter descriptiv și nu promovează o viziune coerentă națională în 
conexiune cu perspectivele europeană și internațională pertinente. 
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propunere legislativă la 14 ianuarie 2020, respectiv de regulament privind stabilirea 
Fondului pentru o Tranziție Justă (FTJ) supus procedurii de codecizie, ca element 
principal al Mecanismului pentru o Tranziție Justă (MTJ) menit să contribuie la 
tratarea financiară a consecințelor sociale și economice ale tranziției spre 
neutralitatea climatică a UE, reunind cheltuielile bugetare ale Uniunii consacrate 
obiectivelor climatice și sociale la nivel regional. 

Pactul verde european a furnizat un plan pentru o economie prosperă și 
rezilientă pe calea neutralității carbon în 2050 conform căruia măsurile necesare 
pentru transformarea industriei europene trebuie să fie modelizate într-un mod 
compatibil cu obiectivele privind clima și conservarea naturii, să fie eficace pentru 
a ajuta întreprinzătorii să-și revină după criza sanitară și să se relanseze pe o 
turnantă mai durabilă. 

Conceput ca nouă strategie de dezvoltare a UE „pentru o creștere care nu dă 
mai mult decât ne ia”, menită să „transforme modul nostru de viață și de a munci, 
de a produce și de a consuma în scopul de a trăi într-o stare de sănătate mai bună și 
a face întreprinderile mai inovante”, Pactul se află astfel în etapa elaborării, 
dezbaterii, adoptării și trecerea apoi la implementarea proiectelor care îi vor da 
substanță și eficacitate. La 20 mai 2020, Comisia Europeană a prezentat alte 
elemente concrete prefigurate pentru punerea în aplicare a lui prin fixarea de 
măsuri precise pentru fiecare sector în scopul de a ajuta reconversia lor, acordând o 
susținere financiară și asistență particulară cetățenilor și întreprinderilor care își 
asumă un cost ridicat al tranziției ecologice. Durabilitatea și tranziția spre o 
economie sigură, neutră din punct de vedere climatic, rezilientă la schimbările 
climatice, mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și circulară 
sunt considerate esențiale pentru asigurarea competitivității pe termen lung a 
economiei Uniunii21. 

După ce a adoptat strategia industrială europeană la 10 martie 202022 Comisia 
a discutat mai multe propuneri privind, în special, economia circulară (elaborând 
planul de acțiune în domeniu), utilizarea durabilă a resurselor ori transformarea 
                                                 

21 Un prim pas legislativ în acest sens și în contextul Pactului verde l-a constituit Regulamentul 
(UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care 
să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, care a instituit 
criteriile pentru a determina dacă o activitate economică se califică drept durabilă din punctul de 
vedere al mediului în scopul stabilirii gradului în care o investiție este durabilă din punctul de vedere 
al mediului, urmat de un act delegat. 

22 Prin aceasta, protecția climei și conservarea biodiversității, schimbarea tehnologică și 
inovările antreprenoriale, industriale și economice globale, merg împreună prezervând în același timp 
autonomia strategică a Europei. Se acordă atenție dezvoltării inițiativelor industriale sectoriale 
identificate în Pactul verde și strategia industrială, prevăzându-se planuri de acțiune sectorială care 
trebuie să însoțească tranziția în domeniile transporturilor, agriculturii, construcțiilor, cercetării și 
soluțiilor de ruptură tehnologică, prezervării și restaurării biodiversității și luptei contra poluării 
atmosferice, economiei circulare și aprovizionării cu materii prime. 
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sistemelor de alimentație spre o logică durabilă, care s-au exprimat în cele din urmă 
în o serie de documente programatice prioritare.  

Primele două strategii elaborate în aplicarea Pactului verde – cea privind 
biodiversitatea și, respectiv, alimentația – au fost prezentate la 20 mai 2020 și dacă 
„pandemia a întârziat puțin elaborarea lor, nimic nu le-a afectat utilitatea, ci 
dimpotrivă”. Într-adevăr, așa cum sublinia vicepreședintele executiv al Comisiei 
Europene, Frans Timmermans, responsabilul problemei, „Criza coronavirsului a 
arătat în ce măsură suntem cu toții vulnerabili și cât este de important de restabilit 
echilibrul dintre activitatea umană și natură” și releva că aceste două foi de parcurs 
„consolidează reciproc și țes legături între natură, agricultori, întreprinderi și 
consumatori”. În această ecuație, ideea centrală devine aceea de „a permite naturii 
să redevină sănătoasă, ca factor esențial pentru bunăstarea noastră fizică și 
mentală”. 

Prima strategie „Biodiversitate 2030” vizând „protejarea resurselor naturale 
fragile ale planetei”, stabilită pentru următorul deceniu, introduce pentru prima dată 
obiective obligatorii la nivel unional-european, stabilind ca obiectiv principal 
plasarea a cel puțin 30% din suprafețele terestre și a mărilor europene în zone 
protejate (ceea ce ar însemna o creștere cu 4% pentru primele și de 19% pentru cea 
din urmă)23. Comisia a anunțat pentru 2021 elaborarea unei strategii consacrate în 
mod special pădurilor24. 

Strategia privind biodiversitatea se vrea „un element central al planului de 
relansare al UE” în măsura în care e considerată esențială „pentru prevenirea 
apariției viitoarelor epidemii, iar de acțiunile preconizate vor profita în primul rând 
comunităților locale” (beneficiind, în consecință, de 20 miliarde de euro pe an, 
incluzând finanțări europene, naționale ori private), ambiția sa fiind acum de a face 
din UE „un vârf de acțiune în lume în gestiunea crizei mondiale a biodiversității”.  

Cea de a doua strategie, „De la fermă pe masă (consumator)”, privește 
domeniul alimentației, față de care pandemia a arătat „importanța unui sistem 
alimentar solid și rezilient”. Ca și în cazul celei dintâi, sunt prevăzute obiective 
obligatorii, în frunte cu cel de „reducere a utilizării și a riscului global al 
pesticidelor chimice cu 50% și utilizarea pesticidelor mai periculoase cu 50% mai 
puțin până în 2030”25. Totodată, Comisia Europeană a estimat că „este clar că 
                                                 

23 Comisia propune apoi ca o treime din aceste spații să fie „strict protejate”, respectiv 10% din 
teritoriul european; se preconizează, de asemenea, planuri de restaurare a 25.000 km de cursuri de apă 
ce vor beneficia de măsuri speciale de refacere a stării naturale. 

24 Se are în vedere în acest context și astfel plantarea a 3 miliarde de arbori în următorii 10 ani 
și interzicerea importului oricărui produs care a contribuit la despădurire. 

25 Alte obiective prevăzute: reducerea cu cel puțin 20% a îngrășămintelor chimice folosite și cu 
50% a vânzărilor de antimicrobieni utilizați pentru creșterea animalelor și în acvacultură; sporirea cu 
25% a părții din terenurile agricole exploatate în regim de agricultură biologică (respectiv de trei ori 
mai mult din ceea ce există astăzi, care, potrivit Eurostat se situează în medie la 7,5% în UE: numai 
Austria ajunge în prezent la acest rezultat cu 24,1%, urmată de Estonia (cu 20,6%) și Suedia (20,1%). 
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tranziția trebuie să fie susținută de o Politică Agricolă Comună (PAC) axată pe 
Pactul verde26. 

Pe aceeași listă a inițiativelor de aplicare a noii abordări globale la 8 iulie 
2020 s-au înscris și strategiile UE pentru integrarea sistemului energetic și pentru 
hidrogen ce deschide calea unui sector de energie decarbonat, mai eficace și mai 
interconectat, la 19 noiembrie 2020 a fost adoptată Strategia UE privind energiile 
rezonabile în mare. A fost anunțată deja inițierea procedurilor de elaborare a unei 
noi Strategii europene de adaptare la schimbările climatice, precum și strategia 
durabilă în domeniul produselor chimice. Propunerile privind responsabilitatea 
întreprinderilor referitoare la mediu, drepturile sociale și drepturile umane 
urmăresc promovarea unei „guvernanțe verzi” generalizate. În 2021 este 
preconizată adoptarea unui plan de acțiune „zero poluare” a aerului, apei și 
solurilor27. 

Toate aceste strategii, planuri și programe pentru a deveni operaționale, 
transpuse și obligatorii în statele membre și a-și atinge astfel obiectivele, au nevoie 
a fi exprimate („traduse”) mai întâi în diferitele legislații sectoriale ale UE.  

Totodată, pentru o mai bună protejare a sănătății umane și a calității mediului 
UE trebuie să supravegheze, notifice și prevină mai bine aceste forme de poluare, 
inclusiv cea a produselor de consum și, pentru a ajunge la aceasta, va trebui să 
examineze în mod mai sistematic toate politicile și reglementările aferente în 
scopul consolidării ori punerii în vigoare a legislației existente, ori a propune noi 
măsuri acolo unde sunt identificate lacune. 

Nu în ultimul rând, accelerarea digitalului și avântul aplicațiilor sale ridică 
probleme semnificative de compatibilizare și raționalizare, din perspectiva 
inconveniențelor generate, legate de sporirea consumului de energie, ori emergența 
puternică a poluării electromagnetice. Pentru „Pactul verde” tehnologiile digitale 
                                                 

26 Măsurile preconizate în acest sens sunt apreciate ca insuficiente de către organizațiile 
neguvernamentale de mediu, care aspiră de mai mult timp la inversarea logicii primului pilon al PAC 
bazat însă în mod esențial pe suprafețele agricole. Ele reclamă condiționarea subvențiilor de 
respectarea cerințelor privind protecția mediului. Semnarea unui acord de liber schimb cu Mexicul în 
plină perioadă de izolare (2020) a afectat, la rându-i, speranțele unei veritabile schimbări de 
paradigmă. De altfel, la nivelul Comisiei se recunoaște faptul că o mare parte a ajutoarelor directe nu 
merg spre fermieri ori cei care lucrează pământul, ci la marii proprietari de terenuri, guvernele 
manifestându-se adesea foarte reticent, din teama de a nu apăsa greu asupra agricultorilor lor. 

27 Poluarea, în frunte cu cea a aerului, rămâne și devine din ce în ce mai mult și o problemă de 
sănătate publică. Potrivit celei de-a 10-a ediții a raportului anual privind calitatea aerului în Europa, 
publicată la 23 noiembrie 2020 de Agenția Europeană pentru Mediu, trei sferturi din populația urbană 
a UE (circa 77%) sunt expuse la particule fine care depășesc normele OMS. În afară de Estonia, 
Finlanda, Islanda și Irlanda nici un alt stat membru nu respectă valorile-ghid ale organizației 
mondiale. Situația cea mai gravă se înregistrează în 6 state: Bulgaria, România, Croația, Republica 
Cehă, Polonia și Italia, unde se depășesc chiar limitele unional-europene mult mai puțin stricte decât 
cele ale OMS. De menționat că, în cadrul Green Deal, în promovarea acestui obiectiv – zero poluare – 
CE se angajează să revizuiască aceste norme pentru a se alinia recomandărilor organizației mondiale. 
Așa, de exemplu, directiva revizuită pentru apa potabilă, adoptată la 15 decembrie 2020, a prevăzut 
normele de calitate ale acesteia în acord cu recomandările OMS și dincolo de exigențele acestora și a 
extins controlul respectării lor de la sursele de captare la rețelele de distribuție și până la robinet. 
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„se dovedesc de o importanță crescândă în privința atingerii obiectivelor fixate în 
materie de dezvoltare durabilă și la o mare varietate de sectoare”, dar în același 
timp emisiile aferente devin tot mai însemnate și implicațiile pentru mediu și climă 
mai preocupante. Cele două ipostaze în prezență – de factor de creștere și 
instrument de promovare a tranziției ecologice – presupun ajungerea la o rezultantă 
acceptabilă, nu ușor de identificat teoretic și cu atât mai puțin de transpus practic.  

5.1. Condiții de reușită și aplicare cât mai deplină. Analizele pertinente, 
competente și relevante de până acum au condus la sublinierea și particularizarea 
unor condiții de reușită ale punerii în aplicare a Green Deal-ului. Una dintre 
acestea, realizată de Institutul Francez de Relații Internaționale (IFRI), reținea, 
argumenta și expunea ca linii-forță ale acestui obiectiv28: 

– întărirea coeziunii politice, ca un remediu la tendințele de dezagregare a 
construcției europene și o cheie de asigurare a continuării integrării, prin oferirea 
de noi instrumente de promovare a solidarității și transferului în planul relansării; 

– stabilirea unui cadru politic și reglementar precis și eficient pentru 
reducerea riscurilor și a costurilor; tranziția ecologică cu pivotul său, cea 
energetică, implică schimbări structurale importante în toate sectoarele, cu ținte 
precise și cuantificabile în diferite domenii; 

– a face din eficacitatea energetică o prioritate absolută; în fața eficienței 
reduse de până acum în domeniile transporturilor și izolării clădirilor se impune o 
voință sporită din partea statelor membre de renovare globală a acțiunii pertinente; 

– adoptarea unei noi paradigme politice; criza multidimensională provocată 
de pandemia de Covid-19 ar marca sfârșitul paradigmei neoliberale europene, ceea 
ce ar impune stabilirea și promovarea uneia noi, care ar trebui să fie una a 
rezilienței strategice, decarbonizării și leadership-ului industrial; 

– garantarea neutralității tehnologice; în acest sens accentul ar trebui pus pe 
scop și nu pe mijloace, iar prioritatea absolută să fie acordată înlocuirii carbonului 
și facilitării integrării energiilor regenerabile; 

– evitarea scenariilor decarbonizării false; utilizarea consecventă a 
perspectivelor superioare oferite de eficacitatea și sobrietatea energetică, estimarea 
realistă a capacității de stocare și asigurarea acceptabilității publice; 

– relevarea provocărilor relative la infrastructurile electrice și la securitatea 
aprovizionării; 

– asigurarea unei autonomii industriale pentru tehnologiile cu emisii scăzute 
de carbon; 

– promovarea consecventă a contribuției orașelor; 
– asigurarea încrederii și susținerii cetățenilor; 
– coordonarea bătăliei pentru transformarea digitală, controlul și tratamentul 

datelor; 
– capacitate crescută de a face față unui mediu politic și geo-economic 

degradat.  

                                                 
28 Marc-Antoine Eyl-Mazzega, Le Green Deal européen…, lucr. cit., p. 66–67. 
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6. Semnificații juridice. Din perspectivă juridică, Pactul verde și legea 
europeană pentru climă ne apar ca o preluare a obiectivelor și dezvoltare creatoare 
a prevederilor sale în planul Uniunii Europene a Acordului de la Paris privind 
clima din 2015. Mai întâi, elaborarea și conținutul lor sunt inspirate de viziunea 
acestuia și evaluările Raportului special al Grupului interguvernamental privind 
evoluţia climei (IPCC sau Grupul) din 2018 privind încălzirea planetară cu până la 
1,50C. Obiectivul limitării încălzirii globale pe termen lung la 1,50C în raport cu 
condițiile preindustriale – respectiv 0,50C în plus față de astăzi – cere ca emisiile de 
GES să descrească între 2020 și 2030 într-un ritm anual de 7,6%. Raportul special 
al IPCC din 2018 arată că fiecare jumătate de grad contează: o climă cu +20C în 
raport +1,50C înseamnă evenimente extreme mai intense, o ridicare a nivelului 
mărilor mai importantă, o pierdere de diversitate și riscuri de extincție multiplicate 
cu 2, dispariția anunțată a recifelor de corali tropicali și o scădere mai importantă a 
randamentelor principalelor culturi și a tonajului pescuitului. Există deci avantaje 
de necontestat de a limita creșterea temperaturilor medii globale mai degrabă la 
1,50C decât la 20C, mai ales dacă avem în vedere și că aceasta merge împreună cu 
realizarea altor obiective ale dezvoltării durabile. Dar, și o diminuare de 2,7% a 
emisiilor până în 2030, cât presupune această variantă, rămâne extrem de dificilă. 

După anul 2000 emisiile de CO2 legate de utilizarea combustibililor fosili – 
care contribuie cu 2/3 la ansamblu – s-au triplat practic în privința Chinei, prima 
țară poluatoare, în timp ce ele s-au diminuat într-o oarecare măsură pentru S.U.A. 
și Europa. Chiar dacă aceasta din urmă contribuie cu numai ceva mai puțin de 1% 
din emisiile mondiale, țintele asumate trebuie să fie ambițioase, în raport cu 
obiectivele pe termen scurt – 2030 și lung – 2050 asumate. În consecinţă, UE se 
plasează în fruntea acțiunii globale contra schimbărilor climatice, iar o atare 
strategie se exprimă printr-un dinamism, asumarea leadership-ului, progres 
economic și social. 

Cele 5 tranziții prevăzute de experții Grupului se reflectă în misiunea Pactului 
de a regândi, în vederea promovării tranziției ecologice, politicile în materie de 
energie curată, industrie, producție și consum, a marilor infrastructuri, transporturi, 
ameliorare, agricultură, construcții, fiscalitate și prestații sociale. Stabilirea ca 
obiectiv principal al noii strategii de creștere a Uniunii, atingerea neutralității 
climatice în 2050 reprezintă, deopotrivă, o preluare și exprimare specifică a celui 
stipulat în art. 4 (1) din Acord de „a obține un echilibru între emisiile antropice prin 
surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a 
acestui secol, pe baza echității și în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de 
eradicare a sărăciei”. În îndeplinirea acestor dispoziții ca Parte la tratat, UE și-a 
propus, ținând seama de principiul răspunderii comune, dar diferențiate și în 
virtutea responsabilității istorice a economiilor dezvoltate, să devanseze termenul la 
chiar debutul perioadei luate în calcul de actul internațional. Pentru promovarea 
obiectivelor asumate, documentul programatic european face apel la toate 
mijloacele de acțiune, de la reglementare la instrumente economico-fiscale și 
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financiare, dialogul social la cooperarea internațională, acordând o atenție 
deosebită „bunei și corectei aplicări a legislației și politicilor în vigoare”. 

În continuarea prevederilor Acordului de la Paris, care stabilesc faptul că 
fiecare Parte trebuie să întreprindă și să comunice „eforturile ambițioase” sub 
forma contribuțiilor determinate la nivel național, la fiecare cinci ani, pentru prima 
dată în 2020, într-o perspectivă progresivă și cu aplicarea consecventă a 
principiului responsabilităților comune, dar diferențiate și ținând seama de 
capacitățile deținute și diferitele situații naționale, axa de acțiune cea mai 
importantă a Pactului o reprezintă „întărirea ambiției climatice a Uniunii pentru 
2030 și 2050”.  

Din acest punct de vedere și într-o abordare holistică a dreptului climei, 
obiectivul strategico-juridic al neutralității climatice 2050 ne apare ca o aplicare a 
Acordului de la Paris generatoare a „noii legislații unional-europene privind 
clima”. Înscrisă în aceeași viziune, legea (regulamentul) UE pentru climă fixează 
„un obiectiv constrângător de neutralitate climatică în sânul Uniunii Europene până 
în 2050, care vizează respectarea obiectivului de temperatură pe termen lung 
enunțat în art. 2 al Acordului de la Paris” și prevede „un cadru care permite 
progresarea spre obiectivul mondial de adaptare definit în art. 7 al acestui tratat”. 
Dispoziția sa esențială este clară și imperativă: „echilibrul, în ansamblul Uniunii, 
între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră reglementate în Uniune să fie 
atins cel mai târziu în 2050, emisiile nete găsindu-se, prin aceasta, aduse la zero la 
acea dată”, sarcina fiind pe seama instituțiilor unional-europene și statelor membre 
potrivit nivelurilor de competență, de a lua „măsurile necesare” pentru a permite 
„realizarea colectivă” a acestui obiectiv, bineînțeles „ținând cont de necesitatea de 
a promova echitatea și solidaritatea între statele membre”. Deși este vorba de 
asigurarea punerii în aplicare a unui obiectiv comun al Uniunii, nedeclinat la 
nivelul statelor membre prin măsuri de ordin procedural impuse acestora, legea 
europeană privind clima se înscrie în dreptul aferent uniunii energiei și se va 
sprijini pe scară largă pe dispozitivele stabilite prin regulamentul 208/1999 din  
11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energiei și acțiunii pentru climă. 

Pe lângă noua reglementare-cadru, Pactul are în vedere revizuirea și 
completarea altor acte legislative unional-europene în materie, precum directiva 
2003/98 din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de schimb de cote de 
emisie de gaz cu efect de seră (SEQE) „cu o eventuală extensie a schimburilor de 
cote de emisie la noi sectoare”, regulamentul 2018/842 relativ la reducerile anuale 
obligatorii de emisii de gaze cu efect de seră de statele membre din 2021 până în 
2030 contributive la acțiunea pentru climă în scopul angajamentelor luate în cadrul 
Acordului de la Paris („reexaminare și eventual revizuire”), regulamentul 208/841 
relativ la luarea în calcul a emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră 
rezultate din utilizarea terenurilor, schimbarea afectației acestora în cadrul acțiunii 
în materie de climă și energie la orizont 2030 (UTCATF). 

Nu în ultimul rând, se poate remarca faptul că, reflectând o tendință mai 
generală din planul acțiunii internaționale în materie de mediu, preocupările 



 Mircea Duţu 22 28 

propriu-zise, clasice, de acest gen rămân în plan secund și în cadrul Pactului verde 
în raport cu preocupările și eforturile mai direct orientate spre lupta contra 
schimbărilor climatice, prioritate absolută a momentului istoric. În consecință, 
asistăm la un impuls major pentru dezvoltarea laturii climatice a dreptului mediului 
sub forma unui regim juridic special, complex, bine integrat în multiplele planuri 
de exprimare, cu tendința evidentă de autonomizare ca subdomeniu propriu de 
reglementare și disciplină științifică nouă, inedită. 

Prin dimensiunea sa juridică, înțeleasă și promovată ca rezultat al aplicării 
viziunii generale și îndeplinire a obligațiilor aferente Acordului de la Paris, Pactul 
verde contribuie la conturarea și afirmarea dreptului climei, în particularitățile sale 
definitorii. 

6.1. Pactul verde versus Tratatul Cartei Energiei (TCE)! În contextul 
înscrierii obiectivelor ecoclimatice ca priorități definitorii ale noii strategii de 
creștere durabilă a UE, s-a ridicat problema raportării prevederilor Pactului verde la 
obligațiile asumate de Uniunea Europeană și fiecare dintre țările membre ca părți la 
Tratatul Cartei Energiei și ale Protocolului Cartei Energiei privind eficiența 
energetică și aspecte legate de mediu (TCE) încheiate la Lisabona, la 17 decembrie 
1994, văzute ca o amenințare ecoclimatică și piedică juridică majoră în realizarea 
primelor. Intrat în vigoare în 1998, TCE a fost semnat de către 55 de state, printre 
care toate țările membre ale UE (Italia retrăgându-se în 2015); potrivit art. 47 (3) 
din tratat, dispozițiile sale continuă să se aplice investițiilor efectuate în aria sa 
pentru o perioadă de 20 de ani de la data la care retragerea acelei părți contractante 
își produce efectul. Uniunea Europeană a aderat la TCE prin Decizia 98/181/CE, 
iar România l-a ratificat prin Legea nr. 14 din 3 februarie 1997, în prezent fiind 
părți contractante 53 de state. 

Încheiat la începutul anilor 1990, pe fundalul implicațiilor energetice 
generate de războaiele din Golf, prăbușirea imperiului sovietic și perioada când 
Europa era foarte preocupată de aprovizionarea sa energetică și securizarea ei, 
acordul respectiv atribuie o protecție excesivă investitorilor din sector și, având în 
vedere perioada adoptării, nu a inserat riscul climatic. El permite, printre altele, 
solicitarea în fața unui tribunal arbitral de despăgubiri față de stat care își 
reorientează politica sa energetică și afectează în acest mod rentabilitatea 
plasamentelor investitorilor, oferind astfel „o asigurare pe viață combustibililor 
fosili”. Potrivit unor estimări s-au înregistrat deja peste 135 de atari cazuri, în 
cadrul cărora s-a stabilit plata unor despăgubiri de mai bine de 55 miliarde de euro, 
iar în prezent sunt anunțate acțiuni judiciare împotriva măsurilor excepționale 
adoptate în unele țări în contextul crizei sanitare de Covid-19, printre care cele de 
suspendare a plății facturilor energetice. 

În plan concret, dacă combustibilii fosili nu sunt eliminați de sub protecția 
TCE până în 2050 emisiile cumulative de GES aferente ar echivala cu o treime din 
bugetul carbon mondial restant pentru perioada 2018–2050, făcând fie excesiv de 
costisitor, fie în van eforturile Europei de a-și ține angajamentele asumate în 
materie. Totodată, din perspectivă normativă, respectivele dispoziții internaționale 
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proteguitoare ale energiilor fosile contravin nu numai Green Deal-ului unional și 
propunerii de lege (regulament) privind clima, ci și obiectivelor naționale ale 
statelor membre ale UE în domeniu, mai multe dintre acestea (Franța, Germania, 
Danemarca, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Portugalia, Spania, Suedia, Austria, 
Luxemburg) adoptând sau fiind pe cale de a adopta legi cuprinzând un calendar 
clar de atingere a neutralității climatice. 

În această situație și în mod evident, noua politică ecoclimatică a UE și a 
statelor membre vine în contradicție cu asemenea reglementări și așteaptă 
soluționări politico-juridice corespunzătoare. În acest sens, din 2019 s-au angajat 
negocieri între părțile contractante pentru modernizarea documentului și revizuirea 
prevederilor în cauză, așa încât investițiile de energie fosilă să înceteze a mai fi 
protejate, dar acestea „patinează” până în prezent. Poziția Comisiei Europene în 
această privinţă rămâne și ea timidă și ezitantă, rezumându-se la declarația că 
dorește ca TCE să fie „aliniat cu Acordul de la Paris privind clima” fără a preciza 
ce înseamnă asta. În același timp, specialiști juriști avertizează că în caz de 
contencios nu se pot invoca dispozițiile acestuia din urmă spre a se rezolva o cerere 
de despăgubire și că, în general, prevederile Cartei Energiei prevalează asupra 
celor ale oricărui tratat internațional. Încă din 7 octombrie 2020 Parlamentul 
European a ridicat public problema și a cerut Comisiei să acționeze pentru 
soluționarea ei, altfel punându-se în pericol ambițiile climatice anunțate. În cele din 
urmă, rezolvarea constă în modernizarea TCE, iar statele contractante și UE 
degajate de obligațiile față de întreprinderile de combustibil fosil.  

 
7. Afirmarea de noi concepte și practici politico-administrative. Noua 

abordare și formulă de exprimare a strategiei de creștere a Uniunii Europene 
promovează concepte și propune practici politico-administrative novatoare și 
inovante, de cele mai multe ori împrumutate din experiențele în materie ale țărilor-
motor ale construcției europene, în primul rând Franța și Germania, pe care încearcă 
astfel să le extrapoleze și impună la nivel unional-european. Este cazul, de exemplu, 
al unor concepte și practici începând chiar cu cele de pact – ecologic, pact pentru 
climă –, continuând cu tranziția ecologică, tranziția energetică, rezilientă (climatică 
și nu numai), inovații de ruptură, neutralitate climatică, atenuare a schimbărilor 
climatice, adaptare la schimbările climatice, sănătate a mediului ș.a. și încheind cu 
cel complex de urgență climatică. Mărginindu-ne la câteva considerații asupra 
primelor două, să remarcăm mai întâi că în practica Uniunii Europene pactul 
(amintind de „pactul ecologic” practicat în alegerile prezidențiale franceze) apare ca 
un instrument preponderent politic, însă nu lipsit de semnificații juridice de 
exprimare a angajamentului tuturor părților interesate în frunte cu marele public și 
de participare a acestuia din urmă la dezbaterea, luarea deciziei și punerea în 
aplicare a inițiativelor privind problemele ecologice de climă și mediu29. Și aceasta 
cu atât mai mult cu cât politicile inovante nu funcționează dacă cetățenii nu sunt 
                                                 

29 În plan simbolic pactul marchează un angajament decisiv asupra unor chestiuni cruciale, 
principii fundamentale ori drepturi esențiale. 
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asociați plenar elaborării și stabilirii obiectivelor acestora și de aceea se acordă o 
atenție deosebită consultărilor și face din acceptabilitatea socială o condiție a 
succesului în aplicarea programelor și planurilor în materie ecoclimatică. La rândul 
său, tranziția ecologică, aflată încă în definitivarea semnificațiilor proprii și în 
căutarea unei perspective general acceptate, considerată noua cale spre o dezvoltare 
durabilă consolidată, a fost promovată în Franța ca o „prioritate de stat” și tinde spre 
același statut și în Germania și este văzută în orice caz nu ca un simplu „strat de 
vopsea verde” aplicat societății actuale, ci ca o schimbare de model economico-
social și cultural30. Nu în ultimul rând, experiențele măsurilor de gestionare a crizei 
sanitare generate de pandemie au conferit un nou impuls principiului precauției, ca 
nouă formă de prevenire și apărare a societății față de riscurile necunoscute sau 
incerte, în primul rând pentru sănătate și mediu, dar care cu siguranță se vor 
multiplica și amplifica intensitatea manifestărilor. Consolidarea acestuia presupune 
supunerea tuturor actelor UE, în materie de mediu și sănătate, unei evaluări 
prealabile a da viață, precum și instituirea de repere și conduite corespunzătoare. 
Principiul politico-juridic privind obligația de a viza și a asigura un nivel ridicat de 
protecție a mediului și sănătății umane, înscris în tratatele și documentele 
programatice ale UE și recunoscut în jurisprudența CJUE, cunoaște astfel o 
consolidare majoră, deopotrivă în semnificațiile acordate și interdependente și 
interferența acestora. Iar ca structură ultimă a acestui demers practico-conceptual 
major se afirmă tot mai mult constituirea în cadrul dreptului general al mediului, a 
unei discipline inedite și corpus autonom de reglementări, regim juridic complex, 
dreptul climei31. Într-adevăr, preocuparea stabilirii unui cadru juridic cât mai 
complex și clar, având ca pivot deopotrivă la nivel unional-european, cât și în plan 
intern o lege-cadru însoțită de dezvoltări reglementare în sectoare specifice și 
subsecvente, configurează constituirea unui drept european al climei, ca un pilon 
important al Pactului. 

 
8. Consolidarea solidarității europene și „înverzirea” acțiunii politico-

juridice a UE. Adoptarea Pactului verde și consecințele sale politico-legislative 
sunt de natură să consolideze acțiunea comună a statelor membre în materie de 
mediu și schimbări climatice. Dezvoltarea cadrului juridic unional-european 
                                                 

30 Conceptul de tranziție ecologică presupune și desemnează: 1. redefinirea în profunzime a 
modurilor de viață și tipurilor de relații între ființele vii și natură, sistemele de gândire și de acțiune și 
relația cu timpul; 2. relevă evoluția către un nou model economic și social care modifică radical 
modul de a produce, consuma, munci pentru a răspunde marilor provocări ecologice; 3. regrupează un 
ansamblu de principii și practici adoptate în scopul de a evolua în acest sens.  

În globalitatea sa este compusă din mai multe părți interdependente, în special: tranziția 
energetică, agroalimentară, industrială, prezervarea biodiversității, un transport reorientat spre 
ecomobilitate, un urbanism reconsiderat, o fiscalitate reorganizată spre a stimula economisirea și 
reducerea consumului. 

31 Pentru problemă, a se vedea: Mircea Duțu, Mircea M. Duțu-Buzura, Introducere în Dreptul 
climei. Regim juridic complex și o inedită disciplină juridică, în „Studii și Cercetări Juridice”  
nr. 3/2020, p. 325 și urm. 
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aferent prin adoptarea legii (regulamentului) privind clima și modificarea, 
adoptarea și amplificarea corespunzătoare a întregului dispozitiv normativ al UE în 
raport cu cerințele noii strategii de creștere durabilă, accentuează funcția 
ecoclimatică a dreptului UE, presupune și întărește integrarea cerințelor de mediu 
în toate politicile acesteia și reprezintă, în același timp, un puternic factor inovant 
pentru întreaga construcție juridică unională. În condițiile în care circa 40% din 
legislația unional-europeană privește mediul și clima și 75–80% din dreptul 
mediului intern al statelor membre este de sorginte comunitară, dimensiunea 
juridică a Pactului verde contribuie masiv la integrarea strategico-juridică 
ecoclimatică, în planul orizontal și vertical al (reglementărilor) acțiunii europene 
generale și cel al conexiunii acestora cu cele aferente statelor membre și 
accelerarea succesului general spre integrare și uniformizare cât mai deplină a 
complexului acțional-normativ aferent. Premisele juridice se prefigurează a fi 
majore pentru procesul de construire a dreptului climei, în cadrul și ca o treaptă în 
multe privințe superioară a dreptului mediului. În această direcție semnalele ferme 
se înmulțesc și diversifică, provenind din toate orizonturile de interes. Așadar, 
„cosmopolitizarea” dreptului mediului via componenta sa ecoclimatică provine din 
ce în ce mai mult pe cale jurisprudențială și prin intermediul dialogului 
judecătorilor sensibili la provocările ecoclimatice și mizele ecologice. Așa, de 
exemplu, jurisprudența din cauza olandeză Urgenda (2015–2019), prin care s-a 
ordonat statului să-și reducă emisiile de GES cu cel puțin 25% până în 2020, 
rămâne un reper acceptat și aportul jurisprudențial a fost salutat ca atare în 
numeroase țări. Totodată, și reacția societății civile se orientează către atari 
finalități; de pildă, prima acțiune pe temă de inacțiune climatică promovată în fața 
CEDO (cauza C. Duarte Agostinho ș.a. vs. Portugalia și alte 32 state europene,  
C–39371/2020) vizează 33 de state membre ale Consiliului Europei, dintre care 
toate statele aparținând UE și părți la Acordul de la Paris privind clima. 

Ele exprimă, implicit dar decisiv, nevoia structurării unui drept european 
fundamental la o climă stabilă natural și propice dezvoltării umane. Toate aceste 
evoluții converg spre crearea și afirmarea premiselor constituirii unui drept 
european al climei, ca o particularizare și partea cea mai consistentă și activă a unui 
regim juridic internațional în materie, exprimat complet și pus în aplicare efectiv și 
deplin prin reacțiile naționale ale tuturor statelor membre. 

 
III. Concluzii și repere de transpunere 
1. Concluzii generale. Analiza acestor evoluții majore, novatoare de 

concepție, expresii programatice și acțiune relevă importante concluzii cu valoare 
de reper ținând, pe de o parte, de structurarea noii viziuni a UE asupra creșterii 
(durabile), obiectivelor definitorii și priorităților sale, iar, pe de alta, de modalitățile 
de transpunere și promovare corespunzătoare a provocărilor aferente în 
perspectivele de dezvoltare proprii ale fiecărui stat membru. 
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Tranziția ecologică devine conceptul strategic și obiectivul dominant al 
creșterii, prioritate oficială asumată de Uniunea Europeană, care trebuie receptată și 
asumată ca atare („prioritate de stat”) în mod corespunzător, așa încât să i se 
asigure transpunerea în termeni concreți conceptual-acționali. 

Asumându-și provocările legate de mediu și schimbările climatice drept o 
„misiune majoră generațională”, noua paradigmă a dezvoltării unional-europene se 
constituie și într-o viitoare etapă a procesului de integrare, de exprimare a „unității 
în diversitate” a țărilor componente și de marcare a identității proprii, de 
manifestare a modelului european și impunere a sa la nivel mondial ca un exemplu 
major al devenirii socio-umane actuale. 

Noua abordare strategică și „foaia de parcurs” în implementarea sa se află 
într-o fază preparatorie de elaborare, fiind avansată ca program de guvernare al 
Comisiei Europene desemnate în noiembrie 2019 și chiar prin formula sa oficială 
de exprimare – pactul – implică un amplu și adecvat efort de informare, consultare 
și participare a publicului, asigurare a unei acceptabilități sociale cât mai largi, 
adeziune și concentrare a tuturor factorilor chemați la punerea în aplicare a 
deciziilor rezultate. 

Ele se înscriu în continuarea preocupărilor privind mediul și dezvoltarea 
durabilă inițiate la nivel comunitar în urmă cu 50 de ani și etalate în ultima jumătate 
de secol, sunt menite să valorifice experiențele astfel înregistrate și să permită în cele 
din urmă saltul spre un nou model de dezvoltare viabil, cât mai bine circumscris 
imperativelor de mediu și ecoclimatice convertite specific în toate domeniile vieții 
economico-sociale și asumate ca rezultantă dominantă a evoluțiilor generale. 

Sistemul tranziției ecologice – reprezentat de Pactul verde și celelalte 
documente de dezvoltare a sa – stabilește orientări și obiective generale, care 
presupun replici și adaptări naționale regionale și locale; aceasta implică din partea 
statelor membre o reacție amplă, adecvată și angajantă, de receptare și transpunere 
în contextele subsecvente cuvenite, pe calea unor abordări și acte interne 
corespunzătoare. Legăturile între politicile și reglementările juridice unional-
europene și naționale în materie sunt deosebit de strânse și interdependente și în 
special în ceea ce privește PAC, regulile aplicabile transporturilor aeriene și 
maritime, armonizarea fiscală, taxele la frontiere, evoluția pieței de cote (EU-ETS) 
care au o influență semnificativă asupra emisiilor de GES și a amprentei de carbon. 
Totodată, adoptarea regulamentului (legii europene) privind clima va contribui 
major la consolidarea regimului european comun de acțiune împotriva dereglărilor 
climatice.  

 
2. Repere unional-europene evidente și pertinente. Din perspectivă 

unional-europeană se impune a se avea în vedere și lua în considerație și Pactul 
verde în ansamblul său, care marchează și exprimă: 

– o deplasare evidentă și semnificativă, precum și o asumare masivă și 
prioritară a preocupărilor de protecție a mediului, atenuare și adaptare la efectele 
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schimbărilor climatice integrate și subsumate modelului general de dezvoltare la 
nivel unional-european, o sporire a numărului și accentuare a dimensiunilor 
elementelor comune de concepție, strategie și implementare și, în consecință, o 
consolidare a tendințelor de uniformizare și integrare a acțiunilor ecoclimatice; 

– ca viziune strategică, sub impulsul crizei sanitare generate de pandemia 
virusului Covid-19 și dovedită globală și generală, conceptul Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii (OMS) o singură sănătate – cea a omului, a animalului și a ecosistemului – 
se particularizează și uniformizează în plan unional-european și se promovează 
conform principiului european un nivel ridicat de protecție a mediului și sănătății; 

– stabilitatea a două obiective definitorii, aproximativ cuantificabile și relativ 
previzibile temporal – pe termen mediu: reducerea cu cel puțin 55% sau „60%” a 
emisiilor de GES în 2030, în raport cu nivelurile din 1990 și, respectiv, pe termen 
lung: neutralitatea climatică în 2050; statele membre sunt încurajate să-și 
stabilească obiective mai ambițioase în materie32;  

– un context unional-european de acțiune ecoclimatică devenit mai consistent 
pe conținut, coerent ca viziune și structurare și constrângător ca aplicare; 
obiectivele programatice se reflectă în măsuri concrete, normativizate tehnic și 
juridic; legea-cadru privind clima este însoțită de modificări adecvate în 
reglementările din toate domeniile cu impact pertinent; se prevăd sancțiuni 
financiare pentru nerespectarea dispozițiilor legale în materie și se recunoaște 
dreptul societății civile de a acționa în justiție autoritățile publice competente 
pentru neîndeplinirea obligațiilor ce le revin; 

– conectarea, receptarea, transpunerea și aplicarea noilor obiective și 
priorități în plan național, regional și local presupun revizuirea actualului 
mecanism de distribuire și repartizare a competențelor unional-europene și 
naționale în materie, fluidizarea comunicării și interacțiunilor dintre sistemele 
unional-european și cele ale statelor membre în sensul coerenței, efectivității și 
eficienței de concepție și implementare; 
                                                 

32 De remarcat conturarea a două poziții fundamentale din partea statelor membre precizate 
prin punctele de vedere exprimate față de revizuirea țintei climatice pentru 2030 a CE la „cel puțin 
55%” inclusă în contribuția determinată la nivel național a UE actualizată, care va fi prezentată la 
Convenția-cadru privind schimbările climatice înainte de sfârșitul anului. Cele 11 state, în frunte cu 
Franța, care au semnat, la 16 octombrie 2020, o Declarație comună, susțin necondiționat revizuirea, în 
timp ce toate celelalte 16, în frunte cu Germania, inclusiv România, formulează anumite condiții. 
Singura țară membră a UE care se opune obiectivului unei neutralități carbon în 2020, Polonia, a 
promis, totuși, în septembrie 2020, să pună capăt folosirii cărbunelui până în 2049. De exemplu, 
Scoția și-a fixat ca obiectiv principal ajungerea la neutralitatea carbon în 2045 și unul intermediar de 
reducere a emisiilor de GES cu 75% în 2030. Chiar și din afara UE, Marea Britanie continuă modelul 
tranziției ecologice, la sfârșitul lui noiembrie 2020 Downing Street adoptând un „plan verde” în  
10 puncte menit să creeze 250.000 de noi locuri de muncă, iar la 3 decembrie a anunțat revizuirea 
ambiției climatice fixându-și ca obiectiv o reducere cu cel puțin 68% a emisiilor până în 2030 raportat 
la nivelul emisiilor naționale din 1990 (față de 61% anterior); anunțându-și decizia în iulie 2019, 
Londra a fost prima economie din G-7 care și-a asumat obiectivul emisii 0 pentru 2050. O evaluare 
independentă, publicată în decembrie 2020, considera că UE trebuie să-și reducă emisiile cu cel puțin 
65% în 2030 față de nivelurile din 1990 pentru respectarea obiectivelor Acordului de la Paris. 



 Mircea Duţu 28 34 

– drept urmare, reacțiile naționale așteptate și care se impun vor fi 
integrative, uniforme și prompte, sub impuls unional-european mai puternic și cu 
particularizări interne cât mai adecvate și eficiente.  

 
3. Orientări de perspectivă internă, respectiv cea a României 
În actuala etapă de elaborare a obiectivelor noii strategii „verzi” globale a UE 

prin formularea acțiunilor-cheie aferente, poziția oficială a României se exprimă în 
cadrul general de negocieri unional-europene pertinente. Propunerea Comisiei 
Europene de reducere a emisiilor de GES până în 2030 „cu cel puțin 55%” a fost 
apreciată, cu ocazia Consiliului European din 15–16 octombrie 2020 privind 
stabilirea contribuțiilor determinate la nivel național în cadru unional-european în 
raport cu Acordul de la Paris, de reprezentantul român ca „foarte ambițioasă” și că 
„ar putea fi acceptabilă în anumite condiții”, respectiv instituirea unor mecanisme 
de sprijin și de flexibilitate adaptate nevoilor și specificului statelor membre, luarea 
în considerare a eforturilor de decarbonizare anterioare, precum și a diferențelor de 
dezvoltare dintre statele membre astfel încât partajarea eforturilor la nivelul 
Uniunii să se realizeze de o manieră echilibrată. O importanță deosebită ar 
prezenta, în acest context, asigurarea finanțării de către UE a acțiunilor în domeniul 
schimbărilor climatice, în special pe baza finanțării noilor instrumente dedicate 
redresării economice în funcție de prioritățile fiecărei stat membru. Pentru 
asigurarea implementării adecvate a noilor angajamente se consideră necesară 
respectarea următoarelor condiții esențiale: deciderea modalităților de atingere a 
noilor ținte la nivel național, având în vedere că nu există o soluție unică, aplicabilă 
tuturor statelor membre, fiind importantă menținerea unui cadru flexibil, care să 
permită tuturor statelor membre să identifice cele mai potrivite soluții pentru 
contribuția la atingerea unor noi obiective în domeniu; stabilirea mixului energetic 
trebuie să rămână o competență națională fapt pentru care e necesară adoptarea, la 
nivel național, a măsurilor de conformare la noile obiective în domeniul 
schimbărilor climatice. În concret, țara noastră este interesată în includerea într-o 
perioadă de tranziție a gazului natural în rândul surselor de energie acceptate pentru 
accesarea Fondului de Tranziție Justă. 

Asemenea repere se cuvin formulate și promovate în raport cu specificul 
documentelor UE, mecanismele proprii de adoptare și transpunere a acestora în 
plan intern, al statelor membre și convertirea priorităților naționale în replici 
adecvate la acțiunile-cheie unional-europene. Din această perspectivă, se pot 
identifica o serie de orientări generale în materie.  

3.1. Receptarea și valorificarea atuurilor apartenenței la UE și participarea 
la promovarea Pactului verde prin: 

– definirea unei poziții naționale adecvate și pe cât posibil ambițioase care să 
releve conectarea și chiar să permită influențarea abordării și a demersului unional-
european, precum și valorificarea la maximum în context național a oportunităților 
astfel create; 
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– împărtășirea feed-back-ului și a experiențelor proprii cu celelalte state 
membre ale Uniunii, în cadrul mecanismelor adecvate și cu țările europene 
extracomunitare, care au aderat la AEM pe cale bilaterală; 

– identificarea nevoilor proprii de cercetare în materie de mediu și schimbării 
climatice (atenuare a acestora și adaptare la efectele lor) care ar putea face obiectul 
programelor europene pertinente33; 

– investigarea și stabilirea posibilităților de influențare a politicilor, 
strategiilor și reglementărilor europene pertinente și a instrumentelor de punere a 
lor în aplicare pentru a le devia așa încât acestea să contribuie în cât mai mare 
măsură la promovarea tranziției ecologice interne; de exemplu: directivele-cadru 
privind apa și inundațiile (în materie de adaptare); politicile de mediu 
(biodiversitate, deșeuri), cele conexe privind amenajarea, agricultura, energia, 
transporturile (infrastructura), protecția civilă, precum și politica exterioară și de 
cooperare pentru dezvoltare; 

– influențarea planurilor și acțiunilor coordonate, promovate la nivel 
european pentru a contribui la tranziția multidimensională și radicală (investiții, 
inovație, industrie, alimentație, programele infrastructurilor critice); 

– racordarea la liniile directoare și calendarul de raportare, european și 
mondial în materie ecoclimatică; 

– facilitarea accesului și mobilizarea fondurilor europene aferente de către 
beneficiarii români în scopul promovării obiectivelor naționale în domeniu; 

– intensificarea participării la inițiativele unional-europene de interes intern 
deosebit, precum cele aferente politicii de coeziune; 

– considerarea și asumarea cerințelor unional-europene, orientărilor generale, 
obiectivelor strategice, exigențelor legislative, normelor și standardelor tehnice, ca 
repere minime, adecvarea și dezvoltarea lor creatoare în raport cu condițiile proprii 
și stabilirea de bareme superioare și priorități suplimentare, în funcție de realitățile 
social-ecologice interne. 

3.2. Exprimarea viziunii și promovarea acțiunii proprii, pe calea: 
– recunoașterii și asumării urgenței climatice și a gravității problemelor de 

mediu ca vulnerabilități interne majore care se impun ca atare și în mod conjugat 
cu preocupările europene pertinente; 

– asimilării noii viziuni europene asupra creșterii și tranziției ecologice și 
transpunerii sale în strategii, programe, planuri și reglementări subsumate unui 
document de ansamblu, replică națională la Green Deal, Pactul verde pentru 
România; exprimarea și promovarea astfel a unei poziții românești coerente în 
materie, rezonantă în plan european și internațional și operațională intern; 

                                                 
33 Pentru o analiză a problemei din perspectivă românească, a se vedea: Nicolae N. Săulescu, 

Ovidiu Badea, Gheorghe Lăzăroiu, Mircea Oprean, Cercetarea științifică internațională și 
românească urmărind soluții de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, în 
„Academica”, nr. 6, iunie 2020, p. 29 și urm. 
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– asumării, adecvării și ajustării obiectivelor dezvoltării socio-economice în 
vederea atingerii țintelor unional-europene pe termen mediu la orizont 2030 și 
termen lung pentru 2050 stabilite prin Pactul verde, strategiile și planurile de 
acțiune subsecvente acestuia; pentru o declinare conjugată, comparabilă și 
relevantă cu prioritățile unional-europene și stabilirea, pe cât posibil, a unor ținte 
mai ambițioase în anumite privințe, efectuarea unor studii de impact pe probleme 
care să releve costurile sociale, economice și de mediu și să permită compensarea 
lor prin măsuri naționale și comunitare; 

– elaborării și adoptării unui pact național pentru climă, care să 
particularizeze obiectivele și mijloacele de acțiune la condițiile ecoclimatice și 
capacitățile de acțiune interne; se va acorda o atenție deosebită structurării și 
implantării unei strategii naționale de adaptare; 

– adoptării și punerii în aplicare a unei legi pentru protecția climei care să 
preia exigențele legii-cadru (regulamentului) a UE în materie, după modelul celor 
deja existente în Franța, Germania și alte țări și să adapteze țintele și expresiile 
juridice aferente la contextul național; 

– efectuării modificărilor legislative impuse de reformele astfel generate, 
inclusiv de receptare a noului acquis comunitar în materie, corelarea acestora cu 
preconizata lege pentru protecția climei, reevaluarea legislației în materie din 
perspectiva noilor provocări social-ecologice și evaluarea posibilității unei 
sistematizări prin adoptarea unui Cod al mediului; 

– structurării de noi strategii și planuri de acțiune, promovarea de instrumente 
adecvate de acțiune prin revizuirea celor existente și/sau adoptarea altora noi în 
consonanță cu ritmul de stabilire și obiectivele și conținutul celor din cadrul UE și 
conform procedurilor care asigură informarea și consultarea publicului, participarea 
sa la decizii și accesul la justiție; prioritar sunt astfel replicile la strategiile 
Biodiversitate 2030, De la fermă, pe masă34 și cea specială pentru păduri35; 

– transformării fondului pentru mediu într-o formulă complexă, cu surse 
specifice, inclusiv de alimentare, capabil să-și asume finanțarea noilor obiective ale 
Pactului verde și documentelor strategice subsecvente, după modelul Fondului 
pentru tranziție justă; 

– introducerii pactului, ca instrument politico-juridic de stabilire și 
promovare a obiectivelor și structurare a activităților, în asigurarea noii paradigme 
de creștere durabilă, cu particularitățile și virtuțile sale aferente democrației directe; 
reformarea sistemului educației relative la mediu, introducerea educației pentru 
climă în programe și practica școlară și consolidarea statutului lor în cadrul 
demersului educațional general și specializat; instituirea unei cercetări științifice 
                                                 

34 Pentru efectele schimbărilor climatice și paradigma de adaptare a agriculturii, o analiză 
pertinentă în: Cristian Hera, Agricultura în contextul secetei și deșertificării, în „Academica”, nr. 7–8, 
iulie–august 2020, p. 6–11; Nicolae N. Săulescu, Unele probleme ale dezvoltării viitoare a 
agriculturii României, idem, p. 12 și urm. 

35 Victor Giurgiu, Ioan Seceleanu, Ovidiu Badea, Probleme actuale ale silviculturii românești. 
Pădurea viitorului și formarea conștiinței forestiere, idem, p. 23 și urm. 
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naționale specializate și susținută în materie care să prezinte concluziile și să 
fundamenteze acțiunea generală pertinentă; 

– exprimării și promovării priorităților de dezvoltare națională, legate de 
particularitățile proprii, precum manifestările schimbărilor climatice (secete, 
inundații), domeniile : agriculturii și alimentației, conservării biodiversității, 
pădurii și resurselor naturale; luarea în considerare a diferențelor de dezvoltare în 
raport cu celelalte componente ale sistemului comunitar și acordarea unei atenții 
speciale dimensiunilor sociale și de mediu.  

3.3. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR sau Planul). În timp 
ce întreaga lume traversează cea mai gravă criză economică de după 1945, mai 
solidară și cu o strategie inedită, programată pentru următorii 30 de ani, angajată 
într-o vastă tranziție ecologică, Uniunea Europeană promovează un plan de 
relansare substanțial și adecvat, din care o parte va fi alocat sub formă de subvenții. 
Statelor membre le revine astfel misiunea de a-l transpune în context național pe 
calea proiectelor de investiții susceptibile a fi finanțate din bani europeni, care să 
răspundă marilor obiective ecoclimatice asumate strategic. În urma acordului 
politic privind mecanismul de recuperare și reziliență (RRF) Comisia a elaborat și 
prezentat statelor membre orientări actualizate cu privire la pregătirea și 
prezentarea planurilor naționale de recuperare și reziliență. Acestea reflectă faptul 
că sfera de aplicare a RRF este structurată în jurul a 6 piloni: tranziție verde, 
transformare digitală, o creștere și locuri de muncă inteligente, durabile și 
inclusive, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență și politici pentru 
generația viitoare, copii și tineri, inclusiv educația și competențele. Planurile 
trebuie să contribuie cu cel puțin 37% din alocarea totală la obiectivul climatic și 
20% la tranziția digitală. În spiritul noii viziuni promovate de Pact, planul se 
impune supus consultării naționale și concluziile acesteia avute în vedere și 
prezentate Comisiei. 

Declarându-se „parte a efortului european și internațional de combatere a 
schimbărilor climatice” și susținând că dispune de „capacitatea de a influența din 
ce în ce mai mult politicile europene în acest domeniu”, România și-a anunțat, în 
cadrul Consiliului European din 10-11 septembrie 2020, ambiția de a deveni un 
„lider în domeniul schimbărilor climatice la nivel regional, european și chiar 
internațional”. Recunoscând că pentru aceasta e nevoie de un angajament ferm în 
materie, Bucureștiul își asumă „o țintă europeană de atingere a neutralității din 
punctul de vedere al carbonului până în 2050 și susține una ambițioasă de reducere 
a emisiilor de GES cu cel puțin 55% până în 2030”. Pentru aceasta se au în vedere 
două orientări majore: pe de o parte, promovarea unui cadru european flexibil care 
să permită fiecărui stat membru al UE contribuții adecvate nivelului său de 
dezvoltare față de obiectivele ecoclimatice comune, iar, pe de alta, stabilirea și 
aplicarea de strategii și planuri naționale concrete, pe termen mediu și lung, 
realiste, cu impact cuantificabil și efectiv36. 
                                                 

36 Declarația de presă susținută de Președintele României, domnul Klaus Johannis, înaintea 
participării la reuniunea Consiliului European, 10 decembrie 2020. 
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Angajată „pe drumul ireversibil al dezvoltării cu ajutorul fondurilor europene”, 
România a inițiat, la 26 noiembrie 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență, 
„documentul strategic… cu finanțare din fonduri alocate în cadrul Mecanismului de 
Redresare și Reziliență al Uniuni Europene” care stabilește „direcțiile principale de 
reformă și investiții cu scopul de a asigura: ameliorarea stării economice afectată de 
criza pandemică; consolidarea capacității de reziliență pentru perioada de criză 
pandemică și criză alimentară; asigurarea creșterii economice pe termen lung (prin 
crearea de noi locuri de muncă și pentru atragerea de investitori)”. El a fost elaborat pe 
trei piloni: I. Transport și Schimbări climatice (considerat cel mai important și care 
cuprinde investiții majore în infrastructura de transport, schimbări climatice, mediu, 
energie și tranziție verde și eficiență energetică); II. Servicii publice, dezvoltarea 
urbană și valorificare a patrimoniului (are în vedere investiții în infrastructura și 
echipamentele marilor servicii publice, în îmbunătățirea standardelor de locuit și a 
calității vieții comunităților locale, inclusiv pentru a asigura valorificarea resurselor de 
care dispun acestea la nivel local); III. Competitivitate economică, digitalizare și 
Reziliență (destinat investițiilor în mediul de afaceri pentru a asigura creșterea 
competitivității economice și accesul la activitățile de transfer tehnologic și a 
consolida capacitatea de reziliență. Conceput ca un mecanism de preluare și 
promovare a investițiilor „cu reforme de profunzime, structurat pe 3 piloni, fiecare 
dezvoltat pe 12 domenii de intervenție – care cuprind: transport durabil, schimbări 
climatice, mediu, energie și tranziție verde, eficiență energetică, mobilitate și 
regenerare urbană, inclusiv valorificarea patrimoniului natural și cultural, sănătate, 
educație, competitivitate economică, cercetare-dezvoltare, digitalizare și reziliență în 
perioada de criză –” PNRR este „documentul strategic de referință prin care România 
își asumă foaia de parcurs pentru implementarea reformelor sistemice profunde 
orizontale și sectoriale, dar și a investițiilor ce deschid calea către creșterea 
economică”. Pilonul I are un buget preconizat de 21,4 miliarde euro, respectiv 64,9% 
din totalul alocat României. Transpunând în plan național Planul european…, el se 
adaugă politicii de coeziune și celei agricole comune, vizează „perioada de 
programare 2021–2026 și prezintă, ca particularități declarate: respectarea cerințelor 
de tranziție verde și digitalizare stipulate prin Regulamentele UE; orientarea spre 
investiții de infrastructură (atât pentru a asigura conectivitatea localităților urbane și 
rurale la rețeaua de transport TEN-T Care și Comprehensive, cât și pentru asigurarea 
combaterii riscurilor privind schimbările climatice, a consolida capacitatea energetică 
și accesul populației la servicii publice de bază) și spre investiții în mediul de afaceri 
(spre a consolida creșterea economică pe termen lung), o planificare strategică a 
resurselor pentru a îmbunătăți standardele de locuit ale comunităților locale 
(promovarea mobilității și regenerării urbane, valorificarea patrimoniului local și 
armonizarea conceptului de dezvoltare urbană cu cel de dezvoltare rurală), 
transformarea digitală atât la nivelul serviciilor publice, cât și la cel al investițiilor în 
infrastructură, asigurarea consolidării capacității de reziliență a României în perioada 
de criză pandemică și alimentară și în condiții de risc cibernetic și situații de urgență. 
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Reformele „au fost concepute pentru a asigura pe termen lung realizarea unor 
obiective specifice”, şi anume: consolidarea statului de drept (prin digitalizarea 
activităților specifice Ministerului Justiției și a unităților subordonate; sustenabilitatea 
finanțelor publice și stabilitatea financiară, flexibilitatea pieței muncii și a politicilor 
sociale, consolidarea capacității de implementare a proiectelor de infrastructură, 
implementarea unor reforme specifice pentru fiecare domeniu de intervenție. Se 
consideră că Planul ar deschide ca perspective pe termen lung: susținerea creșterii 
economice, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice prin transformarea 
digitală, atragerea de investitori, crearea de locuri de muncă, accesul la noi tehnologii, 
promovarea investițiilor verzi, îmbunătățirea calității vieții și a serviciilor publice și 
consolidarea statului de drept prin ameliorarea accesului la serviciile domeniului. 
Documentul realizează tipologia investițiilor preconizate, întocmește un tablou-
inventar al reformelor orizontale și pe domenii de intervenție necesare și se alătură 
Planului de Transport al României și Acordului de Parteneriat prefigurând cadrul 
general de preluare și conformare a exigențelor UE pertinente în plan intern. În 
elaborarea și aplicarea planurilor lor naționale în materie esențiale rămân 
compatibilitatea și interacțiunea conținutului lor cât mai depline și permanente cu 
concepția și măsurile unional-europene aferente atingerii obiectivului neutralității 
climatice, pe care le presupun reducerea proiectată a emisiilor și adoptarea necesară la 
efectele schimbărilor climatice în cadrul tranziției ecologice și „înverzirii” economiei. 

3.4. Conjugarea și extinderea acțiunii paneuropene. Pentru a fi pe deplin de 
anvergură europeană și semnificațiile neutralității climatice de amploare cu adevărat 
continentală, acțiunea ecoclimatică a UE ar trebui extinsă la toate statele 
continentului, întregită și cu contribuția acestora. În acest sens, interconexiunile 
activităților UE și cele ale Consiliului Europei în materie de mediu ocupă un loc 
important. În privința acestuia din urmă, deosebit de receptiv la problematica 
ecologică în urmă cu o jumătate de secol, preocupările sale și-au deplasat centrul de 
greutate spre priorități, precum drepturile omului, democrația și statul de drept în 
cadrul celor 47 de state membre, nu fără însă a-și păstra vocația de a trata și subiecte 
ținând de materia ecoclimatică ca elemente de vădit interes comun. Memorandumul 
din 2007, încheiat între Uniune și Consiliu pentru împărțirea rolului în promovarea 
cooperării regionale, a adus importante clarificări în acest context, precizând că 
cooperarea între cele două organizații va ține cont de avantajele comparative, 
competențele și expertiza respective fiecăruia, evitând dublarea și favorizând 
sinergia. Or, în comparație cu UE, care dispune de puterea reglementară, valoarea 
adăugată a Consiliului Europei ca structură clasică de cooperare interstatală rămâne 
limitată, așa cum o dovedește situația de până acum. Dimpotrivă, Consiliul Europei 
poate juca un rol important în privința interacțiunilor dintre schimbarea climatică și 
drepturile omului, prin prisma atingerilor aduse mediului. Un rol important îl poate 
avea în acest cadru dezvoltarea unei jurisprudențe specifice a Curții Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO sau Curtea de la Strasbourg) care, prin ricoșeu, poate 
asimila problematica schimbărilor climatice, atașând efectele sale de semnificațiile 
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unor drepturi, cum ar fi, de pildă, cele de viață, la discriminare sau la viață privată și 
familială, prevăzute expres de Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăților fundamentale (Convenţia europeană). Un prim pas în acest sens s-a făcut 
prin măsurile dispuse în noiembrie 2020 într-o cauză de speță (C. Duarte Agostinho 
ș.a. c. Portugaliei și alte 32 state europene) și prin care instanța europeană a deschis 
calea problematicii ecoclimatice în jurisprudența sa, reținând deja o serie de 
particularități. În fapt, prin cererea depusă la 7 septembrie 2020, 6 tineri portughezi 
(în vârstă de la 8 la 21 ani) au reclamat 33 de state europene (toate cele 27 țări 
membre ale UE, precum și: Marea Britanie, Federația Rusă, Turcia, Norvegia, 
Elveția și Ucraina – membre ale Consiliului Europei și părți la Acordul de la Paris 
privind clima din 2015) pentru inacțiune climatică „eșuând în a-și îndeplini partea 
cuvenită în scopul de a evita catastrofa climatică”, estimând că schimbările climatice 
constituie o atingere a trei drepturi fundamentale prevăzute de Convenția europeană 
(art. 1, 3 și 8). Cu titlu preliminar, dar cu rezonanțe deosebite, Curtea de la 
Strasbourg a dispus, la 13 noiembrie 2020, acceptarea cauzei cu dispensarea de 
îndeplinire a cerinței epuizării căilor de recurs intern (pe considerentul că „într-o 
cauză deosebit de complexă precum aceasta a-i obliga pe reclamanți proveniți din 
familii modeste și rezidenți în Portugalia... ar echivala cu a le impune o sarcină 
excesivă ori disproporționată”), instrumentarea ei cu prioritate (având în vedere 
„importanța și urgența chestiunilor ridicate”) și a cerut statelor pârâte ca până la 
termenul din 23 februarie 2021 să-i comunice dacă și în ce măsură s-au achitat de 
obligațiile ce le incumbă din Acordul de la Paris, în lumina dispozițiilor respective și 
principiilor pertinente (spre exemplu, cel al precauției și de echitate intergenerațională) 
conținute în dreptul internațional al mediului prin adoptarea de reglementări 
apropiate și aplicarea lor prin intermediul măsurilor adecvate și suficiente în vederea 
atingerii obiectivului de oprire a ridicării temperaturii medii la 1,50C, în raport cu 
nivelurile preindustriale. Cu alte cuvinte, dacă măsurile astfel dispuse sunt suficiente 
pentru a proteja drepturile omului față de efectele dereglării climei. Dincolo de aceste 
aspecte concrete vizate, interacțiunea dintre schimbările climatice și drepturile 
omului apare pe rolul unei jurisdicții internaționale iar măsurile CEDO subliniază 
perceperea în plan judiciar a urgenței și importanței problematicii ecoclimatice, care 
implică acceptarea anumitor particularități procedurale și, nu în ultimul rând, 
evocarea responsabilității colective a Europei față de schimbarea climatică și efectul 
internațional al legislației interne privind clima. 

