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DREPTUL CA TEHNICĂ COMPLEXĂ
ŞI ŞTIINŢĂ SOCIO-POLITICĂ.
DE LA „CONSTANTELE” LA MULTIDIMENSIONALITATEA
DREPTULUI. O RECONSIDERARE NECESARĂ∗
Mircea DUŢU∗∗

Abstract: Since its creation, in 1954, the Legal Research Institute (LRI) of the Romanian
Academy has officially assumed, as an activity programme, “the constants of law”, as legal
institutions (concepts) that exist in all social and economic orders, as the legal form of expressing the
socio-political content that varies through time and space. Thus, in the Foreword to the first issue of
the Institute’s review, Legal Research and Studies (1956), starting from the question of the existence
of certain “juridical laws” as “specific objective laws”, and of certain “constants”, as “elements of
lasting” that exist in the legal field, the following conclusion has been reached: science is concerned
with drawing and determining the substance of the juridical law, and technique is concerned with the
application, the translation into fact, namely to introduce this substance within the social life. The
differentiation between science and technique, thus operated, was superposed to the one promoted by
F. Geny, according to whom science concerns the “given” of the law, and technique, the “construct”.
The ideas regarding the constants of law expressed in the “orientation study” of 1956 have been
eventually developed, for the various branches of law, by relevant studies. Given the conditions of the
communist political regime, by applying the label of “constants of law” to certain legal concepts and
categories, a technical area of science has been insulated, giving it a neutral status in relation to
politics. If, on a short term, the illusion of scientific autonomy could actually work until 1989,
allowing the unfolding of a fundamental scientific research in the field of law, after the fall of the
communist regime and the return to democracy, seeking shelter in technique (combined with a
reception of foreign law lacking systematic orientation) can no longer find any justification.
Conserving the separation and the absence of legal science, seen as a “libre recherche” applied to
the juridical given, thus to the social identity whose normative expression is law itself, the situation
becomes inacceptable. In such circumstances, as the LRI has found a “historical refuge” in the
theory of the constants of law 60 years ago, the same Institute assumes today the part of announcing
that Law cannot be seen and analyzed exclusively as technique, but it also claims the approach and
thoroughgoing study of its dimensions as a social science, a political science to begin with.
Key words: constants of law, construct, form, given, Legal research Institute, juridical laws,
objective laws, science, technique, socio-political content.

Cele două ipostaze complementare, corelative şi interdependente de
manifestare a sa – de ştiinţă şi de tehnică – şi „cheia” conjugării lor, a fost şi
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rămâne problema fundamentală a analizei ştiinţifice şi evaluării praxiologice a
dreptului. De-a lungul timpului s-au exacerbat sau negat una sau alta dintre aceste
dimensiuni ale fenomenului, arareori găsindu-se echilibrul necesar în aprecierea
consistenţei şi raportului dintre ele. Aşa de pildă, la sfârşitul veacului al XIX-lea
J.-H. von Kirchmann (1802–1884), apărând pozitivismul radical mergea până la a
nega posibilitatea dreptului de a se erija într-o ştiinţă pozitivă după modelul
ştiinţelor naturii; el considera că niciodată studiul dreptului nu ar putea atinge
nobleţea ştiinţelor naturii, norma legală nefiind decât un obiect artificial, efemer şi
contingent, incapabil să determine cristalizarea unei veritabile ştiinţe. Aşadar, o
ştiinţă a contingentului nu putea fi ea însăşi decât o ştiinţă contingentă.
În realitate, faţete ale aceluiaşi fenomen, „ştiinţa” şi „tehnica” în drept nu se
separă niciodată, doar în funcţie de împrejurări şi priorităţi li se acordă o
preponderenţă diferită uneia sau alteia. Privită din perspectiva problemei
continuităţii şi discontinuităţii, ecuaţia „tehnică şi ştiinţă” în drept îşi manifestă
propriile dimensiuni. Într-adevăr, prima se exprimă, pe de o parte prin permanenţa
ideologicului, identificat cu „politicul”, iar pe de altă parte prin identificarea
tehnicii cu ştiinţa şi decuplarea de politic. Dimpotrivă, discontinuitatea se reflectă
prin schimbarea ideologiei, mergând până la cea a filosofiei acceptate, dar şi prin
posibilitatea unei elaborări ştiinţifice în drept, respectiv evidenţierea şi valorificarea
perspectivei sale „politice”.
Distincţia între ştiinţă şi tehnică juridică a fost făcută în Germania, mai întâi
de Savigny şi Ihering şi mai apoi de E. Zitelmann (1852–1923). Acesta din urmă,
în celebra Die Kunst Der Gesetzgebung („Arta legiferării”) (1904) arată că
legiferarea este o parte a politicii, având înfăţişarea unei arte care prezintă două
faţete: conţinutul şi partea tehnică; ele se completează una pe alta, fiind într-o
dependenţă reciprocă, iar despărţirea lor se realizează numai din raţiuni de studiu.