Așa cum s-a subliniat în doctrină, în așteptarea evoluțiilor în această direcție, 
mai ales în condițiile impulsionării și relansării multilateralismului în negocierile 
climatice, Consiliul Europei nu este în prezent un actor determinant în materie de 
mediu, în general și cea a luptei împotriva încălzirii globale, în special. El 
îndeplinește, totuși, un oarecare rol ca instanță de reflecție, sensibilizare și incitare 
la acțiune în domeniu; instrumentele sale normative în domeniul mediului ar putea 
fi mobilizate în acțiunea globală împotriva schimbării climatice, dar capacitățile 
sale normative sunt practic blocate de lipsa unei voințe politice ferme în materie și 



35 Pactul verde pentru Europa  41 

absorbite de demersul aferent implicării în punerea în aplicare a Acordului de la 
Paris37. 

 
IV. Concluzii 
Urgența climatică declarată în mai 2019 de Parlamentul britanic, în iunie de 

Adunarea Națională a Franței, la 28 noiembrie același an în Parlamentul European, 
iar la 12 decembrie 2020 reclamată de Secretarul general al ONU spre a fi 
proclamată în toate țările, până la atingerea neutralității carbon a devenit, astfel, o 
stare oficială, general acceptată la nivel european și care exprimă, totodată, un 
regim juridic special. Admisă ca „amenințare existențială” și de noua administrație 
a S.U.A., problema ecoclimatică redevine o preocupare universală. Chiar dacă cu 
un conținut încă în curs de cristalizare și afirmare, ea exprimă cel puțin două 
imperative: recunoașterea gravității situației ecoclimatice și nevoia de a se acționa 
imediat și corespunzător pentru atenuarea încălzirii globale și adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice. Peste 100 de state, mai bine de 1000 actori nestatali și 1500 
întreprinderi reprezentative și-au fixat, ori sunt pe cale să o facă, atingerea 
neutralității climatice până la mijlocul secolului, iar „zero emisii nete” a devenit o 
normă internațională general acceptată. Revendicare a societății civile, ea devine o 
obligație a statelor de a acționa în acest sens și a întreprinderilor de a-și asuma ca 
prioritară responsabilitatea social-ecologică, ce are ca obiective imediate reducerea 
masivă a emisiilor de GES în 2030, așa încât să permită obținerea neutralității 
climatice înainte de 2050. Adoptarea și promovarea Pactului verde, a legii 
europene privind clima, a noilor strategii, planuri și reglementări legale se 
constituie în dispozitivul politic-juridic aferent unei atari abordări și demers general 
de percepție și acțiune a unei probleme majore a societății de azi.  

Adoptarea noii strategii de creștere a UE sub forma și în dimensiunile 
preconizatului Pact verde și a foii de parcurs aferente se circumscriu, totodată, 
inițiativei generale de relansare a proiectului unional-european în fața reașezării 
raportului mondial de forțe (economice) în cadrul actualei etape a globalizării. 
Suntem în prezența unei încercări de configurare a elementelor unui model de 
dezvoltare durabilă consolidată, de inspirație franco-germană, dar și cu aderare 
britanică, chiar și în afara UE, promovare a sa la nivel european și impunere ca 
manifestare regională în context internațional. Este pentru prima dată când Uniunea 
prezintă un real plan de dezvoltare pe trei decenii, caracterizat prin tranziție 
ecologică, care privește ansamblul politicii publice, coerent și global. Distanța de 
S.U.A. și China prin revoluția digitală, mai puțin dotată în resurse fosile, Europa 
posedă astfel în revanșă atuul de a câștiga bătălia tranziției ecologice. Fără îndoială, 
extrapolarea paradigmei ecoclimatice forjată și experimentată de nucleul franco-
german spre toate celelalte 25 de state membre ale Uniunii și pe cât posibil întreaga 
                                                 

37 Anca Ailincăi, Le Conseil de l’Europe face au changement climatique, în S. Berthier-Foglar 
et Philippe Greciano (dir.), „L’Europe face au changement climatique”, Ed. Mare&Martin, Paris, 
2020, p. 121 și urm. 
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Europă este marcată de diferențele de dezvoltare socio-economică și care nu pot fi 
șterse de convertirea lor ecologică, ceea ce presupune întâmpinarea de rezistențe și 
nevoia de compromisuri în cadrul procesului de definitivare, adoptare și punere în 
aplicare a exigențelor și conținutului proiectului. Noul model, mai identitar, 
integritar și general european dorește să includă logicii economice prioritățile 
ecologice și să le transforme pe acestea din urmă în (re)surse de relansare a 
creșterii durabile. Criza sanitară Covid-19 a adăugat la sau accentuat dimensiunile 
inițiale prin imperativele de sănătate publică și de accelerare a digitalizării. Mai 
mult ca oricând izolarea impusă de pandemie a pus în evidență necesitatea 
articulării adecvate între prioritățile ecoclimatice și facilitățile internetului și 
inteligenței artificiale și punerea lor în serviciul tranziției ecologice38. Aceasta din 
urmă este concepută și promovată astfel ca o primă etapă a respectivului demers 
complex, de transformări radicale, iar rapiditatea conectării la și măsura receptării 
adecvate a datelor sale fundamentale și înscrierea pe noua traiectorie de devenire 
societală reprezintă o provocare majoră pentru dezvoltarea fiecărui stat membru al 
UE, inclusiv a României. 

Nu în ultimul rând, prin noul demers programatic, Uniunea poate să întoarcă 
pagina crizelor monetare, a migrației și Brexit-ului și să deschidă noi perspective 
de evoluții interne, sub semnul unei solidarități crescânde, digitalizării accelerate și 
renașterii multilateralismului. 

Pactul verde, pactul pentru climă și regulamentul (legea europeană) privind 
clima se constituie într-un ansamblu programatic și exprimă cerința unui demers 
integrat în atingerea obiectivelor esențiale propuse prezentând, totodată, un 
mecanism în permanentă mișcare, de receptare a noilor date ale realității 
ecoclimatice, actualizare a deciziei politico-juridice unional-europeană și națională 
în corelare cu reperele internaționale pertinente (obiectivele 2030 ale dezvoltării 
durabile promovate de ONU, cele în materie de climă stabilite de Acordul de la 
Paris din 2015 și, respectiv, biodiversitate în cadrul procesului post-Nagoya)39. 
Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2021, anunțat la 19 octombrie 
2020, menține ca prioritate continuarea punerii în aplicare a „foii de parcurs”, sub 
forma pachetului de măsuri denumit „Ajustări obiectiv 55%”, vizând energiile 
regenerabile, primatul eficacității energetice, izolarea termică a clădirilor, utilizarea 
solurilor, fiscalitatea privind energia, repartizarea eforturilor și schimbul de 
drepturi de emisie, precum și un larg evantai de alte texte legislative. Se va iniția 
                                                 

38 În privința reevaluării raporturilor dintre tranziția ecologică și digitalizare, a se vedea: Éric 
Vidalenc, Pour une écologie numérique, Editions „Les petits matins”, Paris, 2019. 

39 De exemplu, rezonanțele summit-ului ONU–Londra-Paris, din 12 decembrie 2020, referitor 
la 5 ani de la adoptarea Acordului de la Paris privind clima, în pregătirea COP-26 de la Glasgow 
reportată din 2020 pentru noiembrie 2021; în materie de biodiversitate, primul summit al ONU 
privind biodiversitatea (30 septembrie 2020) a vizat crearea unei dinamici politice menite a conduce 
la stabilirea unui cadru ambițios în domeniu pentru perioada post 2020 care să poată fi adoptat la 
viitoarea sesiune a Conferinței Părților la Convenția privind biodiversitatea (1992) COP-15 reportată 
pentru mai 2021 la Kunming (China). 



37 Pactul verde pentru Europa  43 

un mecanism de ajustare a carbonului la frontiere care să permită taxarea 
produselor provenite din state terțe care nu respectă același criteriu de mediu, 
precum și lansarea unui nou sistem de cote de emisii, în scopul de a include și 
aviația și transportul maritim. Totodată, se vor institui noi măsuri în trei domenii 
abordate și în 2020, respectiv economia circulară, biodiversitatea și alimentația. 

În practica Comisiei Europene aferente procedurii stabilite de art. 258 TFUE, 
se invocă deja necesitatea conformării statelor membre față de noile exigențe 
unional-europene în materie de mediu prevăzute de Pactul verde și inițiativele 
(acțiunile) cheie aferente acestuia. Astfel, în scrisorile de punere în întârziere a 
României, din 30 octombrie 2020, privind situații de neîndeplinire a obligațiilor 
unional-europene în materie de mediu, se subliniază, după indicarea obiectului 
sesizării, cerințele generale stipulate de Pact și cele speciale (Planul de acțiune al 
UE pentru economia circulară, strategia europeană pentru biodiversitate 2030, 
Planul de acțiune zero poluare) în privința aspectelor de netranspunere ori 
neimplementare corespunzătoare a dreptului UE în dreptul și practicile româneşti 
pertinente. Obiectivul neutralității climatice și rolul de leadership mondial 
simbolice devin obligatorii, fiind asumate prin lege și transformate în mijloace de 
asigurare a progresului economico-social. Evoluțiile intervenite în privința viziunii 
internaționale a S.U.A. prin noua administrație Biden, inclusiv în domeniul acțiunii 
multilaterale vizând protecția mediului și clima și propunerea Uniunii din  
2 decembrie 2020 pentru noul program transatlantic UE-S.U.A. pentru o schimbare 
planetară („adaptată la peisajul mondial planetar”), care cuprinde printre cele patru 
obiective prioritare și protejarea planetei, conferă noi dimensiuni progreselor în 
domeniu40. În concepția Bruxelles-ului, Washington-ul s-ar putea angaja cu UE în 
stabilirea unei coaliții mondiale pentru neutralitate carbon și promovarea cooperării 
multilaterale în taxarea carbonului la frontiere, împăduriri masive și încurajarea 
tehnologiilor de capturi a CO2. În discursul său din 20 ianuarie 2021 în fața 
                                                 

40 Considerând schimbarea climatică și pierderea de biodiversitate „provocările specifice 
epocii noastre”, documentul CE dorește o schimbare sistemică în ansamblul economiilor și cooperării 
internaționale, în frunte cu cea transatlantică, UE și S.U.A. trebuind, în acest scop, să: coordoneze 
pozițiile și ghideze eforturile spre acorduri mondiale ambițioase cu ocazia summit-urilor istorice ale 
ONU privind clima și biodiversitatea din 2021, începând printr-un angajament comun pentru 
neutralitate carbon până în 2050; să propună un nou program comercial verde transatlantic cuprinzând 
o inițiativă asupra schimburilor și climei în cadrul OMC, precum și măsuri vizând evitarea scăpărilor 
de carbon; să formeze o alianță transatlantică pentru tehnologii verzi în scopul asigurării unei 
cooperări crescute în materia dezvoltării tehnologiilor curate și circulare și creării de piețe pilot; să 
conceapă în comun un cadru reglementar mondial pentru o finanțare durabilă; să instituie acțiuni 
împotriva despăduririlor și consolidării protecției oceanelor. De menționat că într-un interviu din  
10 decembrie 2020 emisarul special pentru climă al administrației J. Biden, John Kerry, declara:  
„E simplu pentru S.U.A. să revină (în Acordul de la Paris, n.n., M.D.), dar nu e atât de simplu să-și 
regăsească credibilitatea”. El a afirmat dorința noii administrații federale ca S.U.A. să parvină la 
neutralitatea carbon în 2050. De asemenea, la 20 ianuarie 2021 președintele Biden a semnat decretul 
executiv de revenire a S.U.A. în Acordul de la Paris privind clima (ce va avea loc, conform procedurii 
aferente, în 30 de zile) și a anunțat obiectivul reducerii cu 45–50% a emisiilor de GES în 2030 în 
raport de nivelurile din 2005. 
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Parlamentului European, președinta CE preciza că prin prisma „noii alianțe 
ecologice și tehnologice între UE și S.U.A.” se urmărește aprofundarea 
parteneriatului privind schimburile de emisii și tarificarea carbonului, dezvoltarea 
tehnologiilor ce conduc la neutralitate climatică, energiile offshore aferente, 
hidrogenul curat și economia circulară. „Summit-ul ambițiilor climatice” din 12 
decembrie 2020, „marcat de avansuri care rămân insuficiente”, a relevat o serie de 
obiective climatice pe termen scurt și mediu indispensabile, provenind din partea 
UE și a unor țări mici, și nevoia unor angajamente ferme în primul rând din partea 
membrilor G-20 (care emit 78% din GES). Relansarea și consolidarea răspunsului 
global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice din perspectiva 
pregătirii COP-26 de la Glasgow de la finele anului 2021, cu respectarea a trei 
orizonturi în acțiunea ecoclimatică: imediat, 2030 și 2050, reprezintă o prioritate 
absolută. 

La nivel unional-european suntem în prezența „inventării” unui nou model de 
prosperitate și durabilitate, care va înlocui importul de energii fosile prin tehnologii 
„made in Europe” și dacă vom duce la capăt Green Deal-ul, „Silicon Valley” al 
tranziției ecologice va fi pe continentul nostru! 

Formula de „pact” adoptată spre a exprima noua strategie de creștere durabilă 
proiectată pentru următorii 30 de ani, stabilirea și promovarea unui cadru specific 
de informare, consultare și mobilizare a cetățenilor, colectivităților și organizațiilor 
în definirea și împlinirea semnificațiilor obiectivelor definitorii stabilite pentru 
orizonturile 2030 și 2050 („pactul pentru climă”) și, nu în ultimul rând, utilizarea 
unui dispozitiv juridic bine definit și adaptat (în frunte cu „legea pentru climă”) 
inspiră, contribuie și ilustrează metaprincipiul structurant al solidarității 
ecoclimatice europene, menit a deschide calea tranziției ecologice și impulsiona 
transformările propuse. „Neutralitatea carbon nu va putea fi atinsă fără o 
solidaritate între ansamblul țărilor europene și o sobrietate care să angajeze pe 
fiecare dintre cetățenii săi”, afirma reputatul climatolog Jean Jouzel în Prefața 
lucrării L’Europe face au changement climatique41. La rândul său, salutând acordul 
fixării obiectivului ambițios de reducere „cu cel puțin 55%” a emisiilor de GES în 
2030, la 11 decembrie 2020 preşedintele Comisiei Europene arăta că o atare 
măsură, consolidând calea spre neutralitatea climatică, „Asigură viitorul uniunii 
noastre. Toate țările membre ar trebui să beneficieze de tranziția (ecologică). Cu o 
creștere economică, un mediu mai curat și cetățeni mai sănătoși «Pactul verde» va 
fi strategia noastră de creștere”. 

Văzută din această perspectivă, raportarea la paradigma noii „Europe mai 
verzi” construită pe baza Green Deal-ului implică responsabilități majore și opțiuni 
decisive pentru dezvoltarea viitoare a țării în cadrul și ca expresie a apartenenței 
sale la construcția europeană. Elaborarea și punerea în aplicare a replicii românești, 
                                                 

41 Susanne Berthier-Foglar, Philippe Greciano (dir.), L’Europe face au changement climatique, 
Editions Mare&Martin, Paris, 2020, „Préface”, p. 12. 
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sub forma „pactului verde” național, capacitatea de înscriere a noii viziuni de 
dezvoltare durabilă consolidată a țării în contextul integrării euroatlantice și 
afirmării globalizării accelerate și succesul promovării sale consecvente tind să 
devină marea provocare a generațiilor de astăzi și de mâine. Elaborarea și 
adoptarea Planului Național de Redresare și Reziliență ca mecanism de preluare a 
documentului unional-european de relansare post-criză Covid-19 și finanțare a 
demersului acțional nu dispensează de nevoia construirii și afirmării unei viziuni 
naționale ci, dimpotrivă, îi relevă necesitatea, urgența și îi subliniază 
particularitățile operaționale ce se impun a o marca. Suntem în fața unei provocări 
majore cu implicații decisive pentru dezvoltarea viitoare, deopotrivă, a țării, 
Europei și a întregii lumi, context în care și dreptul își adaptează și dezvoltă noi 
dimensiuni, concepte și instrumente de promovare, evoluând spre o ipostază nouă, 
cu roluri revizuite, deopotrivă în guvernanță și sistemul științelor. 
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LUCRĂTORUL, DINCOLO DE CONTRACTUL DE MUNCĂ 

dr. Raluca DIMITRIU∗ 

Abstract: The paper addresses the controversial issue of interference between labor and 
human rights, bringing into question the possibility of protecting the worker not only as a contracting 
party, but as a person. From a structural point of view, the analysis is carried out on two levels: 
theoretically, by presenting doctrinal differences in the matter, and jurisprudentially, by referring to 
solutions of the ECHR, the Constitutional Court and labor courts in the matter.  

Somehow, we could say that the two approaches – the labor law and the human rights 
protection – meet in the jurisprudence in the middle of the road, no longer being differentiated by the 
purely collectivist character of the first and the purely individualizing of the second. 

The worker-citizen, as holder of the fundamental human rights, can claim, on this foundation, 
even specific rights, otherwise, to the labor relations. The problem remains open, but the reality is 
that human rights have enriched the figure of the employee-individual, by feeding the legal order by 
the rights and freedoms of the human person. 

Key words: labor law, human rights, jurisprudence, Constitutional Court, worker. 

1. Perspectiva teoretică 
În cuprinsul contractului individual de muncă, lucrătorul își protejează 

interesele asemenea oricărei alte părți contractante: prin simpla sa putere de 
negociere. Numai că, spre deosebire de părțile unui contract civil, aflate de plano 
într-o pozitie de egalitate juridică, în cazul contracului de muncă lucrătorul este 
dezavantajat de situaţia vulnerabilă în care se află – de cele mai multe ori – faţă de 
angajator. Raportul de muncă a fost de aceea numit un „raport juridic cu deficit 
democratic”1, deficit care ar urme să fie corijat prin pârghiile negocierii colective. 
Lucrătorii au posibilitatea de a negocia şi acţiona nu numai individual, ci şi în 
colectiv, compensând astfel, prin forţa pe care o reprezintă ca grup, deficitul de 
forţă al unei negocieri individuale. Astfel s-a născut una dintre componentele 
esenţiale ale dreptului muncii, anume dreptul colectiv al muncii, înţeles ca 
ansamblu al reglementărilor raporturilor – paşnice sau conflictuale – dintre 
colectivul lucrătorilor şi angajator. 
                                                 

∗ Cercetător științific gr.I, Departamentul de drept privat, Institutul de Cercetări Juridice al 
Academiei Române, e-mail: raluca.dimitriu@cig.ase.ro 

1 G. Davidov, Notes, debates and communications. The (changing?) idea of labour law, în 
„International Labour Review”, vol. 136, nr. 3–4/2007, p. 318 
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Atunci când nici negocierea colectivă nu este de ajuns – intervine legea 
însăși, ca plasă de protecție a celor mai expuși sub aspect economic, impunând în 
chip inderogabil drepturile minimale de care beneficiază lucrătorii, ca parte 
vulnerabilă a contractului individual și colectiv de muncă. În plus, în cuprinsul 
acestei negocieri, prin efectul art. 38 din Codul muncii2, orice renunțare la 
drepturile consacrate legal este interzisă. 

Așadar, statutul lucrătorilor constituie subiect al negocierii individuale, apoi, 
pe un plan superior, colective, și, o treaptă încă mai sus, al legislației muncii. 

Cu toată acestea, în pofida existenței unei elaborate țesături de reguli 
protective, contractuale și legale, vulnerabilitatea lucrătorilor poate supraviețui. 
Într-adevăr, în raporturile de muncă, lucrătorul suportă un dezavantaj de poziție 
juridică, pe care prevederile legale de dreptul muncii, și cu atât mai puțin cele 
contractuale, negociate în cuprinsul contractului individual și colectiv de muncă – 
nu sunt întotdeauna suficiente pentru a-l preveni. Iar atunci când – la limită – 
această construcție complexă a dreptului muncii se dovedește insuficientă pentru a 
asigura protecția lucrătorilor, singurul instrument la care aceștia mai pot apela îl 
constituie drepturile omului.    

Chestiunea interferenței dintre dreptul muncii și drepturile omului nu este de 
dată recentă. Ea a format obiect de analiză – și îngrijorare – atât pentru autorii de 
dreptul muncii, cât și pentru cei de drepturile omului, aceștia încercând adesea să 
semnaleze mai curând deosebirile dintre cele două ramuri de drept, decât 
asemănările. Pentru că, dacă lucrătorul este titular al drepturilor omului, rămânând 
firește „persoană” pe parcursul executării contractului de muncă, oare nu are 
această poziție și orice altă parte contractantă? De ce ar fi mai semnificativă 
interferența drepturilor omului în sfera contractului de muncă decât, să zicem, a 
celui de închiriere? 

În realitate, așa cum dreptul muncii este cu mult mai mult decât dreptul 
contractului de muncă, tot astfel poziția lucrătorului în planul raportului de muncă are 
cu mult mai multe semnificații decât cea a unei simple părți contractante. Lucrătorul 
este titular al drepturilor omului nu independent de exercițiul drepturilor sale de 
lucrător, ci prin chiar acest exercițiu. Mai mult decât atât, raportul de subordonare în 
care se găsește lucrătorul, ca debitor al obligației de supunere, poate constitui, în sine, 
un factor de risc din perspectiva drepturilor omului, care îl pune într-o poziție de mai 
mare vulnerabilitate decât atunci când nu ar avea calitatea de lucrător.  

Bineînțeles, drepturile omului reverberează în toate ramurile dreptului și 
raporturile de muncă nu pot fi nicicum socotite ca reprezentând sfera exclusivă sau 
principală de exercițiu al acestora. Dar întreprinderea constituie o reproducere în 
miniatură a societății, iar democrația industrială reproduce la scară mai mică 
                                                 

2 „Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin 
care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor 
drepturi este lovită de nulitate” – art. 38 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în 
„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011 
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reperele democrației societății în ansamblu3. Dreptul lucrătorilor la informare și 
consultare, principiile generale de dialog social, dreptul la apărare exercitat de 
salariat cu prilejul cercetării disciplinare ș.a. – sunt norme, în sine, generatoare de 
democrație industrială, într-un context (pe care l-aș numi „micro-social”) în care 
protecția drepturilor omului este cu neputință să lipsească4.  

În plus, soluţia apropierii dreptului muncii de drepturile omului poate fi 
îmbrăţişată și din motive „strategice”. A califica un drept, orice drept, ca un drept 
„al omului” îi conferă acestuia o aură specială. 

Dacă a respinge o revendicare sindicală constituie un comportament în general 
acceptabil, a refuza un drept „al omului” devine automat nelegitim; în plus discursul 
se deplasează complet în zona etică. Dacă, spre exemplu, cu prilejul negocierii 
colective, salariaţii revendică un salariu minim superior, respingerea unei astfel de 
revendicări pare legitimă pe terenul dreptului muncii, unde aceasta face parte din 
„regulile jocului”. Dar dacă se invocă afectarea demnităţii umane, prin neacordarea 
unui venit minim care să asigure lucrătorului resursele necesare unei vieţi decente, 
respingerea are deja tentă de nelegitimitate (cel puţin morală). Regulile pieţei nu-şi 
mai au locul, iar negocierea nu se mai analizează din prisma raportului cerere-ofertă, 
nici din cea a productivităţii muncii, ci în planul asigurării demnităţii umane.  
Într-adevăr, protecţia acordată de drepturile omului este concretă şi de netăgăduit; ea 
nu depinde de influenţele teoriilor economice şi are marele avantaj de a prezenta 
diferenţe mai mici de la sistem la sistem decât dreptul muncii5.  

Cu toate acestea, în literatura juridică au fost semnalate numeroase obstacole în 
calea apropierii dreptului muncii de drepturile omului. Astfel, unii autori văd în 
dreptul muncii și drepturile omului două ramuri aflate în competiție și având 
obiective ireconciliabile. În timp ce drepturile omului urmăresc limitarea puterii 
statelor asupra individului, drepturile lucrătorului ar urmări preponderent limitarea 
puterilor actorilor privați de pe piața muncii6. Drepturile omului au caracter universal 
și, în esență, peren – fiind, astfel, diferite ca substanță de cele ocrotite prin dreptul 
muncii7.  
                                                 

3 Această abordare este evidentă mai ales în dreptul german. Întreprinderea apare, aici, ca fiind 
o micro-societate umană guvernată de propria „Constituție” – anume contractul colectiv de muncă. 
Regulile autarhice impuse de către management sunt atenuate, în dreptul german, prin posibilitatea 
salariaților de implicare și codecizie. Dar ideea că întreprinderea reproduce, la scară mică, societatea 
în ansamblu nu este străină nici celorlalte sisteme de drept. 

4 Pentru dezvoltări, R. Dimitriu, Un pas în afara contractualismului: lucrătorul ca titular al 
drepturilor omului, în „Revista Română de Drept Privat” nr. 4/2019, p. 125. 

5 R. Dimitriu, Perspective privind obiectul dreptului muncii și delimitarea acestuia de alte 
ramuri de drept, în „Dreptul” nr. 3/2014, p. 118. 

6 K. Kolben, Labor Rights as Human Rights?, în „Virginia Journal of International Law”,  
vol. 50, 2010, p. 452. În sens contrar, anume că drepturile omului protejează individul atât împotriva 
puterii de stat, cât și împotriva celei private, V. Mantouvalou, Are Labour Rights Human Rights?, în 
„European Labour Law Journal”, vol. 3, nr. 2/2012, p. 163. 

7 H. Collins face o comparație detaliată între cele două categorii juridice, apreciind, în final, că 
drepturile omului se diferențiază de cele industriale prin: greutate morală, universalitate, nivelul 
standardelor și perenitate: Theories of Rights as Justification for Labour Law, în “The Idea of Labour 
Law” (coord. G. Davidov, B. Langille), Oxford University Press, 2011, p. 142–143. 
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În plus, sfera de protecție oferită de drepturile omului este mai restrânsă decât 
cea pe care o oferă, în mod tradițional, dreptul muncii. Spre exemplu, egalitatea de 
șanse și tratament, odată aplicată în domeniul drepturilor tuturor celor ce prestează 
o activitate, indiferent de temeiul contractual în care o fac, se poate transforma într-o 
„egalitate in pejus”8 prin diminuarea drepturilor deja consacrate în dreptul muncii 
și egalizarea lor cu cele pe care societatea își permite să le recunoască unei 
categorii semnificativ mai mari de persoane9.  

Tot astfel, perspectiva axiologică este frecvent invocată, atunci când se are în 
vedere măsura în care drepturile lucrătorului sunt sau nu drepturi ale omului. Există 
o diferență de valoare între drepturile protejate prin ramura dreptului muncii și cele 
protejate în sfera drepturilor omului? Unul dintre argumentele celor care susțin că 
drepturile lucrătorului nu sunt drepturi ale omului constă în gravitatea însăși a 
încălcării acestora. Dacă am compara, s-a spus10, dreptul la viață, la libertate sau 
interzicerea torturii, cu drepturi cum ar fi remunerarea echitabilă sau dreptul la 
concediu, am observa lesne substanța diferită a acestora.  

Totuși, criteriul axiologic nu poate fi folosit propriu-zis pentru a deosebi 
drepturile omului de cele subsumate dreptului muncii. Punctele de suprapunere 
sunt prea multe pentru aceasta. Iar apoi, chiar și drepturi cum ar fi cele privitoare la 
remunerare, condițiile de muncă sau concediere constituie, cumva, concretizări ale 
însuși dreptului la demnitate11, aici sub forma demnității în muncă. Delimitarea a 
ceea ce e grav sau important de ceea ce este secundar nu poate fi făcută aproape 
niciodată în mod precis și cu caracter general; ea depinde de circumstanțele fiecărei 
încălcări, de efectele ei, precum și de spațiul geografic ori cutumele culturale și 
morale ale societății, la un moment dat.  

Analiza lucrătorului din perspectiva drepturilor omului presupune luarea în 
considerare și a unui alt aspect.  

Pe o piață a muncii din ce în ce mai dominată de contracte atipice, în care 
granița dintre munca dependentă și cea independentă este tot mai neclară, dreptul 
muncii tinde să piardă teren. Tot mai multe așa-numite „noi aranjamente 
                                                 

8 T. Jaspers, W. Roozendaal, The increasing importance of fundamental (social) rights for the 
development of labour law, comunicare susținută în cadrul simpozionului „Labour Law or Social 
Competition Law? The Right to Dignity of Working People Questioned (once again)”, Antwerp,  
22–23 noiembrie 2012.  

9 A se vedea și R. Dimitriu, Un pas în afara contractualismului..., op. cit., p. 127. 
10 H. Collins, Theories of Rights and Justifications for Labour Law, în „The Idea of Labour 

Law”, op. cit., p. 142. 
11 Demnitatea este văzută uneori ca fundamentând întreaga construcție a drepturilor omului – 

spre exemplu: J.P. Costa, Human Dignity in the Jurisprudence of the European Court of Human 
Rights, în „Understanding Human Dignity” (coord. C. McCrudden), Oxford University Press, 2013, 
p. 393; J. Griffin, On Human Rights, Oxford University Press, 2008, p. 200. Există însă autori care 
socotesc că, dimpotrivă, filosofia demnității este distinctă de filosofia drepturilor omului. Pentru o 
analiză a diferitelor teorii în materie, a se vedea: M.D. Linte, Asupra demnității în drept și nu numai, 
în „Pandectele Române” nr. 6/2011, p. 103–129; C. Sâmboan, Demnitatea în muncă, Ed. C.H. Beck, 
București, 2017, p. 114–119. 
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contractuale” se sustrag de sub pattern-ul tradițional al contractului individual de 
muncă, lăsând lucrătorii lipsiți de protecția pe care le-ar asigura-o legislația muncii. 
Într-adevăr, contractul de muncă este prototipul, modelul de raport de muncă, cel 
pe profilul căruia s-a construit întregul drept al muncii. Dar realitatea postmodernă 
este una a diversităţii, a renunţării la uniformizare, ceea ce se reflectă nemijlocit 
asupra varietăţii contractelor în temeiul cărora se prestează munca. Iată de ce, în 
literatura europeană de drept al muncii se vorbeşte despre managementul 
diversităţii, prin armonizarea scopurilor în locul armonizării mijloacelor12.  

Expresia „contracte foarte atipice” aparține Eurofound și datează din 2010 – 
deși realitatea acestor contracte era anterioară. Expresia avea să fie apoi preluată 
atât în documentele oficiale europene, cât și de către majoritatea autorilor europeni. 
Nereglementate legal, astfel de contracte nenumite ființează ca expresie a libertății 
contractuale. Contractele „foarte atipice” există dincolo de lege şi uneori chiar 
împotriva ei. Ele sunt când expresia unei cereri pe piață din ce în ce mai volatile  
(a „capriciilor consumatorului”), când tehnici (adesea abuzive) de reducere a 
cheltuielilor cu personalul, când rodul unei creativități contractuale menite să 
înfrângă „corsetul” legal. Iar cei ce lucrează în temeiul acestui tip de aranjamente 
contractuale nu beneficiază decât de protecţia pe care le-ar asigura-o propria forţă 
individuală de negociere. Cât timp astfel de forme de angajare au avut caracter 
excepţional şi punctual, ele practic nu au interesat. Astăzi însă, când numărul lor se 
multiplică exponenţial an de an, devenind un adevărat fenomen, formele nou-create 
de angajare, în temeiul libertăţii contractuale generale, au început să neliniştească 
analistul pieței muncii13.  

Este ca şi cum reţeaua cu ochiuri strâmte care asigura odinioară plasa de protecţie 
a celor ce muncesc începe să prezinte spărturi tot mai largi, până la a se disipa complet.  

Și dacă aceste contracte scapă instrumentelor tradiţionale ale dreptului 
muncii, oare nu poate interveni în ajutor reglementarea mult mai generoasă 
cuprinsă în normele de protecție a drepturilor omului? Într-adevăr, extinderea 
dreptului muncii până la a acoperi toate aceste raporturi juridice „foarte atipice” de 
muncă este nerealistă și, dincolo de un anumit punct, chiar dăunătoare. Iată de ce, 
această categorie de lucrători, ce își desfășoară activitatea pe platforme digitale14, 

                                                 
12 A se vedea, F. Hendrickx, The future of collective labour law in Europe, în „European 

Labour Law Journal”, nr. 1/2010, p. 72 
13 A se vedea, spre exemplu, V. Pulignano, F. Hendrickx (coord.), Employment Relations in 

the 21st Century, Ed. Wolters Kluwer, 2020; E. Ales, O. Deinert, J. Kenner, Core and Contingent 
Work in the European Union, Ed. Bloomsbury, 2017, etc. 

14 Cele mai multe dintre caracteristicile tradiționale ale raportului de muncă (obligație de 
mijloace, control, utilizarea echipamentelor angajatorului, integrarea într-o organizație etc.) nu mai 
sunt vizibile în cazul lucrătorilor digitali. 

Sub aspect juridic, problema cea mai spinoasă în privinţa acestui tip de contract o constituie 
identificarea angajatorului. Atât timp cât nu este clar cine e angajatorul (iar activitatea pe bază de 
platformă online ocultează de plano această informaţie) este practic imposibil de angajat vreun tip de 
răspundere de dreptul muncii. Singura răspundere îi revine administratorului platformei, iar aceasta va 
fi o răspundere de drept al afacerilor, aplicabile fiind prevederile comerțului online. 
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în relații cvasiautonome, care nu beneficiază de stabilitate și predictabilitate, ar 
putea forma obiectul unui tip de protecție care ar suplini legislația neîndestulătoare 
a dreptului muncii. Acolo unde lucrătorul nu își poate apăra drepturile ca salariat – 
ar putea-o face ca persoană, ca titular al drepturilor omului. 

Chiar mai mult decât atât. Dincolo de contractele de muncă stardard, de cele 
atipice și de cele „foarte atipice”, un larg univers contractual cuprinde lucrători 
independenți sau așa-zis independenți, care scapă normelor de drept al muncii, 
rămând expuși unor variate forme de exploatare. Ceea ce a „furat” dreptul muncii 
de la dreptul civil este acum reapropriat de către acesta din urmă prin transformarea 
unei părți semnificative dintre salariați în lucrători independenți. Într-adevăr, 
contractul de muncă nu este singurul în temeiul căruia una dintre părți muncește în 
schimbul unei plăți, ci există și contracte civile în executarea cărora una dintre părți 
prestează o activitate în beneficiul celeilalte, care o plătește.  

Pornind de la similitudinile aparente între contractele civile în temeiul cărora se 
prestează o muncă și contractul de muncă, părțile pot oculta caracterul de contract de 
muncă al raportului încheiat între ele, deghizându-l într-un contract civil.  

De ce ar face asta? Uneori, părțile nu dau contractului încheiat de ele 
denumirea corespunzătoare naturii juridice a acestuia din neștiință, crezând sincer 
că ceea ce încheie ele este un „contract de colaborare” sau un „contract de prestări-
servicii”. Adesea însă, părțile ascund deliberat adevărata natură a contractului 
încheiat de ele, pentru motive de natură fiscală: contribuțiile care se plătesc asupra 
veniturilor obținute în baza unui contract civil sunt îndeobște mai mici decât cele 
obligatorii în cazul salariilor. Dar există și cauze care țin de dorința de evitare a 
normelor protective de dreptul muncii, angajatorul putând fi astfel „eliberat” de 
restricțiile impuse de legislația muncii, iar salariatul – lipsit de minimul de drepturi 
de la care, în dreptul muncii, nu se poate deroga. Un alt motiv frecvent îl constituie 
și încercare de evitare a prevederilor birocratice, cum ar fi înregistrarea contractelor 
de muncă în Registrul general de evidență a salariaților. De altfel, Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene a avut ocazia de a se pronunța în acest domeniu, statuând că o 
persoană poate fi calificată drept „lucrător” în sensul dreptului Uniunii, dacă 
                                                                                                                            

Prezența angajatorului aproape că nu este simțită – clienții sunt cei care exercită controlul asupra 
modului de prestare a muncii; prin feedback-ul furnizat după ce au beneficiat de serviciul prestat, ei sunt 
cei care determină evaluarea imediată a performanței profesionale. Aparent, autonomia lucrătorului 
crește (deoarece puterea de direcție și control care caracterizează poziția angajatorului în cadrul unui 
raport tipic de subordonare – nu se mai exercită prin aceleași mijloace). Dar, în realitate, subordonarea 
este în acest fel amplificată: și ca intensitate, și ca durată. Iar dacă normele dreptului muncii puteau 
limita din subiectivismul angajatorului, căruia îi sunt interzise deciziile arbitrare, nu există limite în ceea 
ce îi privește pe clienți, și nici vreo posibilitate de apărare în raport cu evaluările acestora.  

Într-adevăr, lucrătorul digital se simte adesea mai liber decât salariatul standard. Mai liber în 
raport cu beneficiarul muncii, față de care subordonarea este aparent diminuată, din moment ce acesta nu 
mai supraveghează propriu-zis munca. Mai liber apoi față de societate în ansamblu, care nu mai are 
aceleași pârghii de impunere ca în cazul muncitorilor tradiționali. Adesea însă, această libertate este 
numai o iluzie; raportul de subordonare continuă să existe, dar el este internalizat, ceea ce poate genera 
un risc de auto-exploatare (victima devenind paradoxal complice al autorului actului de exploatare). 
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independența sa nu este decât fictivă, disimulând astfel un raport de muncă 
veritabil15. Astfel încât ipoteza lucrătorului independent formal, dar dependent 
economic, ridică la rândul său problema protecției, o protecție pe care legislația 
muncii eșuează în a o oferi. Uneori acestea sunt recalificate ca fiind contracte de 
muncă16, dar de cele mai multe ori ele rămân sub radarul criteriilor de identificare a 
unui raport de muncă. 

Ca urmare a tuturor acestor evoluții, literatura juridică abundă de controverse 
în ceea ce privește posibilitatea normelor de protecție a drepturilor omului de a 
pătrunde în raporturile (tradițional contractuale) de drept al muncii. Să vedem însă 
dacă soluțiile jurisprudențiale pot fi aici de folos.  

 
2. Perspectiva jurisprudențială 
2.1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
Jurisprudența CEDO a privilegiat în mod constant individul în raport cu 

colectivitatea. Ea a respins perspectiva sindicală, preferând protecția individului (ca 
persoană, nu ca lucrător). Jurisprudența sa a alimentat reticențele de care aminteam 
mai sus, manifestate și în literatură, privind interferența dintre cele două ramuri de 
drept. Un exemplu de referință în acest sens îl constituie poziția Curții în materia așa-
numitelor „closed shop agreements”, anume înțelegeri prin care angajatorul s-ar 
obliga să angajeze sau să mențină pe un anumit post numai persoane care sunt sau 
urmează să devină membre ale unui anumit sindicat. Spre insatisfacția sindicatelor, 
acestea au fost considerate de CEDO ca încălcând drepturile omului (mai precis, 
dreptul la asociere, în forma sa negativă, ca drept al individului de a nu se asocia)17.  

Tot astfel, Marea Cameră a CEDO a apreciat că prin respingerea cererii de 
înscriere a sindicatului „Păstorul cel Bun” nu a fost încălcat art. 11 din Convenția 
europeană a drepturilor omului18. Ea a sacrificat astfel libertatea de asociere pe 
altarul celei religioase. Într-adevăr, cauza privitoare la posibilitatea preoţilor 
ortodocşi de a se sindicaliza a format obiect de controversă atât în mediul 
academic, cât şi în sfera practicienilor de drept al muncii. Ea se află la interferenţa 
dreptului muncii cu drepturile omului şi pune în discuţie problema raportului dintre 
libertatea de asociere şi libertatea religioasă, ca drepturi ale omului deopotrivă 
recunoscute constituţional.  

Dar cum Convenția are caracterul de „instrument viu”19, jurisprudența CEDO 
include și numeroase exemple în care solicitările venite din partea sindicatelor au fost 
admise.  

                                                 
15 A se vedea în acest sens Hotărârea Allonby, C-256/01, EU:C:2004:18, punctul 71. 
16 A se vedea, R. Dimitriu, Recalificarea unui contract civil ca având natura juridică a unui 

contract de muncă, în „Dreptul” nr. 8/2018, p. 63 – 82. 
17 A se vedea: Young, James și Webster c. Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 

cererile nr. 7601/76 și nr. 7806/77; Sørensen și Rasmussen c. Danemarcei, cererile nr. 52562/99 și  
nr. 52620/99 etc. 

18 Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” c. României, cererea nr. 2330/09.  
19 După cum a spus-o chiar Curtea, în cauza Demir și Baykara c. Turciei, cererea nr. 34503/97. 
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Curtea a decis, astfel20, că acordarea de stimulente financiare lucrătorilor care 
părăsesc organizația sindicală constituie o încălcare a art. 11 din Convenție. Tot 
astfel, CEDO a recunoscut dreptul la negocieri colective ca o componentă a 
dreptului la liberă asociere21, fapt salutat de autorii de drept al muncii22.  

CEDO a avut și ocazia de a analiza decizii de concediere, prin prisma 
libertății de expresie sau a libertății de întrunire și asociere. În cauza Redfearn c. 
Regatului Unit (2012), Curtea a decis că acceptarea, de către instanțele naționale, a 
concedierii reclamantului din cauza apartenenței la un partid politic care nu fusese 
declarat nelegal a constituit o violare a libertății de asociere23.  

Cumva, am putea afirma că cele două abordări – cea de dreptul muncii și cea 
de protecție a drepturilor omului – se întâlnesc în jurisprudența CEDO la mijlocul 
drumului, nemaifiind diferențiate de caracterul pur colectivist al celei dintâi și cel 
pur individualizant al celei de a doua. 

 
2.2. Jusprudența Curții Constituționale 
Curtea Constituțională din România a fost la rândul ei sesizată cu privire la 

dreptul de sindicalizare, ca drept al omului. S-a pus de exemplu problema măsurii 
în care este asigurat exercițiul libertății sindicale în condițiile actualei Legi a 
dialogului social nr. 62/201124. Astfel, dacă sub imperiul precedentei reglementări, 
constituirea unei organizaţii sindicale la nivel de unitate era posibilă prin asocierea 
unui număr de cel puţin 15 salariaţi din aceeaşi ramură sau profesie, chiar dacă 
munca era prestată pentru angajatori diferiţi25, Legea dialogului social elimină 
posibilitatea ca un sindicat să fie alcătuit din salariaţi încadraţi la unităţi diferite, 
impunând condiţia minimă a asocierii unui număr de 15 salariaţi din aceeaşi unitate 
(art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2011). O excepție de neconstituționalitate a fost 
ridicată pe acest subiect de către Avocatul Poporului, arătându-se că „libertatea 
sindicală este afectată prin impunerea unui număr minim de membri pentru 
constituirea unui sindicat prin raportare la aceeași unitate, în condițiile în care 
statisticile arată că mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 
26 de salariați, în timp ce în comerț a fost de circa 5 salariați. Ca atare, acest număr 
apare ca excesiv și reprezintă o piedică pentru angajații din întreprinderile mici și 
mijlocii de a-și face un sindicat, având în vedere și faptul că libertatea salariaților 
de a da naștere unui sindicat este un drept garantat inclusiv de norma 
                                                 

20 Wilson și Palmer c. Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cererea  
nr. 30668/96. 

21 În cauza Demir și Baykara c. Turciei, cererea nr. 34503/97. 
22 Pentru un examen al evoluției jurisprudenței CEDO din acest punct de vedere, a se vedea  

V. Mantouvalou, op. cit., p. 160 și urm. 
23 Cererea nr. 47335/06. Pentru detalii, a se vedea B. Selejan-Guțan, Protecția europeană a 

drepturilor omului, Ed. Hamangiu, București, 2018, p. 235. 
24 Republicată în „Monitorul Oficial”, Partea I nr. 625 din 31 august 2012. 
25 În condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, astfel cum a fost modificată în 2015, 

constituirea unui partid politic este astăzi clar mai ușoară decât a unui sindicat. 
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internațională, neputând fi subordonată unor elemente de natură să limiteze 
exercitarea sa”. În susținerea excepției de neconstituționalitate au fost invocate 
normele constituționale ale art. 20 referitor la tratatele internaționale privind 
drepturile omului, ale art. 40 alin. (1) referitoare la dreptul de asociere și ale art. 53 
alin. (2) cu referire la principiul proporționalității, precum și dispozițiile art. 2, 7 și 
8 pct. 2 din Convenția nr. 87/1948 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului 
sindical, ale art. 5 din Carta Socială Europeană, revizuită, ale art. 11 din Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și jurisprudența 
CEDO în ceea ce privește dreptul de asociere, respectiv Hotărârea din 10 iulie 
1998, pronunțată în Cauza Sidiropoulos și alții împotriva Greciei, Hotărârea din  
1 februarie 2002, pronunțată în Cauza Stankov și Organizația Macedoneană Unită 
Ilinden împotriva Bulgariei, și Hotărârea din 17 februarie 2004, pronunțată în 
Cauza Gorzelink și alții împotriva Poloniei. 

Prin raportare la criticile de neconstituționalitate formulate, Curtea a avut 
așadar de analizat, cumulativ, două chestiuni pretins neconstituționale prin 
caracterul lor excesiv:  

1) condiția numerică, și anume numărul minim de 15 angajați necesar pentru 
constituirea unui sindicat și  

2) condiția potrivit căreia cei minimum 15 angajați trebuie să fie din aceeași 
unitate angajatoare. 

Cu alte cuvinte, Curtea a fost chemată să examineze dacă cele două condiții 
cumulative restrâng exercițiul dreptului de asociere.  

Cu privire la prima condiție, cea numerică, Curtea a arătat că „stabilirea 
numărului minim de membri constituanți se impune pentru a se asigura organizației 
sindicale constituite o reprezentativitate minimă în vederea desfășurării activităților 
specifice de apărare a drepturilor și intereselor membrilor săi.” Condiția a doua, 
potrivit căreia cei minimum 15 angajați trebuie să fie din aceeași unitate angajatoare 
a fost considerată justificată sub aspectul unității de interese ce trebuie să 
caracterizeze scopul înființării unui sindicat, „pentru că, în caz contrar, sindicatul nu 
ar mai contribui la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale 
economice și sociale ale membrilor lor, ci numai a unora dintre membrii lor.” 

Ca urmare, Curtea Constituțională nu a considerat necesară efectuarea 
testului de proporționalitate. Ea a respins excepția, arătând că „dreptul la asociere 
nu cunoaște o dimensionare concretă, sub aspectul numărului minimal de membri 
ce pot constitui un sindicat, astfel că nu se poate constata o restrângere a acestuia 
printr-un text legal ce impune un astfel de număr minimal, în condițiile în care 
legislația în vigoare prevede garanții suplimentare, alternative, prin care este 
asigurată protecția drepturilor, intereselor și libertăților angajaților care nu sunt 
membri ai unui sindicat. Așa fiind, dreptul protejat este menținut în continuare, fără 
a fi atins în substanța sa. (...) Legiuitorul național este singurul în măsură să 
dimensioneze, în concret, un atare element. Marja de apreciere de care dispune 
legiuitorul național este, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții 
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Europene a Drepturilor Omului, una limitată, esențial fiind însă ca prin măsurile 
legale reglementate acesta să asigure exercitarea, în concret, a drepturilor, 
libertăților și intereselor profesionale ale angajatorilor. Or, drepturile de natură 
sindicală ale angajaților, inclusiv ale celor din unități economice mai mici, care nu 
ating un număr de 15 salariați, sunt protejate prin mecanismul și garanțiile 
prevăzute de Legea nr. 62/2011”26. 

Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm că în practică, dubla condiționare 
impusă prin art. 3 alin. (2) face imposibilă constituirea un sindicat în întreprinderile 
mici27, care sunt majoritare în România. Practic, un salariat care își desfășoară 
activitatea într-o unitate cu mai puțin de 15 salariați nu are nicio posibilitate de 
exercitare a dreptului la asociere sindicală. Iar dacă își desfășoară activitatea într-o 
unitate cu peste 15 salariați, posibilitatea de exercitare a acestei libertăți este 
extrem de limitată.  

Este adevărat că nu există standarde obligatorii la nivel internațional, în 
sensul că nu se impune un număr minim de membri pentru constituirea unui 
sindicat, dar stabilirea acestuia prin reglementările naționale nu se poate face fără o 
corelare cu realitatea practică, socială, anume cu numărul real de unități cu un 
număr mic de salariați, care nu pot fi privați, sub acest motiv, de unul dintre 
drepturile consacrate de Convenția Europeană a drepturilor Omului. 

 
2.3. Jurisprudența instanțelor de drept al muncii 
Instanțele românești de drept al muncii au fost inițial precaute în 

fundamentarea soluțiilor în mod direct pe izvoare de drepturi ale omului; ele s-au 
sprijinit, în principal, pe dispoziții ale legislației muncii care preiau dispoziții de 
protecție a drepturilor omului. Dar, cu timpul, unele dintre drepturile omului, între 
care, în mod notabil, dreptul la demnitate în muncă, au început să fie invocate 
adesea. Întâlnim soluții jurisprudențiale în care referirea la drepturile omului nu se 
face în plan pur abstract sau teoretic, ci tocmai pentru a coborî în concret 
posibilitatea exercitării drepturilor lucrătorului.  

Atât în jurisprudența românească, cât și în cea străină, se admite că drepturile 
și libertățile consacrate de Declarația Universală a Drepturilor Omului sau de 
Convenția europeană a drepturilor omului își găsesc deplină aplicare în cauze de 
dreptul muncii, privind, de pildă: 
                                                 

26 Decizia nr. 62/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a 
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în „Monitorul Oficial”, 
Partea I nr. 379 din 15 mai 2019. 

27 De altfel, această problemă a fost anticipată în „Protocolul de comentarii tehnice cu privire 
la proiectul de cod al muncii şi proiectul de lege privind dialogul social în România” (2011). Biroul a 
recomandat ca „această cerinţă privind necesitatea existenţei a 15 salariaţi pentru înfiinţarea unui 
sindicat la nivel de întreprindere să fie evaluată având în vedere caracterul predominant al micilor 
întreprinderi de pe piaţa muncii  pentru a se asigura că nu se va pune astfel o piedică la înfiinţarea de 
sindicate pentru un segment important de întreprinderi”. Potrivit Institutului Naţional de Statistică 
(INS), ponderea companiilor cu mai puţin de 10 salariaţi în totalul companiilor active din industrie, 
construcţii, comerţ şi servicii de piaţă din România depăşeşte 80%. 
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– verificarea aptitudinilor la angajare. Angajatorul nu ar putea adresa 
salariatului, la angajare, întrebări indiscrete și fără finalitate în verificarea 
atribuțiilor profesionale28. Interdicția testelor de graviditate la angajare29 poate fi 
citită în aceeași cheie (art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului – 
dreptul la respectarea vieții private și de familie – și art. 12 din Declarația 
Universală a Drepturilor Omului); 

– informatizarea bazelor de date și protecția informațiilor personale. Ca 
urmare a separării dintre viața personală și cea profesională, prerogativele 
manageriale nu pot impieta asupra vieții private (art. 8 din Convenția europeană a 
drepturilor omului – dreptul la respectarea vieții private și de familie). Tot astfel, a 
fost privită din perspectiva dreptului la viață privată posibilitatea angajatorului de 
monitorizare a corespondenței electronice30 sau de monitorizare video a activității 
salariatului31; 

– decizia de modificare unilaterală a contractului sub aspectul locului muncii 
(prin delegare, detașare) – care nu ar putea restricționa libertatea personală, 
constrângând salariatul să-și modifice viața și punându-i în joc dreptul la viață 
privată și dreptul la viață de familie32 (art. 8 din Convenția europeană a drepturilor 
omului – dreptul la respectarea vieții private și de familie). Spre exemplu, 
Tribunalul București s-a pronunțat cu privire la detașarea unui arhitect peisagist 
dintr-o companie bucureșteană la o unitate din Caracal. Salariatul a refuzat 
detașarea invocând motive personale, și anume faptul că distanța și locația orașului 
vor împiedica menținerea relațiilor normale cu familia, „impedimente ce nu vor 
permite creșterea și dezvoltarea normală a copilului”. Tribunalul a socotit aceste 
motive ca fiind justificate, anulând actul de detașare, care ar fi fost de natură să 
afecteze dreptul la viață de familie al salariatului33; 

– deciziile manageriale, care nu ar putea avea caracter discriminatoriu34 (art. 
14 din Convenția europeană a drepturilor omului – interzicerea discriminării). De 
altfel, trebuie arătat că modificări legislative recente, intervenite în cuprinsul 

                                                 
28 Codul român al muncii prevede în art. 29 alin. (3) că „informațiile cerute, sub orice formă, 

de către angajator persoanei care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu 
pot avea alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și 
aptitudinile profesionale”. Legiuitorul nostru adaugă în alin. (4) că „angajatorul poate cere informații 
în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii săi angajatori, dar numai cu privire la 
activitățile îndeplinite și la durata angajării și numai cu încunoștințarea prealabilă a celui în cauză”. 

29 Art. 27 alin. (4) din Codul român al muncii.  
30 Cauza Bărbulescu c. României, cererea nr. 61496/08. Pentru dezvoltări, R. Dimitriu, Viața 

privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program, în RRDP nr. 4/2017, p. 19–35. 
31 Cauza Antović și Mirković c. Muntenegrului, cererea nr. 70838/13. 
32 P. Adam, L’individualisation du droit du travail. Essai sur la réhabilitation juridique du 

salarié-individu, LGDJ, 2005, p. 150–157. Și în dreptul nostru, art. 46 alin. (3) din Codul muncii, care 
permite refuzul detașării pentru motive personale temeinice, ar putea fi circumscris aceleiași sfere.   

33 Tribunalul București, sent. civ. nr. 721 din 26 ianuarie 2015, http://www.rolii.ro 
34 O temă pe care am analizat-o în Dreptul muncii. Anxietăți ale prezentului, Ed. Rentrop și 

Straton. 2016, p. 338–365. 
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Codului muncii35, ca și al Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea 
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare36, au adus cu sine o reconfugurare 
a discriminării în câmpul raporturilor de muncă, lăsând jurisprudenței un spațiu 
mult mai larg de manevră în ceea ce privește identificarea și sancționarea 
conduitelor discriminatorii. Este de presupus că problematica discriminării va intra 
tot mai mult în atenția instanțelor de drept al muncii, ca efect al acestor modificări; 

– hărțuirea morală la locul de muncă. Legea nr. 151/2020 a modificat Codul 
muncii introducând, între altele, conceptul de „hărțuire morală la locul de muncă”, 
pe care îl definește ca fiind orice comportament care, prin caracterul său sistematic, 
poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau 
grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. Mai 
mult, stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de 
muncă. Instanțele au apreciat însă că „prima condiție pentru a ne afla în fața unei 
hărțuiri morale la locul de muncă (particularizare în raport cu raporturile de muncă 
existente între părți) se referă la existența unor comportamente, a unui limbaj, a 
unor acte, gesturi sau înscrisuri, care să aibă o anumită durată, repetate sau 
sistematice, ceea ce presupune că hărțuirea morală trebuie înțeleasă ca un proces 
care presupune derularea în timp, prin existența unor acțiuni repetate sau continue 
și care sunt intenționate”37; 

– verificarea alcoolemiei salariaților sau a consumului de substanțe narcotice 
de către aceștia, care nu ar putea fi efectuate în modalități de natură să afecteze 
demnitatea persoanei38 (art. 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului – 
dreptul la demnitate); 
                                                 

35 Prin Legea nr. 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul 
muncii, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 658 din 24 iulie 2020.   

Între altele, noua lege introduce în spațiul legislativ o construcție pretoriană: discriminarea prin 
asociere. Ea este definită ca fiind „orice act sau faptă de discriminare săvârșit(ă) împotriva unei persoane 
care, deși nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor de discriminare, este 
asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparținând unei astfel de categorii de 
persoane”. Conceptul în sine a fost elaborat inițial de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în 
cauza Cauza C-303/06 Coleman, în care s-a pus problema discriminării mamei unui copil cu dizabilități, 
care a fost tratată mai puțin favorabil la locul de muncă decât celelalte mame. Discriminare prin asociere 
constituie și conduita discriminatorie a angajatorului în raport cu soția liderului de sindicat. Deși aceasta 
nu este în mod direct protejată de legislația împotriva discriminării sindicale, ar putea fi totuși afectată de 
o conduit dezavantajoasă, din cauza raporturilor sale de familie. 

36 Republicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014, 
modificată recent prin Legea nr. 167/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr. 137/2000 pentru prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru 
completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I,  
nr. 713 din 7 august 2020. 

37 Curtea de Apel Cluj, Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, Hotărârea  
nr. 1439/2020 din 14 decembrie 2020, http://rolii.ro/hotarari/5fe553dee49009b01a000031 

38 Testarea aleatorie a salariaților pentru consum de alcool și droguri, fără existența vreunui 
motiv rezonabil de suspiciune, este considerată de mulți autori ca afectând demnitatea acestora. 
Pentru analiza subiectului în dreptul comparat, a se vedea Organizația Internațională a Muncii, 
Conditions of work digest, vol. 12, nr. 2/1993: Workers’ privacy, Part III: Testing in the workplace. 
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– o serie de fapte considerate abateri disciplinare. Se pot include aici luările de 
poziție și declarațiile publice ale salariaților, analizate prin prisma libertății de 
exprimare a salariatului în întreprindere sau în exteriorul acesteia (art. 10 din 
Convenția europeană a drepturilor omului – libertatea de exprimare). Și tot în această 
sferă intră protecția avertizorilor39. De fapt, libertatea de expresie a salariatului este 
revizitată de fiecare dată când se pune problema sancționării pentru abateri săvârșite 
în timpul liber, de natură a afecta imaginea ori poziția publică a angajatorului. 
Separarea vieții private de cea profesională este dificilă, deoarece aceste dimensiuni 
interferează40, dar menirea instanței ar trebui să fie, de fiecare dată, prezervarea unei 
resurse de libertate privată, chiar și în executarea raporturilor de muncă; 

– nulitatea concedierii. Concedierea și circumstanțele în care aceasta este 
dispusă, după cum și modalitatea de executare a hotărârii judecătorești privind 
reintegrarea pot face obiectul unei analize prin prisma dreptului la demnitate în 
muncă. S-a decis, de exemplu, că ar constitui o afectare a dreptului la demnitate în 
muncă împrejurarea în care angajata este dată afară din unitate, sub escorta a 3 
persoane, în fața foștilor subordonați41 sau că emiterea unor decizii succesive de 
concediere, imediat ulterior reintegrării ca urmare a unei hotărâri judecătorești, 
dublată de incertitudinea în care s-a aflat salariata în tot acest timp, constituie o 
atingere adusă imaginii și demnității salariatei42. 

Tot astfel, într-o speță care privea concedierea pentru necorespundere 
profesională a unui profesor de religie pentru motivul că acesta nu primise 
binecuvântarea chiriarhului (deși absența sau retragerea binecuvântării ar fi putut 
atrage doar, eventual, o încetare de drept a contractului), instanța a statuat: 
„Demnitatea în muncă nu este și nu trebuie să rămână doar un principiu enunțat în 
Codul muncii, o formă fără fond, ci trebuie să cunoască o aplicabilitate practică, 
iar, prin modalitatea în care apelantul a procedat în cazul reclamantei, mecanic, 
fără filtrul oricărei minime rațiuni juridice și, mai ales, faptice, necesitatea 
respectării demnității în muncă a fost grav nesocotită”43; 
                                                 

39 Cu privire la relația dintre protecția avertizorilor și libertatea de expresie, ca drept al omului, 
W. Vandekerckhove, Freedom of expression as the “broken promise” of whistleblower protection, în La 
Revue des droits de l’homme [Online], nr. 10/2016. Protecția avertizorilor este asigurată, la noi, prin 
Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte 
unități care semnalează încălcări ale legii, publicată în M. Of. nr. 1214 din 17 decembrie 2004. Deși 
legea nu protejează expres avertizorii din unitățile private, instanțele românești extind uneori și la acești 
protecția, citită implicit în cheia libertății de expresie. A se vedea, spre exemplu, C. Ap. București, s. a 
VII-a confl. mun. asig. soc., dec. nr. 1562/2019 (sursa: https://lege5.ro): „Practic, sub paravanul 
obligației de fidelitate, angajatorul îi reproșează fostului angajat faptul că a sesizat organele cu atribuții 
de control, aducând la cunoștință neregulile existente în cadrul societății, despre care a luat la cunoștință 
în exercitarea atribuțiilor de serviciu”. Fapta nu a fost considerată abatere disciplinară. 

40 P. Adam, op. cit., p. 84. 
41 Curtea de Apel Cluj, s. civ., mun, asig. soc., min. și fam., dec. nr. 1283/2006, în Buletinul 

jurisprudenței 2006, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007 
42 Curtea de Apel București, s. a VII-a confl. mun. asig. soc., dec. nr. 7047/2009, disponibilă 

pe http://legeaz.net. 
43 Curtea de Apel București, dec. civ. nr. 4322/2016, disponibilă pe portal.just.ro. 
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– acordarea de daune morale în cazul în care se constată încălcarea demnității 
în muncă44. Spre exemplu, s-a decis45 anularea concedierii și acordarea de daune 
morale pe considerente aflate la intersecția dreptului muncii cu drepturile omului. 
În speță, salariatul pierduse un braț chiar în procesul muncii, fiind apoi transferat 
pe un alt loc de muncă, unde i s-a reproșat „lipsei eficienței și de experiență în 
procesul de ambalare”. În cauză, handicapul – amputația brațului – fiind dobândit 
în perioada relațiilor de muncă cu aceeași societate, atrăsese obligația legală, 
potrivit recomandărilor medicului de medicina muncii, de asigurare a unui loc de 
muncă corespunzător. Angajatorul i-a schimbat însă locul de muncă deținut după 
producerea accidentului, adaptat handicapului, și l-a trecut pe un alt loc de muncă, 
iar după aproximativ o jumătate de an l-a concediat, afirmând că au fost avute în 
vedere criterii de aptitudini și competențe profesionale. Or, a apreciat instanța, 
„chiar această susținere, referitoare la aptitudinile și competentele profesionale ale 
apelantului (persoană cu deficiență funcțională accentuată), precum și concedierea 
nelegală sunt de natură, în cazul său, să-i producă o traumă psihică, un prejudiciu 
moral. Trauma fizică suferită cu ani în urma în cadrul aceleiași societăți a fost 
folosită de angajator în invocarea lipsei aptitudinilor salariatului, punându-l într-o 
situație de inferioritate în raport cu alți salariați”. Instanța a acordat, ca urmare, 
daune morale46. 

 
3. Concluzii 
Literatura juridică este extrem de împărțită, atunci când se pune problema 

interferenței între dreptul muncii și drepturile omului. Unii autori văd aici un 
pericol, pentru ambele ramuri de drept. Într-adevăr, persistă o anumită temere în 
rândul autorilor de drept al muncii privind efectele concrete ale apropierii celor 
două sfere: pătrunderea abordărilor de protecție a drepturilor omului pe tărâmul 
dreptului muncii s-ar produce în detrimentul acestuia din urmă.  

Dar această optică tinde să se schimbe.  
Dreptul muncii nu are cum să încapă în cutia strâmtă a simplului contract 

oneros, în baza căruia una dintre părți muncește, în timp ce cealaltă o plătește. 
Freedland și Kountouris au văzut în demnitate fundamentul dreptului muncii47. 
Amartya Sen, dimpotrivă, accentua libertatea ca fundament (și deopotrivă, destinație) 
a relației de muncă48. Oricum ar fi însă, cele mai multe dintre drepturile lucrătorului 
                                                 

44 Cu privire la acordarea daunelor morale de către instanțele de drept al muncii, a se vedea și  
M. Gheorghe, Câteva considerații referitoare la reglementarea și acordarea daunelor morale în 
raportul de muncă, în „Forme ale răspunderii juridice aplicabile în dreptul muncii” (coord. M. Țichindelean, 
M. Gheorghe), Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 70–76. 

45 Curtea de Apel Pitești – secția I civilă, Hotărârea nr. 71/2016 (www.lege5.ro) 
46 A se vedea și R. Dimitriu, Un pas în afara contractualismului..., op. cit., p. 137–139. 
47 M. Freedland and N. Kountouris, The Legal Construction of Personal Work Relations, 

Oxford University Press, 2011. 
48 În condițiile în care, pentru o mare parte a populaţiei, singura înzestrare care are importanţă 

este puterea de muncă, după cum arăta Amartya Sen, laureat al premiului Nobel, în Dezvoltarea ca 
libertate, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 210.  
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reprezintă în esență valorizări ale drepturilor omului, pe formatul specific raporturilor 
de muncă. Cu atât mai mult, atunci când ieșim din paradigma contractului de muncă, 
lucrătorul ce nu mai benficiază de protecția oferită de legislația muncii poate 
îndepăra riscul de exploatare prin invocarea drepturilor omului. 

Un rol important este jucat din această perspectivă și de jurisprudență; în timp, 
instanțele de drept al muncii au început să ia în considerare, în deciziile lor, drepturile 
lucrătorului din perspectiva drepturilor omului. S-a observat, astfel, că lucrătorul-
cetățean, ca titular al drepturilor fundamentale ale omului, poate revendica, pe acest 
fundament, chiar și drepturi specifice, altminteri, raporturilor de muncă.  

Realitatea este că drepturile omului au îmbogățit figura salariatului-individ, 
prin alimentarea ordinii juridice de către drepturile și libertățile persoanei umane. 
Curtea Constituțională este încă ezitantă în a valorifica perspectiva drepturilor 
omului în deciziile sale privind drepturi consacrate de legislația muncii, dar 
instanțele de dreptul muncii au început să invoce curent perspectiva protecției 
lucrătorului nu numai ca parte contractantă, ci propriu-zis ca persoană. 
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Abstract: The Supreme Court of Romania has at its disposal a procedure whereby it can give 
a decision to unify the domestic case-law, namely the appeal in the interest of the law. The study 
examines all appeals in the interest of the law, from 2003 to the present. Typologies of the application 
of European Union law are taken into account, highlighting decisions in which the interpretation of 
the legal rules in the new codes in civil and criminal matters was taken into account. Appeals in the 
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Contextul analizei 
Subiectul contribuției Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și a Curții 

Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene (UE) în 
România este actual având în vedere rolul celor două instanțe în sistemul românesc 
de drept, așadar se justifică pe deplin o dezbatere științifică cu privire la aceste 
aspecte. În prezentul studiu vom avea în vedere doar contribuția ICCJ, având drept 
obiect de cercetare recursurile în interesul legii și hotărârile preliminare prin 
raportare la dreptul Uniunii Europene. Studiul va trebui completat prin analiza (1) 
aplicării legislației secundare și a tratatelor, (2) aplicarea CDFUE, (3) trimiterile 
preliminare sau refuzul formulării cererii de decizie preliminară la Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene și, desigur, același tratament de analiză să fie acordat și 
(4) hotărârilor preliminarii1. 
                                                 

∗ Daniel-Mihail Şandru este CS I, a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European 
al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Poate fi 
contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro, pagina web: www.mihaisandru.ro  

1 Materialul a fost pregătit pentru Sesiunea anuală de comunicări științifice „Rolul Curții 
Constituționale și al Înaltei Curți de Casație și Justiție în configurarea dreptului românesc după 
intrarea în vigoare a noilor coduri”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române, 24–25 septembrie 2020. 
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În primul rând vom sublinia specificitatea Înaltei Curți de Casație și Justiție, 
autoritate jurisdicțională. Înalta Curte de Casație și Justiție2 este instanța supremă 
română și „asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte 
instanţe judecătoreşti” (art. 19 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificări și completări). ÎCCJ are două instrumente 
principale directe de realizare a acestui deziderat: recursul în interesul legii3 și 
hotărârile preliminare4. Un instrument indirect este cel al pronunțării deciziilor în 
cadrul procedurilor ordinare și extraordinare în care este sesizată cu soluționarea 
unor cauze. În acest din urmă caz, obligativitatea respectării deciziei ICCJ este 
indirectă, având în vedere că în sistemul român de drept hotărârile instanțelor nu 
constituie izvor de drept. În preambulul Legii nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară se subliniază că finalitatea acestei reglementări o reprezintă „asigurarea 
respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute”, între 
altele în documente internaționale „Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii 
Europene5, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării”. 
Primul dintre scopurile subliniate de preambul este acela al respectării drepturilor 
omului iar al doilea considerent se referă la „asigurarea respectării dreptului la un 
proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod 
imparţial şi independent de orice influenţe extranee.” În al doilea rând, din punctul 
de vedere al metodologiei de cercetare, am utilizat site-ul web instituției, dar și 
bibliografia relevantă. În al treilea rând, trebuie să menționăm că în privința Curții 
Constituționale există bibliografie relevantă, care poate fi utilizată cu succes într-o 

                                                 
2 Mircea Duțu, Istoria Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, Ed. Universul Juridic, 

2012, p. 455 și urm., în special, p. 469–471, dedicate „conexiunilor cu Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului” respectiv „legăturilor cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene”. Mircea Duțu, 
Andrei Duțu, Dreptul contenciosului european, Editura „Universul Juridic”, București, 2010, p. 111 
și urm.; A se vedea și: Rețeaua judiciară a UE – [site Curtea de Justiție] https://curia.europa.eu/jcms/ 
jcms/p1_2170123 

3 Recursurile în interesul legii sunt disponibile la adresa: http://www.scj.ro/1260/Dosare-
recursuri-in-interesul-legii; pentru căutarea cronologică, a se vedea http://www.scj.ro/1302/Recursuri-
in-interesul-legii-Cautare-rapida-pe-ani 

4 Diferența dintre hotărâre preliminară și recursul în intresul legii: Paul Pop, Diana Grosu, 
Mijloace procedurale prevăzute pentru unificarea practicii instanțelor judecătorești în lumina 
prevederilor Noului Cod de procedură civilă, „Revista Română de Drept Privat” nr. 3/2011, p. 112–119; 
Șerban Beligrădeanu, Reflecții critice cu privire la caracterul vădit dăunător bunului mers al justiției al 
reglementării în noul Cod de procedură civilă a posibilității sesizării de către anumite instanțe 
judecătorești a Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept, „Dreptul” nr. 3/2013, p. 108–115; Marian Nicolae, Recursul în 
interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către Înalta Curte de Casație și 
Justiție în lumina noului Cod de procedură civilă, revista „Dreptul” nr. 2/2014, p. 49–73. 

5 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, JO, C 326, 26 octombrie 2012. 
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cercetare având același obiect6. Curtea Constituțională a României a aplicat dreptul 
Uniunii Europene în soluțiile pe care le-a pronunțat în decizii, avize și hotărâri în 
cadrul unor excepții de neconstituționalitate, obiecții de consituționalitate, controlul 
anterior promulgării precum și în celelalte domenii de competența sa. Dragoș 
Călin, în volumul de jurisprudență, citat anterior realizează o tipologie generală a 
aplicării dreptului Uniunii Europene: raporturile dintre ordinea juridică națională și 
aceea a Uniunii Europene; procedura trimiterii preliminare la Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene; utilizarea unei norme de drept al Uniunii Europene în cadrul 
controlului de constituționalitate; aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene; transpunerea directivelor în dreptul intern; invocarea 
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în motivarea deciziilor; remedii 
procesuale în cazul încălcării dreptului Uniunii Europene; participarea României la 
procesele decizionale ale Uniunii Europene; mecanismul de cooperare și verificare 
a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de 
referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva 
corupției; cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii Europene. 

 
Recursuri în interesul legii și drept UE 
Recursul în interesul legii este o procedură reglementată în principal de art. 

97, 514–518 din Codul de procedură civilă și art. 471–4741 din Codul de 
procedură penală. Potrivit art. 514 Cpc „pentru a se asigura interpretarea şi 
aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoreşti, procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea 
ministrului justiţiei, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului au 
îndatorirea să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra 
problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.” Iar 
potrivit art. 516 alin. 7 „Raportul va cuprinde soluţiile diferite date problemei de 
drept şi argumentele pe care se fundamentează, jurisprudenţa relevantă a Curţii 
Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului sau a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene, dacă este cazul, doctrina în materie, precum şi opinia 
                                                 

6 Dragoș Călin, Dialogul dintre Tribunalele Constituționale și Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, Ed. Universitară, 2018; Curtea Constituțională a României și dreptul Uniunii Europene. 
Culegere de jurisprudență, 2014; Irina Alexe, Situaţia extraordinară – temei sau pretext pentru 
puterea executivă de a reglementa în domenii rezervate legii?, în vol. Emil Bălan, Cristi Iftene, 
Marius Văcărelu (coord.), Administraţia publică în situaţii de criză, Wolters Kluwer, 2015, p. 128–
135, disponibil la adresa https://ssrn.com/abstract=2884090; Irina Alexe, Constantin-Mihai Banu, 
Transpunerea directivei prin Ordonanţă de Urgenţă. Exemple recente din dreptul român si aspecte 
comparate în vol. Daniel-Mihail Șandru, Constantin-Mihai Banu, Dragoș Călin (coord.), Directiva – 
act de dreptul Uniunii Europene – și dreptul român, Ed. Universitară, 2014, p. 132–173 disponibil la 
adresa https://ssrn.com/abstract=2932828; Marieta Safta, Controlul de constituţionalitate al legii de 
transpunere a directivei, RRDE, nr. 2/2015, p. 62–83.  
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specialiştilor consultaţi.” Cu privire la efectele deciziei, C.p.c. arată că „dezlegarea 
dată problemelor de drept judecate este obligatorie de la data publicării deciziei în 
„Monitorul Oficial al României”, Partea I” (art. 517 alin. 4). Dispoziții similare 
sunt în Codul de procedură penală. 

Analiza cronologică a recursurilor în interesul legii (RIL) 
În 2020 din cele 10 recursuri admise în două se invocă și se aplică 

jurisprudența CCR și CEDO dar fără nicio trimitere la Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene ori dreptul Uniunii Europene, în unul din cele două recursuri respinse se 
pune o problemă interesantă, privind interpretarea neunitară a unei legi care 
transpune o directivă. 

Astfel, Curtea de Apel Brașov7 a sesizat interpretarea diferită a normelor din 
art. 4 alin (1) și (4) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu completările ulterioare. 
În punctul de vedere al Ministerului Public s-a arătat că pornind de la premisa că 
„pentru a stabili dacă clauzele care reglementează valoarea comisionului de 
întocmire/analiză dosar sau de gestionare/administrare a creditului sunt sau nu 
sunt incluse în noţiunea de „obiect principal al contractului", respectiv în aceea de 
„preţ al contractului", trebuie să se apeleze la interpretarea contractului de credit 
în lumina regulilor instituite de dispoziţiile art. 1.266-1.269 din Codul civil”. Dar 
pentru a realiza acest lucru, ar trebui avută în vedere voința nemijlocită a părților, 
ceea ce nu poate face acest instrument de unificare a interpretării legii. Mai mult se 
arată că „C.J.U.E. a arătat că revine instanţei naţionale sarcina de a analiza, de la 
caz la caz, dacă o clauză este sau nu clară şi inteligibilă pentru consumator, 
oferindu-se criterii pe care instanţele naţionale să le aibă în vedere, necesitatea sau 
lipsa necesităţii detalierii operaţiunilor efectuate în contul comisionului 
reprezentând o chestiune analizată de către instanţa naţională în funcţie de situaţia 
particulară a consumatorului şi în funcţie de modalitatea concretă de redactare a 
clauzei”. Apoi este citată cauza „Gyula Kiss”8 precum și unele considerații din 
această cauză. Instanța supremă reține atât că în practica acestei instanțe se aplică 
cauza menționată anterior, dar și la pct. VIII din RIL instanța subliniază „Prin 
hotărârea pronunţată de C.J.U.E. în Cauza C-621/17 – Gyula Kiss/CIB Bank s-au 
stabilit următoarele:” (în continuare fiind citat dispozitivul hotărârii). Prin raportul 
asupra sesizării s-a arătat că aceasta „nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate 
prevăzute de art. 515 din Codul de procedură civilă.” 
                                                 

7 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 10/2020 din 
06.04.2020 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi alin. (6) din Legea  
nr. 193/2000, http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&custom 
Query%5B0%5D.Value=162463 

8 De fapt cauza are denumirea Kiss și CIB Bank, C-621/17, hotărârea din 3 octombrie 2019, 
ECLI:EU:C:2019:820 
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Instanța supremă face o precizare fundamentală pentru orice fel de recurs în 
interesul legii care ar face un eventual concurs formulării unei cereri de decizie 
preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene: 

„Este deosebit de important de precizat faptul că toate aceste acte normative 
din domeniul protecţiei consumatorului, chiar şi cele anterioare momentului în 
care România a devenit membru al Uniunii Europene, au fost adoptate pentru 
implementarea şi, ulterior aderării, pentru transpunerea unor directive. Astfel, 
inclusiv Legea nr. 193/2000, ale cărei dispoziţii se solicită a fi interpretate pe 
calea prezentului recurs în interesul legii, este un act normativ care transpune 
Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive din 
contractele încheiate cu consumatorii, în îndeplinirea obligaţiei de transpunere 
integrală a acquis-ului comunitar în legislaţia românească până la momentul 
aderării. Consecinţa acestui fapt este aceea că interpretarea acestei legi se impune 
a fi făcută prin filtrul Directivei 93/13 şi al jurisprudenţei C.J.U.E. în materie.” În 
expresia „interpretarea acestei legi se impune a fi făcută prin filtrul (..) directivei 
și a jurisprudenței CJUE” „filtrul” înseamnă că instanța supremă, chiar dacă nu 
soluționează un litigiu, și în consecință, ea însăși, în soluționarea recursului în 
interesul legii nu poate formula o cerere de decizie preliminară, dar având în vedere 
dispozițiile tratatelor precum și ale art. 148 din Constituția României este obligată 
să aplice dreptul UE. Apoi, instanța analizează pe rând cele patru capete de cerere 
din recursul în interesul legii, pe care nu le vom dezvolta în prezentul material, dar, 
vom sublinia că face distincții importante referitoare la conceptele autonome în 
dreptul Uniunii9 și sunt citate hotărâri relevante din materia clauzelor abuzive, 
concluzia fiind că „noţiunea de drept pretins aplicată neunitar de instanţele 
naţionale a făcut obiectul interpretării realizate de C.J.U.E., în exercitarea 
competenţei pe care i-o conferă articolul 267 din T.F.U.E., iar această interpretare 
nu trimite la o examinare abstractă a parametrilor care definesc un anumit contract 
în dreptul naţional, examinare ce ar putea fi calificată ca fiind chestiune de drept 
compatibilă cu procedura recursului în interesul legii. Dimpotrivă, se recomandă o 
examinare exhaustivă şi concretă a conţinutului contractului, precum şi a 
ansamblului împrejurărilor de fapt şi de drept ce au însoţit încheierea unui anumit 
contract.” (pct. 54) Și celelalte trei aspecte analizate, instanța rezumă, face 
trimitere, argumentează și detaliază interpretarea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, astfel încât concluzia generală a fost a aprecierii că „pe calea recursului 
în interesul legii, nu este posibil a se stabili o concluzie general valabilă privind 
corecta aplicare şi interpretare de către instanţele române a art. 4 alin. (1) şi art. 4 
alin. (6) din Legea nr. 193/2000 în litigiile în care se analizează caracterul abuziv al 
clauzelor privind comisioanele de întocmire/analiză dosar şi de 
gestionare/administrare a creditului”, de natură a asigura unificarea practicii 
                                                 

9 Este citată cauza Fish Legal și Shirley, C-279/12, hotărârea din 19 decembrie 2013, 
ECLI:EU:C:2013:853. 
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judiciare şi având aptitudinea de a fi aplicată în fiecare cauză aflată pe rolul 
instanţelor, întrucât statuarea implică aprecierea probelor, a circumstanţelor 
corespunzătoare fiecărei pricini, ceea ce ţine exclusiv de aplicarea legii.” (pct. 79) 

 
În 2019, din 28 de recursuri în interesul legii admise, putem reține 

următoarele situații de tipologie a interpretării și aplicării dreptului UE: 
– s-a făcut referire la legislația UE, și în special la efectul direct al 

directivelor, precum și la jurisprudența CJUE în această materie10, 
–  utilizarea interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene dintr-o 

întrebare preliminară provenită de la o instanță din România11; 
–  legislație a UE și jurisprudența CJUE identificate în legătură cu decizia12; 
–  invocarea jurisprudenței CJUE cu privire la una dintre interpretările aflate 

în divergență13; 
În 2019, din 5 recursuri în interesul legii respinse, în niciunul nu s-a invocat, 

interpretat şi aplicat dreptul Uniunii Europene. 
În 2018 în cele 22 de recursuri în interesul legii au fost identificate 

următoarele situații: 
– recurs în interesul legii suspendat pentru că s-a formulat trimitere 

preliminară (cauza C-147/17, Sindicatul Familia Constanţa și alții14), hotărârea 
CJUE utilizată în decizia RIL15; 
                                                 

10 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 30/2019 din 
11.11.2019 cu privire la interpretarea şi aplicarea caracterului imperativ sau de recomandare al 
prevederilor H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, http://www.scj.ro/ 
1093/Detalii-urisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=156014 

11 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 9/2019 din 
11.03.2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea  
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, în 
sensul de a se stabili dacă activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de prospecţiuni geologice sau de 
exploatări în subteran este considerată activitate desfăşurată în „unitate minieră” şi poate fi încadrată 
în condiţii speciale de muncă, http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5 
D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=149462 

12 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 23/2019 din 
14.10.2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. a), b), e) şi f) şi art. 8 din 
O.G. nr. 85/2004 raportat la art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, 
art. 632 alin. (2), art. 272 din Codul de procedură civilă ori şi art. 5 din Legea nr. 455/2001, în sensul 
de a se stabili dacă poate constitui titlu executoriu contractul privind serviciile financiare încheiat la 
distanţă care nu cuprinde semnătura olografă sau semnătura electronică extinsă a debitorului, 
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=156022 

13 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 22/2019 din 
24.06.2019 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 554/2004 prin 
raportare la prevederile art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=153034 

14 C-147/17, Sindicatul Familia Constanţa și alții, hotărârea din 20 noiembrie 2018, 
ECLI:EU:C:2018:926. 
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În 2017 din 25 de recursuri a fost identificată o singură situație în care s-au 
realizat trimiteri la legislația UE, dar fără a influența decizia instanței16. 

În 2016 din 17 recursuri în interesul legi admise avem următoarea tipologie 
de referire la dreptul UE: 

– incidența și interpretarea unui regulament european17; 
– referire la importanta legislației și jurisprudenței UE18; 
– nota Agentului Guvernamental pentru CJUE19; 
Din cele 4 respinse atrage atenția Decizia nr. 15/201620 în care este invocată 

cauza Digital Ireland21. 
 
În 2015 am identificat mai multe recursuri în interesul legii în domeniul 

taxele auto22: 
                                                                                                                            

15 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 25/2018 din 
26.11.2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din H.G.  
nr. 679/2003 și art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004, respectiv dacă aceste dispoziții legale 
sunt derogatorii de la obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă în sensul art. 1 alin. 
(2), art. 144 și art. 149 din Codul muncii, http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?custom 
Query%5 B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=147233 

16 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 26/2017 din 
20.11.2017 privind dispoziţiile art. 86 din Codul de procedură penală http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=140171 

17 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 20/2016 din 
24.10.2016 cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 915 alin. (2) din Codul de procedură 
civilăhttp://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=132051 

18 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 18/2016 din 
17.10.2016 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2) din 
Legea nr. 71/2011, în ceea ce priveşte modul de stabilire a competenţei materiale procesuale a 
tribunalelor/secţiilor specializate, http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0% 
5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=133714 

19 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 5/2016 din 
16.05.2016 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea  
nr. 76/2008 http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&custom 
Query% 5B0%5D.Value=129119 

20 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 15/2016 din 
26.09.2016 privind dispoziţiile art. 12 indice 1 din Legea nr. 506/2004, http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=131540 

21 Cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland și Seitlinger și alții, 
hotărârea din 8 aprilie 2014, ECLI:EU:C:2014:238. A se vedea: Camelia Stoica, Marieta Safta, 
Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene 
privind furnizarea de servicii de comunicaţii, electronice accesibile publicului sau reţelelor de 
comunicaţii publice în legislaţia română, „Curierul judiciar”, nr.5/2010, p. 295–300 

22 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 14/2015 din 
22.06.2015 cu privire la natura juridică a dobânzilor acordate pentru sumele încasate cu titlu de taxă 
de primă înmatriculare, taxă de poluare pentru autovehicule şi taxă pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule, restituite prin hotărâri judecătoreşti şi cu privire la momentul de la care aceste 
dobânzi încep să curgă, http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key= 
id&customQuery%5B0%5D.Value=122513 
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– în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţiile băneşti, a 
dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţiile băneşti, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, a dispoziţiilor art. 
120 alin. (7) şi art. 124 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
dobânda care se acordă pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă 
înmatriculare, taxă pe poluare şi taxă pentru emisii poluante, restituite prin hotărâri 
judecătoreşti, este dobânda fiscală prevăzută de dispoziţiile art. 124 alin. (1) şi alin. 
(2) din Codul de procedură fiscală, coroborat cu dispoziţiile art. 120 alin. (7) din 
acelaşi act normativ; 

 – în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 994 din Codul civil din anul 
1864, ale art. 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, ale art. 124 alin. 
(1) şi art. 70 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, momentul 
de la care curge dobânda fiscală pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă 
înmatriculare, taxă pe poluare şi taxă pentru emisii poluante, restituite în temeiul 
hotărârilor judecătoreşti, este reprezentat de data plăţii acestor taxe. 

– trimiterea la legislația europeană23; 
Stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. 3 din 

Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările 
şi completările ulterioare, dreptul la despăgubiri recunoscut soţului (soţiei) sau 
persoanelor care se află în întreţinerea proprietarului ori conducătorului vehiculului 
asigurat, răspunzător de producerea accidentului, priveşte doar vătămările lor 
corporale, ca victime directe ale evenimentului rutier. 

– clauzele abuzive24; 
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea  

nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi 
consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, litigiile în care 
sunt implicate Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor/alte organe ale 
administraţiei publice şi băncile comerciale/profesioniştii, atunci când instanţa de 
                                                 

23 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 23/2015 din 
26.10.2015 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?custom 
Query%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=126166 

24 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 24/2015 din 
16.11.2015 cu privire la stabilirea instanţei competente funcţional/specializării secţiei sau a 
completului competent(e) să soluţioneze litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor şi băncile comerciale/profesioniştii, atunci când instanţa de judecată este 
sesizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în temeiul prevederilor art. 12 din 
Legea nr. 193/2000http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id& 
customQuery%5B0%5D.Value=126173 
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judecată este sesizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor/alte 
organe ale administraţiei publice, se soluţionează de secţiile civile/completele 
specializate în materie civilă (litigii cu profesionişti) din cadrul tribunalului. 

– interpretarea deciziei cadru25. 
„Sancţiunile/Interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare, 

pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene care 
au transpus Decizia 2008/909/JAI, al căror corespondent în legea penală română 
sunt pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de autorităţile 
judiciare române. 

Sancţiunile/Interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare, 
pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor care nu au transpus Decizia 
2008/909/JAI ori care nu sunt membre ale Uniunii Europene, al căror corespondent 
în legea penală română sunt pedepsele complementare/ accesorii, nu pot fi puse în 
executare de autorităţile judiciare române, în afară de cazul în care statul emitent 
solicită aceasta în mod expres.” 

În 2014 am identificat o singură referire la jurisprudența CJUE, din 7 recursuri 
admise și un recurs respins, avută în vedere ca exemplu, de aplicare mutatis 
mutandis26. 

„Nulitatea absolută a deciziei de concediere intervine, pentru nerespectarea 
procedurii legale, doar în cazurile expres prevăzute de legiuitor. 

Astfel, cu titlu de exemplu, în cazul concedierii disciplinare, măsura nu poate 
fi luată, potrivit art. 251 alin. (1) din Codul muncii, republicat, decât cu efectuarea 
cercetării prealabile, sub aceeaşi sancţiune. 

În sprijinul acestei interpretări şi aplicări raţionale a legii, care se opune unui 
formalism excesiv, pot fi aduse şi exemple rezultate din jurisprudenţa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 

Astfel, în cauzele C-253/96-C-258/96 Helmut Kampelmann ş.a. vs. 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, prin Hotărârea din 4 decembrie 1997, 
Curtea, interpretând, în lumina scopului reglementării, dispoziţiile art. 2 alin. (1) 
din Directiva nr. 91/533/CEE, care instituie obligaţia angajatorului de a aduce la 
                                                 

25 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 26/2015 din 
07.12.2015 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 în materia 
recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine în vederea executării lor în România, 
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5 
D.Value=126165 

26 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 8/2014 din 
08.12.2014 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, raportat la prevederile art. 76 lit. b) din acelaşi act normativ, referitor la nulitatea măsurii de 
concediere şi a deciziei de concediere în cazul neacordării de către angajator a preavizului cu durata 
minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii şi la condiţiile în care intervine nulitatea în cazul 
omisiunii indicării în cuprinsul deciziei de concediere a duratei preavizului acordat, 
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5 
D.Value=117500 
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cunoştinţa lucrătorului salariat căruia această directivă i se aplică elementele 
esenţiale ale contractului sau raportului de muncă, a reţinut că: „notificarea la care 
face referire art. 2 alin. (1) din Directiva Consiliului nr. 91/533/CEE din  
14 octombrie 1991 (...) se bucură de aceeaşi prezumţie în ceea ce priveşte 
corectitudinea care se ataşează în dreptul intern oricărui document similar întocmit 
de către angajator şi comunicat angajatului. Angajatorului trebuie să i se permită să 
facă dovada contrară, efectuând probe prin care să ateste că informaţiile din 
notificare nu sunt în întregime incorecte sau să demonstreze că sunt reale” (§35 al 
hotărârii prin care se răspunde la prima întrebare a instanţei germane). 

De asemenea, şi în Cauza C-350/99, Wolfgang Lange vs. Georg Schunemann 
GmbH, prin Hotărârea din 8 februarie 2001, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a 
statuat că "atunci când angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile conform Directivei 
nr. 91/533/CEE, de a furniza informaţii, directiva nu cere instanţelor naţionale să 
aplice ori să refuze aplicarea principiilor din dreptul naţional în conformitate cu care 
nu se poate încălca dreptul niciuneia dintre părţi de a administra probe asupra 
modului în care nu şi-au îndeplinit obligaţia de a furniza informaţiile”. 

Mutatis mutandis, pornind de la necesitatea aplicării raţionale a legii, prin 
raportare la principiul consensualităţii şi al bunei- credinţe, care trebuie să 
guverneze raporturile juridice de muncă, coroborat cu regula procedurală instituită 
prin art. 272 din Codul muncii, republicat, potrivit căreia, în conflictele de muncă, 
sarcina probei revine angajatorului, se apreciază că acestei părţi trebuie să i se 
recunoască posibilitatea de a dovedi, în litigiul declanşat prin contestaţia formulată 
de salariat împotriva deciziei de concediere, că, în procedura de concediere, dreptul 
la preavizul prevăzut de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, a fost 
respectat, acoperind, în această modalitate, lipsa din actul unilateral pe care l-a 
emis a menţiunii privind durata preavizului.” 

 
În 2013 din 21 de recursuri în interesul legii admise (și unul respins) am 

identificat o analiză din perspectiva27 Deciziei-cadru a Consiliului Uniunii 
Europene din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de 
plată, altele decât numerarul (2001/413/JAI) precum și trimiteri la jurisprudența 
CJUE28. 
                                                 

27 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 15/2013 din 
14.10.2013 privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 42 şi art. 46 din Legea nr. 161/2003, 
precum şi ale art. 24 şi art. 27 din Legea nr. 365/2002, http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86230 

28 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii Decizia nr. 17/2013 din 
18.11.2013 referitoare la aplicarea art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al 
României http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery 
%5B0%5D.Value=86231 
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În 2012 din 17 recursuri în interesul legii admise și 2 respinse am identificat 
o soluționare privind mandatul european de arestare29, trimiteri la dreptul UE30 și o 
decizie cu trimitere la mandatul european de arestare31. 

 
În 2011 din 27 de recursuri în interesul legii admise și 7 respinse, am 

identificat din nou problema recurentă a taxelor auto32, iar dintre cele respinse 
trimiterile la dreptul UE, în cauzele privind birourile vamale33. 

 
În 2010 din 8 recursuri în interesul legii admise și una respinsă am identificat 

analize ale instanței supreme referitoare la armonizarea dreptului național și 
transpunerea unor directive34. 

 
În 2009 din 26 de recursuri în interesul legii admise și 11 respinse avem o 

decizie privind cooperarea judiciară în materie penală35. 
                                                 

29 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii Decizia nr. 2/2012 din 
12.03.2012 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea  
nr. 302/2004 si ale art. 127 din Codul penal, http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?custom 
Query%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86237. Cu privire la mandat european de 
arestare, a se vedea: Laurenţiu Sorescu Cooperarea loială a autorităţilor judiciare în materia 
restrângerii libertăţii persoanei solicitate, RRDE, nr. 1/2019, p. 57 și urm. 

30 În interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 137 din Legea nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, stabilește că: În cazul în care printr-o 
hotărâre penală străină s-a dispus atât condamnarea la pedeapsa închisorii, cât și condamnarea la 
pedeapsa amenzii, instanţa de judecată sesizată în scopul recunoașterii hotărârii penale străine de 
condamnare în integralitatea ei și al transferării persoanei condamnate se pronunţă atât cu privire la 
transferarea persoanei condamnate în vederea executării pedepsei privative de libertate, cât și cu privire 
la executarea pedepsei amenzii aplicate prin hotărârea penală străină de condamnare. (ICCJ, Completul 
pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 3/2012 din 12.03.2012 privind interpretarea 
şi aplicarea unitară a dispozitiilor art. 137 din Legea nr. 302/2004 http:// www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86238) 

31 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 14/2012 din 
12.11.2012 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 152 din Codul de procedură 
penală, http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery 
%5B0%5D.Value=81562 

32 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 24/2011 din 
14.11.2011 privind interpretarea şi aplicarea unitară a unor dispoziţii legale cu referire la taxa de poluare, 
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0% 
5D.Value=81545 

33 ICCJ, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, Decizia nr. 21/2011 din 
17.10.2011 cu privire la măsura de siguranţă a confiscării speciale prevăzute de art. 118 alin. 1 lit. a) 
din Codul penal în cazul infracţiunii de contrabandă, concomitent cu obligarea legală a inculpatului la 
plata sumelor reprezentând datoria vamală.http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?custom 
Query%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=81522 

34 ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. 3/2010 din 15.06.2010 privind calitatea procesuală a 
Fondului de protecţie a victimelor străzii, http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?custom 
Query%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86037 

35 ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. 23/2009 12.10.2009 privind interpretarea dispoziţiilor art. 
146 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5 
D.Value=86055 
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În 2008 din 46 de recursuri în interesul legii admise (și niciuna respinsă) 
apare problematica interpretărilor privind mandatul european de arestare,36 dar și 
de armonizare, respectiv transpunerea directivelor37. 

În 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană38, nu am identificat 
recursuri în interesul legii care să aibă în vedere aplicarea dreptului Uniuni (74 
admise, 13 respinse). 

 
În 2006 din 31 de recursuri în interesul legii admise și 6 respinse identificăm 

o decizie în care se face trimitere la Convenția de la Roma, 1980, privind legea 
aplicabilă obligațiilor contractuale39. 

 
Concluzii 
Recursurile în interesul legii au urmat interesul social general, problemele care 

au fost avute în vedere în vedere unificării practicii instanțelor judecătorești fiind din 
domeniul dreptului penal, în special al mandatului european de arestare, apoi 
variantele succesive ale taxei pentru înmatricularea automobilelor, dreptul muncii, 
sistemul de pensii, domeniul finaciar bancar, și clauze abuzive. Din cele 30 de 
recursuri în interesul legii analizate, parcurgând întreaga jurisprudență, se poate 
constata că doar în câteva dreptul Uniunii Europene a fost argumentul principal, 
uneori în decizii de respingere. Acest lucru este explicabil prin faptul că Înalta Curte 
de Casație și Justiție aplică dreptul în sesizările pe care le primește și că instrumentul 
de uniformizare a dreptului Uniunii este formularea unei trimiteri preliminare. 
                                                 

36 ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. 3/2008 din 21.01.2008 cu privire la aplicarea dispoziţiilor 
art. 108 din Legea nr. 302/2004 http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5 
B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86068 

ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. 29/2008 din 02.06.2008 cu privire necompetenţa instanţei 
învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe 
drumurile publice de către o persoană fără a poseda permis de conducere de a soluţiona acţiunea 
civilă exercitată de proprietarul sau deţinătorul autoturismului avariat sau distrus în timpul săvârşirii 
infracţiunii rutiere http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id& 
customQuery%5B0%5D.Value=54174 

ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. 39/2008 din 22.09.2008 cu privire la aplicarea dispoziţiilor 
art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery% 
5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86100 

37 ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. 46/2008 din 15.12.2008 cu privire la interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 99 alin.(1) lit.d)din Legea nr.303/2004 raportat la art.16 alin.(1)şi 
(2) din Codul deontologic al magistratilor şi ale art.78 alin.(1) din Legea nr.567/2004 raportat la art.9 
din Codul deontologic al acestora. http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5 
B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86105 

38 Cu privire la istoricul relațiilor României cu Uniunea Europeană, respectiv Comunitățile, a 
se vedea pe larg: Daniel-Mihail Șandru, Ideea (juridică) europeană în România. Interpretarea și 
aplicarea dreptului Uniunii Europene în România, în volumul 100 de ani de drept în România în vol. 
Daniel Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodoș, Sergiu Golub (coord.), 100 de ani de drept 
în România, Editura Hamangiu, 2018, p. 1-11. 

39 ICCJ, Secţiile Unite, Decizia nr. XIII/2006 din 20.03.2006 referitoare la aplicarea 
dispoziţiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, în cazul 
contractelor de credit bancar încheiate înainte de data intrării în vigoare a acestei 
legi.http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5 
B0%5D.Value=86180 
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FOND, FORME ŞI IDEI ÎN DREPTUL ROMÂNESC MODERN.  
„TRADIŢIA EMINESCU-IORGA-PÂRVAN” ŞI CULTURA JURIDICĂ 

ROMÂNEASCĂ 

Prof. univ. dr. dres. h. c. Mircea DUŢU∗ 
dr. Tudor AVRIGEANU, M. iur. Comp. (Bonn)∗∗ 

Abstract: The present paper seeks to define the framework for an adequate understanding of 
Nicolae Iorga’s thoughts related to the legal culture conceived as part of the national culture as well 
as to examinate the possibly foundational role of Iorga for a future Romanian school of “historical 
law”, i. e. for the creative reception and further development of the German Historical School of Law 
in Romania. Conceived as part of an ideological tradition which includes the Romantic poet, writer 
and journalist Mihai Eminescu as well as the historian Vasile Pârvan, the ideas of Iorga – his 
“organic worldview” – are to be distinguished by the “rationalist” views of other Romanian thinker 
usually associated with Friedrich Carl von Savigny (I) and then connected with Savigny’s main lines 
of legal thought through the political views of the great German historian Leopold von Ranke, who 
was highly appreciated by both Savigny and Iorga (II). Iorga’s work contains also some hints on 
Savigny, which are also to be examined and shown as deeply unjustified; on the contrary, the really 
deep similitudes between both thinkers regarding both political visions as well as methodological 
issues of the legal respectively historical discipline may stimulate the Romanian jurists to renew the 
Romanian legal science. 

Key words: Nicolae Iorga, Friedrich Carl von Savigny, Leopold Ranke, Historical School of 
Law, Organicism. 

„Orice român care vrea să participe conştient la viaţa spirituală sau socială a 
României ... trebuie să-şi asimileze tradiţia Eminescu – Iorga – Pârvan. Ar fi 
necomplet altminteri. Ar fi anorganic”1, astfel că, scrie mai departe Mircea Eliade 
într-un text despre Criza românismului, sub sancţiunea constând în „riscul de a 
muri spiritualiceşte, nefertil şi mizer” un creator român trebuie să pornească de la 
faptul că „asupra tradiţiei Eminescu – Iorga – Pârvan nu se poate spune decât «da». 
Peste aceste valori nu poate trece nimeni dintre noi. Le poate critica, le poate 
completa, le poate duce mai departe – şi fiecare dintre noi este obligat s-o facă – 
                                                 

∗ Prof. univ. dr., directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române (ICJ). 

∗∗ Coordonator al Departamentului de drept public al ICJ. 
1 M. Eliade, Profetism românesc 2: România în eternitate, Roza Vânturilor, Bucureşti, 1990, 

p. 60–61. 
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dar nu le poate renega”2. Faptul că în istoria românilor, cel puţin până la începutul 
secolului al XX-lea, perspectivele de succes ale „tuturor acelor care părăsesc 
drumul drept al neamului lor” se dovediseră iluzorii fusese deja relevat de Nicolae 
Iorga la finalul unei conferinţe din mai 1914 în „soarta tuturor propagandelor 
religioase, culturale, politice de la noi: vechiul fond tradiţionalist le-a înghiţit”, şi 
aceasta nu fără consecinţe pe planul destinului personal al renegaţilor, care „se 
îneacă în despreţul public, servind altora ca exemplu”3. Putem presupune că, aşa 
cum Eliade, care deja la vremea respectivă identificase începurile de constituire a 
unei tendinţe de contestare organizată a tradiţiei respective, nu anticipa timpuri în 
care propria lui atitudine ar putea deveni o excepţie dacă nu stigmatizată, atunci cel 
puţin ridiculizată de curentele ideologice dominante în spaţiul public românesc, 
Nicolae Iorga şi-ar fi putut cu greu imagina că „drumul drept al neamului” ar putea 
deveni la rândul lui în aceleaşi condiţii o sintagmă lipsită de sens. În orice caz, într-un 
an în care celebrăm pe 5 iunie împlinirea unui secol şi jumătate de la naşterea celui 
considerat cândva pe drept cuvânt „apostolul neamului românesc”, o reflecţie 
asupra semnificaţiei pe care tradiţia Eminescu-Iorga-Pârvan a avut-o, o are şi/sau o 
poate avea pentru gândirea juridică românească.  

Mai mult, în răspăr cu ideile devenite de (prea) mult timp moda preferată a 
unei epoci caracterizate prin excelenţă de ceea ce Vasile Pârvan numea 
„beatitudinea lenei spirituale”4, întrebarea pe care o ridicăm în rândurile de faţă 
este aceea de a şti în ce măsură tradiţia amintită de Mircea Eliade a fost, este sau ar 
putea deveni o tradiţie fondatoare pentru ştiinţa juridică românească. Aşa cum în 
ştiinţele sociologiei, pornindu-se de la faptul că sociologia românească s-a desprins 
la noi nu din filosofie şi ştiinţele naturii (precum în Occident), ci din „studiul 
istoriei naţionale”5, a fost conturată imaginea lui Nicolae Iorga ca întemeietor al 
unei şcoli româneşti de sociologie istorică6, la fel ne-am putea întreba dacă marele 
savant român n-ar putea fi considerat în cel puţin aceeaşi măsură şi întemeietor al 
unei şcoli româneşti de „drept istoric”, anume în sensul în care am înţelege prin 
droit historique – în opoziţie cu droit naturel7 – tocmai concepţia Şcolii Istorice a 
                                                 

2 Ibidem, p. 61; M. Duțu, Tradiția Eminescu – Iorga – Pârvan în cultura juridică românească, 
în „Tribuna învățământului”, nr. 1/2021, p. 60 și urm. 

3 Iorga, Renegaţii în trecutul ţerilor noastre şi al neamului românesc, Tipografia Societăţii 
„Neamul Românesc”, Vălenii-de-Munte, 1914, p. 15, 16.  

4 Pârvan, Idei şi forme istorice: patru lecţii inaugurale, Cartea Românească, Bucureşti, 1920, 
p. 11–42 („Datoria vieţii noastre”), 11. 

5 I. Ungureanu, Idealuri sociale şi realităţi naţionale, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1988, p. 28. 

6 M. Ungheanu, Nicolae Iorga – întemeietor al „şcolii de sociologie istorică”, „Sociologie 
Românească”, nr. 5-6/1990, p. 433–449. Alături de acest text considerăm indispensabile, pentru orice 
aprofundare a concepţiei lui Nicolae Iorga despre drept, studiile profesorilor Ilie Bădescu şi Damian 
Hurezeanu: I. Bădescu, Conceptul de libertate în gândirea lui N. Iorga, în N. Iorga, Evoluţia ideii de 
libertate, Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 5–63; D. Hurezeanu, Viziune organică la Nicolae Iorga, 
EAR, Bucureşti, 1997.  

7 A. Dufour, Droits de l’Homme, droit naturel et histoire: Droit, individu et pouvoir de l’Ecole 
du Droit naturel à l’Ecole du Droit historique, PUF, Paris, 1991, p. 6–8. 
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Dreptului din Germania, fondată de Friedrich Carl von Savigny (1770–1861) prin 
cele două renumite studii din 1814 şi 1815 despre ştiinţa dreptului în opoziţie faţă 
de legiferare8 şi concepută ca ştiinţă istorică9. Dezvoltările următoare ar putea fi 
înţelese nu atât ca încercare de a oferi un răspuns acestei întrebări, cât de a oferi un 
plus de precizie modului de ridicare a întrebării înseşi, ţinând seama de necesitatea 
diferenţierii dintre tradiţia menţionată mai sus de Mircea Eliade, pe de o parte, şi 
cea a raţionalismului maiorescian deseori asociat la rândul său cu Savigny şi Şcoala 
Istorică a Dreptului (I), elucidând apoi, prin intermediul unei încercări de a 
clarifica semnificaţiile şi implicaţiile metaforei „hainei străine” folosite cu 
predilecţie de Nicolae Iorga nu numai pentru dreptul românesc modern al 
Codurilor din 1864/1865, dar şi pentru Codul civil francez de la 1804 şi chiar 
pentru Corpus iuris civilis raţiunile şi limitele criticii aduse lui Savigny de Iorga (II), 
pentru ca apoi evidenţierea afinităţilor fundamentale dintre Iorga şi Savigny să 
(re)deschidă posibilitatea unei raportări a juriştilor de astăzi la opera marelui istoric 
român şi prin aceasta şi la concepţia marelui jurist german (III).  

 
I. Un Savigny şi două tradiţii româneşti 
 
 „Nici un român viu şi creator nu poate renunţa la firul de foc care leagă 

ideologia politică a lui Eminescu de cea a d-lui Iorga. (Mă refer nu la activitatea de 
partid a profesorului Iorga, ci la „profetismul” Domniei Sale, atât de fecund în 
lămurirea şi exaltarea virtuţilor creatoare româneşti). Stânga marxistă nu va putea 
niciodată cuceri atâtea creiere, atâtea sensibilităţi, atâtea genii – ca linia aceasta 
centrală, care-şi are ctitorul în naţionalismul lui Eminescu. Nimeni nu va putea crea 
ceva în istoria românească, dacă se va abate de la această linie centrală”10. Datând 
din 1935, „profeţia” lui Eliade avea să fie în scurtă vreme oarecum suspendată de 
tăvălugul istoriei, iar o discuţie despre măsura în care se puteau realiza ori chiar s-au 
realizat creaţii durabile pe această linie în condiţiile regimurilor dictatoriale 
instaurate în România din 1938 şi până în 1989, nu poate fi realizată în spaţiul 
restrâns al acestor rânduri. După 1989, scurta perioadă de euforie a libertăţii 
recâştigate în care efervescenţa cu care erau citiţi Eminescu, Iorga şi creatorii 
situaţi pe linia lor ideologică (ale căror lucrări se aflaseră fie în fondurile secrete, 
fie sub regimul unei interpretări pe cât de fragmentare, pe atât de obligatorii) avea 
să fie urmată de revenirea în actualitate a denunţării acestei ideologii de „stânga 
                                                 

8 Savigny, Vom Beruf unsrer Zeit für die Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Mohr 
Zimmer, Heidelberg, 1814 = De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit, 
trad. A. Dufour, PUF, Paris, 2006. 

9 Savigny, Über den Zweck dieser Zeitschrift, Zeitschrift für die geschichtliche 
Rechtswissenschaft 1 (1815), p. 1–12 = Sur le but de la présente revue, trad. O. Jouanjan, în  
O. Jouanjan (Dir.), L’esprit de l’Ecole historique du droit, „Annales de la Faculté de droit de 
Strasbourg”, nr. 7 / 2004, p. 25–33.  

10 M. Eliade, Profetism românesc 2, op. cit., p. 106–107. 
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marxistă”, urmărindu-se ademenirea mai ales a tinerilor creatori români „cu 
globalizarea aducătoare de echilibru, cu renunţarea la cutumele noastre „proaste”, 
cu debarasarea de Eminescu, care ne-ar face de râs prin „naivităţile” şi 
„autohtonismele” lui”11.  

Dacă perpetuarea unei asemenea veritabile renegări spirituale de către corifeii 
înşişi ai „stângii marxiste” nu are a ne surprinde câtuşi de puţin, poate părea în 
schimb surprinzător să constatăm aceeaşi atitudine şi la reprezentanţi de frunte a 
ceea ce am putea numi „dreapta liberală”, care consideră la rândul lor că în pofida 
„geniului lor cultural”, Eminescu şi Iorga „au pierdut definitiv partida”12, iar 
rădăcinile acestei concordanţe pot fi decelate în frontul comun dintre Titu 
Maiorescu şi Eugen Lovinescu, iniţiat de acesta din urmă împotriva liniei 
Eminescu-Iorga pornind de la faptul că spre deosebire de „criticismul junimist, ... 
tradiţionalismul lui Eminescu sau al Sămănătorismului porneşte ... din dragostea 
romantică a trecutului”13. Diferenţa avea să fie sesizată însă în aceiaşi termeni şi de 
partea cealaltă a baricadei: Mircea Eliade însuşi lega „încrederea în misiunea 
istorică a României şi în vigoarea ei intelectuală” mai ales de faptul că „de 
douăzeci de ani, ne depărtăm necontenit de Titu Maiorescu”14 iar avocatul Petre 
Pandrea, „autor al unor lucrări într-adevăr excepţionale de filosofie a dreptului”15, 
arătase în fulminantul său studiu despre Pârvan şi filosofia statului din 1928 
diferenţa dintre junimismul care „a lăsat nefastul dispreţ faţă de realităţile 
româneşti, analizate cu lupa deformantă a scepticismului, iar nu cu dragostea şi 
înţelegerea pentru dureri scumpe”, pe de o parte, şi „o altă concepţie istorică, 
realistă şi creatoare, totdeodată un imn adus destinelor regale care aşteaptă statul 
român” exprimată de linia „Kogălniceanu, Eminescu, Bărnuţiu, Iorga, Pârvan, 
Motru, Gândirea”16. În termeni de mare duritate, Nicolae Iorga însuşi avea să-i 
acuze pe membrii aşa-numitei noi şcoli istorice (C. C. Giurescu, P. P. Panaitescu) 
de a se fi ridicat „împotriva manifestării organice integrale, plină de sentimentul 
încrederii, de optimism a unui popor”, formând – pe urmele lui Titu Maiorescu şi 
                                                 

11 Astfel critic I.-A. Pop, Identitatea românească: felul de a fi român de-a lungul timpului, 
„Contemporanul”, Bucureşti, 2016, p. 194; pentru o panoramă cuprinzătoare a se vedea T. Codreanu, 
Eminescu incorect politic, Scara, Bucureşti, 2014, passim (mai ales p. 57–69: „Şansa de a fi 
reacţionar” şi 187-197: „Simulanţii conservatorismului”). Nu putem totuşi să nu remarcăm faptul că 
Eminescu se află totuşi uneori într-o bună companie, câtă vreme şi „ambiţia lui Leopold von Ranke 
«de a reda istoria aşa cum a fost ea cu adevărat»” apare în acelaşi context ca fiind „de o naivitate 
înduioşătoare, scuzabilă doar prin nemărginitul optimism ştiinţific al secolului al XIX-lea” (astfel L. 
Boia, Un joc fără reguli: despre imprevizibilitatea istoriei, Humanitas, Bucureşti, 2016, p. 9). 

12 V. Stoica / D. P. Aligică, Provocări liberale, Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 295; comp. I. 
Stanomir, Spiritul conservator: de la Barbu Catargiu la Nicolae Iorga, Curtea Veche, Bucureşti, 
2008, pp. 8-9; pe larg I. Stanomir, Eminescu: tradiţia ca profeţie politică, Bastion, Timişoara, 2008, 
p. 301–344. 

13 E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, vol. III, Ancora, Bucureşti, 1925, p. 157.  
14 M. Eliade, Profetism românesc 2 ... op. cit., p. 167. 
15 V. Tismăneanu, Efigii ale unui coşmar istoric, Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 146. 
16 P. Marcu-Balş, Pârvan şi filosofia statului, „Gândirea” nr. 4 / 1928, p. 145–153 (149, 150–151). 
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ale junimismului – „o şcoală de negare, o şcoală de cârtire, o şcoală de ofensă, 
considerând interesul naţional ca o pată de câte ori interesul naţional poate să fie 
servit prin mărturisirea onestă a unui adevăr care poate servi o ţară şi un popor şi 
nu încetează pentru aceasta niciun moment de a fi adevăr”17.  

Mutatis mutandis aceste cuvinte rămân valabile astăzi mai ales în condiţiile în 
care noii reprezentanţi ai mai vechii direcţii corelează ideologia politică 
reprezentată de Eminescu şi Iorga – calificaţi în mod explicit drept „doi dintre 
pilonii de bază ai naţionalismului din anii 70–80 ai secolului trecut”18 – cu aşa-
numitul protocronism ca ramură a ideologiei comunismului românesc din „a doua 
sa fază, corespunzătoare „epocii Ceauşescu”19. Pe cât de evidentă este aici 
„reducţia naţionalismului organic la naţionalismul kitsch”20, pe atât de limpede este 
şi diferenţa dintre „liberalismul concepţiei abstracte, inovatoare şi doritoare de 
schimbări bruşte” inspirate de Revoluţia Franceză, pe de o parte şi „felul de 
concepţie organic al societăţii româneşti pe care l-am moştenit de la 
Kogălniceanu”21 şi a cărui expresie desăvârşită era identificată de Iorga în 
concepţia lui Eminescu, pe care îl considera şi sub acest aspect „întruparea cea mai 
deplină a geniului românesc”22. Cu atât mai mult cu cât problema centrală a acestui 
domeniu a fost şi continuă să fie în continuare importul rapid şi masiv de 
reglementări străine motivat prin imperativul „modernizării”, lipsa în continuare a 
unei creaţii spirituale româneşti cu aspiraţii la universalitate şi situarea cronică a 
gândirii juridice sub semnul efemerului specific pozitivismului legislativ pot fi 
înţelese tocmai ca efect al faliei permanente dintre ideile acestor gânditori despre 
societate, drept şi stat, pe de o parte şi reprezentările imensei majorităţi a juriştilor 
români în legătură cu aceste fenomene, pe de altă parte.  

Întrucât una dintre cele mai răspândite şi vehemente critici la adresa lui 
Eminescu şi a lui Iorga constă în presupusa lor aversiune nu numai faţă de 
modernizarea dreptului românesc prin demersul pentru care sunt reprezentative mai 
                                                 

17 Iorga, O şcoală nouă istorică – conferinţe ţinute la „Liga Culturală”, Bucureşti, mai 1936, p. 50.  
18 C. Roiban, Ideologie şi istoriografie: protocronismul, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 

2014, p. 93.  
19 L. Boia, Cultura românească, între autohtonism şi europenism, în M. Flonta ş. a. (coord.), 

Religia şi societatea civilă, Paralela 45, Piteşti, 2005, p. 107–116 (113–114). Privite din această 
perspectivă, concepte precum „specific, autohton, particular, condiţii istorice particulare, etnic, conştiinţa 
de sine a etniei, cultură naţională, popor, întregul popor, sufletul poporului” ajung să fie calificate drept 
„concepte adiacente specifice protocronismului” în antiteză cu „conceptele periferice ale ideologiei 
protocroniste ... specifice democraţiei şi liberalismului, precum libertate, proprietate privată, drepturile 
omului pluripartitism, multiculturalitate, stat de drept, diversitate, individ, viaţă privată, capital, toleranţă, 
libertate de expresie, etc” (C. Roiban, Ideologie şi istoriografie ... op. cit., p. 331). 

20 Astfel în contextul criticii detaliate a mistificărilor promovate în contextul criticii 
„protocronismului” după 1989 Th. Codreanu, Anamorfoze, Scara Print, Bucureşti, 2017, p. 364–405 
(„Protocronismul”), 365. 

21 Iorga, Doctrina naţionalistă, în Institutul Social Român (ed.), Doctrinele partidelor politice, 
Bucureşti, [1923], p. 31–46 (43, 45). 

22 Iorga, Eminescu, ed. N. Liu, Junimea, Iaşi, 1981, p. 105; a se vedea pe larg D. Hurezeanu, 
Viziune organică la Nicolae Iorga, EAR, Bucureşti, 1997, p. 46–51 („Iorga–Eminescu, o revelatoare 
comuniune spirituală”).  
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ales codificările din 1864/1865 şi constituţionalizarea de la 1866, ci şi, mai ales, 
faţă de instituţiile (juridice) moderne în genere, este util să ne reamintim în acest 
context ideile respectabilului jurist şi istoric al dreptului Andrei Rădulescu, expuse 
de acesta în discursul de recepţie pronunţat pe 3 iunie 1922 cu ocazia primirii sale 
în Academia Română. După elogiul adus, potrivit uzanţelor, personalităţii şi operei 
predecesorului său A. D. Xenopol, Rădulescu împarte modernizarea dreptului 
românesc din secolul al XIX-lea în două epoci distincte: prima, între 1814 („mai 
exact 1814–1818”, perioada în care apar Manualul juridic al lui Andronache 
Donici şi legiuirile purtând numele domnilor fanarioţi Scarlat Callimah şi Ion 
Gheorghe Caragea) şi 1864–1866, caracterizată prin aceea că reformatorii 
urmăreau să păstreze „un caracter românesc” al noului drept, şi, în consecinţă, „se 
osteneau să potrivească firii noastre ceea ce luau de la străini, să lege organizarea 
nouă de cea veche, s-o încadreze în sistemul aflător aici, a cărui îmbunătăţire se 
caută; să nu năruiască dintr-o dată ceea ce a fost, să nu rupă firul tradiţiei şi culturii 
existente” şi cea care curge de la Codurile din 1864 şi Constituţia din 1866, atunci 
când „nu s-a mai procedat pe cale de modificări, îndreptări, ci s-a rupt legătura cu 
trecutul, aducându-se legi străine care au fost scotite mai bune, în special 
franceze”23. Pe cât de lipsită de echivoc este prezentarea acestei epoci în care 
modernizarea juridică românească devine „un caz extrem de preluare pauşală a 
tuturor ramurilor dreptului în scurtul interval dintre 1858 şi 1867 practic dintr-o 
singură sursă, anume, cu excepţia constituţiei belgiene şi a adaosurilor italieneşti 
din dreptul privat, Franţa”24 ca regres în raport cu modernizarea juridică din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, pe atât de impresionantă disponibilitatea lui Andrei 
Rădulescu de a trata cu înţelegere modernizarea juridică greşită în considerarea 
imperativelor politice superioare ale timpului, şi îndreptarea criticii cu precădere 
asupra protagoniştilor dreptului românesc din prezent – „Critica mai întemeiată 
este că n-am făcut aproape nimic pentru a îndrepta ceea ce s-a făcut rău la 1864.  
N-am căutat să potrivim haina cea nouă pe trupul nostru, n-am cercat să restabilim 
legătura cu vechea cultură”, astfel că „în ultimele decenii s-a ajuns să se creadă de 
mulţi că pe terenul dreptului n-am avut aproape nimic până la 1864” – şi aceasta 
anume deoarece, scrie Andrei Rădulescu şi aici în acord cu Eminescu, Iorga şi 
Pârvan, „este o datorie să avem legi izvorâte din nevoile şi sufletul neamului 
românesc, să avem doctrina şi jurisprudenţa noastră, să avem cultura care să poarte 
în toate manifestările ei expresia românismului. Ea trebuie să fie contribuţia 
noastră, originală pentru cultura universală şi titlu de mândrie ale celor ce amintesc 
numele Romei aci în Răsărit”25. 
                                                 

23 A. Rădulescu, Cultura juridică românească în ultimul secol, Cultura Naţională, Bucureşti, 
1923, p. 33–35. 

24 T. Giaro, Modernisierung durch Transfer: Schwund osteuropäischer Rechtstraditionen, în 
idem (Hg.), Moder-nisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M., 
2006, p. 275–344 (302). 

25 A. Rădulescu, Cultura juridică românească ... op. cit., p. 40, 47; într-o perspectivă mai 
largă: M. Duțu, Știința dreptului și cultura juridică în România, Editura Academiei Române, 
București, 2018, p. 4–7. 
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Cu greu ne-am putea închipui că împotriva unor asemenea teze s-ar putea 
ridica vreo critică principială, şi totuşi ea nu se va lăsa aşteptată. În acelaşi an 1922, 
cu prilejul ciclului de conferinţe organizat de Institutul Social Român în legătură cu 
iminenta reformă constituţională care urma să conducă la Constituţia din 1923, 
Vintilă Brătianu avea să contrazică principial poziţia lui Andrei Rădulescu – poziţie 
care, cel puţin în problema continuităţii dintre vechiul şi noul drept românesc, se 
suprapunea perfect celei exprimate pe alocuri chiar în aceiaşi termeni de Nicolae 
Iorga – afirmând că „România mare, ca şi cea mică de la 1859 nu are tradiţii”, fapt 
care ce „o poate lipsi de experienţa ce dă continuitatea, poate să fie şi de folos unui 
popor cu însuşiri pentru ridicarea prin el însuşi şi care a fost oprit atât de mult să-şi ia 
dezvoltarea firească”26. Pe aceeaşi linie cu inginerul şi politicianul Vintilă Brătianu, 
criticul literar Eugen Lovinescu va conduce în Istoria civilizaţiei române moderne o 
aspră polemică împotriva atât a istoricului Iorga, cât şi a juristului Rădulescu, 
susţinând că „cel puţin în materie de stat, nu există un tradiţionalism românesc”27, şi 
justificând ruperea „firului continuităţii istorice” dintre vechiul şi noul drept 
românesc28. Cel puţin din partea istoricului, replica dată Istoriei lovinesciene ale 
cărei prim şi ultim capitol trebuia citite ca veritabil protest împotriva realităţii situării 
românilor ca latini în Orientul european, urma să vină în 1929 o dată cu Introducerea 
sintetică în Istoria literaturii româneşti, acolo unde documentează existenţa unei 
culturi româneşti pe parcursul Evului Mediu şi permanenţa raportării acestei culturi 
deopotrivă la Orientul şi Occidentul european ca sinteză a acestora29. La fel cum 
pentru Andrei Rădulescu „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”, şi anume de maniera în 
care „nu se poate concepe cultură naţională completă fără una din părţile ei 
esenţiale, cultura juridică”30, şi în viziunea lui Nicolae Iorga dreptul este o 
„elaboraţie a sufletului naţional purtând pecetea unei lungi evoluţii istorice”31, astfel 
că şi „dreptul românesc, oricare ar fi unele din originile lui, cât de depărtate, a fost, în 
mare parte şi după codurile bizantine-austriece un product, şi unul în continuă 
dezvoltare şi adaptare, al spiritului creator al acestui popor, capabil de sinteze şi aici, 
ca şi în artă şi poezie”32.  
                                                 

26 V. Brătianu, Nevoile statului modern şi Constituţia României mari, ibidem, p. 25–38 (37); 
pe larg asupra problemei, a se vedea și: M. Duțu, Nașterea și afirmarea constituționalismului 
românesc modern, în „Studii și Cercetări Juridice”, nr. 3/2016, p. 329–349. 