Conţinutul legislaţiei pune problema filosofică a scopului său, după Zitelmann
acesta trebuind să-l constituie adevăratele valori ale culturii. De aici necesitatea
pentru legiutor de a se ridica la principii sintetice spre a da o bază solidă operei
sale. Ca o rezonanţă a acestei teze, Al. Văllimărescu avea să afirme: „principiile
Codului Napoleon corespund unor adevăruri permanente pe care evoluţiile sau
revoluţiile politice le pot atinge în mod trecător, dar nu le pot suprima niciodată”,
iar N. Titulescu preciza şi mai concret: „Legea este o parte a Dreptului, este partea
scrisă, dar Dreptul are şi parte subscrisă ce cuprinde principiile de Drept care se
impun legiuitorului”.
Pentru realizarea deplină a scopurilor trebuie însă alese mijloacele cele mai
potrivite şi, în acest sens, se apelează la tehnica legii (formularea (stilul) şi
ordonarea materialului). În acelaşi context istoric, pronunţându-se împotriva
codificării, F. Savigny (1779–1861) considera că precum limba, dreptul unui popor
nu poate fi dedus prin speculaţii raţionale şi nici decis prin intervenţia unui
legiuitor, ci apare prin „forţe interioare care lucrează în tăcere” în decursul istoriei
unui popor, ca expresie a spiritului acestui popor. Ca şi la Aristotel, dreptul secretat
organic de către „conştiinţa comună a poporului”, apare la Savigny ca drept
natural, iar legătura acestui drept natural cu dreptul pozitiv este realizată prin
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intermediul „conştiinţei juriştilor”, casta profesională prin care „poporul este
reprezentat în această funcţie” de administrare a dreptului. Altfel spus, juriştii din
universităţi – nu membrii unei adunări legislative formate ca rezultat al unei selecţii
politice – sunt reprezentanţii poporului în ce priveşte dreptul. Această reprezentare
se realizează pe plan legislativ sub aspectul materiei (ca „organe proprii” ale
poporului, juriştii creează noi instituţii şi le pot modifica sau chiar elimina pe cele
existente, „dacă au devenit străine sensului şi nevoilor timpului”) şi pe planul
ştiinţific sub aspectul formei, acolo unde dreptul popular este organizat în formă
sistematică prin intermediul unui aparat conceptual specific. „De dragul conciziei,
vom numi legătura dreptului cu conştiinţa populară elementul politic, iar viaţa
stiinţifică specializată a dreptului elementul tehnic al acestuia din urmă”.
În Franţa distincţia dintre ştiinţa şi tehnica juridică o datorăm mai ales lui
François Gény (1861–1959); în concepţia sa, prima ar cuprinde datele vieţii care
dau naştere dreptului pozitiv, iar cea de-a doua ar fi partea constituită, artificială a
acestuia, care rezultă din prelucrarea respectivelor date. Aşadar, „le donné” şi „le
construit” sunt cele două elemente ale dreptului cărora le corespund „la science du
droit” şi, respectiv, „la technique du droit”. Punându-şi întrebarea dacă ambele sunt
absolut necesare, Gény mărturiseste că, iniţial (în Méthode d’interprétation et
sources en droit privé positif, 1899) a fost ispitit să reducă totul la ştiinţă, dar mai
târziu a constatat că tehnica juridică este indispensabilă, în tot cazul adesea ea e
foarte utilă. De altfel, ştiinţa şi tehnica se întrepătrund adesea, ca şi cele două
noţiuni fundamentale care stau la baza lor (datul şi construitul).
Potrivit savantului francez ar exista patru categorii de „dat”: datul real ori
strict natural, datul istoric, datul raţional şi datul ideal; primul reprezintă condiţiile
de fapt (materiale sau spirituale), ce de-al doilea se prezintă ca o formă secundară a
datelor reale, următorul constituie factorul cel mai important din toate datele care
stau la baza dreptului pozitiv (o activitate ştiinţifică, menită să ajungă la stabilirea
principiilor dreptului obiectiv) şi ultimul rezumă toate dorinţele, aspiraţiile umane
cu privire la progresul pozitiv.
Trăsătura de unire dintre dat şi construit o reprezintă metoda. Problema
centrală a studiului dreptului devine astfel stabilirea justului echilibru între
realităţile vieţii care stau la baza dreptului şi partea tehnică, artificială, creată, a sa.
În fine, doctrina italiană interbelică prin A. Rava (1879–1957) (în Lezioni di
Filosofia del Diritto, 1935) distingând între normele etice (care se raportează la
acţiunile umane văzute sub unghiul moral şi au caracter absolut) şi normele tehnice
(condiţionate, simple instrumente pentru atingerea scopurilor acţiunilor umane),
ajunge la concluzia existenţei unor norme tehnice de sine stătătoare.
Pe un asemenea fundal doctrinar, înfiinţat în 1925 cu menirea „să ajute în
mod consultativ la facerea şi coordonarea legilor, emanând fie de la puterea
executivă, fie din iniţiativă parlamentară, cât şi la întocmirea regulamentelor
generale de aplicare a legilor”, Consiliul Legislativ al României a denunţat, prin
reprezentanţii săi, ca falsă opinia că acesta ar fi fost „un simplu organ de tehnică
legislativă”.