27 E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, vol. 1, Ancora, Bucureşti, 1924, p. 211. 
28 Ibidem, vol. 3, Ancora, Bucureşti, 1925, p. 164. 
29 M. Ungheanu, Postfaţă: o nouă istorie literară, în N. Iorga, Istoria literaturii româneşti: 

introducere sintetică, Minerva, Bucureşti, 1988, p. 237–263.  
30 A. Rădulescu, Cultura juridică românească ... op. cit., p. 46 (italice în original). 
31 Iorga, Anciens documents de droit roumain, vol. I, Paris-Bucarest, 1930, p. 1–54 („Brève 

histoire du droit coutumier roumain”), 54, trad. cf. G. Fotino, Pagini din istoria vechiului drept 
românesc, Ed. Academiei, Bucureşti, 1972, p. 252–262 („Nicolae Iorga, istoric al vechiului drept 
românesc”), 255. 

32 Iorga, Prefaţa la Documente vrâncene (1929) apud V.-Al. Georgescu, N. Iorga şi istoria 
dreptului românesc, „Studii”, nr. 6 /1965, p. 1339–1356 (1347).  
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Chiar dacă nu împărtăşeşte aprecierea pozitivă a lui Andrei Rădulescu pentru 
Codurile Callimah şi Caragea, Iorga se întâlneşte totuşi cu el într-o concepţie care 
priveşte dreptul ca element „propriu poporului, precum limba, datinile, constituţia”, 
aflat într-o „legătură organică cu esenţa şi caracterul poporului şi păstrat de-a 
lungul secolelor”33, consacrând şi în acest pasaj – nu numai prin caracterizarea 
dreptului ca produs al „spiritului poporului” (Volksgeist) – legătura propriei sale 
concepţii despre drept cu tezele aşa cum fuseseră ele exprimate de Friedrich Carl 
von Savigny (1770–1861). Mai mult, critica modernizării dreptului („fondului”) 
autohton românesc în cea de-a doua etapă prin importul de legi („forme”) străine – 
nu întâmplător din Franţa – şi dihotomia fundamentală surprinsă în titlul textului 
fundamental despre Ideile abstracte şi statul organic34 reprezintă tot atâtea 
elemente pe care Iorga le împărtăşeşte nu numai cu Savigny35, ci şi cu Mihai 
Eminescu, a cărui afiliere la Şcoala Istorică a Dreptului nu numai cât priveşte 
concepţia despre statul organic („vădit inspirată din ideile şcoalei istorice germane 
a lui Savigny”36), ci şi cea despre drept însuşi – care, „asemenea altor produse 
naturale specifice vieţii sociale, este o operă a naturii, un produs al timpului, care 
„nu este făcut, ci se face singur”, astfel cum se dezvoltă o plantă” şi care 
„asemenea limbii pe care o vorbim, asemenea literaturii şi artei populare, reflectă 
cu fidelitate trecutul istoric al unui popor”37 – este la rândul ei incontestabilă.  

Dacă ceea ce Mircea Eliade înţelegea prin „tradiţia Eminescu-Iorga” din 
punct de vedere al „ideologiei politice” pare astfel a reprezenta în domeniul 
dreptului o veritabilă receptare a Şcolii Istorice a Dreptului ca paradigmă 
fundamentală a gândirii juridice europene, nu mai puţin însă aceeaşi Şcoală este 
invocată şi ca sursă de inspiraţie a junimiştilor, de la felul în care Pandrea însuşi 
înţelegea în 1935 „lupta dintre junimişti şi roşii” ca o consecinţă rezultată din 
„înrâurirea lui Savigny în ţara noastră” exercitată „mai ales asupra junimismului”38, 
trecând prin criticului literar Liviu Rusu, care identifica izvoarele definitorii pentru 

                                                 
33 Savigny, Vom Beruf ... op. cit., p. 8, 11. 
34 Iorga, Sfaturi pe întunerec: Conferinţe la Radio 1931–1940, ed. V & S. Râpeanu, Casa 

Radio, Bucureşti, 2001, p. 134–137. 
35 A se vedea exemplar A. Pippidi, Introducere, în N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile 

istorice, ed. a IV-a, Polirom, Iaşi, 1999, p. 7–47 (14–15). 
36 P. Georgescu, Cercetări de filosofie juridică, Tourouţiu, Bucureşti, 1942, p. 157–180 

(„Statul şi naţiunea în concepţia lui Eminescu”), 158–159. 
37 C. Jornescu / C. Petrescu, Valori etice în gândirea lui Eminescu, Minerva, Bucureşti, 1989, 

p. 22–23.  
38 P. Pandrea, Filosofia politico-juridică a lui Simion Bărnuţiu, Fundaţia pentru Literatură şi 

Artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, p. 27–28; comp. şi V.-Al. Georgescu, Trăsăturile stilistice 
ale dreptului burghez, în D. Firoiu / L. Marcu (coord.), Istoria dreptului românesc, vol. II/2, Editura 
Academiei RSR, Bucureşti 1987, p. 54–58: afirmării dreptului burghez „purtând până la 1866 pecetea 
lui Cuza şi Kogălniceanu” i-a urmat „opoziţia ideologică prin „hipercritică”, o dată cu crearea 
Junimii” (54), aşadar a grupării formate din „antimoderniştii hrăniţi cu filosofia organicistă a lui 
Herder şi cu istorismul conservator şi liberal (sic!) al lui Savigny (V.-Al. Georgescu, Rumänien, în H. 
Coing (Hg.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 
vol. III/5, C.H. Beck, München, 1988, p. 90–239, 196). 
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„întreaga directivă de gândire pe care se va baza Maiorescu în enunţarea teoriei 
formelor fără fond ... în ideologia istorismului german reprezentat de Savigny şi 
şcoala sa”39, până la cercetări mai recente din sfera studiilor culturale (aşadar nu de 
strictă specialiate juridică) după care «les thèses de Savigny sont l’une des sources 
principales de la critique junimiste des „formes sans fond”»40, ajungându-se chiar 
până la a se afirma că „dintre teoriile istoriciste şi organiciste ale filosofiei 
romantice germane şi ale gândirii sociale legate de această filosofie [influenţându-i 
pe junimişti] Şcoala Istorică Germană a Dreptului, care promova respectul faţă de 
tradiţiile juridice şi constituţionale autohtone, elogiind schimbarea evoluţionară ca 
normă a societăţilor sănătoase şi respingând revoluţiile, a exercitat influenţa cea 
mai pregnantă”41. În mod cu totul curios, toţi autorii care asociază junimismul cu 
Şcoala Istorică a Dreptului par să considere suficientă insistenţa junimiştilor asupra 
evoluţiei organice şi asupra necesităţii unei corelaţii între „formele” instituţionale 
ale societăţii şi un „fond” înglobând elemente atât de diferite precum „condiţiile 
sociale şi economice, cultura spirituală, psihologia populară şi obiceiurile 
moştenite”42, cel puţin în cazul autorilor aflaţi în descendenţa directă a lui Titu 
Maiorescu, fără ca lipsa unor elemente fundamentale ale Şcolii Istorice a Dreptului 
precum conceptul specific al ştiinţei juridice aflate în opoziţie cu legiferarea să 
trezească semne de întrebare, mai mult: asocierea curentă a acestei Şcoli cu geneza 
dreptului prin aşa-numitul „spirit al poporului” pare să fi fost deloc luată în serios 
sub aspectul „spiritului” însuşi, mai precis a faptului că distincţia centrală pe care 
Friedrich Carl von Savigny, „părintele ştiinţei juridice” o împărtăşeşte cu Lepold 
von Ranke, „părintele istoriografiei ştiinţifice” nu este cea între „forme” şi „fond”, 
ci între „forme” şi „spirit”. Indiferent de poziţia luată în materie de revoluţie sau 
evoluţie organică, Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu şi urmaşii lor mai recenţi 
pentru care „apelul la entităţi stranii de genul spiritului naţional” este „incoerent”43 
se află de aceeaşi parte a baricadei cât priveşte refuzul raţionalist al „spiritului”, în 
vreme ce tradiţia invocată de Mircea Eliade are la bază diferenţa între „forme 
(„vechi”)” şi „spirit” („pururea nou”44), pledând pentru „forme concrete [culturale, 
specifice fiecărui popor] îmbrăcate de idei [universale]”45 şi situându-se astfel pe 
poziţiile raţionalităţii istorice, a cărei deosebire faţă de raţionalitatea formală a 
caracterizat fondarea nu numai a sociologiei46, ci şi a dreptului ca ştiinţă modernă 
în Germania secolului al XIX-lea.  
                                                 

39 L. Rusu, Scrieri despre Titu Maiorescu, Cartea Românească, 1979, p. 302.  
40 C. Folschweiller, Les ambiguïtés de la thèse de l'État naturel et du modèle organiciste à 

Junimea, „Studia Politica”: 10 (2010), S. 245–264 (252). 
41 R. Daskalov / D. Mishkova, „Forms without Substance”: Debates on the Transfer of 

Western Models to the Balkans, în idem (eds.), Entangled Histories of the Balkans, vol. II, Brill, 
Leiden / Boston 2014, p. 1–97 (38). 

42 Ibidem, p. 22. 
43 A. Miroiu, Fuga de competiţie: o perspectivă instituţională asupra societăţii româneşti, 

Polirom, Iaşi, 2016, p. 256.  
44 Eminescu, Opere, vol. XII, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1985, p. 159. 
45 V. Pârvan, Idei şi forme istorice ... op. cit., p. 27. 
46 I. Ungureanu, Idealuri sociale şi realităţi naţionale ... op. cit., p. 29. 
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Faptul că Titu Maiorescu însuşi evidenţia „modul de judecată istorică ce 
domina între noi, mai mult englezeşte evoluţionar decât franţuzeşte revoluţionar”47, 
fără a se revendica în vreun fel de la gândirea evoluţionistă specifică istorismului 
german – deosebit tocmai prin raportarea la „spirit” de cel englez, pentru care mai 
degrabă „substratul biologic”48 trebuia considerat central – poate constitui un 
argument în plus pentru faptul că în raport cu confruntarea dintre „tradiţia 
revoluţionară franceză a dreptului natural şi paradigma istoricizantă germană a 
spiritului popular”49 junimismul trebuie situat pe poziţiile celei dintâi. Cu atât mai 
mult se impune separaţia netă a lui Eminescu şi Iorga de spiritul critic junimist 
atunci când este luată în serios încadrarea Şcolii Istorice în romantismul politic 
german, din această perspectivă fiind greu de conceput o apropiere între Maiorescu 
şi un Savigny „a cărui gândire organicistă convenea noilor exigenţe ale 
istoriografiei” romantice, înţeleasă ca „un alt mod de a privi trecutul: regulilor 
generale, pe temeiul cărora iluminismul clădise istoria”, li se substituia, în secolul 
al XIX-lea, „studiul a ceea ce este particular şi original în fiecare cultură şi în 
fiecare naţiune”50. Felul în care Leopold von Ranke (1795–1886) formula în 
Reflecţiile sale din 1832 deosebirea între „doctrinele mecanice care văd salvarea 
exclusiv în anumite forme pe care doresc fără vreun fel de scrupule să le vadă 
universal acceptate şi concepţia vie (lebendige Ansicht) care încearcă să pătrundă 
realităţile spirituale ale lucrurilor şi realizările reclamate de acestea”51 era astfel 
incompatibil cu pseudo-organicismul unui Titu Maiorescu, a cărui opoziţie faţă de 
introducerea în România a „formelor” străine – „forme moderne ce se voiau 
universale”52 – nu se datora unei nepotriviri esenţiale a acestora cu „fondul” 
românesc (oricum ar fi urmat să fie înţeles acesta din urmă), cât mai ales 
insufiecientei evoluţii a acestuia din urmă, care abia ieşit din „barbaria orientală”53, 
s-ar fi arătat încă nepregătit de „civilizarea adevărată”, astfel că imitarea unui „şir 
de forme ce sunt silite să existe un timp mai mult fără fondul lor propriu” are drept 
consecinţă nu înstrăinarea acelui „fond” (românesc), cât compromiterea şanselor 
                                                 

47 T. Maiorescu, Istoria contimporană a României, Socec, Bucureşti, 1925, p. 40–41. 
48 L. Rusu, Scrieri despre Titu Maiorescu ... op. cit., p. 303. 
49 A. Escudier, Semantica istorică, modernitatea politică şi istoria României, în V. Neumann / 

A. Heinen (coord.), Istoria României prin concepte, Polirom, Bucureşti, 2010, p. 53–80 (73). 
50 Al. Zub, A scrie şi a face istorie (istoriografia română postpaşoptistă), Junimea, Iaşi, 1981, 

p. 208 cu trimitere pentru textul citat la J. Droz, Le romantisme allemand et l’Etat, Payot Paris, 1962, 
p. 35 – Capitolul acestei lucrări intituat Romantisme et histoire este, de altfel, inaugurat de Droz prin 
largi citate din scrierea lui Savigny de la 1814, ilustrative pentru „revoluţia realizată în conceperea 
istoriei” (p. 216), iar prezentarea concepţiei Şcolii Istorice a Dreptului din această perspectivă  
(p. 216–219) poate fi citită şi astăzi cu mult folos. Pe de altă parte, consideraţii ale lui Droz precum 
cea privind presupusa „repulsie pentru dreptul roman” a lui Savigny (p. 162) relevă efectele catastrofale 
ale lipsei cunoaşterii specializate a istoriei dreptului pentru o intepretarea globală a Şcolii respective.  

51 Ranke, Das politische Gesprüch und andere Schriften zur Wissenschaftslehre, M. Niemeyer, 
Berlin, 1925, p. 6–9 („Reflexionen: Vom Einflusse der Theorie“), 8.  

52 C. Schifirneţ, Formele fără fond – un brand românesc, Comunicare.ro, Bucureşti, 2007, p. 252.  
53 T. Maiorescu, Critice, vol I, Socec, Bucureşti, [1930], p. 151–164 („În contra direcţiei de 

astăzi în cultura română, 1868)”, 155. 
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adoptării însuşi fondului străin – „în acest timp formele se discreditează cu totul în 
opinia publică şi întârzie chiar fondul, ce neatârnat de ele s-ar putea produce în 
viitor şi care atunci s-ar sfii să se îmbrace în vestmântul lor despreţuit”54.  

Faptul că o opţiune între aceste două linii – opţiunea privind interpretarea 
istoriei „prin prisma unui raţionalism formal şi tern, golit de viaţă sau de conţinut 
spiritual, ori prin cea a sufletului naţional, care reprezintă adevărul”, de natură să 
ridice mereu „întrebarea: sunteţi de partea lui Maiorescu sau Iorga”, formulată 
astfel de Nicolae Iorga tocmai în contextul unei conferinţe îndreptate împotriva 
raţionalismului cartezian55 – era şi rămâne în continuare necesară avea să fie 
demonstrat implicit de junimistul Mircea Djuvara rămas până astăzi principalul 
reper al teoriei juridice româneşti, care, spre sfârşitul vieţii, alăturase – fără a fi 
realizat o sinteză56 – kantianismul juridic de factură nemijlocit universalistă 
dezvoltat pe urmele lui Titu Maiorescu şi universalismul mediat de specificul 
naţional caracteristic pentru doctrina Şcolii Istorice a Dreptului, justificând astfel 
pe urmele dictum-ului lui Mihai Eminescu despre cum „individul ... nu poate lucra 
pentru omenire, care nu există ca atare decât în părţile ei concrete, în naţiuni” 
concepţia potrivit căreia că naţiunea „nu poate fi nici simplă masă aritmetică de 
indivizi, nici convenţie de fapt, ci e însăşi unitatea organică şi activă prin care 
valorile ideale ale raţiunii se încorporează în concret”57. Pentru a înţelege 
reflectarea acestei idei în cadrul concepţiei general despre drept, ar putea fi utilă o 
privire în detaliu asupra metaforei „hainei străine” folosite atât de Andrei 
Rădulescu atunci când se referea la noul drept românesc al codurilor din 
1864/1865, cât şi de Titu Maiorescu pentru „forma” lipsită de aderenţă la „fond”. 

 
II. „Haina străină” şi semnificaţia ei ca metaforă juridică 
 
 „ ... o haină împrumutată străinătăţii, fără să se fi luat măsura corpului 

nostru”, pe care „am primit-o aşa cum ni s-a trimis, făcută, de altfel, de un excelent 
croitor, dar deprins să fabrice haine pentru alte corpuri, şi am trăit cu trupul nostru 
deoparte şi cu haina străină fâlfâind deasupra lui, fără nici un efect aproape asupra 
vieţii noastre politice decât acela de a introduce o ipocrizie mai mult”58: nu numai 
                                                 

54 Ibidem, p. 163, 164.  
55 Iorga apud M. Nagy-Talavera, N. Iorga - o biografie, trad. M. E. Avădanei, Institutul 

European, Bucureşti, 1999, p. 326–327.  
56 A.-P. Iliescu, Philosophy of Law in 20th century Romania, în E. Pattaro / C. Roversi (eds.) 

„A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence”, vol. 12, Springer 2016, p. 690–692 
(691). – Conştient pe deplin de situarea principială a lui Kant alături de un Rousseau „absolut 
neînţelegător pentru tot ce e dezvoltare istorică şi realităţi organice”, Iorga îl va menţiona totuşi cu 
teza potrivit căreia „defectul cel mare al Revoluţiei e că nu mai lasă să dureze oarecari forme numai 
pentru că ele sunt vechi, deşi lumea s-a găsit bine în ele”, afirmând cu evidentă satisfacţie că „aici, 
oricine este de părerea mea, evident că trebuie să aprobe” (Iorga, Dezvoltarea imperialismului 
contemporan, ed. A. Pippidi, Albatros, Bucureşti, 1997, p. 131). 

57 M. Djuvara, Eseuri de filosofie a dreptului, ed. N. Culic, Trei, Bucureşti, 1995, p. 319. 
58 Iorga, Istoricul Constituţiei româneşti, în Institutul Social Român, Noua Constituţie a 

României şi nouile constituţii europene, Cultura Naţională, Bucureşti, [1921], p. 5–24 (5).  
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Constituţia din 1866, ci toate formele dreptului românesc modern introduse prin 
transplantul juridic masiv reprezentat mai ales de noile Coduri din 1864/1865 sunt 
ilustrate de această metaforă a „hainei străine” la care Nicolae Iorga recurge în mod 
repetat, caracterizând noua ordine juridică românească ca „haina altui trup, haină 
care nici măcar nu ne îmbrăca stângaciu, ci era numai aruncată pe umerii goliciunii 
noastre”59, „ridicol veşmânt de care suntem mândri”, constând în „forme 
împrumutate din locuri şi timpuri foarte deosebite, care nu s-au armonizat 
niciodată”60. În mod obişnuit, această veritabilă aversiune a lui Iorga faţă de 
importul formelor străine este atribuită „în mare măsură binecunoscutei şi evidentei 
sale orientări naţionaliste şi tradiţionaliste”, care l-ar conduce pe istoricul român la 
soluţia de a considera ca „alternativă viabilă” a unui model constituţional liberal „o 
fantezie premodernă” bazată pe apelul selectiv la „tradiţiile locale medievale”61. Cu 
siguranţă că dacă lucrurile ar sta astfel, nici un jurist serios nu ar mai putea lua în 
considerare tezele lui Iorga ca alternativă la ceea ce şi în zilele noastre reeditează 
„atitudinea descurajatoare a „junimismului” degenerat şi politicianizat, care ne 
relega în rândul naţiilor mici, fără originalitate culturală, menite a trăi sub toate 
raporturile la remorca celor mari ai lumii, ale căror forme ar fi prin ele înseşi 
neapărat superioare formelor pe care ne simţeam în stare a le elabora”62. 

Originile şi conexiunile ideatice ale metaforei „hainei străine” arată însă că în 
realitate lucrurile stau cu totul altfel. Urmărind istoria metaforelor folosite în mod 
tradiţional în discursul istorico-politic, istoricul german Alexander Demandt 
identifica originea folosirii „hainei” (Kleid) în sensul de „constituţie” (Verfassung) 
în piesa Moartea lui Danton aparţinând dramaturgului Georg Büchner (1813–
1837), acolo unde personajul Camille Desmoulins susţine că „forma statală trebuie 
să fie ca o îmbrăcăminte străvezie care să se lipească întocmai pe trupul poporului. 
Fiece dilatare a vinelor, fiece încordare a muşchilorl, fiece tresărire a tendoanelor 
trebuie să se imprime în ea. Că înfăţişarea îi este arătoasă sau nu, asta n-are 
importanţă; e dreptul ei să fie cum este. Nu suntem cu nimic îndreptăţiţi să-i 
construim o rochiţă pe placul nostru ...”63. Cu toate că până în prezent nu am reuşit 
să identificăm în vasta operă a lui Nicolae Iorga urme ale receptării ideilor lui 
Büchner, se poate porni de la premisa că ideile respective nu-i erau necunoscute 
istoricului român şi chiar dacă n-ar fi fost de aşteptat de la acesta să propună ca 
alternativă la „ascetismul doctrinei despre virtute republican-iacobine” tocmai 
senzualismul „dreptului universal la plăcere (Genuss)” precum dramaturgul 
                                                 

59 Iorga, Ce a fost şi ce este Constituţia României?, Tourouţiu, Bucureşti, 1938, p. 10.  
60 Iorga, Idei asupra problemelor actuale ... op. cit., p. 15.  
61 B. Iancu, Constitutionalism between Transplant and Irritation: The Case of Nineteenth 

Century Romanian Modernization, în M. Stolleis ş.a. (Hg.), Konflikt und Koexistenz. Die 
Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert, vol. 1, Vittorio Klostermann, Frankfurt 
a. M., 2015, p. 459–480, 464–468 (466). 

62 Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, ed. V. & S. Râpeanu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1976, p. 379. 
63 G. Büchner, Pagini alese, trad. L. Dragomirescu, Ed. pentru Literatură Universală, 

Bucureşti, 1967, p. 38 cf. A. Demandt, Metaphern für die Geschichte: Sprachbilder und Gleichnisse 
im historisch-politischen Denken, C. H. Beck, München, 1978, p. 82.  
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revoluţionar german, nu mai puţin el s-ar fi găsit de aceeaşi parte a baricadei cu 
acesta din urmă cât priveşte „prioritatea realităţii faţă de idee, a manifestării vitale 
faţă de lege”64. Pentru această interpretare pledează faptul că Demandt însuşi 
interpretează textul citat mai sus prin teza că „poporul, ca realitate organică, este 
intangibil, precum în cazul lui Büchner, aşa şi în concepţia lui Ranke, care voia să 
demonstreze că idealurile constituţionalismului francez nu pot fi transferate către 
Prusia”, cu trimitere la felul în care Leopold von Ranke (1795–1886) înţelegea în 
Dialogul politic din 1836 statul prusac ca organism supus unui „principiu vital” 
(lebendiges Prinzip) specific65. Pe de altă parte, nu numai Nicolae Iorga poate fi 
considerat „un discipol postum al lui Ranke”, viziunea acestuia din urmă 
regăsindu-se în întreaga tradiţie a „realismului organic” care porneşte de la Mihai 
Kogălniceanu şi se cristalizează în teoria statului organic formulată de Mihai 
Eminescu66, mai mult: în condiţiile în care problema „formelor fără fond” este 
ridicată în termenii deveniţi clasici o dată cu Titu Maiorescu – „S-au acceptat prea 
frivol ideile, „formele” civilizaţiei europene? Pledoaria pentru „fond” nu va 
întârzia să se producă”67 – confruntarea cu Ranke poate releva limite esenţiale ale 
acestui discurs, precum lipsa diferenţierii clare pe de o parte între „forme” şi „idei”, 
iar pe de altă parte între „Franţa” (originea imensei majorităţi a „formelor” 
importate în România) şi „Europa”.  

Cât priveşte problema transferului de „forme” constituţionale, Ranke 
subliniase deja în articolul despre Franţa şi Germania din 1832 că germanii 
„trebuie să se ferească mai ales de acele forme create de francezi în propriul lor 
interes, atât de diferit de al nostru”, şi aceasta chiar dacă opoziţia liberală care 
pleda pentru un asemenea transplant constituţional invoca „exigenţele spiritului 
timpului” în favoarea modernizării formelor constituţionale ale Prusiei şi celorlalte 
state germane după modelul revoluţionar francez de la 1830: „spiritul nu este 
alcătuit dintr-un material atât de primitiv încât să i se poată comunica unui popor în 
formele pe care le-a inventat un altul, aşadar de la o stare de lucruri diferită la alta”, 
şi aceasta în condiţiile în care „tot ceea ce constituie mândria germanilor s-a reuşit 
în opoziţie cu Franţa”68. Se poate observa cu uşurinţă în acest pasaj că poziţia lui 
Ranke are ca obiect exact aceeaşi problemă cu care se vor confrunta în România 
câteva decenii mai târziu şi criticii importului de forme juridice franceze şi, de 
bună seamă, nimeni nu ar putea afirma că istoricul german înţelege prin refuzul 
unui asemenea import în Germania plasarea statelor germane în afara „Europei”, 
fiind mai degrabă vorba de corelaţia esenţială dintre formele statului şi „spiritul” 
                                                 

64 Astfel despre Büchner H Poschmann, Georg Büchner: Dichtung der Revolution und 
Revolution der Dichtung, Aufbau-Verlag, Berlin/Weimar, 1985, p. 98–99, 101.  

65 A. Demandt, Metaphern für die Geschichte ... op. cit., p. 82.  
66 Al. Zub, Istorie şi finalitate, EAR, Bucureşti, 1991, p. 109–122 (Ranke şi directiva 

organicistă în cultura română), 114, 117–118. 
67 Ibidem, p. 117. 
68 Ranke, Frankreich und Deutschland, Historisch-Politische Zeitschrift 1 (1832), p. 77–93 

(92, 93).  
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poporului conceput prin excelenţă ca exprimând individualitatea ireductibilă a 
acestuia din urmă. Aceeaşi distincţie între forme şi spirit va constitui după patru ani 
centrul de greutate a renumitului Dialog politic, textul în care Ranke îşi formulează 
propria concepţie despre stat: „formele” constituie numai „un element secundar, 
subordonat” faţă de „propria existenţă spirituală a statului privit în mod individual, 
principiul său”, altfel spus: statul este un organism supus propriului său „principiu 
vital, individual, intrinsec” care „condiţionează formarea fiecărei instituţii”, motiv 
pentru care instituţiile („formele”) având acelaşi scop prezintă forme diferite de la 
stat la stat în funcţie de „spiritul” specific al acestuia din urmă, fiind imposibilă 
transferarea lor ca atare dintr-un stat în altul împreună cu „spiritul care leagă 
prezentul de trecut şi care trebuie să insufle viaţă şi viitorului”69.  

Din perspectiva juriştilor aceste aspecte sunt cu atât mai semnificative cu cât 
aceeaşi metaforă a „hainei străine” a fost asociată cu doctrina juridică a lui 
Friedrich Carl von Savigny în sensul în care „dreptul civil al unui popor nu este o 
haină care să poată fi schimbată pur şi simplu”70, iar Dialogul politic – ale cărui 
personaje poartă nu întâmplător tocmai prenumele „Friedrich” şi „Carl” – a fost 
conceput de Leopold Ranke ca o conversaţie purtată de el însuşi cu mai vârstnicul 
său prieten şi companion de idei71. Interesat de dreptul civil, Savigny a tratat mai 
degrabă în mod marginal problemele teoriei statului şi a formelor constituţionale 
ale acestuia, însă este suficientă alăturarea binecunoscutei sale referiri la „spiritul 
poporului (Volksgeist)” ca sursă a dreptului cu definiţia statului ca „formă 
corporală luată de comunitatea spirituală a poporului” (leibliche Gestalt der 
geistigen Volksgemeinschaft)” şi „manifestare organică a poporului”72 pentru a 
sesiza afinitatea profundă dintre el, Ranke şi „linia Eminescu-Iorga”. Din 
nefericire, tocmai această afinitate pare să nu fi fost percepută de Nicolae Iorga 
însuşi, care aşează concepţia lui Savigny în continuarea „raţionalismului lui 
Descartes şi a „„filosofiei” secolului al XVIII-lea”, menţionând în mod explicit 
„anumite doctrine metafizice care s-au alcătuit şi impus la începutul secolului al 
XIX-lea şi care şi-au găsit formularea filosofică cea mai deplină în operele unui 
învăţat german care aducea cu dânsul înseşi obişnuinţele logice ale cugetării 
franceze, Savigny”73 şi ajungând chiar până la a scrie că „noţiunea statului e o 
elaboraţie metafizică de pe la 1800, teoretizată de Savigny şi de şcoala lui”74.  

Dată fiind lipsa unor trimiteri care să explice această încadrare, putem cel 
mult presupune că Iorga a fost indus în eroare de tehnica literară folosită de Ranke 
                                                 

69 Ranke, Politisches Gespräch (1936), Duncker & Humblot, Berlin, 1924, p. 30, 32, 43. 
70 S. Meder, Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 5. Auflage, Böhlau, Köln/Weimar/Wien, 

2014, p. 297. 
71 F. Meinecke, Einführung, în L. v. Ranke, Politisches Gespräch ... op. cit., p. 5–15. 
72 Savigny, System des heutigen römischen Rechts I, Veit, Berlin, 1840, p. 14, 22.  
73 Iorga, Sfaturi pe întunerec ... op. cit., p. 426–429 (427), 571–575 (572). 
74 Iorga, Hobbes şi actualitatea lui, „Revista istorică” 27 (1941), p. 150–152 (151). Apărut 

postum, textul lui Iorga constituie o recenzie a lucrării lui Nicolae Petrescu despre Thomas Hobbes: 
viaţa şi opera (Societatea Română de Filosofie, Bucureşti, 1939), citatul de mai sus trebuind interpretat 
pornind de la consideraţiile istoricului român privind filosofia politică a lui Thomas Hobbes.  
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în Dialogul politic, acolo unde, pentru asigurarea tensiunii dramatice a expunerii, 
personajului „Carl” (reprezentându-l pe Savigny) îi este atribuit rolul de advocatus 
diaboli care provoacă, prin întrebările adresate lui „Friedrich” de pe poziţii 
tendenţios raţionaliste, răspunsurile acestuia din urmă exprimând propriile poziţii 
ale lui Ranke. Oricum ar sta lucrurile în această privinţă, credem că această (primă) 
eroare de apreciere a lui Iorga cât priveşte ideile lui Savigny şi ale Şcolii Istorice a 
Dreptului – alături de o a doua, asupra căreia urmează să ne referim mai jos – este 
responsabilă de faptul că Iorga nu acordat, din câte se pare, nici o atenţie acestei 
doctrine şi afinităţii fundamentale dintre poziţiile lui Savigny şi cele ale lui Ranke75 
atunci când a abordat problemele dreptului românesc modern. Dacă Iorga ar avea 
dreptate, atunci Savigny ar trebui considerat avocatul unui „stat făcut după norme 
de aiurea”, a cărui populaţie „trăieşte în forme care sunt de împrumut şi care strâng, 
jenează, căci nu se potrivesc deloc, întocmai ca hainele pe un trup pentru care nu 
au fost croite”76, mai precis: avocatul acelui stat în care Nicolae Iorga vede nu 
numai „o noţiune filosofică pe care a explicat-o filosofia germană a secolului din 
secolul al XIX-lea”, ci şi „o noţiune materială, pe care a introdus-o Napoleon I-u” 
în opera sa de cristalizare în forme instituţionale a moştenirii Revoluţiei Franceze, 
operă prin care, scrie tot Iorga, „se creează acum, pentru o lume neorganică, un tip 
de om universal, omul care nu e de nicăieri şi e de peste tot, omul în afară de 
tradiţie, în afară de mediul în care a trăit”77. Dacă Iorga ar avea dreptate, atunci 
Savigny l-ar avea drept precursor nu numai pe Descartes, ci şi pe Jean-Jacques 
Rousseau cu „evanghelia Contractului social”, potrivit căreia, aşa cum scrie 
istoricul român, „societatea a ieşit dintr-un contract care poate fi cercetat şi 
schimbat pe baze raţionale ... în folosul democraţiei statistice mecanice şi abstracte, 
în dauna celei locale, concrete, organice”78, rezultând astfel „formele 
napoleoniene” ale „„filosofiei” abstracte: pentru oricine, de oriunde, aceleaşi, din 
an în an, din veac în veac”79. 

De bună seamă, lucrurile stau cu totul altfel, iar Savigny, departe de a putea fi 
considerat antipodul perfect al lui Nicolae Iorga, se dovedeşte în realitate, inclusiv 
în materia teoriei statului (organic!) un mare precursor al acestuia din urmă80. Aşa 
cum istoricul român vedea în secolul al XVIII-lea „o epocă neistorică, nereală, fără 
cel mai mic respect pentru tradiţie în toate formele”81, dezvoltându-şi „realismul 

                                                 
75 A se vedea exemplar E. Rothacker, Savigny, Grimm, Ranke. Ein Beitrag zur Frage nach 

dem Zusammenhang der Historischen Schule, „Historische Zeitschrift” 128 (1923), p. 415–445;  
E. Simon, Ranke und Hegel, R. Oldenbourg, München / Berlin, 1928, p. 47–53.  

76 Iorga, Hotare şi spaţii naţionale. Afirmarea vitalităţii româneşti, Porto-Franco, Galaţi, 1996, 
p. 251.  

77 Iorga, Idei asupra problemelor actuale, Cugetarea, Bucureşti, [1934], p. 164, 173.  
78 Iorga, Originea şi sensul democraţiei, Vălenii de Munte, [1927], p. 47. 
79 Ibidem, p. 55. 
80 A se vedea O. Beaud, Savigny et le droit public, în J.-F. Kervégan / H. Mohnhaupt (dir.),  

Le droit entre nature et histoire, Klostermann, Frankfurt am Main, 1997, p. 169–221. 
81 Iorga, Evoluţia ideii de libertate, ed. I. Bădescu, Meridiane, Bucureşti, 1987, p. 282.  
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organic” printr-o opoziţie aproape sistematică faţă de ideile Revoluţiei Franceze82, 
la fel şi Savigny scria renumitul pamflet din 1814 ca răspuns tocmai la propunerea 
de a elabora un Cod civil pentru toate statele germane după modelul Codului civil 
francez („ţesut canceros” într-o Germanie ocolită de „blestemul Revoluţiei”), 
stigmatizând în termeni lipsiţi de echivoc filosofia juridică dominantă în secolul al 
XVIII-lea ca „închipuire complet needucată (völlig unerleuchteter Bildungstrieb), 
lipsită de înţelegere pentru măreţia şi caracteristicile altor epoci, ca şi pentru 
evoluţia naturală a popoarelor şi constituţiilor”, afirmând „cu aroganţă lipsită de 
fundament (bodenloser Hochmut) aceeaşi valabilitate pentru toate popoarele şi 
pentru toate timpurile”83. În opoziţie însă nu doar cu această filosofie, ci şi cu 
„superstiţia legalistă modernă”84 potrivit căreia „în condiţii normale orice drept 
izvorăşte din legi, adică din prescripţii explicite ale puterii statale supreme”, 
Savigny aşeza la baza concepţiei sale ideea potrivit căreia dreptul nu poate fi dedus 
prin speculaţii raţionale şi/sau impus prin decizii ale puterii politice, ci se dezvoltă 
„în mod organic .. precum limba .. prin forţe interne liniştit lucrătoare şi nu prin 
voinţa arbitrară a unui legiuitor .. în conştiinţa poporului”85. 

Şi în acest punct, corespondenţa dintre Savigny şi Nicolae Iorga – „dreptul 
concret, ieşit din principiile de existenţă şi din normele de dezvoltare ale unui 
popor, acela e viu în orice moment”86 – este frapantă, iar lucrurile nu stau altfel cât 
priveşte predecesorii reali ai marelui jurist german. Dacă importanta comparaţie a 
dreptului cu limba se datorează influenţei lui Johann Gottfried Herder (1744–1803) 
pentru care limba reprezintă calea regală pentru descifrarea lumii populare şi în 
acelaşi timp „izvorul conştiinţei istorice, sau mai bine zis: al simţului 
istoricităţii”87, doctrina „spiritului poporului” are ca izvor primar de inspiraţie 
tratatul lui Charles-Louis de Montesquieu (1689–1755) Despre spiritul legilor, 
potrivit căruia „din punct al raportului lor cu principiile care alcătuiesc spiritul 
general, moravurile şi manierele unui popor .. legile trebuie să i se potrivească într-
un asemenea grad poporului pentru care sînt făcute, încît este o foarte rară 
întâmplare dacă legile unui popor sînt nimerite pentru altul”88. Faptul că acest pasaj 
din Spiritul legilor a fost la rândul lui pus în legătură cu metafora „hainei străine” 
destinată a ilustra concepţia despre drept a lui Savigny89 este grăitor pentru 
                                                 

82 Al. Zub, La sfârşit de ciclu: despre impactul Revoluţiei Franceze, Institutul European, Iaşi, 
1994, p. 96-113 („O severă critică: N. Iorga”).  

83 Savigny, Vom Beruf ... op. cit., p. 4, 5. 
84 J. Braun, Einführung in die Rechtsphilosophie, 2. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011, 

p. 324. 
85 Savigny, Vom Beruf ... op. cit., p. 6, 12. 
86 Iorga, Caracterul dreptului românesc, „Gazeta Juridică”, nr. 1 / 1930, p. 4.  
87 E. Forsthoff, Recht und Sprache, 2. Auflage, Darmstadt, 1964, p. 14; pe larg A. Dufour, 

Droits de l’Homme, droit naturel et histoire, PUF, Paris, 1991, p. 195–220 („Droit et langage dans 
l’Ecole historique”). 

88 Montesquieu, Despre spiritul legilor I, trad. A. Roşu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964,  
p. 17, 371. 

89 J. Braun, Vom Beruf unserer Zeit zur Überarbeitung des Schuldrechts, Juristenzeitung 1993, 
p. 1–8 (2). 
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consecinţele care decurg din asumarea consecventă a liniei Montesquieu-Savigny 
pentru înţelegerea concepţiei despre drept a Şcolii Istorice. Considerată de Savigny 
„o cercetare istorică a tuturor constituţiilor şi legilor pentru a ajunge la judecăţi 
politice universale”90, însă având la bază modelul societăţii vechii Rome în care 
„înainte de a fi existat legi făcute, existau raporturi de justiţie”91, opera lui 
Montesquieu explică înţelegerea de către Savigny a „spiritului poporului” ca 
„principiu genetic al unei constituţii republicane a libertăţii”92 precum cea a 
republicii romane, în acelaşi sens în care mai târziu Nicolae Iorga identifica 
incompatibilitatea dintre „sociologia de istoric al dreptului, reprezentată de 
Montesquieu” şi „formula democraţiilor nouă ... răsări[tă] din raţionalismul lui 
Descartes care ... inaugurase lupta împotriva a tot ce, oricât de legitimat istoriceşte 
şi de util în prezent, are neajunsul de a nu ieşi dintr-un sistem de silogisme”93. 

În mod evident, ceea ce Iorga numea „evanghelia Contractului Social” se 
situează la antipozii acestei concepţii, lăsând în schimb spaţiu de manifestare 
pentru „solidarităţile organice” celebrate de istoricul român pe coordonatele 
aceleiaşi „opoziţii a organicismului faţă de particularism, a istorismului faţă de 
raţionalism şi a particularismului faţă de universalism”94 promovate de Savigny. 
Aşa cum pentru Herder „starea naturală a omului este starea societăţii”95 iar 
Edmund Burke opunea contractului social modern „o asociere nu numai între cei 
care trăiesc, dar şi între cei care trăiesc în prezent, cei care au murit şi cei care se 
vor naşte”96, Savigny – a cărui concepţie a fost pe bună dreptate caracterizată drept 
transpunerea în teoria dreptului a programului politic expus de Burke în Reflecţiile 
asupra Revoluţiei franceze, program care viza inclusiv potrivit interpretării lui 
Nicolae Iorga „împiedicarea oricărei pătrunderi a unor idei străine şi profund 
neistorice într-o ţară unde şi libertatea e tradiţională, echivalând cu suma 
„libertăţilor” medievale”97 – refuza şi el de la bun început mitologia individualist-
contractualistă a Modernităţii juridice98, afirmând că „nu există nici o existenţă 
                                                 

90 Savigny, Vorlesungen über juristische Methodenlehre 1802-1842, ed. A. Mazzacane,  
V. Klostermann, Frankfurt, 2004, p. 103. 

91 Montesquieu, Despre spiritul legilor I ... op. cit., p. 12. 
92 O. Behrends, Zur römischen Verfassung: Ausgewählte Schriften, ed. C. Möller / M. 

Avenarius, Wallstein, Göttingen, 2014, p. 311–380 (Mommsens Glaube – zur Genealogie von Recht 
und Staat in der Historischen Rechtsschule und zu den geistigen Grundlagen der verschiedenen 
eigenrömischen Systementwürfen), 324–345. 

93 Iorga, Originea şi sensul democraţiei ... op. cit., p. 47. 
94 A. Dufour, „Sauver la science face aux Codes”: Une œuvre à contretemps, în F. C. von 

Savigny De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit, trad. A. Dufour, 
PUF, Paris, 2006, p. 11–42 (41). 

95 Herder, Scrieri, trad. C. Petrescu, Univers, Bucureşti, 1973, p. 168. 
96 Burke, Reflecţii asupra Revoluţiei din Franţa, trad. M. Czobor-Lupp, Nemira, Bucureşti, 

2000, p. 140.  
97 Iorga, Desvoltarea aşezămintelor politice şi sociale ale Europei, vol. III: Epoca modernă, 

Cultura Neamului Românesc, Bucureşti, 1922, p. 38. 
98 P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, 3a ed., Laterza, Milano 2007, p. 43–84 

(„ Oltre le mitologie giuridiche della modernità”). 
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umană care să fie complet singulară şi perfect izolată: mai degrabă, tot ceea ce ar 
putea fi individualizat dintr-o anumită perspectivă, se dovedeşte dintr-o altă 
perspectivă parte integrantă a unei totalităţi care îl depăşeşte, astfel că fiecare om 
luat în parte trebuie gândit în acelaşi timp ca membru al unei familii, al unui popor, 
al unui stat, aşa cum fiecare epocă a unui popor reprezintă continuarea şi 
dezvoltarea tuturor epocilor trecute”99. În mod consecvent, dreptului (natural) 
raţional ca „formă specifică de legitimitate a ordinilor create prin revoluţie” 
Savigny îi opune dreptul (natural) popular apare astfel ca un „drept natural al 
devenirii istorice”100 şi astfel, precum la Burke, ca „un drept care trebuie înţeles 
prin efortul inteligenţei noastre, şi nu un drept impus, fabricat raţional”101. Însă aşa 
cum Nicolae Iorga – dezvoltând şi aici ideea lui Ranke, potrivit căreia „în materia 
formelor statului imitaţia este extrem de periculoasă”102 – considera că dezvoltarea 
constituţională engleză trebuie privită „în legătură nu numai cu trecutul, dar şi cu 
spiritul poporului englez”, presupunând „pentru a nu fi periculoase, atâtea 
aşezăminte medievale, atâtea tradiţii, atâtea obişnuinţi care nu sunt aiurea şi nu se 
pot strămuta acolo, prin care se împiedică orice dictatură a ideilor abstracte”103, la 
fel şi Savigny nu ia în consideraţie preluarea în Germania a ordinii common law, 
arătând şi el că această soluţie presupunea „obişnuinţele specifice unor state libere ... 
pe care noi [germanii] nu le avem”104, propunând în schimb ca alternativă realistă a 
germanilor la codificarea de tip francez o reorientare către dreptul roman, etalonul 
de nedepăşit al unui drept dezvoltat organic de către jurisconsulţii Romei antice a 
căror metodă urma să servească drept model juriştilor savanţi ai secolului al XIX-lea 
cât priveşte dezvoltarea ştiinţei juridice – ştiinţa juridică istorică – cu misiunea de a 
construi sistemul german de drept modern. 

Criticile aduse lui Savigny începând cu contemporanii săi şi până în zilele 
noastre în legătură cu această opţiune nu au omis să facă din nou apel la metafora 
„hainei străine”, identificând în acest recurs la dreptul roman o inconsistenţă 
fundamentală a întregii doctrine constând în aceea că „în timp ce afirma „legătura 
organică a dreptului cu caracterul şi esenţa poporului”, Savigny i-a croit poporului 
german o costumaţie de drept roman după modelul lui Papinian şi Ulpian”105, iar 
faţă de persistenţa acestei critici şi de consecinţele ei asupra evoluţiei ştiinţei 
juridice germane de-a lungul întregului secol al XIX-lea, reprezentarea unui „suflet 
dual, atât romantic, cât şi romanist, al lui Savigny”106 nu poate fi respinsă cu 
                                                 

99 Savigny, Über den Zweck ... op. cit., p. 3.  
100 Astfel M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr (Siebeck), Tübingen, 1922, p. 496. 
101 M. Villey, Critique de la pensée juridique moderne, 2éme édition, Dalloz, Paris, 2009,  

p. 125–138 („Philosophie du droit de Burke”), 135–136. 
102 Ranke, Deutschland und Frankreich ... op. cit., p. 91. 
103 Iorga, Idei asupra problemelor actuale ... op. cit., p. 48.  
104 Savigny, Stimmen für und wider neue Gesetzbücher ... op. cit., p. 23.  
105 H. Klenner, Savigny’s Research Program of the Historical School of Law and its 

Intellectual Impact in 19th Century Berlin, „The American Journal of Comparative Law” 37 (1989), 
p. 67–80 (70).  

106 H. Mitteis, Die Rechtsgeschichte und das Problem der historischen Kontinuität, Akademie-
Verlag, Berlin, 1947, p. 9. 
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uşurinţă, aşa cum, pe de altă parte, succesul nu numai german, ci şi european şi 
chiar mondial pe aceleaşi termen lung al Şcolii Istorice a Dreptului – atât în 
varianta „romanistă”, cât şi în cea „germanistă” – este de natură să tempereze la 
rândul lui reprezentarea potrivit căreia întreaga construcţie ar fi fost grevată de 
inconsistenţă în chiar fundamentele ei. Altfel decât se consideră încă mult prea 
frecvent, concepţia despre drept ca reprezentând exclusiv un drept popular este 
valabilă potrivit lui Savigny numai în societăţile situate pe o treaptă inferioară de 
civilizaţie, în vreme ce, pe măsura creşterii complexităţii sociale şi a formării 
corpurilor profesionale specializate, dreptul ia „o direcţie ştiinţifică” şi „aşa cum 
dreptul trăia iniţial în conştiinţa întregului popor, el trăieşte acum în conştiinţa 
juriştilor care reprezintă poporul în această materie”, astfel că „dreptul are o viaţă 
duală (doppeltes Leben), fiind în mod permanent atât o parte a vieţii populare 
generale, cât şi o ştiinţă specială aflată în mâinile juriştilor”, iar acest „dualism al 
principiului vital” (doppeltes Lebensprinzip) al dreptului – „de dragul conciziei 
vom numi raportul dreptului cu viaţa generală a poporului elementul politic, iar 
viaţa ştiinţifică particulară a dreptului elementul tehnic al acestuia” – explică 
„devenirea organică”107 deopotrivă a dreptului popular şi a dreptului savant.  

Dacă ţinem seama de faptul că scrierea lui Savigny din 1814 fusese 
concepută iniţial ca prefaţă la celebra lucrare în şase volume despre Istoria 
dreptului roman în Europa, al cărei prim volum avea să apară deja în anul 1815 şi 
al cărei scop fusese acela de a demonstra că dreptul roman nu dispăruse niciodată 
din Europa după prăbuşirea Imperiului Roman de Apus, atunci contradicţia poate fi 
în bună măsură relativizată, în sensul în care dreptul roman putea fi considerat un 
tezaur juridic al tuturor popoarelor europene, prin urmare şi al poporului german, 
alături de vechiul drept popular germanic. Întrucât juriștii savanţi fuseră aceia care 
pe parcursul Evului Mediu realizaseră în mod treptat receptarea dreptului roman ca 
drept (comun) pozitiv în teritoriile Sfântului Imperiu Roman al Naţiunii Germane, 
Savigny justifică mai ales prin acest „artificiu” – criticat de către „germanişti” ca 
„dogmă a specialiştilor” (Spezialistendogma)108 – deopotrivă asumarea dreptului 
roman ca drept în vigoare al tuturor germanilor – indiferent de statul german 
particular căruia îi aparţineau în 1814 – şi totodată rolul conducător al ştiinţei 
juridice în dezvoltarea concretă a acestui drept. Nu mai puţin însă, persistenţa 
dreptului roman în întreaga Europă de-a lungul Evului Mediu, reprezenta chiar şi în 
varianta cea mai favorabilă demersului lui Savigny persistenţa unui drept savant, 
separat de „conştiinţa comună a poporului” german, astfel că dualismul dintre 
dreptul popular (Volksrecht) şi dreptul savant al juriştilor (Juristenrecht) îl reflectă 
pe cel dintre „fond” şi „formă” din cultura română (contribuind la precizarea 
acestuia din urmă ca veritabil „dualism instituţional”109 în sensul în care „atât 
                                                 

107 Savigny, Vom Beruf … op. cit., p. 12. 
108 J. Schröder, Savigny's Spezialistendogma und die „soziologische” Jurisprudenz, „Rechtstheorie” 

7 (1976), pp. 23-52; B.-R. Kern, Die historische Rechtsschule und die Germanisten, Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechts-geschichte – Germanistische Abteilung 101 (1984), p. 4–29 (10). 

109 L. Vlăsceanu / M.-G. Hâncean, Modernitatea românească, Paralela 45, Piteşti, 2014,  
p. 281–289. 
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forma, cât şi fondul reprezintă instituţii sociale”110) din punct de vedere structural, 
mai mult: că aşa cum despre critica „formelor fără fond” se poate spune că 
„străbate întreaga cultură română modernă şi o vom găsi în diferite variante la toate 
generaţiile”111, la fel şi abordările procesului de receptare a dreptului roman” în 
Germania oferă o veritabilă „psihogramă” a istoriografiei juridice germane 
începând din secolul al XIX-lea112, evidenţiind şi în cazul dreptului „un paralelism 
de situaţii” care a determinat rezonanţa aparte a ideii organiciste în culturile 
română şi germană113. 

Dacă o asemenea rezonanţă a rămas străină culturii juridice româneşti, 
aproape deloc interesată de problema „formelor fără fond”114, Savigny şi juriştii 
savanţi din cadrul Şcolii Istorice a Dreptului care l-au urmat în această direcţie au 
optat, în schimb, pentru minimalizarea conflictului dintre ideea organică, dominând 
„elementul politic”, şi dezvoltarea ştiinţifico-roma-nistă a „elementului tehnic”, 
făcând din ambele elemente „aspecte şi concretizări ale unuia şi aceluiaşi drept” şi 
revelând ştiinţa juridică ca ştiinţă politică în sensul premodern al unei politiki 
epistimi / scientia civilis care trimite nu la exercitarea puterii suverane a statului, ci 
„la polis, la constituţia polis-ului (politeia), la cetăţenii şi oamenii care trăiesc în 
el”115, la fel cum avea să facă un deceniu mai târziu şi Leopold von Ranke, şi el 
adept al aceleiaşi concepţii despre societas civilis sive res publica opusă diferenţei 
calitative moderne a dualismului instituţional format de stat şi societate116. Invers, 
metafora „hainei străine”, aplicată de Iorga în aceiaşi termeni atât noului drept 
românesc al Codurilor moderne de inspirate de Codul Napoleon, cât şi acestuia din 
urmă tocmai prin raportarea lui la Corpus iuris civilis – „reformatorii lui Bonaparte 
au luat dreptul roman, şi nu izvoarele lui, ci în forma dată de Iustinian, au luat 
această veche haină din garderoba Bizanţului şi au aplicat-o societăţii moderne, 
care a fost prinsă astfel ca într-o cămaşă de fier”117 – ar face din marele istoric 
român un critic acerb al ştiinţei juridice fondate de Savigny pe funda-mentele 
dreptului roman, reducând totodată la inexistenţă diferenţa esenţială dintre „Franţa 
şi Germania” sub aspectul gândirii juridice. Tocmai ideea romanistă a ştiinţei 
                                                 

110 A. Miroiu, Fuga de competiţie ... op. cit., p. 256. 
111 M. Ungheanu, Permanenţa unei mize: formele fără fond, în M. Ungheanu (ed.), Teoria 

formelor fără fond, Porto-Franco, Galaţi, 1996, p. 5–13 (5).  
112 U. Wolter, La réception du Droit romain dans les pays germaniques à la fin du Moyen Âge 

et sa répercussions sur la pensée juridique européenne – Une psychogramme de la science de 
l'histoire du droit allemande des deux derniers siècles, „Revue d'histoire des facultés de droit et de la 
science juridique”, 13 (1992), p. 91–112  

113 Al. Zub, Istorie şi finalitate ... op. cit., p. 115.  
114 M. Guţan, Le droit comparé contemporain et l'actualité de la théorie des „formes sans 

fond” en Roumanie, Revue de droit international et de droit comparé 3 (2013), p. 427–454 (428). 
115 O. Behrends, Jherings Evolutionstheorie des Rechts zwischen Historischer Rechtsschule 

und Moderne, în R. von Jhering, Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft, ed. O. Behrends, Wallstein, 
1998, p. 93–202 (191). 

116 M. Riedel, Der Staatsbegriff der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts in 
seinem Verhältnis zur klassisch-politischen Philosophie, Der Staat 41 (1963), p. 41–63, în special  
p. 45–47 despre concepţia lui von Ranke.  

117 Iorga, Originea formelor vieţii contemporane ... op. cit., p. 97.  



21 Fond, forme şi idei în dreptul românesc modern  95 

dreptului fusese apărată însă de Mihai Eminescu, cel care observase că în epoca 
modernă „dreptul nu mai e un obicei, ci ştiinţă, şi o ştiinţă foarte complicată”, iar în 
cazul special al României şi „o ştiinţă străină, care trebuie învăţată de la străini”, 
ceea ce – altfel decât în preluarea formelor instituţionale – constituie un demers 
indispensabil: formaţi în universităţi şi instruiţi de „Gajus şi Justinian, Institute şi 
Pandecte”, juriştii români – jurişti savanţi – trebuie să deprindă „a distinge 
raporturile în adevăr juridice de restul infinit de alte raporturi ce mai există pe 
lume”, şi aceasta tocmai deoarece dreptul unei societăţi moderne „se mărgineşte la 
relaţii pur juridice”118. Altfel decât Nicolae Iorga, Eminescu avusese ocazia 
cunoaşterii directe a ideii acestei ştiinţe, perfect compatibile cu viziunea organică 
constituind liantul dintre el şi marele istoric român.  

 
III. Ştiinţa dreptului ca ştiinţă a „justificaţiei” 
 
La jumătatea secolului al XIX-lea gândirea juridică a Europei continentale 

era stăpânită de cele două mari paradigme: cea raţionalistă, a dreptului natural 
modern şi a „ideilor abstracte” care stăpâniseră deja întregul secol al XVIII-lea, 
având drept simbol codul civil Napoleon, iar pe de altă parte ştiinţa dreptului, în 
sensul strict al termenului (Rechts-Wissenschaft: inclusiv terminologic „o invenţie 
a Şcolii Istorice Germane a Dreptului”119) fondată de Savigny ca „veritabilă 
alternativă la dreptul codificat” categorial diferită de o science du droit înţeleasă ca 
„tehnică de interpretare” a acestui din urmă drept120. Dacă pentru un jurist de 
formaţie franceză, cunoaşterea dreptului era epuizată prin exegeza textului din 
Codul civil, de la juristul de formaţie germană se aştepta transpunerea în 
conceptele juridice a instituţiilor juridice generate ca atare la nivelul profund al 
„spiritului poporului” (ori, modern formulat: al ordinii sociale concrete) de-a 
lungul întregii deveniri istorice a acestuia. Altfel spus, acolo unde juriştii de 
formaţie franceză apar ca interpreţi ai normei promulgate de puterea politică, cei de 
formaţie germană – consideraţi de Savigny într-un fragment celebru al scrierii din 
1814 „reprezentanţi ai poporului în materia dreptului” – erau cei care re-configurau 
la nivelul tehnic specializat al unui sistem de drept instituţiile juridice pe care 
„spiritul poporului” însuşi generase le generase de-a lungul istoriei pe planul 
ordinii sociale, instituţii concepute ca veriga intermediară obligatorie între cazul 
individual şi norma generală şi fără de care aceasta din urmă ar fi imposibil de 
                                                 

118 Eminescu, Opere XII ... op. cit., p. 327, 83.  
119 P. Koschaker, Europa und das römische Recht, C. H. Beck, München, 1947, p. 210. 
120 P. Becchi, Giuristi e principi: alle origini del diritto moderno, Aracne, Napoli 2007,  

p. 123–136 („Rechts-wissenschaft: genealogia di un concetto”) 123, 124; comp. asupra aceleiaşi 
separaţii („deux mouvements bien distincts l’un de l’autre”, anume „Şcoala Exegezei” şi „Şcoala 
Istorică a Dreptului”) şi L. Moscati, Influence européennes et science juridique italienne dans la 
première moitié du XIX siècle, în O. Vernier (éd.), Etudes d'histoire du droit privé en souvenir de 
Maryse Carlin, Paris 2008, p. 645–655 (645). 
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desprins121. Dacă juristul german era antrenat să „descopere” astfel norma la 
capătul unui demers care presupunea observarea (nu lipsită de ajutorul intuiţiei) a 
societăţii, cel de formaţie franceză desprinde norma printr-o interpretare care, cel 
puţin de-a lungul secolului al XIX-lea servea desprinderii „voinţei legiuitorului”, 
mai precis: a statului. 

Formularea definitivă a „elementului tehnic” al dreptului se regăseşte la 
Savigny în primul volum din Sistemul dreptului roman de astăzi (1840), acolo unde 
marele jurist german expune concepţia instituţiei de drept (Rechtsinstitut) ca 
mărime intermediară între norma juridică şi sistemul dreptului, pe de o parte, şi ca 
mărime corespondentă şi totodată consubstanţială raportului juridic (Rechtsverhältnis) 
situat pe planul vital al „elementului politic”. Înainte de a lua forma (tehnică) a 
normelor juridice (Rechtssätze), dreptul pozitiv există ca ordine juridică a dreptului 
popular – în termeni moderni: ca ordine socială concretă a unei naţiuni – constituită 
din raporturi juridice (Rechtsverhältnisse) a căror primă structură unificatoare sunt 
instituţiile juridice (Rechtsinstitute) precum familia, proprietatea, vânzarea-
cumpărarea, ori moştenirea legală, instituţii dezvoltate în mod organic şi 
constituind la rândul lor un sistem pe care Savigny îl postulează ca imanent 
evoluţiei istorice. Instituţiile aparţin în acelaşi timp elementului politic şi 
elementului tehnic, reprezentând astfel „cordonul ombilical”122 dintre dimensiunea 
politică a dreptului ca experienţă vie a realităţii sociale şi cea tehnică a elaborării 
conceptuale. În calitatea lor (politică) de „organe proprii” ale poporului, juriştii pot 
astfel „crea noi instituţii şi le modifica sau chiar elimina pe cele existente ... dacă 
au devenit străine sensului şi nevoilor timpului”123 şi acesta este motivul pentru 
care Savigny subliniază că „juristului îi este indispensabilă un dublu simţ: unul 
istoric, pentru a surprinde precis ceea ce este propriu fiecărei epoci, şi unul 
sistematic, pentru a privi fiecare concept şi fiecare normă într-o relaţie vie şi 
reciprocă cu întregul”124.  

Pe cât de tensionată, pe atât de fertilă în dezvoltarea ştiinţei juridice germane, 
tensiunea dintre istorie şi sistem este de la bun început constitutivă demersului 
fondator al lui Savigny125. Ca ştiinţă istorică, ştiinţa dreptului trebuie să urmărească 
retrospectiv evoluţia dreptului în vigoare până la izvoarele sale, „fiecărei materii 
descoperindu-i-se astfel principiul organic graţie căruia ceea ce este încă viu 
trebuie să se separe de la sine de ceea ce deja a murit şi aparţine numai istoriei”126, 
                                                 

121 A se vedea pentru o expunere sintetică şi clară M. Fioravanti, Giuristi e costituzione 
politica nell’Ottocento tedesco, Giuffre, Milano, 1979, p. 20–39 („Savigny e la proposta della 
centralità della scienza giuridica”).  

122 P. Grossi, Das Recht in der europäischen Geschichte, trad. G. Kuck, C. H. Beck, München, 
2010, p. 162. 

123 Savigny, System des heutigen römischen Rechts I ... op. cit., p. 17.  
124 Savigny, Vom Beruf … op. cit., p. 48. 
125 Pentru structurarea întregii evoluţii a ştiinţei juridice germane în jurul acestei tensiuni a se 

vedea M. Reimann, Nineteenth Century German Legal Science, Boston University College Law 
Review 31 (1990), p. 837–897. 

126 Savigny, Vom Beruf … op. cit., p. 117–118. 



23 Fond, forme şi idei în dreptul românesc modern  97 

iar evidenţa legăturii dintre acest aspect esenţial pentru concepţia lui Savigny şi 
istoricitatea esenţială a instituţiilor sociale în viziunea lui Nicolae Iorga, pentru care 
„regăsirea şi explicarea „originii şi sensului” unei instituţii, a unei forme de 
organizare socială a fost un obiectiv fundamental de cercetare”127, astfel 
explicându-se şi afinitatea dintre el şi Eugen Ehrlich (1862–1922), fondatorul 
sociologiei juridice şi la care Iorga se raportează în mod explicit atunci când 
vorbeşte despre „lupta dintre dreptul viu şi dreptul mort”128 al codurilor moderne. 
Dacă această afinitate este binecunoscută129, mai puţin este luat însă în considerare 
faptul că Eugen Ehrlich fusese profesor de drept roman la Universitatea din 
Cernăuţi, şi că ţelul său consta nu în fondarea unei sociologii juridice înţeleasă ca 
ştiinţă auxiliară, ci în refondarea ştiinţei juridice ca ştiinţă sociologică130, pornind 
tocmai de la refuzul elementului sistematic aşa cum apare acest element la Savigny 
şi cum Ehrlich consideră a fi fost incompatibil adevăratei gândiri juridice a 
jurisconsulţilor Romei antice. Spre deosebire de Ehrlich, Nicolae Iorga leagă 
tocmai de acest element posibilitatea istoriei înseşi, dacă nu ca ştiinţă, atunci în 
orice caz ca disciplină131 – „pentru ca faptele să fie istorie trebuie ca sistemul să 
intervie”132 – iar asemănarea dintre Savigny şi Ranke, pe de o parte, cât priveşte 
situarea instituţiilor (precum armata sau învăţământul) unui stat într-un sistem a 
cărui consistenţă este asigurată de unitatea spiritului propriu statului 133, ca şi cea 
între Savigny şi Iorga (dar nu şi Ranke), cât priveşte instituţiile ca forme ale unei 
societăţi înţelese ca „psihologie naţională realizată”134, aşa cum „nu e materia brută 
care ne înconjoară pretutindeni în societăţile omeneşti, e ideea realizată, care 
formează corpul lor, ori ideea ce vrea să fie realizată, şi aceasta întreţine viaţa într-
însul”135. Exemplele ar putea continua, însă fie şi numai aceste corespondenţe 
credem că sunt suficiente pentru a face plauzibilă existenţa unei convergenţe 
fundamentale între Savigny şi Iorga cel puţin în materia dreptului înţeles ca ordine 
instituţională a unei societăţi concrete şi a unei ştiinţe a dreptului înţeleasă ca 
                                                 

127 A se vedea V.-Al. Georgescu, Nicolas Iorga et l’histoire des institutions, în D. M. Pippidi 
(dir.), Nicolae Iorga- L’homme et l’œuvre, Ed. Acad. RSR, Bucarest, 1972, p. 65–84 (80).  

128 Iorga, Originea formelor vieţii contemporane ... op. cit., p. 100–101.  
129 E. Ehrlich, Despre „dreptul viu”, „Neamul Românesc” decembrie 1920 / ianuarie 1921, 

republicat în „Revista Română de Sociologie” nr. 5-6 (1997), p. 599–607. – A se vedea pe larg V.-Al. 
Georgescu, N. Iorga şi istoria dreptului românesc, „Studii” 18 (1965), p. 1339–1356 (1352–1355, 1354). 

130 E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, Duncker & Humblot, München / 
Leipzig, 1913. 

131 A se vedea sintetic N. Bănescu, Concepţia istorică a lui N. Iorga, „Revista Istorică” 28 
(1942), p. 1–10; pe larg M. Berza, Ştiinţă şi metodă istorică în gândirea lui Nicolae Iorga, „Analele 
Academiei Române – Memoriile Secţiunii Istorice” seria a III-a, 27 (1944–1945), p. 1–64; din 
perspectivă filosofică N. Bagdasar, Nicolae Iorga, în N. Bagdasar ş.a., Istoria filosofiei moderne, vol. 
V: Istoria filosofiei româneşti de la începuturi până astăzi, Societatea Română de Filosofie, Bucureşti, 
1941, p. 345–350. 

132 N. Iorga, Generalităţi ... op. cit., p. 51–63 („Despre concepţia actuală a istoriei şi geneza ei”), 57. 
133 L. v. Ranke, Politisches Gespräch .. op. cit., p. 30. 
134 N. Iorga, Generalităţi ... op. cit., p. 152–157 („O notă despre valoarea morală a istoriei”), 153. 
135 N. Iorga, Generalităţi ... op. cit., p. 84–87 („Ideile în istoria universală”), p. 86.  
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ştiinţă a „justificaţiei”136 acestor instituţii constând în ideea pe care acestea din 
urmă o realizează în ordinea „spiritului” specific al unui popor determinat, în acest 
punct prefigurându-se deja repre-zentarea ştiinţei dreptului ca „ştiinţă a legitimării 
(Legitimationswissenschaft)”137 normelor şi instituţiilor juridice din zilele noastre. 

Aşa cum istoria gândirii juridice europene a demonstrat cu prisosinţă de-a 
lungul secolului al XIX-lea, diferenţa considerabilă dintre aceste două moduri de 
gândire juridică făcea deosebit de dificilă o coabitare între ele la nivelul aceleiaşi 
ordini juridice; din această cauză receptarea acestui model în Austria (pe atunci stat 
german) a presupus abandonarea modelului exegetic folosit în interpretarea 
Codului civil din 1811, iar receptarea lui în Italia a condus şi ea la abandonarea 
aceluiaşi model francez consacrat inclusiv prin intrarea în vigoare a unui Cod civil 
elaborat după model napoleonian şi intrat în vigoare în acelaşi an 1865 ca şi 
confratele lui din România. Principalul motiv care a determinat această reorientare 
a juriştilor italieni începând cu anii 1870 (dincolo de aspectele politice presupuse 
de proclamarea în 1871 a Imperiului german în urma înfrângerii Franţei lui 
Napoleon al III-lea) a constat în temerea că un drept italian dezvoltat după model 
francez ar fi ameninţat poziţia dreptului roman, considerat în Italia din motive lesne 
de înţeles un veritabil tezaur naţional138. Invers, faptul că la baza dezvoltării 
dreptului german Şcoala Istorică aşezase tocmai Digestele lui Justinian (dreptul 
roman constituind până la intrarea în vigoare a Codului civil imperial din 1900 
dreptul pozitiv comun al statelor germane), iar Savigny concepuse „ştiinţa juridică” 
luându-i pe jurisconsulţii Romei antice ca model al juriştilor germani din epoca 
modernă, i-ar fi putut stimula şi pe juriştii români să realizeze un demers similar, 
situându-se astfel tocmai pe „linia Eminescu-Iorga”. Or, tocmai în acest punct 
diferenţa dintre Eminescu şi Iorga este cum nu se poat mai vizibilă: în vreme ce 
poziţia lui Iorga faţă de dreptul roman şi faţă de dimensiunea „romanistă” a Şcolii 
Istorice a Dreptului este cea a unor mari jurişti desprinşi din Şcoala Istorică a 
Dreptului precum Georg Beseler (1809–1888) care considera receptarea dreptului 
roman de către juriştii savanţi germani în Evul Mediu „o mare nenorocire 
naţională”139, ori Otto von Gierke (1841–1921), pentru care şi în secolul XIX „cura 
de Pandecte ucide sufletul german în dreptul german”140 se opun „romaniştilor” 
reprezentaţi de jurişti la fel de renumiţi precum Georg Friedrich Puchta (1798–
1846), Rudolf von Jhering (1818–1892), Bernhard Windscheid (1817–1892) şi 
Heinrich Dernburg (1829–1907), care construiesc din materia dreptului roman 
sistemul de drept modern al societăţii germane din secolul XIX, Mihai Eminescu, 
                                                 

136 Ibidem, p. 87. 
137 G. Jakobs, Strafrecht als wissenschaftliche Disziplin, în C. Engel / W. Schön (Hrsg.), Das 

Proprium der Rechts-wissenschaften, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007, p. 103–135 (105).  
138 P. Grossi, Scienza giuridica italiana: un profilo storico 1860–1950, Giuffré, Milano, 2000, p. 40. 
139 G. Beseler, Volksrecht und Juristenrecht, Weidmann, Leipzig, 1843, p. 55. 
140 O. Gierke, Die Historische Rechtsschule und die Germanisten, G. Schade, Berlin, 1903,  

p. 27. – Asupra germaniştilor a se vedea S. Meder, Rechtsgeschichte ... op. cit., p. 306–310;  
O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne PUF, Paris, 2005, p. 78–95. 



25 Fond, forme şi idei în dreptul românesc modern  99 

auditor la Viena şi Berlin al lui Jhering şi Dernburg şi foarte probabil stimulat de 
aceştia la o lectură a scrierii lui Savigny, Mihai Eminescu pare a fi rămas până 
astăzi singurul jurist român – cu doar cel mult trei semestre parcurse mai mult sau 
mai puţin intensiv în amfiteatrele unor facultăţi de drept – care a demonstrat în 
scrisul său înţelegerea „ştiinţei juridice” ca „element tehnic” al dreptului141. 

Spre deosebire de Eminescu, literatura juridică românească mai veche sau 
mai nouă reţine în spaţiul rezervat lui Savigny şi Şcolii Istorice a Dreptului numai 
expunerea „elementului politic” reprezentat de legătura dintre drept şi conştiinţa 
populară, dovedind astfel – în cultura juridică română modernă devenită une fille 
de la France142 – o veritabilă o orientare cripto-”germa-nistă”143, iar în condiţiile în 
care nici măcar juristul Andrei Rădulescu, promotor nu doar al „elementului 
politic” savignian, ci şi al romanităţii dreptului românesc, nu acorda vreo atenţie 
„elementului tehnic”, şansele receptării integrale şi purtătoare de roade a Şcolii 
Istorice a Dreptului în România au rămas şi în perioada interbelică la fel de reduse. 
Privit în sine, faptul că Şcoala Istorică a Dreptului îi poate apărea unui jurist român 
din zilele noastre la fel de relevantă pentru propria sa activitate ca o colecţie de 
citate din operele de largă circulaţie ale Fraţilor Grimm (studenţi şi admiratori ai lui 
Savigny la vremea respectivă) n-ar trebui să surprindă, dacă luăm în considerare că 
şi în Germania s-a putut constata nu de mult faptul că Savigny este „de cele mai 
multe ori doar citat, mai deloc citit şi în orice caz neînţeles”144. Ca fenomen de 
durată însă, un deficit informaţional de o asemenea amploare nu poate fi separată 
de punctele de vedere cu greutate exprimate în cultura română de-a lungul 
timpului, astfel că numai cu greu ar putea fi supraestimată nocivitatea criticii 
filologului şi avocatului Titu Maiorescu împotriva discipolilor lui Simion 
Bărnuţiu145, după care „regenerarea noastră nu poate începe decât în spiritul 
civilizaţiunii moderne, iar nu prin reacţiune la dreptul roman”146, aşa cum istoricul 
Nicolae Iorga însuşi – în mod diametral opus faţă de juristul Savigny – asocia 
Digestele lui Iustinian „absolutismului juridic”147 al Codului civil francez, aşadar 
acelor „idei abstracte” cărora le opunea „statul organic” conceput în acord cu 
Savigny, anume subordonat ordinii istorice a societăţii, ale cărei instituţii trebuie 
respectate, şi nu violentate de dreptul pozitiv148. 
                                                 

141 A se vedea pe larg T. Avrigeanu, „O ştiinţă foarte complicată”: Mihai Eminescu şi ştiinţa 
dreptului între Hölderlin şi Savigny, „Studii şi Cercetări Juridice”, nr. 2 /2019, p. 177–201.  

142 Astfel L.-J. Constantinesco cit. apud X. Blanc-Jouvan, À l’occasion de l’entrée en vigueur 
du nouveau Code civil roumain. Hommage au Code civil francais, SCJ 1 /2012, S. 13–20 (16). 

143 Comp. C. Folschweiller, Philosophie et nation. Les Roumains entre question nationale et 
pensée occidentale au XIXe siècle, Honoré Champion, Paris, 2017, p. 305–321 (313). 

144 J. Braun, Vom Beruf unserer Zeit zur Überarbeitung des Schuldrechts, JZ 1993, pp. 1-8 
145 A se vedea pe larg O. Papadima, Bărnuţ şi naţionalismul de azi, „Familia”, nr. 7–8 / 1935, 

p. 3–17.  
146 T. Maiorescu, Critice, vol II ... op. cit., p. 171–225 („Contra şcoalei Bărnuţiu”, 1868), 220.  
147 P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, 3a ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 85–124 

(„Codici”), 100. 
148 N. Iorga, Sfaturi pe întunerec ... op. cit., p. 426–429.  
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În vreme ce în cazul concepţiei lui Savigny despre stat, Nicolae Iorga comitea 
o eroare evidentă prin menţiune explicită, în acest caz – dincolo de chestiunile de 
strictă istorie a (ştiinţei) dreptului (roman) discutabile în termeni de detaliu149 – 
ceea ce i se poate imputa marelui istoric român în cazul preluării moştenirii juridice 
romane de către codificarea lui Napoleon este lipsa unei distincţii între conţinutul 
propriu-zis al regulilor de drept roman receptate în Code civil şi modalitatea prin 
care aceste reguli au devenit „dreptul abstract”150 francez din 1804, receptat apoi şi 
în România în 1864/1865, spre deosebire de Savigny, a cărui critică la adresa 
codului francez priveşte tocmai opţiunea pentru impunerea unor asemenea reguli ca 
drept prin lege, în loc să fi lăsat ştiinţei juridice sarcina de a le desprinde ea 
însăşi151. Invers, felul nediferenţiat în care Iorga se raportează la dreptul roman, 
începând cu Justinian şi Corpus iuris civilis şi până la afirmaţii profund discutabile 
precum aceea că la 1804 „legislaţia fu prefăcută total prin Codul Napoleon, care, 
distrugând tradiţia proprie franceză, puse în loc vechile norme romane”152, nu era 
deloc de natură să încurajeze romanistica juridică românească să imite mai degrabă 
modelul german şi apoi pe cel italian, decât pe cel francez, utilizând modelul 
juridic roman în sensul afirmării tradiţiei juridice româneşti, marele apostol al 
„Sigiliului Romei” şi opozant al raţionalismului maiorescian administrând astfel o 
lovitură la fel de puternică receptării Şcolii Istorice a Dreptului în cultura juridică 
românească, despărţindu-se în această privinţă de Eminescu şi contribuind 
involuntar la izolarea juriştilor români de conceptul de drept al Şcolii Istorice cât 
priveşte elementul tehnic al dreptului şi astfel inclusiv de propria sa linie de 
gândire juridică, profund îndatorată lui Savigny sub aspectul elementului politic. 

Din perspectiva unui jurist, elementul comun al poziţiilor altminteri atât de 
diferite ale lui Maiorescu şi Iorga este nu altfel decât surprinzător, câtă vreme 
istoricul Iorga, cel care subliniază în atâtea rânduri necesitatea continuării sensului 
tradiţiei vechiului drept românesc în societatea modernă nu pare a se interesa câtuşi 
de puţin de felul concret în care juriştii români trebuie să gestioneze de o manieră 
profesionist-specializată formele juridice corespunzătoare acestei epoci, părând a-i da 
dreptate criticului literar (dar şi avocatului!) Maiorescu, în vizunea căruia atunci când 
„fondul” naţional românesc va fi progresat suficient graţie educaţiei în spiritul 
culturii moderne, „forma juridică ... va veni de la sine şi va fi acomodată stării sale de 
cultură”153. Ori tocmai în acest punct rezidă problema fundamentală a dreptului 
modern românesc: „formele” elementului politic nu izvorăsc „de la sine” din 
„elementul politic” al dreptului popular şi al ordinii sociale, ci trebuie create de către 
                                                 

149 A se vedea pe larg V.-Al. Georgescu, Unele probleme istorice ale dreptului roman în 
gândirea lui Nicolae Iorga, „Studii” 8 (1966), p. 297–305.  

150 N. Iorga, Caracterul dreptului românesc ... op. cit., p. 4. 
151 O. Behrends, Das Privatrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs,seine Kodifikationsgeschichte, 

sein Vrerhältnis zu den Grundrechten und seine Grundlagen im klassisch-republikanischen 
Verfassungsdenken, în O. Behrends / W. Sellert (Hg.), Der Kodifikationsgedanke und das Modell des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2000, p. 9–82 (32–33).  

152 N. Iorga, Desvoltarea aşezămintelor ... op. cit., p. 25. 
153 T. Maiorescu, Critice, vol II ... op. cit., p. 171–225 („Contra şcoalei Bărnuţiu”, 1868), 222–223.  
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jurişti pornind de la ceea ce Savigny numea – preluând şi aici o idee a lui Ranke, 
anume cea despre „cunoaşterea intuitivă a legilor spirituale care lucrează 
atotstăpânitoare în profunzime”154 – „contemplare vitală (lebendige Anschauung)” 155 
a materiei instituţiilor de drept. Altfel însă decât Ranke, „omul care a înţeles orice 
viaţă naţională şi a prezentat şi istoria universală pe linii largi, dar n-a putut găsi 
elementul organic din istoria universală”156, Savigny concepe raportul dintre dreptul 
german şi dreptul roman esenţialmente pe linia concretizării spiritului universal în 
spiritul fiecărui popor, iar această concepţie – preluată, aşa cum am văzut mai sus, de 
Eminescu şi în înţelegerea raportului dintre naţional şi universal se regăseşte plenar 
în distincţia dintre idei şi forme istorice propusă de Vasile Pârvan. Coroborată cu teza 
după care „ideea-mamă a întregii culturi româneşti e ideea romană” ca idee 
universală necesitând concretizarea în forme culturale specific naţionale, înţelegerea 
de către Pârvan a creaţiei spirituale ca dezvoltare a formelor naţionale existente şi 
active în mod instinctiv în fiecare individ creator în vederea exprimării ideilor 
universale157 redeschidea – de pe poziţii sit venia verbo romaniste – perspectivele 
unei înţelegeri corecte a întregului complex de probleme legat de dualismul dintre 
„fond” („drept popular”) şi „formă” („drept savant” dezvoltat pornind de la dreptul 
roman) aşa cum se reflectă acesta în teoria dreptului pornind de la conceperea 
„spiritului poporului” de către Savigny în Sistemul dreptului roman ca fiind în 
aceeaşi măsură concret şi universal. Drumul fusese deschis încă din 1871 – anul 
naşterii lui Nicolae Iorga – atunci când istoricul şi juristul Alexandru D. Xenopol – 
marele profesor al acestuia – arăta de pe poziţii „germaniste” că „nu introducerea 
principiilor celor mari de viaţă a timpurilor moderne este cauza mai adâncă a 
turburărilor vieţii noastre publice, ci împrumutarea formelor şi legilor speciale sub 
care acele principii căutau a fi realizate la popoare străine”158, situându-se astfel pe 
linia lui Savigny „a cărui adversitate faţă de procesul receptării juridice privea 
preluarea dreptului străin în forma exterioară a unor „legal transplants”, nu şi 
preluarea unor idei juridice universale încorporate într-o altă ordine de drept şi 
integrate de ordinea juridică receptoare în acord cu propriile ei forme de 
exprimare”159.  
                                                 

154 Ranke apud A. Demandt, Philosophie der Geschichte: von der Antike bis zur Gegenwart, 
Böhlau, Köln s.a., 2011, pp. 210-226 („Der deutsche Historismus“), 218.  

155 Savigny, System des heutigen römischen Rechts, vol. 1, Berlin 1840, p. 9.  
156 Iorga, Generalităţi ... op. cit., p. 295–305 („Originea şi dezvoltarea istoriei universale”), 305. 
157 Pârvan, Idei şi forme istorice ... op. cit., p. 27–29 şi 32. 
158 Xenopol, Reforma aşezămintelor noastre, în E. Lovinescu (ed.), Antologia ideologiei 

Junimea, Bucureşti 1942, p. 205–227 (208) – Comp. asupra interpretării pasajului M. Guţan, Legal 
Transplant as Socio-Cultural Engineering in Modern Romania, în M. Stolleis ş.a. (Hg.), Konflikt und 
Koexistenz ... op. cit., p. 481–530: „Xenopol argued that successful legal import resided less in the 
transplant of legal institutions, legal norms and legal texts but rather in receiving only the legal 
principles and ideas” (509); aceeaşi interpretare a ideii lui Xenopol şi la C. Folschweiller, Philosophie 
et nation ... op. cit., p. 312: „Il aurait fallu en quelque sorte n’introduire que les formes générales et 
non le contenu particulier des modèles étrangers. Les principes auraient mis en forme le fond local du 
droit et de la vie publique, l’auraient modernisé sans le dénaturer”. 

159 O. Behrends, Diskussion, în S. Meder / C.-E. Mecke (Hg.), Savigny global... op. cit.,  
p. 281–286 (284). 
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Acesta şi nu altul este, în opinia noastră, punctul de plecare pentru construcţia 
durabilă a unei ştinţe juridice româneşti pe linia tradiţiei „realismului organic”. 
Dacă Leopold von Ranke avea dreptate atunci când afirma că „recunoaştem 
deopotrivă un popor mare, ca şi un stat independent după cum acesta îi conferă 
spiritului omenesc o nouă expresie, îl redă în noile şi propriile sale forme şi îl 
revelează, în aceasta constând misiunea lui de la Dumnezeu”160 , nu mai puţin însă, 
o asemenea construcţie nu poate fi realizată decât în condiţiile unei transformări nu 
doar a „conştiinţei juriştilor” români, ci şi a „conştiinţei comune a poporului, aşa 
cum se produsese cu ocazia serbărilor consacrate în 1904 împlinirii a 400 de ani de 
la moartea lui Ştefan cel Mare, atunci când, după cum scrie Nicolae Iorga, „a fi 
„european”, „occidental”, „modern”, în rând cu lumea, nu mai era lozinca, 
predicată cu toate metodele unei înjositoare zeflemele, ale unei ironii care nu poate 
să ardă decât modele şi nu rănea nici măcar la suprafaţă credinţele”161. Şi aşa cum 
Vasile Pârvan stigmatiza la vremea lui încercarea de a face „din cultura noastră o 
prelungire colonială a culturii franceze, italiene, germane ori anglo-saxone”162, 
Ranke ne poate oferi şi astăzi, printr-unul dintre cele mai des menţionate fragmente 
ale Dialogului politic imaginea de nedepăşit a raportului dintre forme şi spirit într-o 
cultură naţională conştientă de propria sa identitate ca provincie a spiritului 
universal, fragment pe care îl vom reda în încheiere cu singura modificare a 
înlocuirii numelui „Germania” cu „România”:  

 
„Patria noastră nu este acolo unde în sfârşit ajungem să ne meargă bine. Mai 
degrabă, patria noastră este cu noi şi în noi. România trăieşte în noi şi noi o 
reprezentăm, că vrem sau că nu vrem, în orice ţară am ajunge şi în orice 
situaţie. În aceasta constă de la bun început fundamentul nostru, de care nu ne 
putem emancipa. Acest „ceva” secret, care îl împlineşte pe cel mărunt la fel ca 
pe cel distins – acest aer spiritual pe care îl inspirăm şi îl expirăm – precede 
orice constituţie, insuflând viaţă şi împlinire în toate formele acesteia”163. 

 
Fiat! 

                                                 
160 Ranke, Deutschland und Frankreich ... op. cit., p. 92. 
161 Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, ed. V. & S. Râpeanu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1976,  

p. 379. 
162 Pârvan, Idei şi forme istorice ... op. cit., p. 31.  
163 Comp. Ranke, Politisches Gespräch ... op. cit., p. 35. 
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Continuăm seria modificărilor aduse noului cod penal, în contextul 
armonizării cu legislația Uniunii Europene1, partea a II-a a acestor modificări, 
observații, și anume cele care se referă la partea specială a noului cod penal (prima 
parte a observațiilor a fost publicată în Revista Studii şi Cercetări Juridice, 
nr.3/2017). Astfel: 

1. În partea specială a Codului penal sunt prevăzute mai întâi, infracţiunile 
contra persoanei, făcând parte din Titlul I, spre deosebire de legea penală 
anterioară, unde acestea erau reglementate în Titlul II, fiind grupate distinct, spre 
exemplu, după titlul referitor la infracţiuni contra siguranţei statului. Observăm că 
în această nouă viziune, doctrina română2 subliniază faptul că legiuitorul român şi-a 
însuşit atât soluţia franceză3 cât şi soluţia spaniolă de sistematizare spre deosebire 
                                                 

∗ Conf.univ.dr. habilitat Ion Ifrim, CS gr. II la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române; ionut_ifrim24@yahoo.com 

1 Delphin Garcin, La repression de la fraude au prejudice du budget communautaire, 
Marseille, 2004, p. 16. 

2 George Antoniu, Explicaţiile noului Cod penal, vol. III, art.188–256, Ed. Universul Juridic, 
București, 2015, op. cit., p. 14–15. 

3 De pildă, Codul penal francez foloseşte sintagma „interese fundamentale ale naţiunii”, 
înţelegând prin acestea, potrivit art. 410–1, independenţa naţiunii, integritatea teritorială şi securitatea 
acesteia, forma republicană a instituţiilor ei, mijloacele de apărare şi diplomatice, apărarea populaţiei 
atât pe teritoriul naţional cât şi în afara acestuia, precum şi elementele esenţiale ale potenţialului 
ştiinţific, economic şi ale patrimoniului cultural. Codul penal german cuprinde în acest concept trei 
însuşiri fundamentale în materie, şi anume existenţa statului (Bestand), siguranţa statului (Sicherheit) 
şi bazele constituţionale ale acestuia (Verfassungsgrundsätze). 
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de codul penal anterior4 care după modelul codului penal german şi italian acorda 
prioritate infracţiunilor contra siguranţei statului5.  

Referindu-ne la resistematizare, constatăm că aceasta fost criticată în 
literatura de specialitate. Astfel, s-a susţinut6, că dacă este adevărat că ocrotirea 
persoanei umane prezintă incontestabil o importanţă hotărâtoare printre valorile 
sociale care trebuie să se bucure de atenţia legiuitorului penal, nu este mai puţin 
adevărat că o atare ocrotire va fi cu mai multă eficienţă cu cât instrumentele 
necesare vor aparţine unui stat bine organizat, puternic, capabil să prevină şi să 
combată la nivel ridicat fenomenul infracţional. Aşa se explică de ce alte state 
(Italia, Germania) dau prioritate infracţiunilor contra statului în sistematizarea 
părţii speciale a Codului penal.  

Pentru aceste motive, considerăm că modelul italian şi german de 
sistematizare este mai realist în condiţiile unei criminalităţi îngrijorătoare aşa cum 
se prezintă acest fenomen în prezent atât în ţara noastră cât şi în străinătate, (cum ar 
fi de pildă, terorismul, corupția, etc.). 

Pe lângă această deosebire fundamentală de resistematizare (prin acordarea 
priorităţii infracţiunilor contra persoanei) în literatura de specialitate7 s-a subliniat 
şi faptul că există şi multiple alte deosebiri în codul penal în raport cu legea penală 
anterioară atât în ceea ce priveşte modul în care sunt grupate incriminările contra 
persoanei cât şi în privinţa modului lor de sancţionare în raport cu legea penală în 
vigoare. 

Totodată, observăm că problematica infracţiunii contra persoanei constituie 
obiectul preocupării şi a legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei din alte ţări8, unele 
soluţii fiind diferite de cele adoptate în doctrina şi practica judiciară din ţara 
                                                 

4 De pildă, doctrina română definea siguranţa statului ca fiind acea stare de afirmare deplină, 
în condiţii de stabilitate şi normalitate, a tuturor atributelor puterii de stat, pe plan intern şi extern, 
dreptul absolut al statului la o existenţă liberă şi nevătămată. A se vedea, Vintilă Dongoroz, Explicaţii 
teoretice ale codului penal român, vol. III, 1971, Ed. Academiei, 1971, p.201. 

5 Sub acest aspect arată George Antoniu că structură se regăseşte la majoritatea codurilor 
europene recente Austria, Spania, Franţa, Portugalia, etc. şi reflectă concepţia actuală privind locul 
individului şi al drepturilor şi libertăţilor acestuia în ierarhia valorilor care se bucură de protecţie, 
inclusiv prin mijloace penale. George Antoniu, (coordonator) şi colab., Explicaţii preliminare ale 
noului cod penal, vol. III, articolele 188–256, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p.11. În acest 
sens, a se vedea pe larg, Ion Ifrim, Oana Roxana Ionescu, Dreptul penal român într-o viziune 
europeană, Ed. Universul juridic, București, 2017, p. 107 și urm.  

6 George Antoniu, Legea penală română în condițiile postaderării, R.D.P. nr. 2/2008, p. 9 și urm. 
7 În acest sens, a se vedea pe larg, George Antoniu, Tudorel Toader şi colab., Explicaţiile 

noului cod penal, vol. III, op.cit. p., 15 şi urm.  
8 Trebuie să precizăm şi faptul că în unele lucrări se face distincţia între drepturile intangibile 

ale omului (numite si „nucleul dur”al drepturilor omului, sau drepturi primordiale) şi drepturi 
tangibile, adică drepturi care, în anumite situatii, ar putea fi paralizate, fie prin neaplicarea lor 
temporară totală, fie prin restrangerea lor (limitare particulară) în anumite condiţii. În această, lumină 
Convenţia europeană consacră ca drepturi intangibile ale omului: dreptul la viaţă; dreptul de a nu fi 
supus torturii sau unor tratamente inumane ori degradante; dreptul de a nu fi sclav ori supus muncii 
forţate; dreptul de a nu se aplica o lege retroactiv; şi dreptul de a nu fi judecat de două ori pentru 
aceeaşi faptă (non bis in idem);  
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noastră. Aşa de pildă, Curtea Europeană9 în cauza Mc Cann şi alţii versus Regatul 
Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord10, s-a pronunţat în legătură cu uciderea 
a 3 terorişti de către autorităţile britanice, aceştia fiind suspectaţi că ar urmări să 
facă să explodeze într-un loc public (unde urma să aibă loc schimbarea gărzii 
militare) o maşină plină cu explozibil. Grupa de şoc constituită anume i-a urmărit 
pe terorişti (identificaţi a fi membrii ai Armatei Republicane Irlandeze) când au 
parcat şi apoi au coborât din maşină. Crezând că asupra acestora se găsesc mijloace 
de a face să explodeze autovehiculul de la distanţă, grupa de şoc i-a ucis pe rând pe 
cei trei presupuşi agresori. Ulterior s-a constatat că, în autovehiculul parcat în piaţa 
unde urma să aibă loc schimbarea gărzii nu exista nici un explozibil. Instanţele 
engleze au achitat pe militari pentru uciderea celor 3 terorişti, considerând că s-au 
aflat în eroare justificată (legitimă apărare putativă). 

În aceste condiţii Curtea Europeană a decis că s-au încălcat prevederile art. 2 
din Convenţia Europeană, deoarece grupa de militari nu a acţionat cu maximum de 
diligenţă în raport cu necesitatea ocrotirii vieţii persoanei, iar autorităţile nu au luat 
toate măsurile necesare pentru evitarea erorilor11.  

Pe lângă aceasta speţa, remarcăm că în cauza Andronicu contra Cipru12, 
Curtea a decis că în mod corect militarii (grupa antiteroristă) au folosit armele de 
foc cu consecinţe mortale, aceasta având loc după îndelungate tratative cu 
agresorul şi numai în momentul când cel în cauză a tras cu arma în direcţia 
militarilor rănind grav pe unul dintre ei (militarii au pătruns în casă spre a elibera 
pe concubina agresorului pe care acesta o ţinea sechestrată). Faptul că în schimbul 
de focuri care a avut loc, unul din gloanţe a nimerit chiar persoana sechestrată, pe 
care inculpatul a folosit-o ca scut, nu poate atrage răspunderea militarilor ci aceasta 
revine tot inculpatului. 

Se poate reţine, din speţele menţionate, concluzia că, organele autorităţii pot 
să se apere folosind arme susceptibile să provoace moartea, numai dacă sunt 
supuse, în mod direct şi nemijlocit, unei agresiuni cu folosirea tot a unor arme 
provocatoare de moarte şi numai după ce au luat toate măsurile pentru a evita orice 
eroare în folosirea acestor mijloace de apărare. 

Apoi, observăm că în speţă, Varnava şi alţii contra Turciei, Curtea13 a decis 
                                                 

9 Cauzele soluţionate de Curtea Europeană, care sunt prezentate în capitolul trei, lit. b. cu 
numele reclamanţilor şi statul chemat să răspundă pentru încălcarea Convenţiei, pot fi identificate cu 
precădere în lucrările: Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1986;  „Revista de drept penal” (Practica 
judiciară a Curţii Europene a Drepturilor Omului). George Antoniu, Drept penal european, op. cit., 
p. 9; George Antoniu, Reforma penală şi Convenţia europeană, op. cit., p. 251, şi alţi autori şi pe 
http://jurisprudentacedo.com.  

10 Pentru informaţii, http://jurisprudentacedo.com/Marea-Britanie.html 
11 Pentru detalii, a se vedea, George Antoniu, Drept penal european, Ed. Târgu Jiu, 2005, op. 

cit., p. 9; George Antoniu, Reforma penală şi Convenţia europeană, Ed. Academiei 1997, op. cit.,  
p. 251 şi urm.  

12 Idem. 
13 A se vedea şi speţele: A. Kune contra Turciei; Goygova contra Rusiei; Magomed Musayer 

contra Rusiei. Salman contra Turciei şi Akdeniy şi alţii contra Turciei. 
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că în cazul unor conflicte, (art. 2 din Convenţie) trebuie interpretat şi în lumina 
dreptului internaţional umanitar care joacă un rol important, recunoscut universal 
în condiţiile de sălbăticie şi lipsă de umanism a conflictelor armate. Curtea 
menţionează, totodată, obligaţia statelor de a proteja viaţa celor care nu sunt 
angajaţi în lupte şi de a acorda asistenţă medicală răniţilor.  

Pe scurt, Curtea, a decis că în speţa citată a avut loc încălcarea prevederilor art. 
2 din Convenţie, prin nerealizarea de către statul turc a unei anchete efective prin care 
să se clarifice soarta celor nouă persoane dispărute în anul 1974. Mai mult decât atât, 
remarcăm că ideile Curţii, converg spre constatarea că statul turc nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile prevăzute în art. 2 din Convenţie, şi anume, de a proteja viaţa persoanelor 
care nu erau implicate în conflictul armat dintre armata turcă şi armata cipriotă. 

 Din această analiză, soluţiile Curţii ni se par orientative şi pentru legea 
penală română în ce priveşte necesitatea de a prevedea dispoziţii clare în legătură 
cu posibilitatea dispariţiei unor persoane în cadrul unui conflict armat, dispoziţii 
care să sublinieze necesitatea unei anchete eficiente, imparţiale, aprofundate, prin 
care să se identifice persoanele dispărute, iar în caz de ucidere a acestora să fie 
identificate persoanele vinovate pentru a fi trase la răspundere. 

De asemenea, este interesant de observat şi cauza Velcea şi Mazăre contra 
României14. În această cauză Curtea a subliniat următoarele principii care stau la 
baza jurisprudenţei sale: 

Mai întâi, Curtea a recunoscut că obligaţia de a proteja dreptul la viaţă, pe care 
o impune art. 2 din Convenţie, presupune şi impune efectuarea unei anchete oficiale 
efective atunci când recurgerea la forţă a determinat moartea unui om, indiferent dacă 
autorii bănuiţi sunt agenţi ai statului sau persoane particulare. De asemenea, 
investigaţia trebuie să fie amănunţită, imparţială şi realizată cu toată atenţia15. 

În al doilea rând, autorităţile trebuie să acţioneze din oficiu de îndată ce au 
fost sesizate şi să nu lase rudelor defunctului o atare iniţiativă sau ca acestea să-şi 
asume răspunderea pentru începerea unei asemenea anchete. 

În al treilea rând, ancheta trebuie să fie eficientă, adecvată, să permită 
identificarea celor vinovaţi şi tragerea lor la răspundere. În această privinţă, Curtea 
subliniază şi obligaţia autorităţilor de a strânge probe convingătoare referitoare la 
persoanele vinovate16. 

În al patrulea rând, Curtea insistă asupra celerităţii şi diligenţei rezonabile în 
efectuarea anchetei pentru a se păstra încrederea publicului în respectarea legalităţii 
şi pentru a evita orice urmă de complicitate sau de toleranţă în legătură cu 
eventualele acte ilegale care s-au comis17. 
                                                 

14 A se vedea hotărârea din 1 decembrie 2008 în cauza Velcea şi Mazăre contra României pe 
larg, atât http://jurisprudentacedo.com/Velcea-si-Mazare-contra-Romaniei.html, cât şi George 
Antoniu, Jurisprudenţa, Curţii europene şi legea penală română, RDP nr. 1/2012, Bucureşti, Ed. 
Universul Juridic, op. cit., p. 10–21. 

15 A se vedea speţa Kaya contra Turciei; Cakici contra Turciei. 
16 A se vedea speţele Tanrikulu contra Turciei, Salman contra Turciei. 
17 A se vedea şi speţa McKerr contra Angliei. 
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Din aceleaşi motive, publicul trebuie să aibă dreptul de a fi consultat asupra 
anchetei, ca şi asupra concluziilor acesteia, astfel încât să poată formula o 
contestaţie dacă este cazul. În orice caz, rudele victimei trebuie să fie implicate în 
procedură în măsura în care este necesar pentru protejarea intereselor lor legitime18. 

 În literatura de specialitate română , s-a subliniat faptul că aplicând aceste 
principii la speţa de mai sus, Curtea constată că deşi Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti a efectuat o anchetă imediat după evenimente (este vorba 
despre uciderea soţiei şi a soacrei sale de către Aurel A., după care făptuitorul s-a 
sinucis) şi a luat unele măsuri pentru conservarea probelor la locul crimei, 
procurorii nu au efectuat în primă fază nicio investigaţie, deşi erau informaţi şi 
asupra implicării poliţistului George L. în evenimentele respective, cu privire la 
acesta. Numai după mai multe luni, în urma unei plângeri a reclamanţilor, au 
început asemenea cercetări.  

 De asemenea, Curtea constată multiple deficienţe ale anchetei: percheziţia la 
domiciliul lui Aurel A. (care s-a sinucis după ce şi-a ucis soţia şi soacra) nu a avut loc 
decât în ziua următoare dramei, iar scrisorile lăsate de acesta nu au fost ridicate de 
procuror, ci au fost luate de fratele lui Aurel A., care le-a trimis parchetului după 
câteva luni. Tot astfel, poliţistul George L. nu a fost audiat în cadrul primei anchete, 
parchetul dispunând clasarea cauzei, motivat numai de decesul lui Aurel A. 

 După părerea Curţii, fiind vorba de fapte care implicau şi organe ale poliţiei, 
ancheta trebuia desfăşurată de persoane independente şi în afara oricăror legături 
ierarhice sau instituţionale19. 

Sub acest aspect, Curtea îşi exprimă îndoiala asupra obiectivităţii şi 
imparţialităţii procurorilor militari care au anchetat cauza asupra unor persoane 
care aveau la data evenimentelor grade militare. 

 Pe de altă parte, Curtea a observat că deşi cauza a fost trimisă Parchetului la 
7 aprilie 2003, acesta nu a îndeplinit niciun act de anchetă, ci s-a limitat să dispună 
neînceperea urmăririi penale după 11 luni (2 martie 2004). 

Deopotrivă, Curtea constată o încetineală vădită în desfăşurarea anchetei 
referitoare la implicarea poliţistului George L. în evenimentele de mai sus, ancheta 
durând peste 11 ani, precum şi lipsa de diligenţă şi de interes din partea 
procurorilor în ce priveşte reconstituirea faptelor şi desfăşurarea, anchetei. Astfel, 
expertiza menită să identifice autorul celor două scrisori găsite în apartamentul lui 
Aurel A. nu a fost dispusă decât după mai mult de 5 ani, iar pentru elucidarea unor 
aspecte legate de leziunile de pe corpul victimei Georgeta V., soţia lui Aurel A., a 
fost nevoie de 8 ani. 

În această situaţie, pe drept cuvânt, Curtea a desprins concluzia că ancheta cu 
privire la poliţistul George L., implicat în drama din 7 ianuarie 1993 care s-a finalizat 
cu decesul a două persoane şi cu vătămări grave a celei de-a treia persoane 
(reclamantul Ştefan Velcea), nu a fost o anchetă rapidă şi eficientă, autorităţile române 
nerespectând obligaţiile procedurale care le reveneau conform art. 2 din Convenţie. 
                                                 

18 A se vedea şi speţa Gülec contra Turciei. 
19 A se vedea speţele, Ergi contra Turciei, Kehler si alţii contra Angliei. 
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 Aceste constatări ale Curţii sunt orientative şi pentru legea penală română în 
materia actelor de violenţă care au cauzat moartea unei persoane, pe lângă cele 
care rezultă dintr-o serie de dispoziţii procesuale20.  

Cerinţa justificată a Curţii, ca în asemenea situaţii ancheta să fie desfăşurată 
din oficiu şi nu să se aştepte sesizarea rudelor sau a terţelor persoane nu îşi găseşte 
o dispoziţie concretă în dispoziţiile citate21. 

 Tot în legătură cu violarea art. 2 din Convenţie, într-o altă speţă, Iorga şi 
alţii contra României22, Curtea a reproşat autorităţilor că nu au luat toate măsurile 
necesare pentru protejarea vieţii victimei, admiţând ca I.M. să fie închis într-o 
celulă cu deţinuţi care au comis infracţiuni grave, deşi I.M. executa o sancţiune 
contravenţională şi ar fi trebuit să fie încarcerat într-o celulă separată de cele în 
care erau internaţi condamnaţii pentru infracţiuni grave. De asemenea, gardienii au 
abdicat de la obligaţiile lor de serviciu de supraveghere a modului de comportare 
faţă de I.M. a celorlalţi deţinuţi, deşi ştiau că acesta este suferind, având crize din 
cauza lipsei de alcool (sevraj) şi că ceilalţi deţinuţi aveau o atitudine violentă faţă 
de I.M. Doctorul închisorii, în loc să-i administreze personal pilulele recomandate 
contra acestor crize, le dădea gardienilor pentru a fi administrate, iar aceştia le 
încredinţau deţinutului care avea rolul de şef al celulei, în ciuda deontologiei 
medicale şi a obligaţiei lor (a medicilor) de a supraveghea administrarea 
medicamentelor către I.M. 

Curtea a subliniat, totodată, că potrivit art. 2 din Convenţie, statele au 
obligaţia nu numai să nu provoace în mod voit sau din neglijenţă moartea unui 
deţinut, dar şi să ia toate măsurile pentru protejarea acelora a căror viaţă este 
ameninţată, luând toate măsurile care s-ar fi impus pentru a preveni uciderea unui 
deţinut de către ceilalţi deţinuţi23. Această obligaţie se impunea mai ales în cazul 
persoanelor aflate sub controlul organelor de stat, cum era situaţia lui I.M. după 
încarcerarea în camera de arest a Poliţiei Ploieşti. 

Autorităţile penitenciare erau în măsură să cunoască situaţia specială a lui 
I.M. care, fiind dependent de alcool, putea avea manifestări de agitaţie, confuzie, 
anxietate, insomnii, halucinaţii, stări de care trebuia să se ţină seama în momentul 
internării sale împreună cu alţi deţinuţi, putând să se presupună că aceştia vor 
reacţiona cu violenţă dacă erau confruntaţi cu stările de alcoolism ale lui I.M.  

Sub acest aspect, autorităţile penitenciare au încălcat şi regulamentul caselor 
de arest, în sensul că deţinuţii care execută o pedeapsă contravenţională nu pot să 
fie internaţi în celule cu cei care execută pedepse grave . 

Motivul invocat de guvernul român, în sensul că dacă I.M. ar fi fost internat 
împreună cu unicul deţinut pentru o pedeapsă contravenţională într-o celulă 
                                                 

20 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 1 decembrie 2008 în cauza Velcea şi Mazăre contra 
României. 

21 A se vedea McKerr contra Angliei, Gülec contra Turciei. 
22 A se vedea C.E.D.O., hotărâre din 25 ianuarie 2011 în cauza Iorga ş.a. contra României. 
23 A se vedea şi speţele, Osman contra Angliei, Mahmut Kaya contra Turciei, Anghelova 

contra Bulgariei. 
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specială i-ar fi pus acestuia viaţa în pericol prin crizele sale de alcoolism, nu puteau 
să înlăture obligaţia organelor de penitenciar de a proteja viaţa lui I.M. şi de a lua 
măsurile care se impuneau pentru atingerea acestui obiectiv. 

Organele de penitenciar nu au luat asemenea măsuri nici după ce I.M. a 
prezentat pe corp urme vizibile ale violenţelor la care a fost supus după trei zile de 
internare cu alţi deţinuţi care executau pedepse grave. Nu s-au luat măsuri nici 
pentru ca I.M. să fie supus unui consult neurologic şi a i se face o encefalogramă, 
recomandări făcute de medicul penitenciarului care l-a consultat pe I.M. la un timp 
după încarcerare. Dacă autorităţile penitenciare ar fi luat asemenea măsuri, putea fi 
evitată moartea lui I.M. 

Martorii audiaţi, codeţinuţi, au declarat că gardienii penitenciarului nu s-au 
interesat de situaţia lui I.M. în ciuda faptului că aveau bănuieli asupra violenţelor la 
care era supus I.M. din partea celorlalţi deţinuţi, violenţe din primele zile de 
încarcerare, constatate şi de medicul locului de deţinere. 

Împrejurarea că locurile de deţinere erau suprapopulate, nu scutea pe gardieni 
de a supraveghea efectiv comportamentul deţinuţilor faţă de I.M. De reţinut că se 
cunoştea şi un caz precedent, când un deţinut, care executa o pedeapsă 
contravenţională, cu câţiva ani înainte a decedat ca urmare a violenţelor la care a 
fost supus din partea celorlalţi deţinuţi. 

Curtea consideră că supraîncărcarea caselor de arest la nivelul întregii ţări nu 
poate să constituie o circumstanţă care să absolve statele de răspundere pentru 
neluarea măsurilor care să protejeze viaţa deţinuţilor, aşa cum prevede art. 2 din 
Convenţie.  

Curtea subliniază, de asemenea, orientarea, greşită a legislaţiei penale române 
la vremea respectivă, care permitea ca judecătorul să transforme o sancţiune 
contravenţională cu amendă în zile de închisoare. 

În lumina acestor consideraţii, Curtea apreciază că statul român nu şi-a 
îndeplinit obligaţia de a proteja viaţa lui I.M., astfel că a fost încălcat art. 2 din 
Convenţie sub aspect substanţial. 

De asemenea, Curtea consideră că în situaţia în care organele de stat sunt 
implicate în asemenea fapte, necesitatea unei anchete imparţiale, profunde, 
riguroase se vădea a fi cu atât mai imperioasă24. 

Totodată, Curtea a considerat, că simplul fapt că un particular a fost 
condamnat pentru moartea lui I.M. nu este suficient pentru ca statul să considere că 
şi-a îndeplinit obligaţiile decurgând din art. 2 din Convenţie, de a efectua o anchetă 
efectivă asupra circumstanţelor în care a avut loc decesul unei persoane care se afla 
în acel moment sub controlul statului. Pentru ca o asemenea anchetă să fie 
considerată efectivă, susţine Curtea, în raport cu exigenţele speţei, investigaţiile ar 
fi trebuit să fie conduse de organe independente de cei implicaţi în asemenea 
evenimente şi să aibă în vedere implicit pe gardienii casei de arest, organele de 
anchetă manifestând o totală dependenţă ierarhică şi instituţională în cauza 

                                                 
24 A se vede şi spetele McCann şi alţii contra Angliei, Cakici contra Turciei. 
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anchetată25. După părerea Curţii, ancheta efectuată, în speţă asupra incidentelor 
care au condus la moartea lui I.M., de către procurorul militar, este departe de a 
corespunde acestor exigenţe. 

Curtea aminteşte şi cauza Anghelescu contra României în care s-a subliniat 
lipsa de independenţă a procurorului militar care, în calitate de cadru militar activ, 
ca şi inculpaţii anchetaţi, n-a demonstrat imparţialitate din cauza subordonării lui 
militare, în speţă, gardienii de penitenciar erau, la data când au avut loc faptele, 
cadre militare întocmai ca şi procurorul militar care-i ancheta. 

Curtea remarcă, de asemenea, că ancheta n-a respectat cerinţa celerităţii şi 
diligenţei raţionale şi nici n-au fost informate rudele victimei de rezultatele 
anchetei, pentru ca acestea să poată exercita căile legale contra concluziilor 
anchetei şi să evite eventualele îngăduinţe relativ la actele ilegale comise de cei 
anchetaţi26. Omiţând cu intenţie sau din culpă de a face aceste comunicări 
reclamanţilor asupra rezultatelor anchetei conduse de parchetul militar faţă de 
gardieni, de personalul medical şi de codeţinuţi, autorităţile au împiedicat 
exercitarea căilor legale care s-ar fi putut dovedi eficiente pentru a contesta 
rezultatul anchetei procurorului militar contra gardienilor, personalului medical şi 
codeţinuţilor. 

Curtea îşi manifestă rezervele şi în ce priveşte eventuala acţiune în 
despăgubire a reclamanţilor contra gardienilor şi a cadrelor de conducere ale 
locului de deţinere, în măsura în care o asemenea acţiune, deşi teoretic posibilă, în 
practică este sortită eşecului datorită desemnării ca unic vinovat a deţinutului D.V. 

În raport de toate aceste elemente, Curtea consideră că, în speţă, statul român 
nu şi-a îndeplinit obligaţia de a efectua o anchetă efectivă ca urmare a decesului 
lui I.M. şi, ca atare, există o încălcare a prevederilor art. 2 din Convenţie şi sub 
aspect procedural.  

Sub acest aspect, deosebit de interesantă este şi poziţia profesorului George 
Antoniu. Astfel, în opinia profesorului27, se reţine că observaţiile critice ale Curţii 
în privinţa activităţii organelor de penitenciar, implicit cele ale Statului român, în 
numele căruia aceste organe îşi desfăşurau activitatea, de a lua toate măsurile 
necesare pentru protejarea vieţii celor aflaţi sub controlul lor, ne obligă la reflecţii 
asupra unora din neajunsurile legislaţiei noastre penale.  

Totodată, autorul susţine că ar fi poate necesar, să se precizeze în legea de 
executare a pedepselor mai concret obligaţiile ce revin organelor de penitenciar, de 
supraveghere a deţinuţilor care ridică probleme deosebite, mai ales în condiţiile 
unei realităţi dramatice, aceea a suprapopulării în locurile de deţinere şi probabil a 
unui personal redus, care se ocupa cu supravegherea deţinuţilor. 

Sub acest aspect, legea de executare a pedepselor, precum şi dispoziţiile din 
Codul de procedură penală, ar trebui să prevadă obligaţii precise şi concrete cu 
                                                 

25 Vezi, în acest sens, speţele: Cüllec contra Turciei, Õgur contra Turciei, Kelly şi alţii contra Angliei. 
26 A se vedea şi speţele McKerr contra Angliei; Tabsin Acon contra Turciei. 
27 George Antoniu, Jurisprudenţa Curţii europene şi legea penală română (I) op. cit., p. 15 şi urm. 
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privire la asigurarea obiectivităţii şi imparţialităţii anchetelor asupra evenimentelor 
negative din cadrul penitenciarelor.  

Apoi, Curtea atrage atenţia şi asupra necesităţii informării rudelor şi a opiniei 
publice asupra evenimentelor din penitenciare, pentru ca şi în acest mod să se 
creeze condiţiile unei reacţii prompte pe cale legală împotriva abuzurilor şi 
neglijenţelor în acest domeniu şi pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi. 

Remarcăm, de asemenea, că aceeaşi instanţă a decis şi în speţa Soare ş.a. 
contra României28. În cauză, s-a pus problema dacă organele de poliţie erau 
îndreptăţite să folosească arme cu rezultate mortale împotriva unei persoane suspecte 
care ar fi fost înarmată cu un cuţit pe care l-ar fi folosit contra unui poliţist. Altfel zis, 
dacă în această situaţie erau aplicabile prevederile art. 2 lit. a) din Convenţie, potrivit 
cărora organele de stat pot folosi arme de foc cu rezultate letale când aceasta este 
absolut necesară, cum ar fi în caz de apărare contra unei violenţe ilegale.  

Sub acest aspect, Curtea se opreşte îndelung asupra cazurilor în care organele 
de poliţie folosesc arme de foc provocând moartea victimei. Deşi folosirea armei 
de foc în aceste condiţii nu poate fi exclusă, după părerea Curţii, această îngăduinţă 
trebuie atent reglementată în legea naţională prin instaurarea unui sistem de 
garanţii adecvate şi suficiente contra arbitrariului şi a folosirii excesive a forţei 
chiar, în situaţii în care această folosire putea fi evitată. 

În viziunea Curţii, poliţiştii nu pot face uz de armă, chiar în urmărirea spontană 
a unei persoane considerată ca fiind periculoasă (ca în speţă), decât conformându-se 
unor dispoziţii legale care să stabilească limitele în care este justificată recurgerea la 
forţă, ţinând seama şi de normele internaţionale elaborate în materie. 

Recurgerea la forţă trebuie să fie strict proporţională cu natura infracţiunii 
comise de persoana suspectă urmărită şi cu pericolul pe care aceasta îl prezintă29. 

Examinând dacă legea română satisface cerinţele unui cadru juridic adecvat 
exigenţelor de mai sus, Curtea a constatat că nici Legea nr. 17/1996 privind 
regimul armelor de foc şi nici Legea nr. 26/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei nu satisfac pe deplin cerinţele de mai sus.  

De asemenea, Curtea a constatat că nu există în legislaţia română o 
reglementare amănunţită a modului de utilizare a armelor de foc în cadrul 
operaţiilor desfăşurate de poliţie şi nici referitoare la modalităţile de pregătire şi 
control ale operaţiunilor poliţiei, cadrul juridic existent nefiind suficient pentru a 
oferi un nivel corespunzător de protecţie a vieţii conform legii.  

În speţa supusă analizei, poliţiştii fiind confruntaţi cu o situaţie nouă, 
imprevizibilă, nu au avut o pregătire corespunzătoare pentru a fi în măsură să dea 
un răspuns adecvat situaţiei concrete. 

Absenţa unei reglementări clare rezultă – arată Curtea – şi din faptul că un 
singur poliţist a încercat să imobilizeze două persoane care, conform declaraţiilor 
poliţiştilor, ar fi fost înarmate cu cuţite, în timp ce alţi doi poliţişti au încercat să 
                                                 

28 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 22 februarie 2011 în cauza Soare ş.a. contra României. 
29 A se vedea speţa Natachova şi alţii contra Bulgariei. 
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prindă o singură persoană care alerga şi striga după ajutor şi care nu era, în mod 
vizibil, înarmată. 

Curtea a constatat că există o contradicţie şi asupra modului în care unul din 
poliţişti a împuşcat pe unul din reclamanţi; susţinându-se de procuror versiunea 
legitimei apărări (deşi victima a declarat că n-a fost înarmată), cât şi versiunea că 
împuşcarea s-ar fi datorat culpei agentului de poliţie care a urmărit să tragă un foc 
de avertisment, însă din eroare l-a împuşcat pe reclamant punându-i viaţa în pericol 
(versiune susţinută de guvern). 

Curtea îşi exprimă îndoiala şi în ce priveşte probatoriul administrat, în sensul 
că victima împuşcată şi fratele ei au fost înarmaţi cu cuţite şi că l-au atacat pe 
poliţistul care a folosit arma de foc. Această versiune a desfăşurării faptelor se 
bazează numai pe declaraţiile cvasi-identice ale celor trei poliţişti implicaţi în 
incident şi pe care parchetul le-a acceptat fără rezerve, precum şi pe baza declaraţiei 
fostului cumnat al celui împuşcat şi ale gardianului de la spitalul unde acesta a fost 
condus şi care n-a fost martor ocular, repetând ceea ce a auzit de la ceilalţi poliţişti. 
Aceste declaraţii au fost contrazise de cele ale reclamanţilor martori oculari la 
conflict, contradicţii pe care parchetul nu s-a străduit să le rezolve. 

 Curtea constată, de asemenea, că autorităţile române nu s-au străduit să 
clarifice provenienţa unicului cuţit găsit în maşina poliţiei, astfel că medicul legist nu 
s-a putut pronunţa asupra ipotezei autovătămării din partea poliţistului pretins rănit 
sau dacă era vorba de obiectul ascuţit pretins a fi fost folosit de reclamantul împuşcat. 

 Curtea a sesizat şi lipsa de interes şi profesionalism manifestată de poliţiştii 
care au confiscat cuţitul fără a descrie detaliile obiectului, ora găsirii lui, şi fără a-l 
ambala corespunzător, ceea ce a făcut imposibilă expertiza dactiloscopică, deşi 
poliţiştii aveau obligaţia să ia toate măsurile pentru a asigura corecta luare a 
probelor de la locul faptei. 

În aceste condiţii, Curtea constată că autorităţile române nu au depus 
diligenţele necesare pentru a clarifica dacă reclamantul, victimă a folosirii armei de 
foc, a fost sau nu înarmat cu un cuţit şi dacă a folosit cuţitul împotriva poliţistului 
care a uzat de arma de foc. 

Curtea a sesizat şi alte contradicţii în ancheta efectuată în cauză. Astfel, 
există concluzii contradictorii ale medicului legist în ce priveşte traiectoria 
glonţului tras de poliţist asupra reclamantului, contradicţie clarificată de comisia de 
control şi avizare, ca for superior.  

Tot astfel, Curtea constată că poliţistul care a tras cu arma n-a fost audiat 
decât după un an şi două luni de la declanşarea urmăririi penale, că nici guvernul şi 
nici parchetul militar sau civil nu au administrat probe suplimentare, neefectuând 
actele şi măsurile indicate de şeful parchetului militar de pe lângă Tribunalul 
militar teritorial Bucureşti, care a infirmat prima rezoluţie de neîncepere a urmăririi 
penale pe motiv că ancheta era incompletă. 

Sub acest aspect, Curtea a considerat, pe drept cuvânt, că au fost încălcate 
prevederile art.2 din Convenţie. 
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Totodată, ni se par interesante şi instructive şi observaţiile critice ale Curţii 
asupra modului de efectuare a anchetei în cauza în care sunt implicate organele de 
poliţie. După părerea Curţii, asemenea anchete trebuie să se caracterizeze prin 
profesionalism, profunzime, imparţialitate şi minuţiozitate. Autorităţile trebuie să 
acţioneze din oficiu, fără să lase iniţiativa rudelor, prietenilor victimei, ori ca 
aceştia să-şi asume responsabilitatea faptelor.  

De asemenea, ancheta trebuie să fie efectivă, de natură să conducă la 
identificarea celor vinovaţi şi la tragerea lor la răspundere.  

Totodată, autorităţile trebuie să ia toate măsurile care se impun pentru 
conservarea probelor şi ridicarea lor de la locul faptei.  

În acelaşi timp, ancheta trebuie să respecte pincipiul celerităţii şi a unei 
diligenţe rezonabile maxime, evitând orice aparenţă de complicitate şi toleranţă din 
partea organelor de stat în raport cu actele ilegale supuse anchetei. 

După părerea Curţii, o anchetă eficientă presupune efectuarea ei de persoane 
independente de cei implicaţi în evenimentele respective şi absenţa oricărei 
conexiuni ierarhice ori instituţionale30. 

Privită din această perspectivă, s-ar putea afirma că, în principiu, legislaţia 
penală română cuprinde incriminări contra vieţii31 care corespund în mare măsură 
cu prevederile Convenţiei32.  

2. În materia infracţiunilor contra integrităţii corporale sau sănătăţii 
observăm33 că legiuitorul prevede o simplificare a reglementării34, în sensul 
regrupării faptelor de violenţă regăsite în art. 180–182 din legea penală anterioară în 
                                                 

30 A se vedea şi speţa Kelly şi alţii contra Angliei; Ergi contra Turciei. 
31 Mai mult, încă în urmă cu două milenii, Titus Lucretius afirma : vitaque manicipio nulii datur, 

omnibus usu (viaţa nu este proprietatea nimănui, ci uzufructul tuturor), atrăgând astfel atenţia asupra 
importanţei valorii vieţii persoanei, sub aspectul succesiunii generaţiilor şi permanenţei omului în lume. 

32 De pildă, Constituţia României din 2003 completată interzice pedeapsa cu moartea. De 
asemenea, prevede că dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritatea fizică şi psihică ale persoanei 
sunt garantate. De altfel, chiar până la adoptarea noii Constituţii în ţara noastră, după evenimentele 
din decembrie 1989, a fost abrogată pedeapsa cu moartea (conform celui de-al 6-lea Protocol al 
Convenţiei Europene asupra Drepturilor Omului). Această sancţiune a fost înlocuită cu pedeapsa 
detenţiunii pe viaţă (Decret Lege nr. 5 din 7 ianuarie 1990). 

33 George Antoniu, Tudorel Toader şi colab., Explicaţiile noului cod penal, vol. III, Ed. 
Universul Juridic, 2015, p. 62.  

34 Totodată, amintim că legea penală franceză incriminează următoarele fapte: Agresiuni 
contra persoanei, în cap. II, Agresiuni la integritatea fizică sau pshică a persoanei; Agresiuni 
involuntare la integritatea persoanei, agresiunile sexuale, iar în final traficul de stupefiante. Codul 
penal spaniol incriminează, sub denumirea de leziuni faptele de: leziune simplă, leziuni grave, leziuni 
foarte grave, leziuni din culpă şi rixul. Codul penal italian titlul XII „delicte contra persoanei” 
incriminează următoarele fapte contra integrităţii corporale a persoanei: loviri (art.581), leziuni 
personale (art.582), leziuni în condiţii agravante (art.583), rixul (art.588), leziuni personale din culpă 
(art.590), abandonul unei persoane minore sau incapabile (art.591) şi omisiunea de ajutor (art.593). 
Codul penal german incriminează în capitolul 17 faptele împotriva integrităţii corporale şi anume: 
vătămarea corporală (paragr.223), vătămarea gravă corporală (paragr.224), vătămarea corporală 
deosebit de gravă (paragr.225) vătămarea corporală cu urmări mortale (paragr.226), vătămarea 
corporală din culpă (paragr.230). Aşa cum se observă există deosebiri semnificative cu privire la 
faptele care constituie infracţiuni contra integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei în diferite ţări.  
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conţinutul a doar două articole (art. 190 şi 191). Criteriul de distincţie între diferitele 
forme ale infracţiunii de violenţă este în acest caz natura urmărilor produse35. Astfel, 
dacă fapta nu a produs decât suferinţe fizice, se va încadra potrivit art. 190 alin. 1, 
dacă a cauzat leziuni va fi încadrată potrivit art. 190 alin. 2, iar dacă a avut o urmare 
mai gravă, dintre cele arătate în art. 191, se va încadra potrivit acestui text.  

Totodată, este necesar să subliniem că legiuitorul renunţă la criteriul zilelor 
de îngrijiri medicale în delimitarea formelor infracţiunii de violenţă, dat fiind că 
acest criteriu s-a dovedit imprecis şi s-a pretat la interpretări diferite în doctrină şi 
jurisprudenţă. Apoi, în privinţa formelor agravate ale vătămării corporale, au fost 
eliminate suprapunerile din reglementarea actuală (infirmitate – pierderea unui simţ 
sau organ – încetarea funcţionării acestora). 

Legiuitorul nostru a considerat de asemenea să situeze printre infracţiunile 
contra persoanei şi infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului şi anume în 
art. 197 din Cod penal, spre deosebire de Codul penal anterior care incrimina 
această faptă printre infracţiunile care aduc atingere unor relaţii privind 
convieţuirea socială, şi anume a relaţiilor legate de ocrotirea familiei în art. 306, 
Capitolul I Infracţiuni contra familiei, Titlul al IX –lea Infracţiuni care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. În acest caz, constatăm că, 
argumentul esenţial folosit de legiuitor36 este cel de inspiraţie europeană, susţinând 
că şi legislaţiile penale străine37 au adoptat o asemenea sistematizare.  

                                                 
35 Vasile Dobrinoiu, şi colab., Noul cod penal comentat. Partea specială, ediţia a II-a, revăzută 

şi adăugită, op.cit.p. 48; Petre Dungan, Tiberiu Medeanu, Viorel Paşca, Manual de drept penal, 
Partea specială, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucreşti, 2010, op. cit., p. 67; Ovidiu Predescu, Angela 
Hărăstăşanu, Drept penal. Partea specială, Examinare comparativă Codul penal –noul Cod penal, 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 92.  

36 Petre Dungan, Tiberiu Medeanu, Viorel Paşca, Manual de drept penal. Partea specială vol. 
I. Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 92. 

37 De pildă, Codul penal francez incriminează în art.222-14 violenţele aplicate în mod frecvent 
unui minor de 15 ani. Aceste fapte sunt sancţionate cu închisoarea până la 10 ani şi amendă dacă au atras 
o incapacitate totală de muncă pe o durată mai mare de 8 zile şi închisoare până la 5 ani dacă au atras o 
incapacitate totală de muncă pe o durată mai redusă de 8 zile. Codul penal italian incriminează în  
art. 572 faptele de rele tratamente aplicate în familie faţă de un minor de 14 ani sau supus autorităţii 
făptuitorului ori încredinţat spre educare, instruire, vindecare, supraveghere sau pentru exercitarea unei 
profesii. Aceste fapte se sancţionează cu închisoarea dela unul la 5 ani. Dacă prin fapta de mai sus se 
provoacă o leziune gravă, pedeapsa este închisoare de la 4 la 8 ani, iar dacă leziunea este foarte gravă, 
închisoare dela 7 ani la 15 ani, iar dacă se provoacă moartea închisoare dela 12 la 20 de ani. Codul penal 
spaniol, în art. 173 incriminează faptele de violenţă comise obişnuit asupra unui minor din partea 
părinţilor, rudelor sau a persoanelor cărora li s-a încredinţat minorul spre creştere şi educare. Pedeapsa 
este închisoarea dela 6 luni la 3 ani. În art.174 este incriminată fapta funcţionarilor şi agenţilor autorităţii 
de a abuza de drepturile lor supunând unor tratamente ilegale persoanele asupra cărora îşi exercită 
autoritatea. Pedeapsa este închisoare dela 2 la 6 ani. Aceeaşi pedeapsă se aplică şi organelor, 
funcţionarilor din institutele de protecţie şi corecţie a minorilor şi din penitenciarele pentru minori pentru 
comiterea faptelor de mai sus. Codul penal german în paragraful 223 incriminează faptele de abuz 
asupra persoanelor în raport cu care are obligaţia să le protejeze cum ar fi: persoanele sub 18 ani, cele 
suferinde şi altele. Pedeapsa pentru asemenea fapte este închisoarea dela 6 luni la 5 ani. În cazurile mai 
puţin grave pedeapsa este închisoare până la 5 ani şi amendă. În cazurile deosebit de grave pedeapsa este 
închisoare dela un an la 10 ani. Asemenea situaţii deosebit de grave intervin când se produce moartea ori 
o gravă vătămare corporală sau un important prejudiciu dezvoltării fizice sau psihice a unei persoane. 
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Chiar mai mult decât atât, unii autorii38, subliniază faptul că fapta de rele 
tratamente aplicate minorului este prevăzută în cadrul capitolului infracţiuni contra 
persoanei, deoarece, fapta ar pune în pericol în primul rând integritatea fizică sau 
sănătatea persoanei şi abia în subsidiar relaţiile de familie, respectiv convieţuirea 
socială. Această teză a fost susţinută şi de alţi autori39. 

Aşa cum a mai arătat, ceea ce caracterizează grupul infracţiunilor de lovire şi 
vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii şi serveşte drept criteriu al 
sistematizării lor în Codul penal este valoarea socială pe care o ocrotesc, precum şi 
relaţiile sociale care se nasc şi se dezvoltă în jurul acestor valori, care sunt 
integritatea corporală şi sănătatea persoanei. Cuprinderea sub această denumire a 
infracţiunii pe care o analizăm este profund discutabilă deoarece prin incriminarea 
faptei de rele tratamente aplicate minorului sunt ocrotite relaţiile de convieţuire 
socială40 (obiectul juridic generic) mai precis un segment al acestor relaţii care sunt 
relaţiile de familie (obiect juridic specific), minorul fiind privit, nu în general ca 
persoană umană, ci ca membru al familiei şi în sfera relaţiilor de convieţuire 
socială în cadrul cărora relaţiile de familie ocupă un rol foarte important.  

Dacă în mod indirect sunt ocrotite prin incriminare şi relaţiile contra persoanei 
deoarece minorul ca membru al unei familii nu îşi pierde această calitate naturală, 
trebuie observat că valoarea socială care se ocroteşte direct şi nemijlocit prin 
incriminarea menţionată este cea privitoare la creşterea şi educarea minorului în 
sânul familiei. O bună dezvoltare a familiei este strâns legată de coeziunea, ordinea şi 
grija faţă de minorul membru al familiei. Or, o asemenea coeziune, ordine şi grijă nu 
se realizează când părinţii sau persoana căreia i-a fost încredinţat un minor se 
folosesc de mijloace total inadecvate sau chiar inumane, primejduind grav creşterea 
şi educarea minorului, compromiţând normala lui dezvoltare fizică şi intelectuală. 

De aceea, precizarea obiectului juridic al infracţiunii de rele tratamente aplicate 
minorului ne oferă posibilitatea să deosebim această infracţiune de infracţiunile care 
aduc atingere în mod direct şi nemijlocit corpului persoanei, privită ca simplă 
existenţă umană, chiar dacă există unele asemănări între aceste valori sociale: corpul 
minorului în general şi corpul minorului ca membru al familiei. Aceste particularităţi 
ale obiectului juridic în special au fost avute în vedere şi de legea penală anterioară 
care incrimina fapta de rele tratamente aplicate minorului în cadrul infracţiunilor 
contra familiei (art. 306 din C. pen. anterior). 

Ţinând seama de această realitate, propunem ca pe viitor infracţiunea de rele 
tratamente aplicate minorului să fie trecută printre infracţiunile contra familiei 
reproducându-se soluţia legii penale anterioare. 
                                                 

38 Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, conform noului Cod penal., Ed. C.H.Beck, 
Bucureşti, 2011, op.cit.p. 77. 

39 Ovidiu Predescu, Angela Hărăstăşanu, Drept penal. Partea Specială. Examinare 
comparativă Codul penal - Noul Cod penal, Editura Universul Juridic, 2012, p. 461 (nota de subsol 
731); Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept penal. Partea specială, Teorie şi practică judiciară, 
Conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, 2011, p. 61. 

40 Ioan Oancea, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială, vol. IV, de  
V. Dongoroz ş.a., Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1972, op. cit., p.554. 
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De asemenea, în literatura noastră s-au purtat unele discuţii în legătură cu 
interpretarea infracţiunii de încăierare. După cum se ştie, fapta de încăierare face 
parte dintre infracţiunile contra personei, capitolul referitor la infracţiunile contra 
integrităţii corporale sau sănătăţii, în timp ce în Codul penal anterior, infracţiunea 
era prevăzută în capitolul referitor la infracţiunile privind convieţuirea socială41. 

Unii autori au susţinut că dispoziţiile din acest articol este cel de inspiraţie 
europeană42, susţinând că şi unele legislaţii penale străine au adoptat o asemenea 
sistematizare43. Avem serioase rezerve asupra acestei soluţii deoarece prin 
incriminarea faptei de încăierare sunt ocrotite în mod direct (obiectul juridic 
generic) relaţiile de convieţuire socială44 şi nu cele care privesc persoana umană. 

În ce ne priveşte, propunem ca infracţiunea de incăierare să fie trecută printre 
infracţiunile privind convieţuirea socială reproducându-se soluţia legii penale 
anterioare. 

3. Referindu-ne la infracţiunile contra libertăţii persoanei (art. 205–208 din 
C. pen.) remarcăm că legiuitorul prevede în primul titlul din partea specială a 
Codului penal, un capitol distinct, capitolul VI, incriminării faptelor prin care se 
aduce atingere libertăţii persoanei45. În acest context, observăm că acesta a fost 
                                                 

41 Vintilă Dongoroz, şi colab., op. cit., vol. IV, p. 677–678. 
42 De pildă, § 231 C. pen. german, § 91 C. pen. austriac, art. 154 C. pen. spaniol, art.151  

C. pen. portughez, art. 133 C. pen. elveţian. 
43 De pildă, Codul penal italian în art.588 sancţionează fapta de a participa la un rix. Pedeapsa 

este amenda gravă la 600.000 lire. Dacă în condiţiile rixului o persoană este ucisă sau suferă leziuni 
participantul la rix se pedepseşte cu închisoare dela 3 luni la 5 ani. Codul penal spaniol în art. 154 
incriminează fapta de a participa la o certă violentă între mai multe persoane. Pedeapsa în acest caz 
este închisoare între 3 luni la un an sau amendă. Codul penal german în paragr. 227 incriminează 
fapta de a participa la o încăierare în cadrul căreia s-a produs moartea unei persoane sau grave 
vătămări corporale. Pedeapsa este închisoare până la 3 ani sau amendă. A se vedea, George Antoniu, 
Toader Tudorel, vol. III, 2015, op. cit., p. 92. Vasile Dobrinoiu şi colab., Noul cod penal comentat, 
Partea specială, ediţia a II-a, op. cit., p. 71. 

44 Ioan Oancea, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială, vol. IV, de 
Vintilă Dongoroz ş.a., Editura Academiei Române, Bucureşti, 1972, p.554. 

45 De pildă, sub acest aspect, deosebit de interesantă şi legislaţia penală străină. Astfel, Codul 
penal spaniol în art.163 incriminează fapta de deţinere ilegală a unei persoane de către o persoană 
particulară pedeapsa este închisoarea de la 4 la 6 ani. Dacă deţinerea durează mai mult de 5 zile 
pedeapsa este închisoarea de la 5 la 8 ani. Funcţionarul care comite asemenea fapte va fi sancţionat 
între aceleaşi limite de pedeapsă pornind însă de la jumătatea superioară. Tentativa va fi sancţionată. 
S-ar putea aplica funcţionarului şi măsura nterzicerii funcţiei pe o perioadă de la 8 la 12 ani (art. 167). 
Ameninţarea se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. În cazurile grave pedeapsa este 
închisoarea de la 1 la 5 ani (art. 169-art. 170). Codul penal francez incriminează fapta de răpire, 
sechestrarea de persoane, pedeapsa este închisoarea până la 20 de ani (art. 224-1). Dacă victima este 
pusă în libertate înainte de 7 zile, pedeapsa este închisoarea până la 5 ani şi amenda. Fapta se 
pedepseşte mai grav, închisoarea până la 30 de ani, dacă victima a suferit o mutilare sau o infirmitate 
permanentă, iar pedeapsa va fi închisoarea pe viaţă dacă fapta este precedată sau însoţită de tortură, de 
acte de barbarie sau a fost urmată de moartea victimei (art. 224-2). Fapta se sancţionează cu 
închisoarea până la 30 de ani dacă s-a comis de o bandă organizată sau faţă de mai multe persoane 
(art. 224-3) ori dacă victima a fost folosită ca ostatic pentru a obţine anumit revendicări sau 
îndeplinirea unor condiţii. Pedeapsa este şi mai gravă (închisoarea pe viaţă) dacă victima este un 
minor de 15 ani. De asemenea, codul penal francez incriminează fapta de şantaj pe care o consideră o 
faptă care aduce atingere patrimoniului (art. 312-11). Pedeapsa este închisoarea până la 5 ani şi 



15 Codul penal – armonizări cu legislaţia UE  117 

îmbogăţit cu o incriminare nouă, hărţuirea (art. 208), grup de incriminări care mai 
cuprinde şi: lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 205), ameninţarea (art. 206) şi 
şantajul (art. 207), fapte al căror conţinut juridic nu a fost modificat semnificativ 
faţă de cel stabilit prin legea penală anterioară46.  

Este indiscutabil interesant de văzut că legea noastră penală incriminează şi 
fapta oricărei persoane (şi nu numai a unui funcţionar public) de a lipsi de libertate 
pe cineva în mod ilegal47. Fapta se sancţionează mai grav dacă s-a comis prin 
simulare de calităţi oficiale, prin răpire, de către o persoană înarmată, de două sau 
mai multe persoane împreună sau dacă, în schimbul eliberării, se cere un folos 
material sau un alt avantaj, precum şi când victima este un minor sau este supusă 
unor suferinţe, ori sănătatea, viaţa îi sunt puse în pericol.  

În acest context, amintim că în practica judiciară s-a decis că nu constituie o 
lipsire ilegală de libertate în cazul măsurilor luate de părinţi, tutore, educator, 
                                                                                                                            
amenda. Dacă autorul a pus în practică ameninţarea, pedeapsa este închisoarea până la 7 ani şi 
amendă. Legea penală franceză incriminează ameninţarea în art. 222-17 sancţionând-o cu închisoarea 
până la 6 luni şi amenda de 50.000 fr. Ameninţarea cu moartea se pedepseşte până la 3 ani închisoare 
şi 300.000 fr. amenda. Ameninţarea cu comiterea unei crime sau delict se pedepseşte cu închisoarea 
până la 3 ani şi amenda de 300.000 fr. Codul penal italian incriminează fapta de sechestrare de 
persoane (art. 605), pedeapsa fiind de la 6 luni la 8 ani, mai grav se pedepseşte fapta comisă în 
prejudiciul unui ascendent sau de către un descendent, ori de un funcţionar prin abuz de putere (art. 
605 alin. 2). Tot astfel se pedepseşte arestarea ilegală (închisoarea până la 3 ani, art. 606), limitarea 
ilegală a libertăţii persoanei (art. 607) pedeapsa este închisoarea până la 3 ani. De asemenea, este 
incriminată fapta de percheziţie şi inspecţie personală ilegală, arbitrară (art. 609), pedeapsa este 
închisoarea până la 1 an. Legea penală italiană (art. 610–613) incriminează şi o serie de fapte comise 
contra libertăţii morale a persoanei şi anume: violenţa partenerului (acela care prin violenţe sau 
ameninţare constrânge pe altul să facă, să tolereze sau să omită ceva, pedeapsa este închisoarea până 
la 4 ani). Ameninţarea simplă este sancţionată cu amenda până la 100.000 lire, însă în cazuri grave cu 
închisoarea până la 1 an. În art. 613 este incriminată provocarea unei stări de incapacitate a unei 
persoane prin violenţă sau folosind sugestia hipnotică, administrarea de substanţe alcoolice ori 
stupefiante, etc. pedeapsa este închisoarea până la un an. Codul penal german incriminează ca fapte 
contra libertăţii persoanei fapta aceluia care răpeşte pe un minor sub 18 ani prin înşelăciune, 
ameninţare, violenţă de la părinţi, tutore sau îngrijitor. Pedeapsa este închisoarea până la 5 ani sau 
amenda. În cazuri deosebit de grave pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 10 ani. Există o 
asemenea agravantă când fapta a fost comisă din dorinţa de a obţine un profit (paragr. 235 alin.2). 
Legea germană în paragraful 236 incriminează şi fapta de răpire a unei femei necăsătorite sub 18 ani 
cu consimţământul său ori fără voia prinţilor, tutorelui sau persoanei care o îngrijeşte pentru a 
întreţine relaţii sexuale. Pedeapsa este închisoarea până la 5 ani sau amenda. De asemenea, este 
incriminată fapta aceluia care ilegal închide o persoană sau în alt mod îi răpeşte libertatea. Pedeapsa 
este închisoarea până la 5 ani sau amenda. Dacă prin această faptă s-a produs victimei o vătămare 
corporală gravă (paragraful 224) pedeapsa este închisoare de la 1 la 10 ani. Dacă s-a produs moartea 
victimei pedeapsa nu poate fi redusă sub trei ani. Fapta de şantaj (paragraful 239 a) se sancţionează cu 
închisoarea peste 5 ani. Dacă moartea victimei s-a produs din uşurinţa cu care a acţionat inculpatul, 
pedeapsa este închisoarea pe viaţă sau nu mai redusă de 10 ani. Ameninţarea se sancţionează cu 
închisoarea până la 1 an sau cu amenda. 

46 Amintim, de pildă, că în codul penal anterior erau prevăzute şi violarea de domiciliu, 
sclavia, supunerea la muncă forţată sau obligatorie, violarea secretului corespondenţei şi divulgarea 
secretului profesional.  

47 Ion Rusu, Minodora Ioana Bălan – Rusu, Lipsirea de libertate în mod ilegal. Observaţii 
critice, în Noua legislaţie penală în discuţia membrilor Asociaţiei Române de Ştiinţe penale, Iaşi,  
28–29 octombrie 2011, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, op. cit. p., 158–163. 
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profesor din dorinţa de a asigura educaţia copiilor chiar dacă asemenea măsuri ar 
restrânge libertatea acestora (interzicerea plecării de acasă la ore nepotrivite, noaptea, 
înaintea pregătirii lecţiilor, oprirea de avea legături cu persoane nepotrivite etc.).  

Totodata, nu constituie o lipsire ilegală de libertate supunerea unei persoane, 
cu consimţământul său, unor restricţii ale libertăţii individuale48. Funcţionarul public, 
care luând cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul în cadrul 
căruia îşi îndeplineşte sarcinile, ar omite să o sesizeze de îndată procurorului sau 
organului de urmărire penală, săvârşeşte infracţiunea de omisiunea sesizării 
organelor judiciare. Dacă funcţionarul public, competent să ia măsuri pentru tragerea 
la răspundere a celor vinovaţi de lipsirea ilegală de libertate a unei persoane, nu 
procedează conform legii sau abuzează de funcţia sa, el poate fi pasibil de răspundere 
penală pentru infracţiunea de abuz în serviciu ori dacă săvârşeşte această faptă din 
culpă poate fi tras la răspundere pentru neglijenţă în serviciu.  

Sub acest aspect, constatăm că, legea penală română asigură un cadru 
corespunzător de soluţionare şi a cazurilor concrete similare celor rezolvate de 
Curtea Europeană, în legătură cu aplicarea art. 5.1 din Convenţie. De pildă, în 
practica instanţelor române există preocuparea de a se aplica cu chibzuinţă 
prevederile legale care se referă la privarea de libertate a unei persoane, 
combătându-se folosirea cu uşurinţă sau abuzivă a acestor dispoziţii legale. Astfel, 
s-a decis că instanţa nu poate lua măsura arestării inculpatului, dacă procedura de 
citare n-a fost îndeplinită şi nu s-a făcut dovada că aceasta se sustrage de la 
judecata49; nu se poate dispune arestarea preventivă pentru motivul că inculpatul a 
negat faptele în timpul cercetărilor; această împrejurare urmează a fi avută în 
vedere la aprecierea declaraţiilor inculpatului în raport cu celelalte probe50; numai 
lipsa la un termen de judecată nu este un motiv suficient spre a dispune arestarea 
inculpatului, fiind necesar să se verifice motivul absentării şi dacă inculpatul se 
sustrage de la judecată51; nu este suficient pentru a se justifica arestarea preventivă 
a unei persoane, gravitatea faptelor, mai trebuie să se constate, cumulativ, că 
lăsarea în libertate a inculpatului prezintă un pericol pentru ordinea publică; dacă în 
timpul urmăririi penale s-au administrat probe în legătură cu faptele inculpatului, şi 
nu mai subzistă pericolul ca acesta să zădărnicească adevărul prin influenţarea 
martorilor, inculpatul poate fi eliberat, înlocuindu-se măsura arestării preventive cu 
aceea a obligării de a nu părăsi localitatea52; nu este justificată arestarea preventivă, 
dacă instanţa nu a stabilit cu certitudine că învinuitul este persoana care a condus 
vehiculul care a produs accidentul mortal de circulaţie, sau dacă nu a stabilit 
încadrarea juridică a faptei şi prejudiciul produs prin delapidare, elemente care 
trebuiau să preceadă luarea măsurii arestării preventive.  
                                                 

48 Vintilă Dongoroz şi colab., op. cit., vol. III, op. cit., p. 287–288. 
49 Curtea Supremă de Justiţie, decizia 1809 din 1972, în „Revista Română de drept”, 17, 1972, 

nr. 11, op. cit., p. 169. 
50 George Antoniu, Drept penal european, op. cit., 15 şi urm. 
51 Judecătoria Oradea, Tribunalul Judeţean Bihor, soluţii publicate în revista „Dreptul”, III, 

1992, nr. 5, p. 65. 
52 Curtea Supremă de Justiţie decizia 2712 din 1976. 
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Faţă de această formulare dată în lege, unii autori au fost de părere că 
necesitatea de a se proceda cu mare atenţie la luarea măsurii arestării, deoarece 
aceasta, dacă poate constitui adeseori un act util folosind în mod real operei de 
justiţie, alteori poate fi un act dăunător când intervine faţă de o persoană 
nevinovată53. 

4. Codul penal a inclus printre infracţiunile contra persoanei un capitol 
distinct (capitolul VII) consacrat incriminării faptelor de trafic şi de exploatare a 
persoanelor vulnerabile54.  

Sub acest aspect, nu este greu de observat că în literatura de specialitate s-a 
susţinut că un asemenea capitol distinct s-ar justifica dacă ar cuprinde numai 
incriminările privitoare la traficul de persoane (art.210) şi traficul de minori (art. 
211) precum şi fapta de folosire a serviciilor unei persoane exploatate (art. 216) din 
necesitatea de a concentra în codul penal unele incriminări mai importante din 
legea specială nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 

În aceste condiţii, în doctrina penală română55 s-au exprimat unele rezerve, 
asupra necesităţii ca în acest capitol să fie cuprinse şi infracţiunile de sclavie, 
supunere la muncă forţată sau obligatorie care prin obiectul lor juridic special 
principal aparţin infracţiunilor contra libertăţii persoanei. 

Pe lângă aceasta situaţie, nu ni se pare justificată nici cuprinderea în acest 
capitol a infracţiunii de proxenetism şi cerşetorie (sub formele: exploatarea 
cerşetoriei (art. 214) şi folosirea unui minor în scop de cerşetorie (art. 215) care ar 
fi mai bine sistematizate într-un capitol distinct privind faptele care aduc atingere 
unor relaţii de convieţuire socială aşa cum era prevăzut în codul penal anterior. 

S-a susţinut, în fine56, că nu ar fi justificată nici incriminarea faptei de 
folosire a unui minor în scop de cerşetorie, spre deosebire de codul penal anterior 
                                                 

53 Vintilă Dongoroz şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală română, 
vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1975, op. cit.p., 48. 

54 Aşa cum se observă incriminarea din Codul penal este de natură să evite interpretările 
diferite şi practica neunitară creată în aplicarea incriminărilor din legea penală specială, reprezentând 
totodată transpunerea în dreptul penal intern a obligaţiilor rezultate din actele juridice internaţionale la 
care România este parte, Spre exemplu, Convenţia europeană a drepturilor omului; Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; Legea nr. 565/2002 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor 
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului 
ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000 (M. Of. 
nr. 813 din 8 noiembrie 2002); Legea nr. 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi 
semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005 (M. Of. nr. 622 din 19 iulie 2006); Directiva nr. 
2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-
cadru nr. 2002/629/JAI a Consiliului (J.O. L 101 din 15 aprilie 2011). 

55 George Antoniu, Toader Tudorel şi colab., 2015, vol. III, op. cit., p. 19, p. 20. 
56 Ibidem, op. cit., p. 20.  
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care incrimina cerşetoria şi atunci când este comisă de o persoană adultă (art. 326). 
Incriminarea din codul penal priveşte aşadar numai pe adultul care se foloseşte de 
un minor pentru a apela la mila publicului, ceea ce înseamnă că cerşetoria comisă 
de un adult fără a se folosi de un minor ar fi legalmente admisă, soluţie greu de 
acceptat deoarece şi fapta unui asemenea adult încalcă vădit regulile de convieţuire 
socială. Faptele de parazitism social sunt nocive chiar şi în condiţiile unei societăţi 
larg democratice bazată pe libertatea individuală şi pe libertatea de a munci sau de 
a se abţine de la muncă. 

Pe lângă aceasta, prevederile art. 670 din codul penal italian incriminează 
cerşetoria (pedeapsa este arestul până la 3 luni, iar în circumstanţe agravante de la 
o lună la 6 luni) când este comisă de orice persoană. Dacă autorul se foloseşte de 
un minor în vârstă de 14 ani sau de un iresponsabil încredinţat spre supraveghere 
sau dacă permite acestora să cerşească sau ca alţii să îi folosească pentru cerşit, 
fapta se pedepseşte cu arest dela 3 luni la un an. 

Privită din această perspectivă, constatăm că legiuitorul român s-a inspirat 
însă din codul penal francez, care în art. 227-20 incriminează numai provocarea 
directă a unui minor la cerşit, faptă sancţionată cu închisoarea până la 2 ani şi 
amendă. Când fapta este comisă faţă de un minor de 15 ani pedeapsa celui care îl 
provoacă este până la 3 ani închisoare şi amendă. Legea penală franceză nu 
incriminează fapta persoanei adulte care cerşeşte fără a se folosi de un minor.  

O soluţie similară cuprinde şi codul penal spaniol, care în art. 232 
incriminează folosirea minorului sau a incapabilului pentru practicarea cerşetoriei, 
chiar pe ascuns, pedeapsa fiind dela 6 luni la un an. Fapta se sancţionează mai grav 
dacă s-a folosit violenţa, intimidarea faţă de minor ori i s-au administrat minorului 
substanţe vătămătoare, pedeapsa este închisoare de la un an la 4 ani. Altfel spus, 
rămâne de reflectat dacă soluţia legiuitorului francez şi spaniol care admit 
nesancţionarea adultului cerşetor, ar fi posibilă şi în condiţiile ţării noastre în care 
cerşetoria persoanelor adulte a luat proporţii îngrijorătoare. Mai curând s-ar putea 
susţine că legiuitorul român s-a lăsat influenţat de unele legislaţii străine, în care 
condiţiile economice şi sociale, diferite de ale ţării noastre justifică, poate, soluţiile 
legislative la care ne referim.  

În literatura noastră juridică s-a arătat pe drept cuvânt57 că aceeaşi soluţie de 
incriminare a faptei cerşetorului adult, numai când este implicat un minor şi sub 
aceleaşi influenţe, rezultă şi din conţinutul Legii 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, care în art. 132 incriminează îndemnul, înlesnirea 
cerşetoriei de către un minor, recrutarea ori constrângerea unui minor la cerşetorie 
şi folosirea unui minor pentru a cerşi. Ca autor al infracţiunii, ar putea fi cel mult 
părintele sau reprezentantul legal al minorului dar nu şi un adult care ar săvârşi 
fapte de cerşetorie fără a implica şi un minor, o asemenea persoană nu apare ca 
subiect activ al infracţiunii nici în legea specială şi nici în codul penal în vigoare. 

                                                 
57 Ibidem, op. cit., p. 20.  
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Prezintă importanţă în acest sens şi art. 4 din Convenţie, (nimeni nu poate fi 
ţinut în sclavie sau în condiţii de aservire şi nimeni nu poate fi constrâns să execute 
o muncă forţată sau obligatorie), text introdus în legea penală română ca urmare a 
Convenţiei nr. 39 din 1930 privind munca forţată şi obligatorie, ratificată de statul 
roman prin Decretul nr. 213/19576.  

De asemenea, s-a spus, pe drept cuvânt, în ştiinţa penală58 că nu este 
considerată ca muncă forţată sau obligatorie în sensul articolului prezent: a. orice 
muncă cerută în mod normal de la o persoană supusă detenţiei, în condiţiile 
prevăzute în articolul 5 al prezentei Convenţii, sau în timpul punerii sale în libertate 
condiţionată; b. orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul acelora care 
formulează obiecţii de conştiinţă, în ţările unde obiecţia de conştiinţă este 
recunoscută ca legitimă, un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu;  
c. orice serviciu cerut în caz de crize sau de calamităţi, care ameninţă viaţa sau 
bunăstarea comunităţii; d. orice muncă sau serviciu făcând parte din obligaţiile civile 
normale (paragraful 3). De altfel, în practica Curţii Europene, s-a ridicat chestiunea 
înţelesului noţiunii de muncă forţată sau obligatorie. În această privinţă, Curtea a 
decis că nu constituie muncă forţată sau obligatorie obligarea unui avocat la asistenţă 
juridică gratuită în favoarea unui inculpat fără mijloace financiare, în sensul art. 4 
paragraful 2 din Convenţie, întrucât serviciul prestat n-a excedat limitele activităţii 
normale ale unui avocat şi a fost compensat de avantajele care decurg pentru profesie 
(a contribuit la pregătirea petiţionarului aflat în perioada de stagiatură). Pe de altă 
parte, aceste sarcini nu au impus un volum de muncă excesivă şi nu există o 
disproporţie vădită între lipsa remuneraţiei şi obligaţia oricărui avocat de a acorda 
asistenţă juridică (Van der Mussele – contra Belgia). De aici, constatăm că legea 
penală română cuprinde dispoziţii care satisfac integral exigenţele convenţiei sub 
aspectele arătate. În acest sens, Constituţia României consacră în art. 39 principiul 
după care munca forţată este interzisă; nu constituie muncă forţată, în sensul 
Constituţiei, serviciul cu caracter militar sau activităţile în locul acestuia, de către cei 
care, potrivit legii, nu prestează serviciul militar obligatoriu din motive religioase; 
munca unei persoane. condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de 
detenţie sau de libertate condiţionată; prestaţiile impuse în situaţia creată de 
calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile 
normale stabilite de lege. Legea penală română incriminează, în Codul penal, fapta 
de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispoziţiile legale, la 
prestarea unei munci contra voinţei sale sau la o muncă obligatorie. 

În literatura juridică de specialitate s-a subliniat că prin muncă forţată se 
înţelege silirea unei persoane prin constrângere, (împotriva voinţei sale) să 
îndeplinească o anumită muncă. Prin a supune o persoană la o muncă obligatorie, 
se înţelege a-i impune abuziv să presteze o muncă oarecare, ca şi când i-ar reveni 
ca o obligaţie, deşi o atare muncă nu face parte din obligaţiile normale ale 
persoanei şi nici nu este inclusă printre cazurile când, potrivit legii, o atare muncă 
                                                 

58 George Antoniu, Drept penal european, op. cit., p. 12. 
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ar putea fi cerută. În ambele cazuri, acţiunea de impunere a unei munci are caracter 
ilicit, deoarece este încălcată libertatea de voinţă a persoanei; nu interesează ce 
muncă se cere a fi efectuată şi cât durează aceasta59.  

Legea penală română aşa cum am arătat, incriminează, în Codul penal, şi 
punerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi. 
Acest text a fost introdus mai demult în legea penală, ca urmare a unor convenţii 
internaţionale la care ţara noastră a aderat. 

5. De asemenea, aşa cum s-a observat în literatura noastră juridică, materia 
infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale (art. 218–223) este complet 
revizuită, pe baza unei noi concepţii60, în acord cu soluţiile din alte sisteme de drept 
comparat61, privind relaţiile dintre infracţiunile înscrise în această categorie.  

Aşa cum se poate remarca, titlul acestui capitol, spre deosebire de codul 
penal anterior, a fost modificat de legiuitorul codului penal în vigoare, noua 
denumire fiind „Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale”.  

Un asemenea titlu a fost socotit discutabil în doctrina penală. În acest sens, s-
a motivat în doctrină (George Antoniu) că faptele incriminate în acest capitol din 
codul penal nu se referă numai la cele care atentează la libertatea şi integritatea 
sexuală ci se referă la viaţa sexuală şi sub alte aspecte.  

De asemenea, este interesant de observat şi faptul că în cuprinsul acestui 
capitol sunt incriminate faptele de viol (art. 218), agresiune sexuală (art. 219), actul 
sexual cu un minor (art. 220), coruperea sexuală a minorului (art. 221), racolarea 
minorilor în scopuri sexuale (art. 222) şi hărţuirea sexuală (art. 223). Din aceste 
incriminări, îşi au corespondent în legea penală anterioară numai violul (art. 197), 
actul sexual cu un minor (art. 198), coruperea sexuală (art. 202) şi hărţuirea sexuală 
(art. 204). Apoi, observăm că legea penală în vigoare nu a mai cuprins în acest 
capitol şi alte fapte care aduc atingere vieţii sexuale prevăzute în legea penală 
anterioară, cum ar fi fapta de seducţie (art. 199), incestul (art. 203) şi perversiunea 
sexuală (art. 201).  
                                                 

59 Vintilă Dongoroz şi colab., Explicaţii teoretice ale codului penal român, vol. III, op. cit., p. 304. 
60 A se vedea şi Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile 
şi de înlocuire a Deciziei Cadru 2004/68/JAI a Consiliului. Sub acest aspect, observăm că s-a introdus 
unele variante agravate ale infracţiunilor împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale sau a celor de 
pornografie infantilă, precum şi a unor noi modalităţi de comitere a unora dintre aceste infracţiuni. 

61 Codul penal francez sancţionează, de asemenea, sub numele de viol, orice acte de penetraţie 
sexuală, de orice natură, comise prin constrângere, violenţă, ameninţare sau prin surprindere (art. 
222–223). Pedeapsa este mai grea (închisoare până la 20 de ani) dacă s-a produs o mutilare sau 
infirmitate permanentă ori fapta s-a comis asupra unui minor sub 15 ani; dacă a produs moartea 
victimei, pedeapsa este închisoarea până la 30 de ani. Codul penal italian, în art. 519, incriminează 
orice act de constrângere la relaţia sexuală; fapta se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. Codul 
penal spaniol (art. 429) sancţionează cu închisoare de la 10 la 20 de ani, violenţele sexuale (vaginală, 
anală sau bucală) când s-a folosit forţa sau intimidarea ori când are loc asupra unui minor sub 10 ani 
sau când victima era în stare de inconştienţă. 
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În acest context, mai precizăm şi faptul că în doctrina penală62, se face 
distincţie între viaţa sexuală, relaţii sexuale, raport sexual, act sexual şi acte de 
perversiune sexuală; diferenţieri care prezintă un interes major pentru înţelegerea 
corectă a conţinutului acestor noţiuni în raport cu alte concepte cu care adesea s-ar 
putea confunda. 

 În lucrările autorilor români de drept penal63, prin „relaţii sexuale” se 
înţelegea, în sens larg, orice act care presupune un contact fizic sexual, adică o 
unire sexuală sau, cum i se mai spune, o împreunare corporală voluntară între două 
persoane de sex diferit (acte fiziologice care solicită organele genitale diferite ale 
partenerilor). Aşa de pildă, această expresie de relaţii sexuale a fost folosită atât în 
norma de incriminare referitor la fapta de adulter64 cât şi în norma de incriminare 
din art. 200 C.pen. anterior privitor la „relaţii sexuale între persoane de acelaşi 
sex65”, în timp ce la alte infracţiuni, de pildă, la infracţiunea de viol, raportul sexual 
cu o minoră, seducţie şi incest, sintagma folosită era cea de raport sexual.  

În prezent legiuitorul codului penal în vigoare foloseşte termenii de raport 
sexual, act sexual oral sau anal aproape la toate infracţiunile din Capitolul VIII 
(„Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale”), spre deosebire de de 
legiuitorul codului penal anterior pentru a denumi această unire a organelor sexuale 
diferite, la aproape toate infracţiunile menţionate în Cap. III („Infracţiuni privitoare 
la viaţa sexuală”) era aceea de act sexual.  

Expresia „relaţii sexuale” desemnează atât un singur raport sexual cât şi o 
pluralitate, aşa încât susţinerea că în ambele ipoteze avem o unitate infracţională ni 
se pare corectă; dacă raporturile sexuale plurale au loc pe baza aceluiaşi rezultat 
delictuos ele ar putea lua forma infracţiunii continuate (unitate legală de infracţiune) . 

Aşadar diferenţa dintre aceste două expresi de „raport sexual”, şi relaţii 
sexuale este acea de a preciza că raportul sexual implică un singur act faţă de 
expresia de „relaţii sexuale” care ar cuprinde nu numai forma unei pluralităţi de 
acte ci şi forma continuată, adică a mai multor acte săvârşite la anumite intervale 
de timp şi cu aceeaşi rezoluţie delictuoasă. Dar indiferent dacă este vorba de un act 
sexual unic sau plural prin expresia de „raport sexual” nu s-ar putea înţelege într-o 
anumită concepţie, decât actul sexual între persoane de sexe diferite pe baza căruia 
are loc procreaţia66. Altfel zis actul sexual este acela care a realizat satisfacerea 
dorinţei sexuale a două persoane de sexe diferite prin folosirea organelor sexuale67. 
                                                 

62 A se vedea Vintilă Dongoroz, Explicaţii teoretice ale codului penal român, vol. III, op. cit., 
p. 388–389. 

63 Idem, op. cit., p. 389. 
64 Art. 304 prin care se incrimina fapta de adulter a fost abrogat prin art. 1 pct. 65 din Legea  

nr. 278 din 2006. 
65 Art. 200 a fost abrogat prin art. 1 pct. 3 din OUG nr. 89/2001. 
66 Profesorul George Antoniu considera că noţiunea de raport sexual ar reprezenta un act 

sexual firesc, în care organul sexual bărbătesc penetrează în organul sexual al femei, act caracterizat 
prin „funcţia sa fiziologică, şi anume procrearea.; A se vedea G.Antoniu, C.Bulai, Dicţionar juridic 
penal, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, p.245. 

67 A se vedea Vintilă Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol III, p. 388–389. 
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În codul penal în vigoare, noţiunea de act sexual a căpătat semnificaţii 
diferite. În noua viziune, act sexual ar putea fi orice act sexual de orice natură, fie 
cu o persoană de acelaşi sex fie cu o persoană de sex diferit. 

În felul acesta, după unii autori, „actul sexual68”, ar cuprinde în sfera sa şi 
raporturile sexuale între persoane de acelaşi sex. De altfel, expresia relaţii sexuale 
între persoane de acelaşi sex şi-a pierdut orice semnificaţie penală, ceea ce a 
justificat şi dezincriminarea relaţiilor sexuale între persoane de acelaş sex69.  

Există, după părerea noastră, un sens şi mai larg al expresiei de „relaţii 
sexuale” care se referă la toate formele în care se poate desfăşura viaţa sexuală a 
unei persoane în cadrul unei relaţii cu alte persoane. În acest înţeles ar intra în 
conceptul de relaţii sexuale, pe lângă raporturile sexuale, actul sexual şi actul de 
perversiune sexuală. 

În acest sens se exprima şi Florin Streteanu70, care consideră că, noţiunea de 
act sexual, de orice natură, ar avea o sferă de cuprindere care ar îngloba, pe lângă 
raporturile sexuale normale, şi relaţii sexuale între persoane de acelaş sex, cât şi 
perversiunile sexuale.  

În acelaşi sens, Petre Dungan, Tiberiu Medeanu, Viorel Paşca definesc actul 
sexual prin includerea atât a raporturilor sexuale normale, dar şi a celor nefireşti, 
heterosexuale, precum şi actele homosexuale, astfel că întreţinerea unor raporturi 
sexuale normale, precedate sau urmate de raporturi sexuale anale sau orale, în 
opinia autorilor citaţi ar intra în sfera actului sexual care ar include şi actele de 
perversiune sexuală. 

Oarecum asemănător, autoarea Magdalena Iordache71, consideră că noţiunea de 
act sexual prezintă o sferă largă de cuprindere, incluzând atât raportul sexual, relaţiile 
sexuale între persoane de acelaş sex, dar şi orice alte acte de satisfacere sexuală.  

Un alt autor72 Brisic a observat că noţiunea de act sexual, de orice natură, 
include în sfera sa „raportul sexual normal între un bărbat şi o femeie, care presupune 
conjuncţia obişnuită dintre cele două sexe, dar şi actele sexuale nefireşti, dintre 
persoane de acelaşi sex (homosexualitatea masculină, lesbianism, safirismul etc.) prin 
care se urmăreşte satisfacţia sexuală a persoanei. În opinia autorului citat, un raport 
sexual anal între două persoane de acelaşi sex nu constituie perversiune sexuală. 

 Avem rezerve dacă prin noţiunea de „act sexual” s-ar înţelege şi actul de 
perversiune sexuală. Aceasta din urmă, chiar dacă se înfăţişează ca un mod nefiresc 
de satisfacere a instinctului sexual, nu face parte din categoria actelor sexuale 
(raport sexual între femeie şi bărbat sau act sexual între persoane de acelaş sex), 
deoarece prin actele de perversiune sexuală se urmăreşte numai provocarea 
                                                 

68 A se vedea Daniel Niţu, Unele delimitări privind infracţiunea de viol, RDP nr. 2/2004, p. 116. 
69 A se vedea F.Streteanu, Modificări recente ale legii penale. Reflecţii, RDP, nr. 2/2001, p. 101. 
70 A se vedea F.Steteanu, op. cit., 57–58. 
71 A se vedea M. Iordache, Viol. Perversiune sexuală, R.D.P., nr. 1/2007, p. 136. 
72 A se vedea I.V.Brisc, Infracţiunile privind viaţa sexuală.Modificările şi completările aduse 

acestor infracţiuni prin Legea nr. 197/200 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.89/2001, D.,  
nr. 11, 2002, p. 175. 
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excitaţiei sexuale şi satisfacerea instinctului sexual prin procedee artificiale73. 
Această opinie este în concordanţă şi cu unele soluţii din practica judiciară, soluţie 
care în final a fost consacrată şi printr-o decizie a Înaltei Curţi pronunţată într-un 
recurs în interesul legii. 

Trecând în revistă soluţiile pronunţate în problema care ne preocupă, Înalta 
curte a constatat că unele instanţe s-au pronunţat în sensul că prin act sexual, de 
orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaş sex se înţelege orice 
modalitate de obţinere a unei satisfacţii sexuale cu o persoană de acelaş sex, cât şi 
prin orice alt act de perversiune sexuală. În opinia acestor instanţe, actul sexual oral 
sau cel anal ar trebui considerat act de perversiune sexuală74. 

Există însă şi o altă abordare a acestei chestiuni de către instanţele 
judecătoreşti75 care s-au pronunţat că prin act sexual, de orice natură, se înţelege 
numai acea modalitate de obţinerea a unei satisfacţii sexuale prin folosirea sexului 
sau acţionând asupra sexului, între persoane de sex diferit sau de acelaşi sex. Într-o 
asemenea viziune actele de perversiune sexuală (acte care exclud folosirea sexului 
pentru satisfacerea apetitului sexual) nu fac parte din sfera actelor sexuale . 

În accepţiunea legii prin acte de perversitate sexuală se înţelege fapta unei 
persoane de a săvârşi acte nefireşti în legătură cu viaţa sexuală, de pildă, practici 
sexuale care în mod fiziologic nu sunt apte să producă orgasm (mângâierele 
obscene, fetişismul, exhibiţionismul, bestialitatea etc) şi care nu pot fi considerate 
„acte sexuale” în accepţiunea legii, deoarece nu presupun folosirea sexului sau o 
acţiune asupra sexului76.  

O altă autoare77 Magdalena Iordache consideră că actele de perversiune 
sexuală constă în practicarea de acte nefireşti vizând viaţa sexuală, diferite de cele 
cu caracter homosexual şi care se concretizează în manifestări aberante ale 
instinctului sexual, scopul urmărit nefiind realizarea unui raport sexual, ci doar 
obţinerea excitaţiei sexuale nefinalizate. 

După opinia altor autori, Ilie Pascu78, Ketty Guiu79, în sfera actului de 
perversiune sexuală ar intra orice alte modalităţi de obţinere a unei satisfacţii sexuale.  

6. În materia infracţiunilor ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private (art. 
224–227 din C.pen.) sunt introduse câteva incriminări noi, precum violarea 
sediului profesional (art. 225 din C.pen.) şi violarea vieţii private (art. 226 din 
C.pen.), alături de violarea de domiciliu (art. 224 din C.pen.) şi divulgarea 
secretului profesional (art. 227 din C.pen.). 
                                                 

73 A se vedea George Antoniu, Nota redacţiei. RDP nr. 3/2002, p. 59. 
74 A se vedea C.S.J., completul de 9 judecători, decizia nr. 20/2003, Legis.  
75 A se vedea C.A. Suceava, s.pen. decizia nr. 321 din 29 aprilie 20002, Legis, în Ilie Pascu, 

Mirela Gorunescu, Partea specială, Ed.Hamangiu, 2008, p. 188. 
76 A se vedea T.Toader, Drept penal român, Partea specială, ediţia a 6-a, revizuită şi 

actualizată.Ed.Hamangiu, 2012, p. 149. 
77 M. Iordache, Viol. Perversiune sexuală, RDP, nr. 1/2007, p. 131. 
78 A se vedea C.A. Suceava, s. pen. decizia nr. 321 din 29 aprilie 20002, Legis, în Ilie Pascu, 

Mirela Gorunescu, Partea specială, Ed.Hamangiu, 2008, p. 189. 
79 A se vedea Ketty Guiu, Adriana Voicu, Drept penal. Partea specială, Ed.Universul Juridic, 

Bucureşti, 2010, p. 156. 
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Toate aceste incriminări au ca obiect juridic special principal relaţiile sociale 
privind libertatea persoanei, astfel că şi-ar fi avut locul în capitolul VI (şi nu în  
cap. IX) care se intitulează „Infracţiuni contra libertăţii persoanei”, aşa cum au fost 
sistematizate în codul penal anterior (avem în vedere infracţiunea de violarea de 
domiciliu şi infracţiunea de divulgare a secretului profesional). Celelalte două 
infracţiuni (violarea sediului profesional şi violarea vieţii private) reprezintă fapte 
incriminate pentru prima dată în legea penală română, inspirate din legislaţiile 
penale străine, şi a căror introducere în codul penal este pe deplin justificată. 
Acestea având însă ca obiect juridic special principal tot libertatea persoanei. Sub 
acest aspect, remarcăm că aceste prevederi au fost mai bine clarificate şi precizate 
în practica Curţii Europene80.  

7. De asemenea, ar fi de observat că infracţiunile contra patrimoniului  
(art. 228–256) sunt împărţite în 5 capitole81. Astfel, capitolul I – Furtul (art. 228–
232); capitolul II – Tâlhăria şi pirateria (art. 233–237); capitolul III – Infracţiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (art. 238–248); capitolul IV – 
Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (art. 249–
252); capitolul V – Distrugerea şi tulburarea de posesie (art. 253–256), în raport cu 
situaţiile de fapt în care se pot găsi bunurile ca entităţi patrimoniale şi cu caracterul 
sau natura acţiunilor ilicite prin care pot fi modificate aceste situaţii de fapt.  

Această sistematizare nu reprezintă o noutate absolută pentru legislaţia penală 
română, ci o revenire la tradiţie: Codul penal de la 1864 sistematiza crimele şi 
delictele proprietăţii pe 9 secţiuni, iar Codul penal de la 1937 prevedea crimele şi 
delictele contra patrimoniului în titlul XIV care cuprindea 4 capitole. 

Dacă ne-am referi numai la infracţiunile contra patrimoniului observăm că în 
codul penal francez este incriminat furtul agravat însoţit sau urmat de violenţe, 
dacă acestea au atras o incapacitate de muncă (criteriul de evaluare a gradului de 
pericol al faptei necunoscut de alte legislaţii), pedeapsa este de până la 5 ani 
închisoare.  

Legea penală italiană incriminează ca tâlhărie, faptă distinctă de aceea de 
furt, orice sustragere însoţită sau urmată de violenţă indiferent de gravitatea acestor 
acte. În forma simplă se sancţionează până la 5 ani închisoare iar în forma agravată 
se pedepseşte cu până la 20 ani închisoare. Codul penal german sancţionează de 

                                                 
80 Cauzele soluţionate de Curtea Europeană, care sunt prezentate la punctul 6, pot fi 

identificate şi în lucrarea, Ion Ifrim, Ocrotirea penală a vieţii intime a persoanei, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2012, op. cit., p. 169–184.  

81 De pildă, un element de noutate se referă la sancţiunile prevăzute în materia infracţiunilor 
contra patrimoniului care sunt mai scăzute decît cele prevăzute în Codul penal anterior. Acest efect 
este generat şi de sistematizarea circumstanţelor agravante speciale, mai ales în privinţa infracţiunilor 
de furt şi tâlhărie, şi de eliminarea unora dintre acestea. Pentru detalii, vezi Ilie Pascu, Infracţiuni 
contra patrimoniului, op. cit., p. 275 şi urm. în George Antoniu, Toader Tudorel, Explicaţiile noului 
cod penal, vol. III, 2015; Constantin Duvac, Observaţii asupra infracţiunilor contra patrimoniului 
(art. 228–256), Noua legislaţie penală, tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic, vol. I, Bucureşti, 
26 octombrie 2012, Ed. Universul juridic, op. cit., p. 111–125.  
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asemenea, distinct tâlhăria pe care o sancţionează de la 6 luni la 5 ani închisoare, 
iar în cazuri grave între 3 şi 10 ani închisoare. 

Legea penală germană incriminează fapta de gestiune frauduloasă (până la  
5 ani închisoare sau amendă) infracţiune pe care codul penal italian şi francez nu o 
prevăd. Legea penală franceză incriminează în schimb fapta de deturnare a 
obiectului gajat care nu este prevăzută în legea penală italiană sau germană. Legea 
penală germană incriminează folosirea neautorizată a unui vehicul, faptă pe care 
legea penală italiană şi franceză nu o incriminează82. 

8. Codul penal în vigoare, spre deosebire de codul penal anterior, prevede, în 
materia infracţiunilor contra justiţiei83, modificări esenţiale, justificate şi solicitate 
de noile realităţi ale unei societăţi democratice în cadrul căreia dreptatea este 
ridicată la rang de valoare supremă. Prin urmare, se arată în doctrina penală că prin 
noua reglementare numărul incriminărilor privind faptele contra înfăptuirii justiţiei 
a crescut de la 16 texte (art. 259–272 din Codul penalanterior) la 23 texte.  

Sub acest aspect, remarcăm că această creştere se datorează, în primul rând, 
introducerii unor incriminări noi [de exemplu, obstrucţionarea justiţiei (art. 271), 
răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei (art. 274), presiuni asupra justiţiei (art. 276), 
compromiterea intereselor justiţiei (art. 277), încălcarea solemnităţii şedinţei (art. 
278), asistenţa şi reprezentarea neloială (art. 284)] faţă de reglementarea în vigoare, 
iar, în al doilea rând, preluării, cu modificări, a unor incriminări din legile speciale 
cu dispoziţii penale [nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 287)].  

Totodată, ar fi de observat că, în acest titlu a fost introdusă şi infracţiunea de 
tăinuire, care în Codul penal anterior figura printre infracţiunile contra 
patrimoniului. 

În mai multe cazuri, ca urmare a modificării conţinutului unor termeni sau 
expresii întrebuinţate de legiuitor la redactarea acestor incriminări (de pildă, 
noţiunile de funcţionar public, membru de familie etc), s-a produs şi o modificare 
implicită a conţinutului juridic al acestor fapte penale, a căror incidenţă, după caz, 
s-a extins [de exemplu, omisiunea sesizării (art. 267)] sau s-a restrâns [de pildă, 
nedenunţarea (art. 266), favorizarea făptuitorului (art. 269) sau tăinuirea (art. 270) 
atunci când sunt comise de un membru de familie]. 

Mai precizăm faptul că persoana este ocrotită şi prin prevederile Convenţiei 
Europene, împotriva folosirii torturii sau a unor pedepse ori tratamente inumane 
sau degradante. Astfel, potrivit art. 3 din Convenţie, nimeni nu poate fi supus 
torturii şi nici unor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.  
                                                 

82 A se vedea pe larg, Ilie Pascu, Infracţiuni contra patrimoniului, în George Antoniu, Tudorel 
Toader, Explicaţiile noului Cod penal, vol. III, art. 188–256, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 
p. 291–546.  

83 Sub acest aspect a se vedea, Constantin Duvac, Observaţii asupra infracţiunilor contra 
înfăptuirii justiţiei (art. 266–288), Noua legislaţie penală, tradiţie, recodificare, reformă, progres 
juridic, vol. I, Bucureşti, 26 octombrie 2012, Ed. Universul juridic, op.cit., p. 129–131. Constantin 
Duvac, Reflecţii privind unele infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei în noul Cod penal (I), in Noua 
legislaţie penală în discuţia membrilor Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, Iaşi, 28–29 octombrie 
2011, Ed. Universul Juridic, op. cit., p. 134–148.  
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În aceste condiţii, în aplicarea concretă a acestor dispoziţii, Curtea europeană 
a fost confruntată cu o serie de speţe, în care s-a ridicat chestiunea sensului noţiunii 
de tortură şi de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant.  

Precizând şi nuanţând prevederile Convenţiei, Curtea a decis, în ce priveşte 
noţiunea de tortură, că aceasta presupune un anumit grad de intensitate a cruzimii 
şi ca atare, nu orice tratament în închisoare, cum ar fi obligarea de a executa unele 
exerciţii fizice, susceptibile să provoace suferinţe, ar constitui o tortură (Irlanda 
contra Marii Britanii)84 . 

În ce priveşte conceptul de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant, 
Curtea a decis că biciuirea, ca pedeapsă corporală aplicată unor cetăţeni din insula 
Mann, nu constituie tortură însă reprezintă o pedeapsă degradantă, în sensul art. 3 
din Convenţie. Chiar dacă sub aspectul prevenţiunii generale o asemenea sancţiune 
ar prezenta o anumită eficienţă, în raport cu gradul de civilizaţie al populaţiei din 
insula menţionată, arată Curtea, un asemenea tratament aduce atingerea demnităţii 
şi integrităţii corporale celor obligaţi să-l sufere (Tyrer contra Marea Britanie).  

Dimpotrivă, nu constituie un tratament inuman sau degradant lovirea palmelor 
cu o curea din piele, aplicată unor elevi din şcolile din Scoţia. Dreptul englez 
(Common Law) permite aplicarea de pedepse corporale copiilor de către părinţi şi 
educator, cu condiţia să nu fie excesive şi să nu provoace vătămări fizice sau psihice. 
În speţă, nu s-a făcut dovada că prin, aplicarea sancţiunilor menţionate, copii 
petiţionarilor s-au simţit umiliţi sau înjosiţi în ochii celorlalţi elevi, sau că cei pedepsiţi 
au suferit anumite vătămări fizice sau psihice datorită acestei umiliri sau înjosiri85.  

Nu constituie un tratament inuman sau degradant nici obligarea unei fetiţe în 
vârstă de peste 16 ani, suferindă de grave tulburări psihice, la raporturi sexuale. 
Situaţia existentă în legislaţia olandeză, care pretinde ca în aceste cazuri victima să 
formuleze o plângere prealabilă, indiferent de gradul său de alienaţie mintală 
(dispoziţie care nu oferă o protecţie corespunzătoare persoanelor handicapate 
supuse unor asemenea ingerinţe legate de viaţa lor sexuală) constituie o lacună 
gravă legislativă, însă asemenea insuficienţe nu pot fi rezolvate socotind faptele de 
mai sus drept tratament inuman sau degradant (x, y, contra Olanda).  

O altă dispoziţie din Codul penal incriminează supunerea unei persoane la rele 
tratamente, atunci când aceasta se află în stare de reţinere, deţinere ori în executarea 
unei măsuri de siguranţă sau educative. În legătură cu acest din urmă text, în 
literatura română de specialitate s-a subliniat că supunerea la rele tratamente 
înseamnă a provoca victimei suferinţe continui sau cu întreruperi şi care să constea 
din privaţiuni, prigoniri, care pun în primejdie fizic sau psihic sănătatea victimei86.  
                                                 

84 A se vedea pe larg, atât autorul Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1986 cât şi „Revista de 
Drept Penal” ( Practica judiciară a Curţii Europene a Drepturilor Omului). 

85 A se vedea cauza Campbell şi Cosans contra Marea Britanie. 
86 Vintilă Dongoroz şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. IV, Partea 

specială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1972, op. cit., p. 248. 
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Ar trebui adăugat, de asemenea, că în literatura de specialitate s-a sugerat ca 
textul să fie mai complet formulat, extinzându-se incriminarea la orice fel de 
tratamente crude inumane ori degradante, spre a satisface mai corespunzător 
cerinţele Convenţiei Europene şi, totodată, spre a delimita mai bine acest text de 
prevederile din Codul penal, care se referă la rele tratamente aplicate minorului87. 

Dispoziţiile legii penale române oferă un cadru juridic corespunzător, şi 
pentru rezolvarea unor speţe similare celor cu care a fost confruntată Curtea 
Europeană. Astfel, referitor la înţelesul noţiunii de tortură şi anume dacă exerciţiile 
fizice din închisoare reprezintă o tortură, sunt de relevat prevederile din Codul 
penal român, care arată că nu există infracţiunea de tortură dacă suferinţele sau 
durerea rezultă din executarea unei sancţiuni legale şi sunt inerente acestor 
sancţiuni sau ocazionate de ele. În speţă, exerciţiile fizice la care a fost obligat 
petiţionarul, constituind tratamentul normal al oricărui deţinut aflat în executarea 
pedepsei iar suferinţele provocate fiind ocazionate de executarea acesteia, nu ne 
aflăm în faţa unor fapte de tortură incriminate de Convenţie.  

În legătură cu speţa privind pedepsele corporale (dacă biciuirea constituie un 
tratament inuman sau degradant) observăm că rezolvarea dată de Curte este conformă 
şi cu legea penală română, care nu prevede posibilitatea aplicării de pedepse 
corporale. Pedepsele care se pot aplica, potrivit Codului penal sunt: detenţiunea pe 
viaţă, închisoarea sau amenda (pedepse principale) interzicerea unor drepturi, 
(pedepse complimentare); interzicerea tuturor drepturilor (pedeapsa accesorie).  

De asemenea, legea prevede că executarea pedepsei nu poate să cauzeze 
suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnatului. În cazul în care un 
agent al autorităţilor ar aplica pedepse corporale unei persoane aflate în executarea 
pedepsei, el ar fi tras la răspundere pentru infracţiunea de supunere la rele 
tratamente . 

9. Referindu-ne la infracţiunile de corupţie, observăm că acestea au fost 
considerate de-a lungul timpului ca fapte neconvenabile. De pildă, luarea de mită, 
darea de mită, traficul de influenţă etc.  

Sub acest aspect, considerăm că s-ar impune lămurirea înţelesului noţiunii de 
corupţie, chestiune de un deosebit interes teoretic şi practic.  

În doctrina penală, corupţia a fost definită ca fapta funcţionarului public care, 
în schimbul unor sume de bani sau a altor foloase necuvenite, îşi comercializează 
funcţia pe care o exercită, în interesul său sau al altuia; sau care abuzează de 
funcţiile sau resursele publice, în scopul obţinerii unor beneficii private.  

Alţi autori88 au definit corupţia ca fiind acţiunea prin care o persoană 
(corupător) încearcă să determine pe alta (corupt) să se abată de la modul de 
comportament în sensul dorit de corupător. 
                                                 

87 George Antoniu, Implicaţii asupra legii penale române a Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului, în „Revista Studii de Drept Românesc”, 4 (37), 1992, nr. 1, op. cit., p. 5. 

88 O.Brezeanu, Corupţia un paradox al statisticilor judiciare, în Tranziţie si criminalitatea, 
Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1994, p. 184.  
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Pe scurt, corupţia presupune un abuz de putere, în scopul obţinerii de 
avantaje materiale sau de foloase (onoruri, titluri, publicitate etc.) 

Sediul legal al infracţiunilor de corupţie este prevăzut în Codul penal, 
Capitolul I al Titlului V al părţii speciale – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu89. 

Astfel, observăm mai întâi că analizând această problemă, profesorul Ilie 
Pascu90 arată că legiuitorul Codului penal a sistematizat incriminarea acestor fapte în 
două capitole distincte: unul se referă la faptele care aduc atingere bunei desfăşurări 
serviciului unde îşi exercită atribuţiile funcţionarul public sau alt funcţionar, iar un alt 
capitol se referă la faptele de corupţie în exercitarea acestor atribuţii săvârşite de 
funcţionarul public, de alţi funcţionari sau chiar de persoane particulare.  

Apoi, Codul penal în vigoare prevede incriminări noi cum ar fi: cumpărarea 
de influenţă (art. 292 din C.pen.), fapte săvârşite de către membrii instanţelor de 
arbitraj sau în legătură cu aceştia (art. 293 din C.pen.), fapte săvârşite de către 
funcţionarii străini sau în legătură cu aceştia (art. 294 din C.pen.).  

Dimpotrivă, n-a mai fost incriminată printre infracţiunile de corupţie fapta de 
primire de foloase necuvenite, faptă considerată că ar fi absorbită în noua 
formulare a infracţiunii de luare de mită (art. 289 din C.pen.).  

După cum se poate remarca, s-a ţinut seama şi de prevederile Convenţiei 
penale privind corupţia, Protocolul adiţional la Convenţia penală a Consiliului 
Europei privind corupţia şi Decizia cadru nr. 2003/568 JAI a Consiliului Europei 
privind combaterea corupţiei în sectorul privat. 

În acelaşi timp, constatăm şi unele reformulări ale textelor în Codul penal în 
vigoare spre deosebire de Codul penal anterior (art. 289 – luarea de mită; art. 290 – 
darea de mită şi art. 291 – traficul de influenţă) precum şi modificări ale limitelor 
de pedeapsă, astfel, fie majorându-se aceste limite, cum ar fi: darea de mită, fie 
reducându-se aceste limite de exemplu: luarea de mită şi traficul de influenţă.  

În raport de cele menţionate, se poate afirma că încadrarea infracţiunilor nu 
este atât de simplă cât s-ar părea la prima vedere şi prin urmare, infracţiunile de 
corupţie au fost încadrate în diferitele coduri în clase de infracţiuni al căror titlu a 
variat91. Ca atare, corupţia a variat în funcţie de modul în care a fost evaluată fapta 
neconvenabilă pe de o parte, iar pe de altă parte de stările sociale, de moravurile 
care au evoluat în sensuri diferite. 

  Totodată, în lucrările autorilor români de drept penal corupţia se clasifică în: 
corupţie activă, înţelegând prin aceasta infracţiunile de dare de mită92, cumpărarea 
                                                 

89 Ilie Pascu, Modificările noului cod penal în raport cu legea penală în vigoare în materia 
infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, infracţiunilor de fals, infracţiunilor electorale, infracţiunilor 
contra securităţii naţionale şi infracţiunilor contra capacităţii de luptă a armatei. Aspecte pozitive şi 
critice, precum şi sugestii de perfecţionare, în Noua legislaţie penală. Tradiţie, recodificare, reformă, 
progres juridic, vol. I, Bucureşti, 26 octombrie 2012, op. cit., p. 132 şi urm. 

90 Idem. 
91 Vintilă Dongoroz, şi colab., Explicaţii teoretice ale codului penal român,vol.IV, Bucureşti, 

Ed. Academiei, 1972, op. cit., p. 129 şi urm. 
92 În dreptul englez darea de mită se numeşte bribery, iar luarea de mită corruption, Stephen, 

Digest of criminal law, ed. 12, 1926, nr. 123, cit. de Nino Levy, op. cit., nr. 122. 
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de influenţă şi corupţie pasivă, infracţiuniile de luare de mită, traficul de influenţă, 
fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia şi 
fapte săvârşite de către funcţionarii străini sau în legătură cu aceştia. Avem rezerve 
asupra acestei clasificări. 

După părerea noastră, termenii de corupţie activă şi pasivă nu îmbracă 
noţiunile în mod perfect, deoarece a numi fapta funcţionarului public corupţie 
pasivă implică pentru acesta un rol corespunzător. Or în accepţiunea termenului 
pasiv, am admite cel mult de pildă, la infracţiunea de luare de mită starea de 
acceptare sau de primire, dar nu putem îngloba în el în orice caz acţiunea de 
pretindere93, care formează totuşi un aspect al luării de mită. 

Pe lângă aceasta, ni se pare că nici terminologia legală n-ar fi corectă la unele 
infracţiuni de corupţie. Spre exemplu: infracţiunea de dare de mită cuprinde trei 
categorii de acţiuni aşa cum rezultă, din art. 290 din C. pen., în vigoare, din care 
numai una se referă la dare, pe când celelalte se referă la promisiune şi la oferire, 
ale căror sfere sunt cuprinse în sfera de dare mită, dar fără a fi identice, ci numai 
etape de realizare a incriminării. Dacă am interpreta ca infracţiune consumată 
numai darea de mită propriu-zisă, atunci am fi obligaţi să considerăm celelalte 
fapte ca acte preparatorii (pregătitoare), ceea ce ar fi inexact, întrucât această 
infracţiune are ca acţiune tipică oferirea, promisiunea sau darea de mită, fiecare din 
aceste activităţi încălcând dispoziţia penală şi ca atare, sunt acte de executare, cu o 
cauzalitate efectivă. 

 Sub acest aspect, ni se pare că ar fi mai potrivită o altă terminologie şi 
anume: pentru infracţiune de dare de mită denumirea de mituire, care, având 
aceeaşi accepţiune, omite noţiunea de „dare” cuprinzând şi „oferta” şi 
„promisiunea”; iar pentru infracţiunea de luarea de mită, denumirea de trafic de 
funcţie, prin analogie cu infracţiunea de trafic de influenţă. De reţinut că, 
denumirea propusă de trafic de funcţie ar avea avantajul de a cuprinde toate 
activităţile neconvenabile care corespund normei de incriminare, fără excepţie. 

Chiar dacă, în doctrina penală s-a subliniat frecvent că infracţiunile de dare şi 
de luare de mită au ca bază comună traficul de funcţie, fie că traficul este efectuat 
din iniţiativa funcţionarului public, fie că particularul tinde prin acţiunea sa la 
realizarea traficului de funcţie de către funcţionarul public. Ideea de trafic există în 
ambele infracţiuni, care faţă de funcţia publică poate fi un intraneus, şi în acest caz 
ne aflăm în prezenta infracţiunii de luare de mită, sau un extraneus, în care ne 
aflăm în faţă unei infracţiuni de dare de mită. Prin urmare, la infracţiunea de dare 
de mită (mituirea) traficul de funcţie este un mijloc pentru realizarea unui profit 
pentru persoana mituitorului, pe când la infracţiunea luarea de mită (trafic de 
funcţie) acesta constituie o idee specifică infracţiunii.  

Alte elementele de diferenţiere între infracţiunile menţionate constau şi în 
fixarea iniţiativei faptei neconvenabile sau a acceptării ei, în caz că a avut loc.  

De observat că, în materia faptelor de corupţie, legea penală franceză 
incriminează numai corupţia anterioară, fie activă (darea de mită) fie pasivă (luarea 
                                                 

93 Pretinderea semnifică cererea exprimată fără dubiu de către subiectul activ în sensul că 
doreşte să primească folosul injust. 
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de mită) nu şi corupţia posterioară şi se referă la primirea de foloase de către un 
funcţionar atât pentru a face un act ilegal, cât şi pentru a îndeplini un act la care era 
obligat de lege.  

Alte legislaţii incriminează corupţia activă şi pasivă, atât anterioară, cât şi 
posterioară îndeplinirii actului şi se referă atât la actele legale, cât şi ilegale ale 
funcţionarului corupt (legea penală portugheză94, suedeză95, engleză96).  

Sunt legislaţii care incriminează numai corupţia pasivă şi activă dar 
posterioară adică după îndeplinirea actului la care funcţionarul era obligat, (legea 
penală daneză şi luxemburgheză) sau incriminează corupţia activă şi pasivă numai 
în cazul când funcţionarul primeşte diferite foloase pentru a face un act contrar 
serviciului (Olanda).  

10. Apoi, în capitolul II al Titlului V din Codul penal, partea specială sunt 
descrise conţinuturile infracţiunilor de serviciu97 (art. 295–309). Astfel au fost 
incriminate: delapidarea (art. 295), purtarea abuzivă (art. 296), abuzul în serviciu 
(art. 297), neglijenţa în serviciu (art. 298), folosirea abuzivă a funcţiei în scop 
sexual (art. 299), uzurparea funcţiei (art. 300), conflictul de interese (art. 301), 
violarea secretului corespondenţei (art. 302), divulgarea informaţiilor secrete de 
stat (art. 303), divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice (art. 304), 
neglijenţa în păstrarea informaţiilor (art. 305), obţinerea ilegală de fonduri (art. 
306) şi deturnarea de fonduri (art. 307). 

De observat că, în unele cazuri, noua reglementare simplifică modul de 
aplicare a dispoziţiilor legale în materie întrucât, de pildă, infracţiunile de abuz în 
serviciu contra intereselor persoanelor, contra intereselor publice şi prin îngrădirea 
unor drepturi, prevăzute în art. 246–248 din Codul penal de la 1969 ca infracţiuni 
                                                 

94 Legea penală portugheză incriminează corupţia activă şi pasivă, foloasele primite de 
funcţionar putând să se refere atât la îndeplinirea unui act contrar funcţiei, cât şi la un act la care 
funcţionarul era obligat conform legii. 

95 Legea penală suedeză incriminează, atât corupţia activă cât şi cea pasivă. În cazul corupţiei 
pasive (luarea de mită) subiectul activ poate fi orice persoană (chiar dacă formal nu este funcţionar) 
suficient să fi primit foloase pentru a face ceva la care era obligat de lege, însă suma să nu fie mai 
redusă de 30 euro. Pedeapsa maximă pentru corupţie activă este închisoarea până la 2 ani, iar pentru 
corupţia pasivă în cazuri grave pedeapsa maximă este până la 6 ani. 

96 Legea penală engleză sancţionează corupţia pasivă cu o pedeapsă maximă de 7 ani 
închisoare şi amendă. 

97 În literatura penală s-au exprimat unele rezerve (profesorul George Antoniu) asupra 
denumirii Titlului V – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu din Codul penal, susţinându-se că fiecare 
din aceste grupe de infracţiuni îşi au un obiect juridic distinct. Ele ar putea coexista sub o denumire 
comună (cu un obiect juridic comun de grup), cum ar fi aceea de infracţiuni contra intereselor 
publice, aşa cum prevedea noul Cod penal român (adoptat în anul 2004, abrogat înainte de a mai intra 
în vigoare), sistematizând sub acest titlu atât infracţiunile de corupţie, cât şi pe cele de serviciu, ca şi 
alte infracţiuni care aveau acelaşi obiect juridic. După părerea sa, denumirea titlului nu poate consta 
dintr-o simplă enumerare a denumirilor infracţiunilor componente, ci trebuie să exprime trăsăturile 
comune ale infracţiunilor grupate în acelaşi capitol. Cât priveşte teza susţinută de autor, credem că 
opinia aceasta este discutabilă, fiindcă în cadrul infracţiunilor contra interesului public ar putea fi 
încadrate o serie de infracţiuni de aspecte diferite cum ar fi: trădarea, spionajul, falsul de monede, 
delapidarea, abuzul de putere, ultrajul, etc. Prin deducţie, criteriul intereselor publice, ar fi prea 
general de aplicat în sistematizarea infracţiunilor de corupţie. A se vedea George Antoniu, Observaţii 
cu privire la anteproiectul unui al doilea nou Cod penal (II) RDP nr.1/2008, op. cit., p. 26. 
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de sine stătătoare au fost unificate într-un singur text, respectiv art. 297, 
incriminării aducându-i-se şi unele îmbunătăţiri98.  

Spre deosebire de reglementarea anterioară, în cazul normei de incriminare 
prevăzute în art. 297 alin. (1), urmarea imediată constă numai în cauzarea unei 
pagube ori în vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice 
sau ale unei persoane juridice, nemaifiind prevăzută tulburarea însemnată a bunului 
mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi publice99. 

De asemenea, în noua redactare a textului incriminator nu se mai cere ca 
neîndeplinirea actului sau îndeplinirea sa în mod defectuos să fie săvârşită cu 
ştiinţă, conţinutul normei de incriminare prevăzute în art. 297 fiind astfel corelat, 
sub aspect subiectiv, cu dispoziţiile din art. 16 alin. (6) teza I care consacră regula 
potrivit căreia fapta constând într-o inacţiune constituie infracţiune când este 
săvârşită cu intenţie, în aceste condiţii, menţinerea expresiei „cu ştiinţă” în 
conţinutul juridic al infracţiunii de abuz în serviciu concomitent cu regula fixată 
prin art. 16 alin. (6) teza I ar fi fost superfluă100. 

11. Apoi, remarcăm, în mod pozitiv, că legiuitorul Codului penal a incriminat 
în Capitolul VI şi Infracţiunile contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor 
informatice (Titlul VII Infracţiuni contra siguranţei publice), şi anume: accesul 
ilegal la un sistem informatic (art. 360 C.pen.); interceptarea ilegală a unei 
transmisii de date informatice (art. 361 C.pen.); alterarea integrităţii datelor 
informatice (art. 362 C.pen.); Perturbarea funcţionării sistemelor informatice (art. 
363 C.pen); transferul neautorizat de date informatice (art. 364); şi operaţiuni 
ilegale cu dispozitive sau programe informatice (art. 365 C.pen.).  

De observat că sediul legal al infracţiunilor informatice este prevăzut de 
legiuitorul Codului nostru penal atât în Titlul II Infracţiuni contra patrimoniului, cât 
şi în Titlul VII – Infracţiuni contra siguranţei publice, incriminări referitoare la fapte 
care aduc atingere încrederii în siguranţa şi fiabilitatea tranzacţiilor informatice101.  

Sub acest aspect, ne întrebăm dacă este necesar să se stabilească un capitol 
distinct pentru toate infracţiunile informatice, în raport de gravitatea consecinţelor pe 
care le-ar putea produce faptele incriminate şi implicit de importanţa obiectului juridic 
lezat ori pus în pericol, sau care ar fi criteriul de sistematizare după care ar putea fi 
evaluată o manifestare ca aparţinând sau nu sferei criminalităţi informatice102?  

12. Codul penal în vigoare prevede în art. 367–384 infracţiunile care aduc 
atingere unor relaţii privind convieţuirea socială103. Astfel sunt grupate în trei 
                                                 

98 C. Duvac, Noul cod penal şi codul penal anterior, studiu comparativ, RDP nr. 1–2/2015,  
op. cit., p. 42. 

99 Idem, op. cit., p. 42. 
100 Idem. 
101 A se vedea pe larg, George Antoniu, Infracţiuni în legătura cu folosirea calculatoarelor, 

Revista Studii si Cercetări Juridice nr. 3/1992, p. 227–243; Vladimir Hanga, Dreptul şi 
calculatoarele. Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1991, p. 9 şi urm. 

102 Ion Ifrim, Unele reflecţii asupra sistematizării infracţiunilor informatice, în „Revue 
Européenne Du Droit Social”, Târgovişte, 2016, op. cit., p. 105. 

103 A se vedea Alexandru Boroi, Modificările noului cod penal în raport cu legea penală în 
vigoare în materia infracţiunilor contra siguranţei publice şi a infracţiunilor care aduc atingere unor 
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subdiviziuni privitoare la infracţiunile contra ordinii şi liniştii publice (art. 367–375), 
infracţiunile contra familiei (art. 376–380) şi infracţiunile contra libertăţii religioase 
şi respectului datorat persoanelor decedate (art. 381–384). În conţinutul acestui titlu 
au fost regrupate, în mai multe capitole, incriminări existente în Codul penal anterior, 
incriminări care se aflau dispersate în diverse legi speciale, dar şi incriminări noi, ce 
vin să răspundă unor necesităţi evidenţiate de Uniunea Europeană. 

În materia infracţiunilor contra ordinii şi liniştii publice, una dintre cele mai 
importante modificări se referă la fapta prevăzută în art. 367104.  

Remarcăm, în mod pozitiv, că legiuitorul a preluat din Legea nr. 39/2003 
privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate infracţiunea de constituire 
a unui grup infracţional organizat, pe care a introdus-o în grupul infracţiunilor contra 
liniştii şi ordinii publice, ocazie cu care i-a adus şi unele modificări105.  

Prin această soluţie legiuitorul a renunţat la paralelismul existent cu prilejul 
adoptării acesteia între textele care incriminează acest gen de fapte (grup 
infracţional organizat, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, complot, 
grupare teroristă) în favoarea instituirii unei incriminări-cadru – constituirea unui 
grup infracţional organizat – cu menţinerea ca incriminare distinctă doar a 
asociaţiei teroriste, prevăzută în art. 35 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, dat fiind specificul acesteia. Acest text se va aplica în 
temeiul principiului specialităţii, ca mod principal de rezolvare a concursului de 
norme penale, înlăturând incidenţa art. 367, dar numai în cazurile în care 
infracţiunea scop este una dintre cele prevăzute în art. 32 (actele de terorism) din 
Legea nr. 535/2004, deoarece legea penală este de strictă interpretare. În celelalte 
cazuri (când infracţiunea scop va fi o altă faptă din cele prevăzute în Legea nr. 
535/2004, se va aplica art. 367, legea generală106). 

Pozitiv este faptul că în acest capitol a fost introdusă şi o incriminare nouă, 
încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni (art. 370), în condiţiile 
renunţării la reglementarea, în partea generală, a instigării neurmate de executare, 
prevăzută în art. 29 din Codul penal anterior. Ca atare, încercarea de a determina o 
persoană, prin constrângere sau corupere, să comită o infracţiune pentru care legea 
prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani 
se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Tot o incriminatio ex 
novo este şi împiedicarea desfăşurării unei adunări publice (art. 373107).  
                                                                                                                            
relaţii privind convieţuirea socială, în Noua legislaţie penală. Tradiţie, recodificare, reformă, 
progres juridic, vol. I, Bucureşti, 26 octombrie 2012, op. cit., p. 164. 

104 C. Duvac, Noul cod penal şi codul penal anterior, studiu comparativ, RDP nr. 1–2/2015, 
op. cit., p. 51. 

105 A se vedea Alexandru Boroi, Modificările noului cod penal în raport cu legea penală în 
vigoare în materia infracţiunilor contra siguranţei publice şi a infracţiunilor care aduc atingere unor 
relaţii privind convieţuirea socială, în Noua legislaţie penală. Tradiţie, recodificare, reformă, 
progres juridic, vol. I, op. cit., p. 164. 

106 C. Duvac, Noul cod penal şi codul penal anterior, studiu comparativ, RDP nr. 1–2/2015, 
op. cit., p. 47. 

107 Idem, op. cit., p. 47. 
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În cadrul infracţiunilor contra familiei108, au fost prevăzute, în afara 
                                                 

108 De pildă, Codul penal italian prevede în Titlul XI Delicte contra familiei incriminează 
asemenea fapte ca: bigamia (art. 556, 557, 562), tăinuire frauduloasă a unui impediment la căsătorie 
(art. 558), adulterul (art. 559, 561, 562, 563), concubinajul adulterin (art. 560 şi urm.), incestul (art. 
564), suprimarea stării civile sau alterarea acesteia (art. 556557), violarea obligaţiei de asistenţă 
familiară (art. 570), abuzul de măsuri de corecţie şi disciplină (art. 571), maltratarea rudelor sau 
copiilor (art. 572), sustragerea minorului de sub autoritatea de drept sau de sub tutelă (art. 573) şi 
sustragerea persoanelor incapabile (art. 574). Aceste fapte sunt sancţionate, în cazurile prevăzute de 
lege cu privarea de libertate sau cu amendă. Codul penal german, cuprinde de asemenea un capitol 
referitor la Infracţiuni privind tineretul şi familia. Astfel: în § 141 este prevăzută infracţiunea de 
nerespectare a îndatoririlor de întreţinere şi a obligaţiei de educare în § 142, infracţiunea de 
zădărnicire a unor măsuri de educare; în § 143 infracţiunea de răpire a copiilor sau tinerilor, în § 144 
infracţiunea de instigare la un mod de viaţă antisocial; în § 145 infracţiunea de răspândire de literatură 
periculoasă pentru educaţie, în § 146 infracţiunea de instigare la folosirea sexuală a tinerilor; în § 149-
151 infracţiunea de relaţii sexuale între rude; în § 152, infracţiunea de avort, în § 153 infracţiunea de 
maltratare a femeii gravide, şi în § 156 infracţiunea de bigamie. Codul penal ungar prevede un capitol 
intitulat Infracţiuni contra familiei, contra tineretului şi moralei sexuale în care sunt cuprinse 
infracţiunile: bigamia, infracţiunile contra tineretului, neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere, diferite 
infracţiuni sexuale. Codul penal belgian prevede în Titlul VII Despre Crime şi delicte contra ordinei 
familiei contra moralei publice, pe lângă incriminarea avortului (Cap. I), şi incriminarea altor fapte de 
natură să aducă atingere familiei ca: abandonarea şi părăsirea copilului (Cap. II), Crime şi delicte 
privitoare la împiedicarea sau distrugerea probelor stării civile a copilului, (în cap. IV). Răpirea de 
minori (art. 368, 369), Abandonul de familie (art. 391) şi Bigamia (art. 390). Codul penal austriac 
pedepseşte în Cap. IV cu închisoare ori amendă sustragerea minorului de sub supravegherea persoanei 
ori autorităţii judiciare căreia i-a fost încredinţat, în Capitolul V prevede atentatul la pudoare, în 
Capitolul VI este incriminată fapta de atentat la pudoare, fapta de corupere a tineretului şi prostituţia, 
în Capitolul VII fapta de ultraj la bunele moravuri şi în Capitolul VIII fapta de adulter şi bigamie . 
Codul penal elveţian prevede în titlul VI Crime şi delicte contra familiei, următoarele infracţiuni: 
incestul (art. 213), adulterul (art. 214), (ambele fiind pedepsite cu privaţiune de libertate şi amendă), 
bigamia (art. 213), anularea sau falsificarea stării civile (art. 216), încălcarea unei obligaţii de 
întreţinere (art. 217), abandonul femeii însărcinate (art. 218), încălcarea îndatoririlor de a creşte 
copilul (art. 219) şi răpirea minorului (art. 220), toate pedepsite cu privarea de libertate pe diferite 
termene. Codul penal francez prevede în Capitolul VII intitulat Despre fapte care aduc atingere 
minorilor şi a familiei infracţiunile: abandonul copilului (art. 227-1 şi 227-2); abandonul de familie 
(art. 227-3 şi 227-4); atingerea autorităţii parentale (art. 227-5-11) şi atingerea adusă filiaţiei (art. 227-
12-14). Codul penal spaniol, incriminează în Titlul XII Delicte împotriva relaţiilor familiale, 
următoarele fapte: căsătoriile ilegale (art. 217). Persoana care se căsătoreşte a doua oară sau, ulterior, 
de mai multe ori, ştiind că este legală căsătoria anterioară, va fi pedepsită cu pedeapsa închisorii de la 
6 luni la 1 an. Art. 218 alin. 1 prevede : Persoana care, pentru a prejudicia pe celălalt contractant la 
căsătorie, încheie o căsătorie nevalabilă, va fi sancţionat cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani., 
iar în alin. 2. se prevede că persoana vinovată va fi scutită de pedeapsă dacă, ulterior, căsătoria a fost 
validată. Codul penal model american (elaborat de Institutul de drept american pentru a servi ca 
model legislaţiei penale din fiecare stat american) prevede, în art. 230 următoarea infracţiune contra 
familiei : bigamia, poligamia, incestul, avortul, punerea în pericol a bunei stări a copilului, refuzul 
persistent de asistenţă a familiei şi a copilului. Code pénal, Nouvelle edition, Les codes pour tous, 
2003 Ed. Prat, Franţa; Henri Leclerc, Le Code pénal, Introduit et commenté, édition, 2005, Ed. du 
Seuil; Michel Véron, Droit pénal spécial, Ed. Armand Colin, Paris, 1999, p. 168 şi urm. Codigo 
penal. Ley organica 10/1995, de 23 de noviembre, edicion preparada por Enrique Gimbernat Ordeig 
con la colaboracion de Esteban Mestre Delgado, decimoquinta edicion, Tecnos, Madrid, 2009; 
Codigo penal y legislacion complementaria, Julio Diaz-Maroto y Villarejo, Ed. Thomson, Civitas, 
2006, p. 161–164., http://www.doc/52689405/Cp-Belgia, Eugen A.Barasch, Ion Nestor, Savelly 
Zilberstein, Ocrotirea părintească, (Drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de copii minori). Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p. 102; Vintilă Dongoroz, op. cit., p. 554, Ion Ifrim, Ocrotirea penală a 
relaţiilor de familiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, op. cit., p. 43–45. 
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incriminărilor existente în legea penală anterioară, incestul (art. 377) şi o 
incriminare nouă – împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu  
(art. 380). Fapta de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută în art. 306 din 
Codul penal anterior, a fost menţinută, dar a fost resistematizată aşa cum am arătat 
în cadrul grupului de infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii, din titlul II 
– Infracţiuni contra persoanei, fiind prevăzută în art. 197. 

Ceea ce este demn de observat, este că, în concepţia Codului penal prin 
incriminarea faptei de incest (art. 377 din Codul penal) ar fi ocrotite ocrotite 
relaţiile de convieţuire socială109 (obiectul juridic generic) din care face parte 
subgrupul de relaţii referitoare la familie (obiect juridic specific) relaţii care 
trebuie să se desfăşoare în condiţii care să nu afecteze calităţile biologice şi morale 
ale speciei umane110.  

Se poate observa că în viziunea legiuitorului numai în mod indirect sunt 
ocrotite prin incriminare şi relaţiile sociale privitoare la viaţa sexuală, implicit 
relaţiile care se referă la sănătatea fiziologică şi morală fără de care viaţa sexuală 
nu-şi poate realiza finalitatea ei firească. Ca atare obiectul juridic special ar fi 
relaţiile de familie (în mod direct) şi indirect relaţiile privind viaţa sexuală. 

Într-o asemenea viziune infracţiunea de incest se deosebeşte de alte 
infracţiunii care aduc atingere în mod direct şi nemijlocit vieţii sexuale, chiar dacă 
ar exista şi unele asemănări între aceste valori sociale. Ni se pare că aceste 
particularităţi ale obiectului juridic specific au fost avute în vedere de legiuitorul 
codului penal incriminând fapta de incest în cadrul infracţiunilor contra familiei111. 
Avem rezerve asupra acestei sistematizări.  

În realitate numai în mod indirect sunt afectate prin incest relaţiile de familie, 
deoarece în principal această infracţiune urmăreşte să împiedice desfăşurarea 
haotică, fără limite a vieţii sexuale cu consecinţe biologice grave şi numai indirect 
ar afecta viaţa de familie a unui cuplu incestuos. Ca atare, fapta de incest 
nerespectând regulile de convieţuire socială, ar aduce atingere sănătăţii fiziologice 
şi morale fără de care viaţa sexuală nu-şi poate realiza finalitatea firescă.  

13. În Titlul IX din Codul penal în vigoare sunt prevăzute infracţiunile 
electorale, spre deosebire de legea penală anterioară unde infracţiunile electorale 
nu erau prevăzute în mod explicit în codul penal112. 

Totodată, infracţiunea de împiedicarea exercitării drepturilor electorale este 
reprodusă cu unele modificări din Legea nr. 35/2008, privind alegerea Camerei 
                                                 

109 Vintilă Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea specială, vol. III, 
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1971, p. 397. 

110 Ibidem, op. cit., p. 397. 
111 A se vedea, Ion Ifrim, Ocrotirea penală a relaţiilor de familie, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012, op. cit., p. 28 şi urm. 
112 Ilie Pascu, Modificările noului cod penal în raport cu legea penală în vigoare în materia 

infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, infracţiunilor de fals, infracţiunilor electorale, infracţiunilor 
contra securităţii naţionale şi infracţiunilor contra capacităţii de luptă a armatei. Aspecte pozitive şi 
critice, precum şi sugestii de perfecţionare, în Noua legislaţie penală. Tradiţie, recodificare, reformă, 
progres juridic, vol. I, Bucuresti, 26 octombrie 2012, op. cit., p. 150 şi urm. 
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Deputaţilor şi a Senatului113, din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European114, precum şi din Legea nr. 
67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale115, dar şi din 
art. 57 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României116. 

În felul acesta noul legiuitor român şi-a însuşit soluţia din majoritatea 
codurilor europene, cât şi concepţia şi dinamica reglementărilor, în sensul 
respectării expunerii iniţiale a incriminărilor ce vizează interesul individual şi apoi 
a faptelor ce lezează interesul colectiv. 

Sub acest aspect, constatăm că modul de sistematizare a infracţiunilor electorale 
are prioritate faţă de Titlul X – Infracţiuni contra securităţii naţionale, Titlul XI – 
Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate, respectiv Titlul XII – 
Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, subliniindu-se importanţa 
valorilor sociale ocrotite, ce ţine de o îmbinare a interesului public cu cel privat. 

Faptele incriminate sub denumirea generică de „împiedicarea exercitării 
drepturilor electorale” constituie din punct de vedere al calificării de grup o 
subdiviziune în cadrul infracţiunilor electorale. 

De asemenea, remarcăm că specific acestor fapte este aceea că aduc atingere 
exercitării drepturilor politice fundamentale ale omului, mai precis dreptul de a 
alege şi dreptul de a fi ales, fără de care este de neconceput existenţa unui stat 
democratic. Obiectul juridic al acestei infracţiuni îl constituie relaţiile sociale 
referitoare la crearea şi respectarea cadrului organizatoric general de desfăşurare a 
procesului electoral, în deplină securitate şi vegherea asupra procesului democratic 
de alegere a autorităţilor publice, care trebuie să se desfăşoare în deplină 
corectitudine, pentru a conferi legitimitate rezultatelor votului corpului electoral. 
Sub acest aspect, legea penală protejează dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales, 
faţă de faptele socialmente periculoase îndreptate împotriva persoanei. 

Fasciculul de relaţii sociale protejate prin incriminarea acestei fapte este 
conturat, în primul rând, prin dispoziţiile cuprinse în Constituţia României117, în 
cadrul Titlului II, Capitolul II – „Drepturile şi libertăţile fundamentale” la art. 36 – 
                                                 

113 Publicată în M. Of. nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 52 şi art. 58 din Legea nr. 35/2008 au fost abrogate prin art. 201 pct. 4 din Legea nr. 187/2012. 

114 Republicată în M. Of. nr. 627 din 31 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 55 şi art. 61 din Legea nr. 33/2007 au fost abrogate prin art. 195 pct. 3 din Legea nr. 187/2012. 

115 Republicată în M. Of. nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 107 şi art. 111 din Legea nr. 67/2004 au fost abrogate prin art. 143 pct. 6 din Legea nr. 187/2012. 

116 Republicată în M. Of. nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Dispoziţiile de incriminare din Legea nr. 370/2004 sunt abrogate implicit odată cu intrarea 
în vigoare a Codului penal, neexistând o abrogare expresă a acestora în Legea nr. 187/2012. 

117 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." 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". 
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Dreptul la vot, art. 37 – Dreptul de a fi ales şi art. 38 – Dreptul de a fi ales în 
Parlamentul European118.  

În acest context, remarcăm că respectarea drepturilor electorale ale cetăţenilor 
României este în acord, de altfel, şi cu reglementările internaţionale, precum 
dispoziţiile art. 3 din Primul Protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor 
omului, dar şi cele din art. 25 al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi 
politice, consacrându-se necesitatea organizării de alegeri libere, prin vot universal, 
egal şi secret, asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor119. 

14. Codul nostru penal incriminează, şi unele fapte care pot aduce atingere 
libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate120. Astfel, potrivit 
art. 381 C. pen. constituie infracţiune împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări 
a ritualului unui cult religios care este organizat şi funcţionează potrivit legii, sau 
obligarea unei persoane, prin constrângere să participe la serviciile religioase ale 
unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult sau 
obligarea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să îndeplinească un act 
interzis de cultul, organizat potrivit legii, căruia îi aparţine121. 

Cu toate acestea observăm că diferenţieri la fel de evidente sunt în legile 
penale naţionale ale statelor membre ale Uniunii şi în ce priveşte normele de 
incriminare ca şi a limitelor de sancţionare a unor fapte. 

15. În Titlul X al părţii speciale a Codului penal sunt incriminate faptele 
contra securităţii naţionale (art. 394–412) unde s-au reţinut în principiu 
incriminările din art. 155–173 ale Codului penal anterior, fiind însă realizate unele 
modificări de natură terminologică. De pildă, s-a renunţat la expresia „siguranţă 
naţională” în favoarea celei de „securitate naţională”, pentru punerea în acord cu 
formularea utilizată în diferite texte constituţionale – art. 31 alin. (3) şi art. 119, dar 
şi prin redefinirea conţinutului anumitor infracţiuni cum ar fi de exemplu, 
infracţiunea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art. 397) ori atentatul care 
pune în pericol securitatea naţională122 (art. 401). 
                                                 

118 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". 

119 Pentru o analiză detaliată a conceptelor de „alegeri", „proces electoral", „dreptul de a alege" 
şi „dreptul de a fi ales", a se vedea: I. Muraru, E.-S. Tănăsescu, A. Muram, K. Benke, M.-C. Eremia, 
Gh. lancu, C.-L. Popescu, Şt. Deaconu, Alegerile şi corpul electoral, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2005, 
p. 1–15; I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale-în dreptul român şi în dreptul comparat, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 66–68, p. 135–183, p. 489–490, p. 572–583. 

120 A se vedea Alexandru Boroi, Modificările noului cod penal în raport cu legea penală în 
vigoare în materia infracţiunilor contra siguranţei publice şi a infracţiunilor care aduc atingere unor 
relaţii privind convieţuirea socială, în Noua legislaţie penală. Tradiţie, recodificare, reformă, 
progres juridic, vol. I, Bucuresti, 26 octombrie 2012, op. cit., p. 166. 

121 Ion Ristea, Instrumente juridice internaţionale folosite de legiuitorul român în redactarea, 
şi adoptarea noului cod penal, op. cit., p. 491 si urm. 

122 Ilie Pascu, Modificările noului cod penal în raport cu legea penală în vigoare în materia 
infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, infracţiunilor de fals, infracţiunilor electorale, infracţiunilor 
contra securităţii naţionale şi infracţiunilor contra capacităţii de luptă a armatei. Aspecte pozitive şi 
critice, precum şi sugestii de perfecţionare, în Noua legislaţie penală. Tradiţie, recodificare, reformă, 
progres juridic, vol. I, Bucuresti, 26 octombrie 2012, op. cit., p. 151 şi urm; C. Duvac, Noul cod penal 
şi codul penal anterior, studiu comparativ, RDP nr. 1–2/2015, op. cit., p. 51. 
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Pe lânga aceasta, un alt element de noutate priveşte introducerea infracţiunii 
de înaltă trădare (art. 398), incriminare solicitată de doctrină, în acord cu 
dispoziţiile art. 96 din Constituţia României, republicată, precum şi sistematizarea 
infracţiunii de propagandă pentru război (art. 405) în cadrul acestui titlu, 
renunţându-se la menţinerea acesteia în rândul infracţiunilor contra păcii şi 
omenirii din Codul penal anterior, întrucât acestea din urmă au fost modificate 
substanţial prin punerea de acord cu Statutul Curţii Penale Internaţionale (CPI), 
ratificat de către România prin Legea nr. 111/2002, în cuprinsul căruia nu este 
prevăzută această infracţiune. 

16. De asemenea, remarcăm că infracţiunile de genocid contra umanităţii şi de 
război (art. 438–445), prevăzute în titlul XII. De reamintit că infracţiunile citate au 
fost revizuite pentru alinierea legislaţiei penale române la standardele Statutului CPI 
sau alte documente internaţionale ratificate de România în această materie, în scopul 
facilitării exercitării propriei competenţe şi sistematizate pe două capitole: infracţiuni 
de genocid şi contra umanităţii (art. 438–439) şi infracţiuni de război123 (art. 440–
445). Analizând această problemă, unii autori124 arată că aceste incriminări se 
regăsesc într-o redactare apropiată, sub denumirea „infracţiuni de război”, în art. 8 
din Statutul CPI, dar textul a fost formulat într-o manieră diferită de membrii 
comisiei. Inspirată de modelul german, metoda de sistematizare aleasă ia în 
considerare tendinţa actuală a instanţelor penale internaţionale de a pune semnul 
egalităţii între infracţiunile de război comise într-un conflict, indiferent dacă are sau 
nu caracter internaţional. Mai mult, se consideră că distincţia după caracterul 
conflictului armat este totuşi făcută acolo unde ea se dovedeşte necesară, în sensul că 
există particularităţi ale uneia sau alteia dintre categoriile de conflicte menţionate.  

În sfârşit, trebuie subliniat că, în privinţa tratamentului penal prevăzut în 
cazul incriminărilor din acest titlu este pe deplin compatibil cu cel instituit prin art. 77 
din Statutul CPI. 

 

*
*

* 
 
În capătul acestei analize conscrate părţii speciale a codului penal, în 

contextul armonizării cu legislaţia Uniunii Europene credem că în principiu, 
incriminările evocate mai sus s-au armonizat cu legislaţia Uniunii Europene, ca şi 
corelarea acesteia cu unele incriminări ale celorlalte state membre ale Uniunii 
Europene, (de exemplu, necesitatea ocrotirii mediului înconjurător125, combaterea 
                                                 

123 Pentru detalii, a se vedea C. Duvac, Noul cod penal şi codul penal anterior, studiu 
comparativ, RDP nr. 1–2/2015, op. cit., p. 51. 

124 Ibidem, op. cit., p. 51. 
125 De pildă, autorul Bettiol arată că legea penală nu iese din mintea legiuitorului ex abrupto, ci 

se coace lent sub influenţa concepţiilor dominante, filosofice, morale, juridice, ca şi sub influenţa 
necesităţilor economice şi spirituale, a tradiţiei şi a cuceririlor ştiinţei. 
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infracţiunilor săvârşite prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, 
infracţiuni care aduc atingere vieţii private etc.) păstrând totodată şi o serie de 
incriminări tradiţionale legislaţiei penale române126.  

Pe lângă aceasta, mai considerăm că, în realizarea politicii de armonizare a 
legislaţiei penale cu cea europeană, relevă direcţiile în care mai trebuie să se 
acţioneze pentru realizarea completă a standardelor europene de unificare completă 
a legislației penale. 

                                                 
126 Pe larg în: Mircea Duțu, Introducere în dreptul penal al mediului, Editura Hamangiu, 

București, 2013, p. 16–21; Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul mediului, ediția a 4-a, Editura C.H. 
Beck, București, 2014, p. 267–281. 
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NOI INIŢIATIVE (GLOBALE) DE DEZVOLTARE  
A DREPTULUI MEDIULUI 

Mircea M. Duțu-Buzura 

Abstract: In the context of the dynamic of eco-climate multilateralism through the preparation 
and adoption of the Paris Climate Agreement (2015), we are witnessing in France the launch of a 
series of preliminary projects to codify international environmental law. The most relevant are: The 
Universal Declaration of Human Rights (2015, proposing the formula of proclamation of human 
rights and the related human duties), the World Environment Pact (2017, aiming at a codification of 
existing international environmental law) and the draft of the third International Pact relating to 
human beings’ rights to the environment (2017) as the title itself states, by codifying the existing law 
in this area, it is intended to add a special agreement to the two pre-existing civil, political and 
economic, social and cultural rights agreements of 1966. They help highlight the need for 
international regulation and shape possible progress in this area. 

Key words: International pact; Paris Agreement; human rights; human rights to the 
environment; environmental pact. 

În ultimii ani s-au înmulțit inițiativele venite din partea societății civile și lumii 
academice menite să propună texte – obligatorii sau declarative – pentru o mai bună 
protecție (juridică) a umanității și mediului1. Printre acestea se remarcă proiectele de 
acest gen promovate în Franța, țara cea mai activă în privința promovării 
problematicii juridice ecologice în plan internațional, în general și în cadrul ONU, în 
special. Avântul acestor preocupări a cunoscut punctul culminant de exprimare în 
contextul adoptării la Paris, în decembrie 2015, a Acordului privind clima. Trei dintre 
acestea au cunoscut un impact deosebit în rândul specialiștilor și le-a reținut atenția 
prin ideile emise și perspectivele astfel deschise2. Declarația drepturilor umanității 
(realizată de un comitet de experți condus de C. Lepage, în pregătirea COP-21 de la 
Paris din 2015) cuprinde 6 principii, 6 drepturi și 6 îndatoriri, recunoscând legăturile 
dintre om și natură, precum și între generațiile prezente, prezente și viitoare; scopul 
acestui instrument de soft law este acela de a consacra valori intangibile în materie de 
                                                 

1 Pentru o prezentare generală a subiectului, a se vedea: Dossier: Vers un pacte mondial sur le 
droit à l’environnement?, în „Revue Juridique de l’Environnement” (RJE), no. 2/juin (2020). 

2 Catherine Le Bris, Vers un pacte mondial sur le droit à l’environnement. En attendant Godot, 
Dossier, RJE no. 2/2020, p. 241–259. 
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mediu3. Pactul internațional (global) pentru mediu (elaborat în 2017 de Clubul 
juriștilor, coordonat de avocatul Yann Aguilla, însușit de guvernul francez și 
promovat în cadrul ONU) se înscrie în contextul preocupărilor de promovare a unui 
instrument-cadru mondial privind protecția mediului într-o perspectivă pe termen 
lung4. În fine, proiectul Pactului internațional relativ la dreptul ființelor umane la 
mediu [elaborat în 2017 de Centrul Internațional de Drept Comparat al Mediului 
CIDCE) din Limoges-Franța, sub coordonarea prof. Michel Prieur], spre deosebire 
de proiectul Pactului mondial, urmărește recunoașterea universală a dreptului 
ființelor umane la mediu nu într-un nou tratat privind mediul, ci într-un nou tratat 
privind drepturile omului5. 

Toate aceste propuneri sistematice, bine închegate ideatic în raport cu scopul 
concret urmărit și judicios redactate tehnic, provenite din partea zonei societății 
civico-academice, exprimă rolul sporit al doctrinei specializate în stimularea și 
dinamizarea procesului normativ internațional în materie. 

Ele conțin principii, drepturi și îndatoriri sistematizate care pot servi ca 
veritabile surse de inspirație pentru posibile demersuri adecvate, propun o viziune 
prospectivă, a viitorului, pe termen lung, insistând asupra necesității înscrierii 
„generațiilor viitoare” ca nouă categorie juridică incontestabilă. Rezonanțe notabile 
sunt înregistrate și în privința conferirii unui statut juridic special naturii și/sau 
componentelor sale. Sunt formulate astfel principii comune, precum cel al 
responsabilității intra și intergeneraționale, cel al echității și cel al solidarității 
între ființele umane și Planetă. Se consacră, totodată, un „drept la mediu sănătos” 
cu tendința de afirmare ca fundament al dreptului mediului. În fine, dacă toate 
împărtășesc o viziune generală asupra a ceea ce ar fi esența unui drept pentru 
mediu mai bine adaptat la exigențele crizei ecologice și umanitare actuale, nu 
lipsesc nici diferențele, care sunt însă cel mai adesea completare, și prin aceasta se 
îmbogățesc reciproc. 

 
1. Declarația universală a drepturilor umanității din 2015. Primul 

document de acest gen, întocmit de un grup de experți în preajma COP-21 și 
transmis de Președinția franceză la ONU în aprilie 2016, este compus din  
12 considerente și tot atâtea articole, precedate de 4 principii, tratând, pe de o parte, 
drepturile umanității, iar pe de alta, îndatoririle omului6. Documentul e conceput ca 
un text situat la un nivel infra, într-un anumit fel și supra juridic în raport cu dreptul 
pozitiv. El vizează recunoașterea legăturilor fundamentale între om și natură, 
                                                 

3 Christian Huglo, Corinne Lepage, Le projet de Déclaration universelle des droits de 
l’humanité de 2015, Dossier, RJE no. 2/2020, p. 259–269. 

4 Yann Aguilla, Jorge E. Viñuales, Le projet de Pacte mondial pour l’environnement de 2017, 
Dossier, RJE no. 2/2020, p. 279–309. 

5 Michel Prieur, Le projet de troisième Pacte International relatif au droit des êtres humaines 
à l’environnement de 2017, Dossier, RJE no. 2/2020, p. 269–279. 

6 Christian Huglo, Fabrice Picod (dir.), Déclaration universelle des droits de l’humanité: 
commentaire article par article, Editions Bruylant, Bruxelles, 2018. 
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precum și între generațiile trecute, prezente și viitoare; obiectivul asumat este acela 
de a conferi locul cuvenit dezvoltării durabile în sensul larg al termenului, dreptului 
pentru umanitate de a-și defini destinul său și progresului științific, legate într-o 
perspectivă de viitor. Acesta ar fi, de altfel, un punct comun între cele trei texte, dar 
Declarația merge dincolo de dreptul mediului. Opțiunea pentru formula unui 
asemenea gen de act este justificată de autorii săi, deopotrivă, prin aceea că o 
Declarație, așa cum o arată alte exemple din istorie, are ca perspectivă nu dreptul 
pozitiv ori opera legislatorului ci, pur și simplu, o recunoaștere și dreptul suplu este 
direct accesibil atunci când e vorba de a acoperi un vid. În plus, o atare opțiune 
pornea și de la observarea a ceea ce s-a întâmplat în evoluția jurisprudenței 
jurisdicțiilor naționale privind probleme cruciale relative, de exemplu, la pesticide 
ori bulversările climatice, precum hotărârile judecătorești din S.U.A. în cauza 
glifosatului (Monsanto), Olanda în Urgenda ori din Pakistan în dosarul Leghari, 
care au generat mai puțină cutumă, dar au tras un semnal de alarmă, de 
sensibilizare a tuturor actorilor planetei și a ansamblului societății civile. 

În viziunea Declarației umanitatea include toți indivizii și organizațiile lor, 
generațiile prezente, trecute și viitoare care fondează un tot (considerentul nr. 6); 
„Acest text aparține tuturor și fiecăruia, fiecare are partea sa și nimănui nu-i 
aparține totul”; astfel, asociațiile, orașele, indivizii, întreprinderile și chiar statele 
nu pot adera la Declarație, fiind vorba de omenire în întregul său. O atare concepție 
se întemeiază pe necesitatea recunoașterii unui echilibru între natură și om, în 
sensul dreptului pentru speciile vii și om de a trăi într-un mediu durabil din punct 
de vedere ecologic și sănătos. Prevederile articolelor se articulează în jurul 
formulării dreptului fundamental la dezvoltarea responsabilă și la protecția 
patrimoniului umanității, obiectivelor fundamentale ale prezervării bunurilor 
comune și menținerii păcii și promovării cooperării. 

Pe scurt, e vorba de un ghid asupra modului în care generațiile ar trebui să se 
comporte pentru a asigura perenitatea umanității și mai ales a demnității sale 
(concept care permite ralierea acestei Declarații la cea a drepturilor omului a 
Adunării Generale a ONU din 1948). 

Partea relativă la îndatoririle umanității, concepute la fel ca importanță 
precum drepturile, pornește de la întemeierea acestora pe seama generației 
prezente, noțiune care este atașată celei de mâine și, de asemenea, celei care ne-a 
precedat. Toate generațiile au același statut, se succed în timp și își asumă protecția 
echilibrelor ecologice și resurselor naturale; un loc important ocupă îndatoririle de 
a orienta progresele științifice spre utilizarea lor pentru binele uman și de educație 
adecvată. Perspectiva juridică este conferită de prevederile art. 16 ale proiectului 
care arată că aparține fiecăruia să facă în așa fel încât să asigure efectivitatea 
drepturilor și îndatoririlor preconizate la toate nivelurile, prin vot, public și 
internațional. Ca o concluzie, Declarația este emanația societății civile, un text 
simplu, constituie un amestec de public și privat, s-a bucurat de o largă susținere 
din partea specialiștilor, societății publice și civile și de o bună difuzare și primire 
mediatică. Din punct de vedere evolutiv, inițiativa se înscrie spiritului timpului în 
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care, așa-zisul „droit mono” prevalează asupra „dreptului dur”, în cadrul unui 
proces complex de implicare a societății civile, unul în care „fiecare se simte vizat 
și, în consecință, și-l poate asuma, îi aparține și îi poate deveni un ambasador în 
promovarea sa”. Concepută în sens progresiv, Declarația poate constitui o primă 
etapă a demersului și se va impune și va evolua spre o a doua etapă, cea a unui 
Pact. Una absolut necesară, indispensabilă deoarece fără ea nu ar ajunge la 
adoptarea unui pact, întrucât nu ar exista susținerea societății civile, fără de care nu 
e de conceput un atare obiectiv. Nu în ultimul rând, e vorba de o abordare nouă, 
atotcuprinzătoare și integratoare, ecosistemică, deopotrivă în privința viziunii și a 
modului de a se impune, într-o lume în accelerată mișcare și imprevizibilă. 

 
2. Proiectul de Pact mondial pentru mediu (2017). Prin Rezoluția A/72/L a 

Adunării Generale a ONU din 10 mai 2018, Către un pact mondial pentru mediu, 
s-a instituit un grup special de lucru care s-a reunit la începutul lunii septembrie 
2018 la New York, și apoi de 3 ori în cursul primului semestru al lui 2019 la 
Nairobi, în Kenya, pentru a discuta aspectele de fond ale inițiativei promovate de 
Franța în vederea definitivării proiectului și adoptării unui Pact Mondial privind 
Mediul (PMM)7.  

În aplicarea Rezoluției, Secretarul general al ONU a publicat, la 3 decembrie 
2018, Raportul privind un Pact mondial pentru mediu (Doc. A/73/419) în care arăta 
absența cadrului general și caracterul fragmentar al dreptului internațional al 
mediului, subliniind că o atare stare e inevitabilă „având în vedere natura parcelară, 
progresivă și evolutivă” a acestuia, precum și existența unei pletore „de instituții 
care dețin responsabilități și mandate legate de mediu”. În plus, se reliefează, în 
același context, dificila articulare între diferitele instrumente internaționale în 
materie, lipsa de clarități a numeroase principii fundamentale, lacunele substanțiale 
în unele domenii precum reglementarea deșeurilor și se concluzionează că statele 
trebuie să conlucreze spre acoperirea acestor lipsuri și eliminarea respectivelor 
deficiențe și pentru aceasta să se stabilească o agendă solidă și eficientă. Minat de 
disensiuni interne, Grupul de lucru nu a reușit să ajungă la elaborarea unui proiect 
de convenție universală, care să cuprinsă elementele definitorii ale dreptului 
internațional al mediului. Recomandările adoptate la 22 mai 2019 și prezentate în 
Raportul final, remis Adunării Generale a ONU la 13 iunie 2019 (Doc. 
                                                 

7 În contextul pregătirilor desfășurării, la Paris, a celei de a 21-a Conferințe a Părților la 
Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice din 1992 (COP-21) în noiembrie 2015, 
Comisia de mediu a Clubului Juriștilor din Franța, grup de reflecție specializat, a publicat un raport 
privind modul de a face mai eficace dreptul internațional al mediului, sens în care se formulau 21 de 
recomandări printre care și cea de adoptare a unui Pact mondial privind mediul. Ca urmare a 
încheierii Acordului de la Paris privind clima (12 decembrie 2015), și în același spirit „ecologist”, 
autoritățile franceze, din inițiativa lui Laurent Fabius, președintele Consiliului Constituțional, au decis 
să susțină ideea și să promoveze proiectul la nivel internațional. Pentru aceasta a fost stabilită o rețea 
internațională de experți care a preluat și definitivat documentul, după care a fost transmis instanțelor 
ONU de profil. Asupra procesului aferent, a se vedea și Andrei Duțu, Spre un pact mondial (global) 
privind mediul, în „Studii și Cercetări Juridice”, nr. 4/2018, p. 527 și urm. 
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A/Ac.289/6/Rv.1), se limitează la a reaminti importanța dialogului multilateral în 
acest domeniu și a face apel la noi eforturi la toate nivelurile pentru a se consolida 
aplicarea obligațiilor internaționale existente. Totuși, se propune pentru orizontul 
iunie 2022 (când se vor împlini 50 de ani de la prima Conferință de la Stockholm 
din iunie 1972) adoptarea unei Declarații politice, un simplu text de soft law și 
care, în plus, nu se referă nici la drepturi individuale și nici la obligații ale statelor. 

„Eșec” sau „naufragiu” în privința promovării sale, inițiativa și demersul 
aferent rămân o experiență care marchează și va influența procesul juridic 
internațional la nivel mondial8. În concepția promotorilor săi, acesta ar reflecta 
tendințe mai profunde ce au rămas în plan secund timp de decenii și care astfel ar fi 
puse în valoare și s-ar răspunde unei nevoi crescânde de sistematizare. Necesitatea 
unui instrument-cadru mondial pentru protecția mediului într-o perspectivă pe 
termen lung depinde în mare măsură de natura, conținutul și articularea sa cu 
celelalte documente existente în materie, și care să fie conceput așa încât să 
permită, totodată, în mod precis, o mare suplețe în punerea sa în aplicare de către 
state cu sisteme de drept și realități socio-juridice diferite9. 

2.1. Un scurt istoric. Întâia tentativă importantă de a elabora un cadru mondial 
pentru protecția mediului aparține, fără îndoială primei conferințe a ONU privind 
mediul uman din iunie 1972, de la Stockholm, considerată cvasiunanim momentul 
fondator al dreptului internațional al mediului, precum și un catalizator pentru dreptul 
național al mediului. Cadrul propus, în contextul istoric dat, nu era un tratat mondial, 
ci unul de definit domeniul guvernanței internaționale de mediu și de stabilit bazele 
constitutive și strategice pentru acțiunile următoare în materie. Conjunctura 
internațională nu a fost însă propice unor evoluții atât de importante; profundele 
divergențe ideologice și politice aferente războiului rece și pretențiile acute de 
suveranitate permanentă și deplină asupra resurselor naturale din partea țărilor în curs 
de dezvoltare nu puteau să nu influențeze hotărârile formulate și adoptate în capitala 
Suediei. Totuși, prin instrumentele adoptate atunci s-a prefigurat o bază solidă de 
acțiune care a contribuit la construirea unui cadru mai structurat și eficace. În anii 
1980 eforturile încurajate în acest mod au permis adoptarea Cartei mondiale a naturii 
(28 octombrie 1982) și apoi au condus la conștientizarea și evaluarea amplorii 
degradării mediului mai ales prin crearea și activitatea Comisiei mondiale pentru 
mediu și dezvoltare (CMMD), ceea ce a favorizat progresul în materie, prin raportul 
final al acesteia „Viitorul nostru comun” publicat în 1987, care cuprindea două 
recomandări importante: adoptarea unei Declarații universale și a unei Convenții 
privind protecția mediului și o dezvoltare durabilă. În continuarea unor atari idei, 
UICN a întocmit proiectul unui Pact internațional privind mediul și dezvoltare 
                                                 

8 Kablan Jean-Michel Atta, Naufrage du Pacte mondial pour l’environnement : les questions 
de droit Des lacunes du droit international de l’environnement, în „Revue Juridique de 
l’Environnement”, no. 1, mars 2020, p. 45 și urm. 

9 Yann Aguila, Jorge E. Vinuales, Le projet de Pacte mondial pour l’environnement, în 
„Revue Juridique de l’Environnement”, no. 2, juin 2020, p. 279/309. 
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promovat în cadrul pregătirilor desfășurării Conferinței mondiale a ONU privind 
mediul și dezvoltarea de la Rio, din iunie 1992. Deși nu a fost adoptat, ideea a fost 
întreținută și cultivată de Comisia de drept internațional a UICN care a revizuit 
periodic documentul după 1990. 

Dimpotrivă, recomandarea adoptării prin consens de ansamblul comunității 
internaționale a unei declarații universale s-a concretizat sub forma Declarației de 
la Rio, din 16 iunie 1992; în pofida reproșului de a fi acordat un loc disproporționat 
în favoarea „dezvoltării durabile”, documentul are meritul de a fi formulat și 
exprimat un ansamblu de principii „constituționale”, consensuale și echilibrate 
pentru guvernanța mondială de mediu. Acestea, dintre care multe erau formulate 
ori enunțate pentru prima dată într-un instrument cu amploare și de autoritate 
mondială, au fost reluate, confirmate și precizate ulterior într-o serie de tratate 
internaționale. O semnificație deosebită au antrenat: principiul precauției (prevăzut 
la punctul 15 ca abordare), cel al responsabilității comune dar diferențiate 
(principiul 7) și participarea publicului în materie de mediu (enunțat ca principiu 10). 

Altele, în special cele 3 norme care constituie așa-zisul nucleu dur al 
dreptului internațional cutumiar al mediului – prevenția (principiul 2), obligația de 
a proceda la un studiu de impact asupra mediului (principiul 17) și îndatorirea de 
cooperare (principiile 18–19) – au primit o autoritate sporită prin Declarația 
Terrei. Totuși, acesta a rămas un document de soft law, cu limitele sale inerente, 
dar în orice caz a consolidat necesitatea unui Pact mondial. Conceput ca un jalon 
important în evoluția dreptului internațional în general și cea a guvernanței 
mondiale a mediului acesta își găsește justificarea din mai multe puncte de vedere. 
Mai întâi, un atare demers se înscrie în perspectiva Declarației de la Rio și ca parte 
a procesului inaugurat de ea, având în vedere că insuficiența caracterului său 
juridic a făcut ca anumite principii enunțate să nu-și producă toate efectele lor. Se 
invocă apoi absența unui nucleu comun mai larg de principii cu caracter obligatoriu 
(juridic deplin) care să servească drept bază pentru acoperirea lacunelor 
considerabile din legislație, ceea ce face ca anumite probleme importante să 
rămână insuficient abordate ori fără răspuns. În al treilea rând, sunt chestiuni încă 
și mai vaste care influențează funcționarea ansamblului sistemului dreptului 
internațional al mediului și care au fost în mare parte neglijate. O altă formă de 
lacună privește eventualele conflicte între instanțele de amploare sectorială ori 
spațială limitată. De asemenea, legat tot de aceasta, se impune relevat că anumite 
principii din Declarația de la Rio au fost interpretate și tratate în mod diferit potrivit 
contextului tratatelor și mecanismelor de reglementare diverse, cu importante 
consecințe practice. Un al șaselea motiv invocat ține de faptul că orientările 
formulate în documentele din 1992 legiuitorilor și tribunalelor naționale nu sunt 
nici destul de clare și nici suficient de solide. În fine, un instrument cu caracter 
juridic deplin, obligatoriu, fie el și modest, ar fi mai propice interpretării coerente și 
aplicării efective a principiilor până acum doar proclamate. 

2.2. Natura, conținutul și interacțiunea cu instrumentele existente. Inițiativa 
astfel promovată vizează în mod specific adoptarea unui tratat cu caracter 
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obligatoriu, care să încadreze un ansamblu mai larg de acțiuni mondiale privind 
mediul. Totuşi, în condițiile actuale este posibilă și acceptabilă și alternativa unui 
instrument neconstrângător, o „poziție conformă cu termenii Rezoluției abilitate, 
dar în contradicție cu spiritul său”. Determinarea conținutului său presupune un 
număr de opțiuni fundamentale decurgând din procesul de consultare. Acestea 
privesc: concizia textului, o formulare care să pună accentul pe caracterul său 
durabil, adaptarea la diversele contexte naționale, un echilibru între drepturi și 
îndatoriri, unul între principiile bine stabilite și cele noi și un echilibru între 
dimensiunea normativă și cea instituțională. 

Sub aspectul dimensiunilor pactului, în număr de 6, urmează a fi analizate și 
definitivate în căutarea unui echilibru, prin clarificări în privința conținutului 
fiecăruia, avantajelor și inconvenientelor diferitelor combinări posibile. Potrivit 
aprecierii documentului inițiator, demersul normativ trebuie desfășurat așa încât să 
nu se aducă prejudicii instrumentelor și cadrelor juridice în vigoare pertinente și 
nici organelor mondiale, regionale și sectoriale aferente. De precizat în acest 
context că un PMM nu exclude aplicarea altor instrumente și nu vor fi împiedicate 
a fi puse în operă altele care vor fi elaborate. Dintre toate formele de interacțiuni 
posibile între instrumentele existente și cel preconizat sunt de evitat numai acele 
forme de interacțiuni prin care proiectul ar săpa instrumentele existente. În acest 
sens termenul respectiv trebuie înțeles ca putând să meargă împotriva obiectivului 
protecției mediului prevăzut de tratatele existente. De altfel, din punct de vedere 
tehnic, așa cum s-a recunoscut expres în jurisprudența Curții Internaționale de 
Justiție, diversele norme pot să se aplice conjugat pentru a aborda diferitele aspecte 
ale unei situații complexe; s-a făcut astfel referire la necesitatea de a lua în calcul 
prevenirea daunelor mediului în evaluarea nevoii și proporționalității unei acțiuni 
armate în legitimă apărare, ori mai precis la posibilitatea ca normele relative la 
drepturile omului și cele ale dreptului internațional umanitar (și prin analogie, cele 
de mediu) să se aplice simultan. Propunerea normativă franceză poate fi 
considerată „o etapă logică în evoluția guvernanței mondiale de mediu. Adoptarea 
unei declarații de principii generale este conform practicii din diferite alte domenii 
ale dreptului internațional. Referitor la conținut, precum adesea în drept, elaborarea 
unui mare text este o operă colectivă care durează. Cum semnificativ remarca unul 
dintre autorii săi, textul anteproiectului Clubului Juriștilor este „un pact” și nu 
„pactul”. Ca în experiențele de acest gen, el poate fi modificat, ameliorat, 
completat și amendat de către state. În starea inițială proiectul cuprinde 20 de 
principii, drepturi și îndatoriri. Sunt preluate principii consensuale, consacrate în 
Declarația de la Rio; proiectul se deschide cu dreptul la mediu sănătos (art. 1), 
urmat de îndatorirea de a se îngriji de planetă (art. 2). Este vorba astfel de un binom 
drept-îndatorire cu caracter general. Urmează o declinare a acestora prin drepturi 
particulare: dreptul la informare și la participarea publicului, dreptul de acces la 
justiția de mediu. El comportă îndatoriri și drepturi mai specifice: principiul 
precauției, prevenirii și cel al reparației. Aceste drepturi și îndatoriri privesc, în cea 
mai mare parte, „orice persoană” (persoane publice, indivizi, state ș.a.), iar unele 
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dintre ele se adresează în mod special statelor. Este cazul anumitor principii 
directoare ale politicilor publice care aparțin mai ales sferei interne și în special de 
legistică (principiul neregresiunii și principiul efectivității dreptului mediului). Este 
cazul, de asemenea, al principiilor clasice ale dreptului internațional, precum cel al 
cooperării între state. 

2.3. Alte considerații. Din modul de concepere și prin conținutul preconizat 
pactul ne apare ca un act de codificare și o împlinire logică a 50 de ani de drept 
internațional al mediului. Prin simplul fapt al preluării și sintetizării, în termenii unui 
tratat internațional opozabil tuturor statelor, a acquis-ului Declarației de la Rio, 
progresul ar fi unul considerabil. Marele merit ar rezida astfel în a se dispune de un 
text cu valoare juridică, prin care să se consacre, prin cale de consens universal, un 
ansamblu de principii și reguli diriguitoare ale acțiunii de protecție a mediului. El ar 
putea avea o dublă dinamică: mai întâi, una normativă în privința legislațiilor, în 
sensul că pentru transpunerea principiilor respective legiuitorii ar trebui să adopte noi 
legi ori să le îmbunătățească pe cele existente, ceea ce ar însemna ridicarea nivelului 
exigențelor și un oarecare grad de armonizare la nivel mondial; apoi, o dinamică 
jurisprudențială, întrucât jurisdicțiile fie că vor fi ținute să aplice pur și simplu Pactul 
(în țările cu sistem monist), fie a minima să se inspire din prevederile sale în 
construirea propriilor jurisprudențe în materie. În fine, s-ar ajunge astfel la un tratat 
internațional cu vocație universală și deschidere generală în materie de drept 
internațional al mediului, care ar stabili un cadru juridic mondial, unic, jalonat de 
mari principii, asumat de cât mai multe state și depășind abordările sectoriale 
tradiționale, care va stimula preocupările privind protecția mediului. 

Desigur, abandonarea ideii de pact și transformarea sa în simplă declarație 
(aniversară) reprezintă un regres în demersul concret, dar nu și în semnificațiile 
sale. Formal, procesul era mai puțin susceptibil de reușită din cauza rapidității sale, 
opțiunii pentru consens ca mod de decizie, contextului geopolitic mai puțin 
favorabil și prudenței diplomaților chemați să se pronunțe asupra unor probleme 
fundamentale aflate încă în curs de dispute în mediile științifice. Pe fond, încă 
rămâne deschisă problema necesității unui pact mondial pentru a face față 
lacunelor dreptului internațional al mediului și a textelor în materie. Ca orice idee 
prea generoasă la un moment dat, dar fundamentală pe termen lung prin 
implicațiile sale, și aceasta are nevoie de proba timpului spre decantare a 
semnificațiilor de conținut și impunere treptată a formalizării juridice. 

În acest context, apreciindu-se că eșecul proiectului de Pact mondial e 
rezultatul unei conjuncturi de rațiuni diplomatice, juridice și politice se consideră 
că nu trebuie abandonate preocupările deja antamate în privința celorlalte inițiative 
de acest gen, precum Declarația drepturilor umanității și cel de al treilea Pact al 
drepturilor omului, cel relativ la ființele umane la mediu 2017. Totuși, însăși 
experiența demersului în sine și opiniile exprimate cu această ocazie sunt 
generatoare de progres; deși s-au manifestat reticențe din partea unor state de 
utilizare a Declarației de la Rio din 1992 ca izvor de drept internațional ori modul 
de exercitare a mandatului Secretarului general (care ar fi trebuit să se limiteze la 
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constatarea și relevarea lacunelor, fără a se implica spre a forța o perspectivă a 
adoptării unui pact), perspectivele astfel prefigurate rămân de interes. 

Într-un plan mai larg am asistat la o nouă demonstrație în care principiul 
consensului care a ghidat activitatea grupului de lucru a primat asupra eficacității, 
lăsând deschisă astfel problema de a ști dacă adoptarea unui text obligatoriu de 
către o majoritate a statelor nu ar fi prealabilă tăcerii unanimității, ceea ce 
reprezintă un subiect de meditație pentru viitor. 

 
3. Proiectul celui de-al treilea Pact internațional relativ la drepturile 

ființelor umane la mediu (2017). Așa cum remarca inițiatorul și coordonatorul 
său, M. Prieur, inițiativa CIDCE urmărea „traducerea juridică” a faptului că dreptul 
ființelor umane la mediu a devenit „al treilea copil al Declarației Universale a 
drepturilor Omului din 1948”, după drepturile civile și politice și drepturile 
economice, sociale și culturale, consacrate prin cele 2 pacte aferente din  
16 decembrie 1966, primul având ca părți 173 de state, iar secundul 170. În 
concepția sa, din moment ce peste 150 de state au introdus deja mediul în 
constituțiile lor, se poate considera că un al treilea, Pactul privind dreptul ființelor 
umane la mediu, ar primi adeziunea a cel puțin 150 de țări, s-ar integra și ar 
completa sistemul ONU deja existent. 

3.1. Premise și fundamente. Relațiile tot mai strânse și mai diverse între 
drepturile omului și dreptul mediului au fost promovate consecvent în cadrul 
Consiliului pentru drepturile omului de la Geneva unde, începând cu 1988, au fost 
adoptate mai multe rezoluții în acest sens; în 1994, Raportul Ksetini a propus 
proiectul unui text internațional denumit Declarația principiului privind drepturile 
omului și mediul, iar în 2012 s-a desemnat un expert independent, devenit în 2015 
raportor special asupra chestiunilor obligațiilor relative la drepturile omului raportate 
la mijloacele de a beneficia de un mediu sigur, curat, sănătos și durabil. La rândul 
său, ideea de a completa cu un al treilea pact ansamblul ONU din 1966 are propria sa 
istorie. În 1977 K. Vasak pleda în favoarea elaborării unei a treia categorii (generații) 
de drepturi ale omului, cea a drepturilor de solidaritate (la pace, la dezvoltare, la 
mediu) la care s-a adăugat ulterior dreptul la patrimoniu comun al umanității. Au 
urmat o serie de documente precum: Declarația universală a drepturilor popoarelor 
din 4 iulie 1976; Declarația relativă la drepturile umanității de la Buenos Aires din 
11 noiembrie 1989; Declarația universală a drepturilor colective ale popoarelor 
(Barcelona, 1990) sau proiecte de genul celui redactat în 1981, relativ la drepturile de 
solidaritate (prof. A. Hammer, 1997) ori cel al unei convenții generale privind 
mediul, care regrupează principiile și regulile existente, al Comisiei de dreptul 
mediului a UICN de la Bonn (apărută în 5 ediții, prima din 1995, ultima publicată în 
2015), care toate au constituit surse de inspirație pentru ultimele demersuri în 
materie. Drept fundamente juridice, proiectul CIDCE invocă mai întâi Declarația 
universală a drepturilor omului din 1948, care a recunoscut deja dreptul oricărei 
persoane la un nivel de viață suficient pentru a-i asigura sănătatea, bunăstarea sa și a 
familiei sale (art. 25-1), dar cel direct este considerat Pactul internațional relativ la 
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drepturile economice, sociale și culturale, care consacră dreptul oricărei persoane de 
a se bucura de cea mai bună stare de sănătate fizică și mentală condiționată de 
„ameliorarea tuturor aspectelor mediului” (art. 12-2-b), iar pentru punerea în aplicare 
a acestor dispoziții este necesar a le completa printr-un protocol la Pactul relativ la 
drepturile economice, sociale și culturale ori printr-un al treilea Pact. Plecând de la 
acest text obligatoriu, care alătură mediul numai sănătății, dreptul internațional și 
drepturile naționale au completat și precizat, dar în mod dezordonat, conținutul 
acestor drepturi atașate mediului. Mai multe documente internaționale ulterioare, 
universale și regionale, cu forță juridică variabilă, au consolidat ideea existenței și 
completat paleta drepturilor vizând conexiunea dintre om și mediul său de viață. 
Jurisdicțiile regionale privind drepturile omului, în grade diferite, au făcut legătura 
între drepturile omului și mediu într-o jurisprudență destul de dezvoltată, mai ales la 
nivel european. 

În paralel cu asemenea progrese ale dreptului internațional, drepturile 
naționale au consacrat mediul în constituțiile lor naționale, în prezent peste o sută 
de legi fundamentale consacrându-l formal ca un nou drept fundamental de valoare 
constituțională. 

Acest ansamblu de surse internaționale, regionale și naționale permite a 
considera că s-a constituit un început de cutumă internațională care justifică o 
codificare, așa încât statele ar fi invitate a adăuga un nou tratat privind drepturile 
omului care să consacre dreptul la mediu, adunând toate drepturile substanțiale și 
procedurale care decurg și sunt deja recunoscute. Este vorba, în același timp, de a 
transforma „principiile dreptului mediului” enunțate la Rio în 1992 „în veritabile 
drepturi individuale și colective justițiabile”. 

3.2 Conținut și dimensiuni. Pe conținut, proiectul celui de al treilea pact nu 
introduce în dreptul internațional noi concepte, ci, pur și simplu, îndeamnă a lua act 
de ceea ce s-a dobândit până acum în materie și a împiedica orice regresie a 
drepturilor legate de mediu. El vizează a evidenția că cea mai mare parte a acestora 
pot fi atașate dreptului omului la mediu și se pot declina în drepturi individuale 
potrivit tradiției drepturilor omului, fără a neglija, totuși, posibilitatea recunoașterii 
anumitor drepturi colective particularizate, precum dreptul la asociere. Documentul 
preconizat pleacă de la constatarea că protecția mediului nu poate fi realizată prin 
simpla atașare indirectă, prin ricoșeu la drepturile omului clasice. Dacă exercitarea 
completă a drepturilor civile și politice, precum și a drepturilor economice, sociale 
și culturale a devenit în secolul al XXI-lea imposibilă fără recunoașterea dreptului 
ființelor umane la mediu, astăzi nu mai e posibil a trata mediul ca o chestiune 
marginală în societate. O recunoaștere solemnă care să confirme toate 
angajamentele trecute ale statelor în materie de mediu și să concretizeze în plan 
juridic realitatea din prezent introducând mediul în familia drepturilor omului ar 
constitui un imbold și pentru dezvoltări viitoare. Din această perspectivă proiectul 
celui de al treilea Pact „se inspiră din litera celor două prime Pacte din 1966, 
modernizând-le și înverzindu-le, dar sprijinindu-se pe mecanisme de control al 
drepturilor omului deja acreditate”. 
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Din punct de vedere al structurii și concepției tehnice, Preambulul expune 
motivele care justifică și ar impune un atare demers: imperativul recunoașterii 
dreptului omului la mediu la nivel universal, ca o cerință a consolidării păcii, 
securității, statului de drept și democrației. În același timp, această recunoaștere nu 
ar putea decât să adauge la panoplia instrumentelor juridice disponibile și să 
sporească eficiența lor generală. 

Spre deosebire de vocabularul celor două pacte anterioare din 1966, care 
vorbesc despre drepturile omului, proiectul utilizează sintagma drepturi umane, 
având în vedere raportarea mai generală și contextuală de genul proxim. Prima 
parte constituie substanța întregului document. Aici e proclamat, în chiar art. 1, 
dreptul la mediu, însoțit imediat de îndatoriri atât pentru state, cât și pentru 
persoane. Marea majoritate a articolelor aparținătoare cuprind termenii „dreptul 
la…” pentru a marca justițiabilitatea lor, în scopul de a le distinge de simplele 
principii și a împiedica tribunalele să pretindă că textul nu are efect direct decât 
între state. Așa se face că, de pildă, pentru a concretiza dreptul la un mediu sănătos, 
sunt prezentate ca drepturi ale persoanelor o serie de drepturi extrase din principiile 
generale recunoscute în dreptul mediului; dreptul la un nivel ridicat de protecție și 
la neregresiune din care rezultă dreptul la precauție, dreptul la prevenție, dreptul la 
evaluare de mediu, dreptul la repararea daunelor cauzate mediului, dreptul la 
educație, dreptul la libertatea de opinie și a expresiei, dreptul la informare, dreptul 
la participare, dreptul la acțiune, dreptul la apă, dreptul la alimentație, dreptul 
comunităților autohtone și locale, dreptul persoanelor în caz de catastrofe, dreptul 
deplasaților de mediu. 

Toate aceste drepturi și obligații trebuie să fie executate cu echitate, 
solidaritate între generații, fără discriminare și în cadrul unei dezvoltări care să 
garanteze protecție perenă a mediului, dezvoltării durabile ecologic. 

Cea de a doua parte a preconizatului pact privește cooperarea internațională 
care trebuie să-l însoțească. Ea cere respectarea principiului cooperării și angajează 
statele să asigure, la nevoie, o asistență, un transfer de tehnologii și o cooperare 
inclusiv de ordin juridic. Obligația de a notifica o catastrofă și de a fi gata a acorda 
o asistență reciprocă valorifică o serie de precedente relevante. Referitor la regulile 
de interpretare a Pactului, în afara regulilor clasice stabilite prin Convenția de la 
Viena privind dreptul tratatelor, se prevede că exercitarea drepturilor recunoscute 
în pact nu pot aduce atragerea drepturilor naturii ori a unora dintre elementele sale 
care sunt uneori recunoscute în state. Nu s-a vrut astfel decât ca documentul să 
consacre formal un drept al naturii, întrucât această problemă nu face încă obiectul 
unui consens internațional și nu se dorește a se penaliza astfel statele de avangardă 
ce au conferit deja drepturi naturii și/ori animalelor. 

Cea de a treia parte a pactului privește punerea efectivă în aplicare a 
prevederilor sale prin măsuri precise de control ale implementării lor. Este vorba de 
măsuri clasice în dreptul internațional public: obligații de a face rapoarte la fiecare 
patru ani și posibilitatea de a prezenta comunicări fie interstatale, fie individuale. 
Această posibilitate de a reclama în fața unui compliance committee buna 
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respectare a documentului reprezintă un instrument esențial care dă indivizilor și 
organizațiilor neguvernamentale o adevărată putere juridică de protest şi de 
reclamație, obligând statele să reacționeze și să progreseze în protecția efectivă a 
drepturilor astfel consacrate. 

3.3. Perspective. Pentru a nu „îngreuna mașina birocratică a ONU”, proiectul 
a ales o procedură mai simplă: organul onusian preconizat cu controlul respectării 
prevederilor documentului este cel care există deja și operează în privința Pactului 
relativ la drepturile sociale, economice și culturale, respectiv Comitetul creat în 
1985. Referitor la procedură, din rațiuni asemănătoare, proiectul trimite la cea deja 
existentă la Protocolul facultativ din 10 decembrie 2008, la Pactul privind 
drepturile economice, sociale și culturale. Se dorește astfel ca prin adoptarea 
acestui pact să se consolideze drepturile legate de mediu, legându-le strâns de 
drepturile omului și evitând pe cât posibil, îngreunarea structurilor existente. 

 
4. Declarația de la Rennes 2020 „Pentru un drept al sistemului Terra”. 

Sub impactul evoluțiilor îngrijorătoare la nivelul realităților ecoclimatice și lipsei de 
reacție consistentă și adecvată cuvenită, specialiștii în materie continuă seria 
semnalelor de alarmă și propunerilor pertinente, subliniind mai ales „necesitatea 
absolută” a unei abordări integrate în care aspectele majore – vizând biodiversitatea, 
oceanele, pădurile, ecosistemele și clima – să se interrelaționeze și completeze 
reciproc, așa încât să se ajungă la și promoveze o viziune globală și holistică a 
protecției mediului. În această perspectivă, la 23 ianuarie 2020, a fost lansată 
Declarația de la Rennes 2020 – Pentru un drept al sistemului Terra care, în cele  
6 puncte ale sale, rezumând starea actuală de imperfecțiune și inadecvare a dreptului 
internațional al mediului față de provocările protecției planetei, prefigurează o serie 
de noi perspective. Acestea din urmă vizează două priorități: mai întâi necesitatea 
adoptării unei viziuni globale a protecției prin privilegierea unei viziuni sistematice a 
ecosistemelor Terrei, interconectate și indivizibile; apoi, consolidarea principiului 
precauției în scopul de a ține mai bine seama de avansurile științei cu incertitudinile 
sale în vederea protejării sistemului Pământului în ansamblul său. Este o nouă 
expresie a mobilizării societății civile și contribuției doctrinei la relevarea 
imperativului regândirii sistemului dreptului internațional actual în sensul înțelegerii 
planetei, deopotrivă ca un sistem global și cămin al umanității10. 

 
Concluzii. Este de domeniul evidenței că primele trei inițiative prezentate 

(ultima fiind, mai degrabă, o rezonanță a tuturor) sunt complementare, deopotrivă, 
ca demers concret și semnificație conceptuală, invitând parcă la un demers succesiv 
de sintetizare și relansare a lor sub o nouă formă. Așa cum remarca Corrine Lepage 
în articolul precitat, Declarația…, răspunde mai ales unei apetențe mai generale, 
care caracterizează momentul juridic actual și are perspectiva unei evoluții rapide, 
                                                 

10 M. Torre-Schaub, S. Lavorel, La justice climatique. Nouvelles perspectives juridiques pour 
le changement climatique, Fondation L. Mayer éd., Paris, 2020, p. 19. 
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prin îmbogățire și consens, spre un pact, cu un puternic caracter creator și novator. 
Cele două proiecte de pact – privind mediul și, respectiv, dreptul la mediu, au statut 
de acte de codificare a dreptului existent, cu rezonanțe puternice în planul 
reglementărilor pozitive și generează rețineri din teama implicațiilor concrete 
suplimentare pe care le pot genera. În orice caz, cel mai potrivit ni se pare ca toate 
aceste demersuri să fie considerate complementare și trebuie să fie concepute 
împreună, sunt necesare unul altuia și pentru aceasta se impune a progresa laolaltă. 
Dincolo de orice au reușit deja să atragă atenția asupra situației dreptului mediului 
și nevoii de deblocare și progres, să suscite interesul specialiștilor spre a vedea ce 
și cum se poate face acesta. 

Referitor la influența lor asupra procesului și progresului normativ 
internațional în materie, ea este evidentă și se circumscrie rolului recunoscut 
doctrinei în acest sens. Considerată un mijloc auxiliar de determinare a normelor 
dreptului internațional [art. 38 lit. d) din Statutul Curții Internaționale de Justiție, 
referindu-se la „doctrina specialiștilor celor mai calificați în dreptul public al 
diferitelor state”, enunțată printre izvoarele acestei ramuri de drept] ea îndeplinește 
o misiune specifică și un rol sporit în materia dreptului mediului. Într-adevăr, pe 
lângă respectiva funcție general recunoscută în plan internațional, doctrina 
dobândește o semnificație particulară prin influența pe care o exercită de facto 
asupra jurisprudenței și procesului de adoptare a noi acte normative pertinente. 
Caracterul preponderent tehnico-științific al reglementărilor, conținutul inovant al 
normelor prefigurate și soluțiilor promovate presupun o alianță inedită între știință 
și drept, care se manifestă cu precădere în laboratoarele de pregătire și de analiză 
ale efortului doctrinar. În plus, locul său este cu atât mai important cu cât materia 
este recentă și suscită un real interes din partea tinerelor generații. Dintr-o atare 
perspectivă, indiferent de soarta lor concretă și imediată, inițiativele de dezvoltare a 
dreptului mediului prezentate mai sus rămân relevante, în atenția generală a 
preocupărilor pertinente și cu o influență incontestabilă asupra a ceea ce va urma. 
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Studiile științifice și percepțiile directe constată și demonstrează fără dubii că 
încălzirea globală de origine antropică este în curs de manifestare și dacă nu se face 
suficient pentru a se reduce drastic și rapid emisiile de gaze cu efect de seră 
fenomenul se va accelera în mod inevitabil și se va accentua impactul său negativ 
asupra planetei. Toate continentele sunt afectate de schimbările climatice, dar 
Europa în mod special fiind deosebit de vulnerabilă în această privință din cauza 
densității populației și infrastructurilor sale. Incidențele climatice sunt resimțite 
deja, mai ales prin intermediul diverselor temperaturi extreme și anomaliilor 
climatice care sporesc în frecvență și cresc în intensitate cu precădere odată cu 
acest secol. Ghețarii de la latitudini montane înalte cunosc un recul în ritm inedit, 
sistemele fluviale și pânzele freatice sunt sub presiuni tot mai intense. Totodată, se 
profilează un răspuns din ce în ce mai ferm, organizat și dens în plan socio-
economic și juridic sub forma strategiilor, planurilor de acțiune, politicilor publice 
și reglementărilor juridice. Sunt astfel enunțate, promovate și se afirmă principii, 
concepte și structuri practico-teoretice inovante, se revizuiesc și se adaptează altele 
preexistente, irump formule creatoare și noi. Studiul, analiza și evaluarea pertinente 
presupun eforturi substanțiale și abordări prin excelență interdisciplinare. 
Rezultatele unui atare demers necesar, complex și relevant, ce are în vedere situația 
Europei, care a decretat urgența climatică și la nivelul UE a adoptat Pactul verde ca 
nouă strategie de creștere durabilă, în care prioritățile ecoclimatice sunt 
transformate în oportunități de dezvoltare socio-economică, fac obiectul volumului 
de față ce reunește intervențiile participanților la colocviul interdisciplinar, ținut la 
29 noiembrie 2019 la Universitatea Grenoble Alpes, consacrat Europei și 
schimbărilor climatice, care a tratat probleme diverse dar interdependente aferente 
tematicii generale alese. Două axe se relevă dominante: cea aferentă tranziției 
ecologice, în general și declinării sale energetice, în special și, respectiv, cea vizând 
modul în care ONG, statele ori organizațiile internaționale, precum Consiliul 
Europei, percep, tratează și contribuie la soluționarea provocărilor ecoclimatice. 
Desigur, și mai ales din perspectiva ultimelor evoluții în materie, se detașează în 
primul rând Uniunea Europeană care, prin adoptarea Pactului verde (Green Deal, 
2019), legii europene pentru climă și Pactului european pentru climă (2020), 
asumându-și ca obiective definitorii reducerea în 2030 cu cel puțin 55% a emisiilor 
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de GES în raport cu nivelurile din 1990 și atingerea neutralității carbon în 2050, 
aspiră să devină primul continent neutru climatic, iar Uniunea Europeană liderul 
mondial ecologic absolut. 

După o Prefață în prealabil lămuritoare în termeni climatici, semnată de 
reputatul climatolog Jean Jouzel, fost vicepreședinte al IPCC și membru al 
Academiei franceze de știință, un Cuvânt înainte (Avant-propos), datorat 
profesorului onorar la Universitatea din Geneva, Martin Beniston, are meritul de a 
explica mizele asumate de lucrările colocviului și prefigura astfel contextul și 
obiectivele studiilor prezentate în acest cadru și publicate în lucrarea de față. Pornind 
de la faptul că Europa a decretat urgența climatică și și-a asumat prioritatea 
ecoclimatică drept miză a dezvoltării sale, fapt pentru care tranziția ecologică 
aferentă presupune o analiză științifică aprofundată a unei atari opțiuni și formularea 
concluziilor pertinente, aspectele acestei problematici au fost asumate ca prioritare. 
Este vorba înainte de toate de o provocare politică, culturală și socială care are ca 
țintă și justificare absolute supraviețuirea plantei. Pentru atingerea lor se formulează 
și se oferă răspunsuri la câteva întrebări cardinale: cum ne regândim 
comportamentele, modurile de producție, de consum și de a fi? Acordul de la Paris 
privind clima e suficient ca suport pentru noua acțiune globală în materie? Ce se face 
în termeni de guvernanță și drept pentru conservarea climei și protecția mediului 
ecoclimatic? Care sunt drepturile recunoscute cetățenilor în domeniu și cum înțeleg 
ei să le exercite? La rândul său Introducerea, aparținând a doi profesori universitari 
de la Universitatea din Grenoble Alpes, Susanne Berthier-Foglar și Philippe 
Greciano, precizează în termeni fermi, deopotrivă esențialul tematicii abordate în 
concret „versantul istoric, juridic și intercultural al încălzirii climatice” și cadrul de 
desfășurare al cercetării astfel întreprinse, unul instituțional, universitar și unional-
european cu rezonanțe teoretice și practice în respectivele planuri. Se remarcă, astfel, 
abordarea chestiunilor climatice și de mediu sub unghi științific, politic și juridic, atât 
la nivelul statelor vizate, cât și la eșalon internațional. Sub aspectele ce ne interesează 
prioritar, reținem concluzia că în plan juridic reacțiile statelor în fața încălzirii 
climatice sunt considerate destul de variabile; experiențele italiană și spaniolă, 
prezentate în cadrul colocviului și reținute spre publicare, s-au preocupat de starea 
lucrurilor, invocarea problemelor cauzate de temperaturile estivale în orașe, situația 
regiunilor agricole supuse aléas-urilor deșertificării, constrângerile litoralului, în 
special din cauza ridicării frecvente și mareelor excepționale, așa cum se întâlnesc în 
mod frecvent în cazul acqua alta din Veneția. Un loc semnificativ este acordat 
preocupărilor desfășurate și evoluțiilor înregistrate în plan diplomatico-reglementar 
în cadrul onusian, căruia îi datorăm în mare parte cristalizarea regimului juridic 
internațional în materie. În fine, dar nu în ultimul rând, sunt evocate unele 
perspective dezvoltate în cadrul acțiunii unional-europene, în special și cel european, 
în general exprimate într-un complex de măsuri economico-administrative și 
politico-juridice menite să contribuie la atingerea obiectivelor proclamate prin Pactul 
verde și asumate prin strategiile și planurile concretizate în cele peste 50 de acțiuni-
cheie ale „foii de parcurs” a implementării sale. 
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Studiul L’urgence climatique: constat scientifique et prospective technique 
(Urgența climatică: constatare științifică și prospectivă tehnică), elaborat de Gilles 
Delaygue (Institutul de geoștiințe ale mediului, Grenoble), își propune și reușește o 
analiză ştiinţifico-tehnică a „obiectivului ultim” al Convenției-cadru privind 
schimbările climatice din 1992, acela de „a stabiliza… concentrațiile de gaze cu 
efect de seră în atmosferă la un nivel care împiedică orice perturbare antropică 
periculoasă a sistemului climatic”, văzut în dinamica evaluărilor sale periodice 
rezultate și exprimate în rapoartele IPCC. Sunt urmate, în acest sens, două aspecte 
definitorii: pe de o parte, evoluția emisiilor de CO2 și impactul lor climatic (CO2: o 
referință climatică majoră în plină mutație, cunoștințele științifice lacunare în 
materie), iar, pe de alta, mizele urgenței climatice și incertitudinile sale pentru 
viitor (O Terra atât de diferită pentru câteva grade, o circulație atmosferică și 
precipitații modificate, accentuarea secetelor și încălzirii, un recul al zăpezilor 
pentru mai multă energie solară absorbită, încălzirea oceanelor și ridicarea 
nivelului mărilor, puncte de non retur: procese ireversibile?, „surprizele climatice”) 
și în loc de concluzii, încercări de răspunsuri la o întrebare: ce responsabilități și 
pentru care state? În același registru științifico-tehnic, Christian Vincent și 
Delphine Six abordează problema impactului încălzirii globale asupra zonelor 
montane înalte („Les glacières de montagne: sentinelles du réchauffement 
climatique”), iar Christophe Rocanto Tousi tratează aspectele tranziției energetice 
în Europa, având în centrul analizei obiectivul reducerii emisiilor de GES și 
atingerii neutralității climatice și impactul său asupra mixului energetic unional-
european și național („Transition énergétique en Europe: peut-on faire l’économie 
de la sobriété?”). Două experiențe naționale relevante în materie se referă la 
angajamentul Italiei în favoarea climei (Lorenza Lissa-Geay) și, respectiv, 
schimbarea climatică în Spania (Amane Gogorza). În privința studiului italian se 
poate reține mai întâi o adeziune la programele europene de cercetare și tranziție 
politică prin participarea Italiei în cursul ultimilor ani la cel de-al 7-lea Program-
cadru de cercetare și la Programul Life vizând actualizarea exercitării politicii și 
reglementării europene în materie de mediu. Se remarcă în acest context existența 
unui decalaj între promovarea proiectelor științifice, adeseori concretizate prin 
inițiative interesante ale unor autorități regionale ori locale, și o anumită întârziere 
în angajamentul politic al autorităților. În ultimul timp, eforturile de modernizare a 
sistemului juridic vizează și problematica ecoclimatică. Semnale pozitive vin, 
astfel, prin aprobarea PNIEC (Planul național integrat pentru energie și climă) 
publicat la 21 ianuarie 2020, care integrează noutățile introduse de decretul-climă 
(„primul pilon al edificiului” aferent aderării la noua strategie a UE) și prin legea 
bilanțului 2020 în materie de investiții în favoarea Green New Deal. Respectivul 
plan fixează obiectivele în materie de eficiență energetică, de recurgere la surse 
regenerabile și reducere a emisiilor de CO2. Aplicarea sa depinde de adoptarea unor 
decrete guvernamentale și ea presupune inclusiv o serie de măsuri de corectare a 
inegalităților ce se manifestă încă, între nordul și sudul peninsulei și 
particularitățile abordărilor pertinente.  
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Experiența spaniolă pare a reflecta, în percepția autorului studiului, o poziție 
paradoxală; dacă regatul încetează să-și afișeze ambițiile ecoclimatice (găzduind 
inclusiv COP-25 în 2019, la Madrid) și schimbarea climatică afectează grav 
peninsula iberică, cu o creștere a temperaturii globale mai ridicată decât cea 
constatată în alte țări europene și ca în ansamblul bazinului mediteraneean, tranziția 
energetică întârzie să-și concretizeze țintele, nu numai din cauza importanței 
folosirii energiilor fosile, ci și din tergiversarea adoptării legii privind schimbările 
climatice. Până atunci urgența climatică rămâne cantonată ca problemă în 
dezbaterile sterile și disputelor politice partizane, aranjamentelor instituționale 
superficiale, temporare și ineficiente. Totuși, se remarcă un progres notabil prin 
declararea „stării de urgență climatică și de mediu” și publicarea oficială a 
obiectivelor politicii publice în domeniu, inclusiv un program de decarbonizare și 
un nou model de guvernanță și al justiției climatice. Victimă până acum, 
deopotrivă, a instabilității politice și a crizei sanitare provocată de pandemia de 
Covid-19, adoptarea legii naționale privind schimbarea climatică a fost inițiată la 
22 februarie 2019 printr-un anteproiect apreciat drept „unul dintre cele mai 
avansate în plan european”. În acest context, la începutul anului 2020 a fost 
afirmată ambiția globală ca „schimbările climatice și tranziția justă să constituie 
axa transversală a tuturor acțiunilor transversale”, iar impulsionarea noilor modele 
industriale, economice, de sănătate ori ecoeducație au fost înscrise pe agenda 
politică națională. La acestea s-au adăugat acțiunile specifice unor comunități 
autonome. De notat, în aceeași perspectivă, progresele ținând de transformarea 
modelului de guvernanță și de justiție prin instituirea adunării cetățenești pentru 
schimbarea climatică, ca inițiativă de consultare civică, și a unui comitet consacrat 
aceleiași problematici, constituit din experți și reprezentanți ai actorilor economici 
și sociali ai Spaniei. Nu lipsesc, desigur, având în vedere mai ales particularitățile 
organizării teritorial-administrative a statului spaniol, tensiuni legate de 
repartizarea competențelor centrale și cele ale comunităților autonome, cele de 
ordin constituțional și legislativ (existența unor legi regionale, precum legea 
catalană privind schimbarea climatică din 2017, de exemplu, care afirmă obiectivul 
ambițios de „a răspunde obligațiilor Acordului de la Paris și a parveni la o 
economie neutră din punct de vedere energetic în scopul limitării vulnerabilității 
regiunii față de schimbările climatice”). 

Repercusiunile climato-scepticismului american asupra Uniunii Europene 
sunt analizate de Jean-Daniel Collomb, iar concluziile aferente se înscriu în 
continuitatea aprecierilor lui Noah Sachs care prezicea „moartea Acordului de la 
Paris în cursul deceniului 2020 în parte din cauza climatoscepticilor americani, 
cărora Donald Trump le este de acum înainte port-stindard”, cu precizarea majoră 
că alegerea noului președinte, în persoana democratului J. Biden, și obiectivele sale 
în materie infirmă evaluările pesimiste și relansează speranțele multilateralismului 
ecoclimatic. Dimpotrivă, prin caracterizarea schimbării climatice drept o 
„amenințare existențială” și transformarea climei într-o prioritate a acțiunii 
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internaționale a Washingtonului, S.U.A. anunță un reviriment al regimului și 
guvernanței internaționale ale climei. 

Un demers interesant realizează și ne propune considerații aparte Marie 
Nicolas-Greciano care abordează ca temă Le droit international pénal au secours 
de la justice climatique, cu scopul de a releva astfel o dimensiune specială a 
justiţiei climatice. Valorificând proiecte și lucrări de specialitate deja publicate, 
autoarea subliniază că amploarea mișcării cetățenești de justiție climatică 
demonstrează o conștientizare, la nivel mondial, a necesității de a întări mijloacele 
menite a jugula modificările de mediu. Numărul crescând de acțiuni în justiție, în 
vederea obținerii condamnării responsabililor pentru atingerile aduse mediului și 
reparării prejudiciilor obligă dreptul internațional penal să sesizeze o atare 
problemă inedită și majoră. Concluzia este evidentă: numai recunoașterea 
incriminării ecocidului drept crimă internațională și atribuirea de competențe 
jurisdicționale Curții Penale Internaționale spre a judeca aceste infracțiuni ar 
permite salvarea planetei! 

Implicarea și contribuțiile Consiliului Europei privind problema schimbării 
climatice face obiectul studiului Ancăi Ailincăi care, trecând în revistă activitățile 
pertinente ale celei mai vechi și mai cuprinzătoare organizații de cooperare 
continentală, reliefează rolul acestuia de platformă internațională pentru dialog, 
sensibilizare și incitare la acțiune în materie de schimbare climatică (printr-o 
„participare subterană” la ameliorarea regimului juridic aplicabil în domeniu și 
apelurile repetate la luarea în calcul a drepturilor omului în reflecția aferentă) și 
actor internațional cu potențialități normative împiedicate în afirmare de o voință 
politică insuficientă (situație ilustrată de convenții de mediu cu efecte modeste și o 
integrare incompletă a acțiunii contra schimbărilor climatice în instrumentele de 
protecție a drepturilor omului). Dincolo de explicațiile, justificările, mai mult sau 
mai puțin acceptabile, ale unor atari realități și evoluții anemice rămân aprecierile 
asupra perspectivelor posibile și probabile care converg în sensul că prin 
intermediul competențelor și preocupărilor legate de drepturile omului, Consiliul 
Europei ar putea, în sfârșit, să-și găsească locul său în acțiunea mondială împotriva 
încălzirii globale, dezvoltând sinergiile cu alte organizații internaționale. 

În fine, și în privința răspunsurilor oferite de Ludovic Chan-Tunc în studiul său 
L’Accord de Paris, quel avenir? urmează a fi nuanțate prin prisma relansării 
preocupărilor vizând acțiunea globală ecoclimatică sub impulsul a două momente 
majore intervenite și afirmate între timp: lansarea Green Deal-ului ca nouă strategie 
de creștere și leadership al UE și, respectiv, revenirea S.U.A. în „frontul climatic” și 
determinarea noii administrații Biden de a relua tradiția Obama în acest sens. 

Concluziile generale datorate profesorului Jochen Sohnle au meritul de a 
continua și exprima, într-o formulă mai structurată și conectată, punctele de vedere 
emise de colectivul de autori ai contribuțiilor ce constituie volumul, având ca punct 
de referință panoplia modelelor pentru a gera criza climatică, evantaiul actorilor 
care acționează pentru scăderea emisiilor de GES și eșantionul instrumentelor 
disponibile pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. În condițiile în care 
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colocviul declanșator a avut loc (la 29 noiembrie 2019) înaintea marilor proiecte 
unional-europene în materie (Pactul verde la 11 decembrie 2019, Legea privind 
clima la 9 octombrie 2020, iar Pactul pentru climă la 9 decembrie 2020), iar în mod 
obiectiv analizele nu încorporează decât rezonanțe ale acestora percepute în 
contextul definitivării textelor intervențiilor spre publicare, se impune ca volumul 
să fie văzut mai ales ca un punct de plecare al unui demers mai amplu și mai 
îndelungat. Și aceasta cu atât mai mult cu cât suntem în fața unor reforme 
fundamentale de abordare și conținut care, bucurându-se de introducerea solidă 
oferită de studii precum cel de față, pot și trebuie să continue prin evaluări 
corespunzătoare și cercetări amănunțite ale dezvoltărilor permanente ale cadrului 
european pertinent. 

Încheiem prin a concluziona că suntem în fața unui demers de cercetare dens 
și reușit publicistic, și nu fără a regreta absența prezenței unei cuvenite contribuții 
românești relevante și adecvate. 

 
Mircea M. Duțu-Buzura 
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Criminologilor de Limbă franceză (AICLF) 

Primul articol al revistei tratează o temă interdisciplinară: Détention 
préventive en Europe: quelle crédibilité pour les alternatives?, având ca autori pe 
Alexia Jonckheere et Eric Maes. Principiul de la care pornesc autorii este acela că 
orice persoană are dreptul la respectarea libertății sale în faza precedentă judecării 
sale. Cu toate acestea, există excepții de la acest principiu, în funcție de nevoile de 
investigare a cauzelor judiciare. Astfel, pot fi dispuse arestarea preventivă și 
măsurile mai puțin severe decât încarcerarea. O analiză a practicilor din șapte țări 
europene, desfășurate în cadrul unui proiect european (DETOUR), a ridicat îndoieli 
cu privire la caracterul excepțional al utilizării lor în dosare individuale, în special 
pentru anumite categorii de suspecți. Detenția preventivă rămâne astfel măsura 
emblematică, preferată a fazei presentențiale, din cauza unei anumite lipse de 
credibilitate în legătură cu măsurile alternative.  

Următorul articol, aparținând autorilor Annabelle Kinard et Fabienne 
Glowacz se intitulează Conduites délinquantes des adolescent(e)s? Dépression et 
bien-être: entre risques et besoins. Autorii au urmărit literatura de specialitate și au 
observat o amplificare a cercetărilor privind fericirea, conform lui Nikolic-
Ristanovik, 2014. Lansarea criminologiei pozitive și „Modelul vieții bune” vizează 
interogații privind relațiile dintre comportamentul delincvent și fericire. Ipoteza a 
fost că poate exista o relație pozitivă între cei doi termeni dacă am considera că 
săvârșirea unei infracțiuni este un modalitate de a răspunde unei nevoi importante 
pentru individ și contribuie la sentimentul de bunăstare percepută, conform 
scrierilor lui Nikolic-Ristanovic (2014) și ale Ronel și Elisha (2011). Studiul 
efectuat de coautori a implicat 298 de adolescenți, respectiv 120 de fete și 178 de 
băieți. În cadrul acestui eșantion, au măsurat variabile asociate atât cu afectele 
pozitive, și anume fericirea subiectivă și satisfacția vieții, cât și cu afectele 
negative, și anume depresia și victimizarea, și comportamentul delincvent. 
Obiectivul acestora a fost de a descrie diferitele relații care există între aceste 
variabile prin matrici de corelație, făcând distincție între genul subiecților. 

 Le monitorage de la consommation de stupéfiants: la différence d’approche 
entre criminologie et criminalistique. La plus-value d’une approche combinée à 
l’analyse du contenu des seringues usages este articolul scris de Elodie Lefrançois, 
Marc Augsburger et Pierre Esseiva. 
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Monitorizarea consumului de droguri este o prioritate în toate țările, dar 
articolul scris de autorii elvețieni vizează diferența de abordare dintre criminologie 
și criminalistică. Valoarea adăugată a unei abordări combinate cu analiza 
conținutului seringilor folosite este apanajul acestei lucrări. 

Prin această monitorizarea elvețiană a dependenței, autorii și-au propus, în 
primul rând, să colecteze date despre consumul și dependența de substanțe 
psihoactive. Au constatat că, de mai bine de 20 de ani, chestionarele auto-raportate, 
realizate de criminologi, au fost principala sursă de date pentru monitorizarea 
comportamentului consumatorilor de droguri. Analiza conținutului seringilor 
folosite a putut completa datele obținute cu privire la produsele consumate folosind 
astfel, o nouă sursă de date. 

În Elveția de limbă franceză, există trei tipuri de structuri în care seringile 
schimbate ar putea fi colectate/cuantificate pentru a se identifica anumite tendințe 
în consum: (1) camere de injectare, unde utilizatorii consumă la fața locului (2) 
centre în care schimbul de seringi se efectuează față în față (3), dozatoare automate 
de seringi unde utilizatorii își așează seringile una câte una într-un singur coș de 
colectare. 

În centrele de schimb de seringi față în față, tendințele de consum observate 
de chestionarele auto-raportate sunt similare cu cele obținute prin analiza 
reziduurilor. În timpul analizei reziduurilor, s-ar putea obține informații 
suplimentare despre produsele de tăiere prezente în seringile care conțin cocaină 
sau heroină. 

Tendințele consumului de droguri sunt diferite în cazul automatelor de 
seringi față de cele evidențiate prin analiza utilizării camerelor de injectare și de 
cele observate în răspunsurile la chestionare. Ar putea fi vorba despre o populație 
de utilizatori care nu merg la structurile dedicate, speciale. 

Monitorizarea drogurilor și a persoanelor care sunt dependente de acestea 
este o problemă complexă. Nicio măsură singulară, demers unic nu poate oferi o 
imagine completă a situației consumului de droguri, ca atare trebuie adoptată o 
abordare cu mai mulți indicatori. Analiza seringilor folosite, coordonată cu 
chestionarele, ar putea permite în cele din urmă detectarea apariției unor noi 
tendințe de consum, precum și prezența produselor de tăiere periculoase. 

În aceeași problematică a consumului de substanțe psihoactive se încadrează 
și următorul articol, respectiv La récidive des détenus avec des problèmes d’alcool 
et/ou de drogues après leur sortie des prisons belges. De data aceasta autorii 
belgieni, Benjamin Mine et Éric Maes, mută analiza asupra populației eliberate din 
penitenciare care recidivează. 

Articolul oferă o imagine de ansamblu în Belgia asupra recidivei 
consumatorilor de droguri și/sau alcool încarcerați care au fost direcționați către 
punctele centrale de contact, îndrumare și asistență (PCOA) în 2011, 2012 și 2013 
și care au fost ulterior eliberați din închisoare (n = 2758). Obiectivul PCOA a fost 
de a asigura continuitatea și echivalența îngrijirii între intra și extramuros prin 
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intermediul unor intervenții scurte (informații, motivație și orientare) pentru cei 
care au solicitat-o.  

Studiul recidivei este una dintre componentele unui proiect de cercetare 
desfășurat asupra proceselor și efectelor legate de activitățile PCOA, care a fost 
finanțat în comun de la 1 decembrie 2014 până la 31 octombrie 2016 de către 
Politica Federală Științifică din Belgia, Ministerul Justiției și cea a Sănătății. 

Recidiva a fost examinată pe baza a trei indicatori: introducerea de noi cauze 
judiciare în baza de date a procurorilor corecționali (TPI-REA), înregistrarea noilor 
decizii judiciare definitive în Registrul penal central (CJCS) și posibilele reveniri la 
închisoare înregistrate în baza de date a unităților penitenciare (SIDIS-Greffe). 

După descrierea întregului eșantion, s-au raportat atât prevalența și rata 
recidivei pentru fiecare indicator, precum și rezultatele analizelor multivariate 
(Cox) destinate evaluării impactului relativ al diferite variabile privind recidiva 
luând în considerare, pentru fiecare persoană din eșantion, timpul scurs până la 
(prima) recidivă. Raportul complet de cercetare (Studiul proceselor și rezultatelor 
punctelor de înregistrare bazate pe închisoare), precum și un rezumat al 
principalelor rezultate sunt disponibile pe site-ul web BELSPO 
(http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj .asp? l = ro & COD = DR% 2F70) în 
franceză, olandeză și engleză. 

 
Regăsim printre lucrări și articolul La victimisation dans le cyberspace , scris 

de un cadru didactic din România,respectiv conf.univ.dr. Adrian Cristian Moise. 
Autorul, plecând de la definiția și caracteristicile victimizării în spațiul cibernetic, 
prezintă aspectele criminologice ale victimelor și analizează unul dintre 
comportamentele infracționale săvârșite frecvent în spațiul cibernetic, cyber 
hărțuirea. În același timp, articolul tratează și formele comportamentale ale 
agresiunii cibernetice, precum și anumite teorii criminologice care explică acest 
comportament criminal. 

Le devenir-jihadiste des Occidentaux à l’ère d’Internet: événements, affects 
et sens , articol scris de Maria Mourani prezintă o temă pe cât de actuală, pe atât de 
îngrijorătoare. Pornind de la abordarea rizomică promovată de revenirea Deleuze și 
Guattari – ceea ce înseamnă revenirea la a gândi umanul ca devenire – și de la 
metodologia poveștii de viață, autoarea a încercat să înțelegeleagă germinarea 
devenirii jihadiste în rândul tinerilor canadieni, belgieni și francezi, concentrându-se 
în special pe coprezența internetului. Obiectivul a fost, pe de o parte, de a înțelege 
mai bine apariția acestui moment în care percepem lucrurile diferit în timpul 
acestei întâlniri virtuale sau reale, umane sau neumane, care afectează, conduce la 
acțiune și dă sens unei linii de zbor spre a deveni jihadist. Pe de altă parte, alt 
obiectiv a fost acela de a diseca evenimentele și momentele vieții, în special în 
coprezența internetului, care îl determină pe actor să gândească și să simtă diferit, 
în timp ce un alt mod de a trăi și de a simți este învăluit în el. 

Trei autori canadieni au scris despre La violence physique et sexuelle grave 
subie par les femmes en contexte conjugal. Frédéric Ouellet, Emeline Hetroy și 
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Chloé Leclerc observă că o anchetă socială generală din 2014, a estimat că 
aproximativ 34% dintre femeile victime ale violenței domestice au fost „agresate 
sexual, bătute, sugrumate sau amenințate cu un pistol sau cuțit” (Statistics Canada, 
2016). În ciuda urgenței problemei, puține cercetări efectuate până în prezent au 
investigat dinamica severității violenței conjugale de-a lungul timpului. Ca atare, 
obiectivul acestui studiu a fost de a examina variațiile lunare ale severității 
violenței domestice, tocmai pentru a determina factorii care ar face posibilă 
anticiparea violenței fizice și sexuale. Datele retrospective utilizate în acest proiect 
au fost colectate, folosind metoda calendarelor istoriei vieții, de la 70 de femei 
victime ale violenței domestice. Acest studiu este inovator prin faptul că folosește o 
abordare multidimensională și o metodă avangardistă, cea a calendarelor de istorie 
a vieții, pentru a aborda problema violenței domestice. Stabilirea unor strategii de 
intervenție eficiente depinde, în opinia autorilor, de îmbunătățirea cunoștințelor 
comune despre acest subiect și de evidențierea factorilor de vulnerabilitate și 
protecție. De aceea, ei consideră că acest studiu poate contribui la aprofundarea 
acestor cunoștințe. 

Rosa Puglia și Fabienne Glowacz și-au intitulat articolul Mineurs auteurs 
d’infraction: Quels regards sur leur parcours de désistance? Pentru a analiza 
problema desistării, autorii au prezentat un model cunoscut în acest sens. Modelul 
socio-subiectiv al desistării presupune o relație complexă între schimbările 
personale și sociale. Astfel, individul prin caracteristicile sale personale, 
capacitățile sale cognitive și afective interacționează cu mediul său pentru a 
permite o ieșire din traiectoria delincventă. Această cercetare își propune să 
înțeleagă procesul de desistare bazat pe studiul poveștilor a trei delincvenți juvenili 
recidiviști. Pentru a face posibil acest lucru, acestor tineri în tranziție spre 
maturitate au răspuns unui interviu semistructurat și li s-au administrat chestionare. 
Datele colectate au fost analizate folosind metoda Analizei Fenomenologice 
Interpretative (IPA), al cărei obiectiv este de a înțelege în detaliu modul în care 
oamenii dau sens lumii lor personale și sociale. (Smith & Osboren, 2003). 

Un alt articol, de data aceasta cu 5 autori, intitulat Formation à la 
responsabilisation de l’auteur face à son passage à l’acte et à la sensibilisation au 
point de vue des victimes (Prélude): qu’en pensent les justiciables ayant bénéficié 
de cette mesure? se referă la pedepsele alternative. Rosa Puglia, Jeremy Kaye, 
Isabelle Regniers, Danièle Lécureuil și Fabienne Glowacz datează pedepse 
alternative la închisoare la aproape un sfert de secol, respectiv acestea au apărut 
acum mai bine de 20 de ani. Ele oferă o modalitate de sancționare care respectă și 
mobilizează justițiabilul. Formarea incipientă este una dintre aceste măsuri legale 
alternative. Această cercetare calitativă și-a propus să raporteze cu privire la 
percepția justițiabililor cu privire la impactul instruirii incipiente. Pentru a face 
acest lucru, a fost efectuat un interviu semi-structurat cu justițiabilii care au 
finalizat instruirea. Datele colectate au fost analizate prin metoda tematică, care a 
demonstrat că această formare susține procesul de desistare.  
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Un alt articol, al unei autoare din Belgia se referă la L’évolution de la 
délinquance juvénile enregistrée en Belgique: loin des préjugés et proche du 
contexte international. Isabelle Ravier, după o analiza a datelor instituționale 
disponibile în Belgia cu privire la delincvența juvenilă, ne invită să ne regândim 
înțelesului despre aceasta. Se remarcă într-adevăr o tendință descendentă a 
cazurilor înregistrate ca fapte calificate drept infracțiuni ce implică minori la 
nivelul parchetelor pentru tineri, cu unele nuanțe în funcție de tipul infracțiunii. 
Această evoluție se înscrie într-o mișcare generală și internațională de „scădere a 
criminalității” clarificată de diferite ipoteze de înțelegere prezentate în jurul a patru 
axe pe care le ilustrează cu câteva date din context belgian: evoluția demografică, 
contextele de oportunitate și ipoteza securității, schimbări în stilul de viață și, în 
cele din urmă, funcționarea sistemului penal. Astfel, autoarea justifică explicația 
din titlu: departe de prejudecăţi și aproape de contextual internaţional.  

Les partenariats public-privé pour la gestion des nouvelles prisons: une 
divergence d’intérêts au service de l’humanisation de l’institution ? având ca 
autoare pe Yves Sevenants reia o temă mult discutată.Acest articol, a fost scris ca o 
comunicare în cadrul celui de-al XVI-lea Colocviu al Asociației Internaționale a 
Criminologilor de Limbă Franceză (AICLF). El trece în revistă geneza modului în 
care a ajuns sectorul privat în lumea penitenciarelor belgiene. Urmează o reflecție, 
alimentată de observațiile pe teren, nu numai asupra valorii adăugate reale a acestei 
schimbări importante în modul de gestionare al unităților penitenciare, ci și asupra 
modului în care negocierile cu companiile responsabile de construirea și 
întreținerea noilor închisori ar putea fi orientată cu pricepere pentru a oferi condiții 
mai bune de viață și reintegrare prizonierilor. 

Un alt articol care reia tematica violențelor în familie este intitulat Différence 
de genre et violences conjugales. A contrepied du paradigme féministe, une 
analyse de la criminalisation des femmes și aparține autoarei Charlotte Vanneste.  

Violența domestică ocupă un loc foarte special printre toate cauzele/disputele 
supuse justiției, atât în ceea ce privește istoria luării lor în considerare ca problemă, 
cât și la nivelul factorului particular, mobilizarea feministă, care a precedat această 
apariție. Câmpul violenței domestice pare să fie fundamental structurat prin 
diferența de gen, iar grila de lectură feministă și-a pus amprenta profund asupra sa. 
Evidențiind, în primul rând, argumentele care întemeiază legitimitatea științifică a 
abordării feministe, acest articol analizează apoi potențialele sale abuzuri și, în 
special, cele care contribuie la stabilirea unei sexualizări profunde a violenței 
domestice sau în care triumfă victimizarea feminină și penalizarea masculinului. 

Luând în considerare opusul lecturii feministe, criminalizarea femeilor este 
analizată pe baza datelor statistice referitoare la toți arestații preventivi raportați 
instanțelor belgiene în cursul anului 2010 pentru acte de violență domestică. Se 
evidențiază existența unui tratament juridic inegal în funcție de sex, care 
completează și complică identificarea posibilelor abuzuri ale paradigmei feministe. 
Constatarea este puternic influențată de existența unei situații de violență reciprocă. 
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Anton Vereshchagin et Fabienne Glowa prin articolul Les logiques de 
prévention à la radicalisation violente en Belgique et en Allemagne. Un focus sur 
l’enseignement, revin asupra probematicii terorismului.  

În urma diferitelor atacuri teroriste, Europa a recunoscut necesitatea urgentă de 
a investi în prevenire, în afara răspunsurilor represive. Multe proiecte se desfășoară 
în Germania și Belgia, cu propria lor logică. Guvernele belgiene și germane au 
desfășurat o muncă intensivă pentru a optimiza strategiile de prevenire a radicalizării. 
Prevenirea radicalizării violente trebuie să aibă o deschdere transnațională, dar este 
important să se țină seama de particularitățile contextului local. 

Abordarea multisectorială locală este o modalitate de a dezvolta prevenirea 
primară și secundară. Prin stabilirea unui schimb și crearea de rețele internaționale, 
diferitele contexte locale se pot inspira din bunele practici existente și le pot adapta 
la nevoile propriului mediu. Prin urmare, educația este unul dintre jucătorii cheie în 
prevenirea primară și secundară. 

Articolul Comment les expériences passées conditionnent la fin des carrières 
criminelles: réussite criminelle et processus de désistement, scris de Sabrina Vidal 
et Frédéric Ouellet reia discursul asupra temei desistării cu noi detalii. 

În activitatea privind carierele criminale, legătura dintre activitățile criminale 
din trecut și cele viitoare este destul de puternică. Apoi, autorii au presupus că 
retragerea/desistarea nu ar avea loc în același mod pentru indivizii care au avut 
traiectorii presărate cu succese față de cei care au experimentat eșecuri multiple. 
Cu toate acestea, puține lucrări au analizat legătura dintre cariera criminală și 
perioada de după, modul în care evenimentele și circumstanțele care au caracterizat 
stilul de viață criminal influențează decizia de a renunța, dar mai ales procesul de 
menținere a „abstinenței” criminale. 

Acest articol propune examinarea asocierii potențiale dintre succesul penal și 
procesul de întrerupere, precum și menținerea acestuia. Examinarea acestei 
probleme s-a realizat prin analiza carierei penale a 27 de infractori care s-au retras 
din câmpul infracțional. Două strategii au fost utilizate în acest proiect. Prima este 
inspirată de metoda calendarelor de viață și are ca scop colectarea detaliilor despre 
cariera infracțională. A doua se bazează pe interviuri semistructurate și își propune 
să colecteze poveștile de viață ale participanților. Aceste povești sunt utilizate 
pentru a documenta procesul de renunțare. Rezultatele evidențiază 
importanța/valoarea luării în considerare a parametrilor carierei criminale în 
înțelegerea procesului de retragere, că nivelul succesului în infracțiuni afectează 
forma retragerii. Acest studiu promovează înțelegerea proceselor care explică 
continuitatea și retragerea/desistarea; ar putea, prin urmare, să servească pentru a 
ghida dezvoltarea programelor care vizează reintegrarea socială. 

Penser et pratiquer la Criminologie dans la société contemporaine en Côte 
d’Ivoire, aparținând lui Kouakou Daniel Yao, încheie acest număr al revistei. 

Oportunitățile de integrare socio-profesională a absolvenților după formarea 
lor în universități este acum unul dintre aspectele care indică atât calitatea, cât și 
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relevanța structurilor de învățământ superior menționate. Obiectivul acestui studiu 
este de a analiza semnificația pe care o atribuie populațiile reprezentărilor lor 
sociale care organizează pozițiile diferențiate în raport cu Criminologia din Côte 
d'Ivoire. Lucrarea se derulează într-o abordare mixtă și diacronică prin mobilizarea 
teoriei și metodologiei reprezentărilor sociale printr-un ghid de interviu semi-
structurat și chestionarul ierarhic de evocare. Rezultatele indică faptul că 
reprezentările sociale ale grupurilor de actori investigați integrează cogniții care, în 
funcție de diferitele lor inserții sociale, se referă la prejudecăți nefavorabile sau la 
provocări structurale pe care criminologia trebuie să le depășească pentru a-i 
negocia legitimitatea în cadrul societății contemporane Ivoriene. 

 
Cerc.șt.gr.III Aura PREDA 

(conf.univ.dr. FSJSA- USH) 
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STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 10 (66), nr. 1, p. 169–170, Bucureşti, ianuarie–martie, 2021 

Marta Torre-Schaub, Justice climatique. Procès et actions, CNRS Editions, 
Paris, 2020, Col. „Débats”, 80 p. 

Semn că problemele crizei sanitare nu au pus în penumbră ci, dimpotrivă, au 
accentuat actualitatea și subliniat importanța problemelor ecologice, în frunte cu 
schimbările climatice și erodarea biodiversității, literatura juridică din ultima 
perioadă este marcată din ce în ce mai frecvent de lucrări aferente noului domeniu 
pe care l-am putea denumi „dreptul climei”1. Dintre cele aparținând doctrinei 
franceze în materie, deosebit de dinamică și reprezentativă și în acest sector, ne 
oprim, în rândurile de mai jos, asupra unei monografii consacrate acțiunii judiciare 
în domeniul climei, subiect ce a făcut deja obiectul mai multor analize pertinente 
de specialitate. O atare preocupare de cercetare și publicistică se explică, 
deopotrivă, prin realitatea naturală – recrudescența evenimentelor meteo extreme și 
manifestărilor tot mai evidente ale dereglării climei – și cea juridico-socială – 
fenomenul exploziv al acțiunilor în justiție vizând problematica ecoclimatică2. În 
această ultimă privință este de notat că, potrivit ultimului raport al Programului 
ONU pentru mediu (UNEP), publicat în ianuarie 2021, la 1 iulie 2020 pe rolul 
instanțelor de judecată se înregistrau cel puțin 1550 contencioase climatice în 38 de 
țări, din care 1200 în S.U.A,  număr care aproape s-a dublat în ultimii 3 ani.  
Într-adevăr, la nivel local, ca și la cel european și internațional acțiunile în justiție 
vizând clima s-au multiplicat și diversificat, iar concluziile jurisprudenței astfel 
create și afirmate contribuie tot mai consistent la prefigurarea și particularizarea 
dezvoltărilor dreptului mediului în domeniul combaterii încălzirii climei și 
adaptării la efectele schimbărilor climatice3. Premisa de la care pornește lucrarea 
recenzată este aceea că miza urgenței climatice, inițial politică și economică, a 
devenit și juridică, cetățenească ori mediatică. Criza ecoclimatică reclamă noi 
forme de mobilizare a societății civile, dreptul devenind „brațul armat” al acestei 
                                                 

1 Asupra noii discipline, a se vedea lucrarea de pionierat: Mircea Duțu, Dreptul climei. 
Regimul juridic al combaterii și atenuării încălzirii globale și adaptării la efectele schimbărilor 
climatice, Editura „Universul Juridic”, București, 2021, p. 16–21. 

2 Dintre acestea, cu titlu exemplificativ: Judit Rocheld, Justice pour le climat!, Editions Odile 
Jacob, Paris, 2019; Agnes Michelot (coord.), Justice climatique / Climate Justice. Enjeux et 
perspectives / Challenges and perspectives, Editions Bruylant, Bruxelles, 2016; Christian Huglo, Le 
contentieux climatique: une révolution judiciaire mondiale, Editions Bruylant, Bruxelles, 2018. 

3 Pentru dezvoltări conceptuale: Mircea Duțu, Tratat de dreptul mediului, ediția a 3-a, Editura 
C.H. Beck, București, 2007, p. 29 și urm.; Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul mediului, ediția a 4-a, 
Editura C.H. Beck, București, 2014, p. 31 și urm. 
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acțiuni. Astfel, obiectivul justiției climatice este unul dublu; mai întâi, acela de a 
lupta împotriva inegalităților create de schimbarea climatică, iar apoi, și totodată, a 
sensibiliza comunitatea internațională asupra necesității absolute de a acționa în 
mod ambițios, inclusiv prin armele dreptului. 

Se remarcă, în acest sens, lupta contra inegalităților create de dereglarea 
climei, pe de o parte, și a conștientiza comunitatea internațională, deopotrivă statele 
și actorii privați, de urgența climatică și necesitatea absolută de acțiune în mod 
determinat și ambițios, pe de alta, devin o ecuația majoră a contemporaneității. 

Din această perspectivă, și în spiritul colecției editoriale în care e publicată 
(CNRS – Débats), cartea sintetizează, după o analiză aprofundată a datelor 
problemei și exprimărilor definitorii teoretico-experimentale, concluziile pertinente 
ale demersului întreprins. 

După o introducere de substanță, care trasează contururile și obiectivele 
analizei propuse, urmează reperele desfășurării analizei: justiția climatică, precum 
o realitate societală și judiciară, știința climatică în serviciul justiției climatice, 
punerea statului în fața responsabilităților sale ecoclimatice și a întreprinderilor în 
raport cu răspunderile de această natură și, în fine, apariția și primele experiențe ale 
justiției climatice în Franța. În mod indubitabil suntem în fața unei demonstrații 
convingătoare că demersul judiciar climatic și jurisprudența astfel generată exercită 
o influență tot mai importantă și absolut necesară asupra interpretării și aplicării 
dreptului. Concluziile cărții, exprimate sintetic, rămân edificatoare în acest sens. 
Ele se esențializează sub formule precum acelea că, în mod progresiv dar cert, 
știința și dreptul, în modul cel mai larg, sunt condamnate să lucreze împreună 
pentru a face efectivă justiţia climatică. În orice caz, este de înțeles că urgența 
climatică, certă azi ca indiscutabilă și ireversibilă, nu constituie un pretext a tot 
felul de comportamente în afara legii; aceasta ar risca să denatureze sensul prim al 
justiției climatice, care este acela de a corija dezechilibrul și inegalitățile – chiar 
vulnerabilitățile – create și agravate de schimbarea climatică. La toate acestea se 
adaugă experiențele și concluziile crizei sanitare Covid-19, care ne permit inițierea 
unei reflecții asupra raporturilor noastre cu natura și ne-umanii, regândirea 
modurilor de producție, exploatare a mediului și consum al resurselor. 

Recapitulând și concluzionând, suntem în fața unui studiu de excelență 
asupra unei probleme bine determinate concret și circumscrise teoretic, respectiv 
aspectul procesual  judiciar al justiției climatice, sintagmă și concept în stadiul 
primar de configurare și promovare, dar cu un rol semnificativ în dezvoltarea 
perspectivei juridice a acțiunii climatice. Concluziile formulate în acest context ne 
oferă o radiografie a situației contenciosului climatic aflat în plină ascensiune, 
elemente importante de plasare în cadrul evoluțiilor juridice pertinente și un notabil 
punct de plecare, deopotrivă în privința viitorului reglementărilor normative, 
reflecției teoretice și demersurilor judiciare. 

 
dr. Marius Bucur 