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Dimpotrivă, susţinea, de exemplu, O. Ionescu, în volumul festiv publicat în
1936 cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a Consiliului: „Ştiinţa şi tehnica
juridică îşi reclamă fiecare un rol al ei în lucrările acestuia... Pe de o parte trebuie
studiate datele realităţii, necesităţile diverse ale societăţii noastre româneşti, care
tind a găsi în lege o protecţie. Aici este vorba de pure cercetări ştiinţifice. Pe de altă
parte este opera strict tehnică pe care o îndeplineşte Consiliul: acomodarea textelor,
coordonarea lor, o redactare superioară”.
Pe baza analizei „atribuţiilor şi obligaţiilor” conferite prin lege (printre care
cele de a studia „chestiunile deferite” în raport cu doctrina, jurisprudenţa, istoria,
legislaţia comparată şi „necesităţile care determină legiferarea” ori de a întocmi
„studii preparatorii”) şi a concepţiilor de legiferare promovate (identificându-se
trei: cea apriorică, raţionalistă, concepţia empirică, a faptelor sociale şi sistemul
intermediar care le combină pe amândouă) se afirma clar conferirea deopotrivă a
unei misiuni tehnice şi a uneia ştiinţifice Consiliului Legislativ. Referitor la aceasta
din urmă, activitatea respectivă a organismului diferea de „aceea a Facultăţilor de
drept, care au o menire pur teoretică; de cea a instanţelor judiciare şi a barourilor,
care au a face aplicarea legii; de iniţiativa guvernamentală sau parlamentară.
Misiunea ştiinţifică a Consiliului Legislativ are a lua câte ceva din fiecare din
aceste manifestări făcând să apară o nouă formă de activitate ştiinţifică juridică
proprie ţării noastre”.
Această funcţie originară, majoră şi specific românească şi-a exercitat-o şi
manifestat-o plenar şi cu deplină competenţă profesională Consiliul, cu ocazia
elaborării proiectelor celor 5 coduri: penal, civil, comercial, de procedură civilă şi
de procedură penală, adoptate în deceniul patru al veacului trecut.
Se remarca, în acest context, şi o altă dimensiune importantă a problemei:
intervenţia în opera de legiferare (şi mai ales a celei de codificare) a aprecierii
politice a faptelor, desigur nu în sensul obişnuit „al frământărilor politice”, ci în cel
antic acela „de condiţii de îndeplinit în prepararea legilor” ori, şi mai precis, al
distincţiei lui G. Jéze între politică şi tehnică juridică, prima având a cerceta
nevoile sociale, politice şi economice, pentru a vedea legile ce convin societăţii
într-un anumit moment.
Înfiinţat la 1 ianuarie 1954 pentru a îndeplini o dublă funcţie: pe de o parte
de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul dreptului (în materializarea unei
preocupări mai vechi a Academiei Române, datând de la începutul anilor 1930, dar
şi pentru a se răspunde modelului „institutelor de stat şi drept” din celelalte „ţări
frăţeşti”), iar pe de alta, de „consiliu legislativ” (în condiţiile desfiinţării organismului
respectiv) cu atribuţii de avizare în elaborarea proiectelor de acte normative,
Institutul de Cercetări Juridice a trebuit să-şi elaboreze un program de acţiune din
această dublă perspectivă.
Urmarea unei misiuni similare celei a Consiliului Legislativ interbelic, dar
cu inversarea priorităţilor, în sensul că prima devenea cea de ordin ştiinţific, a
presupus, în mod curios, supralicitarea ipostazei dreptului de „tehnică şi artă a
interpretării”, dar şi stabilirea unui raport corect între ipostazele sale de ştiinţă şi
tehnică, evident în circumstanţele istorico-ideologice date.
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Aşa s-a născut şi a fost însuşită oficial ca „program de acţiune” binecunoscuta
teorie a juriştilor cea „a constantelor dreptului”, transformată din cauza conjuncturilor
concrete într-un veritabil pretext de supravieţuire ştiinţifico-profesională şi chiar de
dezvoltare a binomului „ştiinţă şi tehnică” al dreptului român.
Astfel, în 1956 Ion Gheorghe Maurer, directorul fondator al ICJ, lansează
printr-un faimos Cuvînt înainte (din păcate mai mult citat, decât citit!) pentru
primul număr al revistei Institutului, Studii şi Cercetări Juridice un program de
reconsiderare a teoriei dreptului socialist român, pornind de la problema existenţei
unor „legi juridice” ca „legi obiective specifice” şi ale unor „constante” ca
„elemente de durată” care există în drept, „cel puţin pe anumite perioade, pe lângă
elemente de variabilitate”. Dacă dreptul nu ar avea propriile lui legi, atunci ştiinţa
dreptului „s-ar dizolva, fie în sociologie, fie în ştiinţa despre societate”, aceasta din
urmă având ca obiect „legile economice, ori, mai general, legile dezvoltării
sociale”, pe scurt: „legi ale ştiinţei despre societate”; dacă însă asemenea legi ar
exista, atunci ar trebui utilizată şi în literatura juridică marxistă „distincţia dintre
ştiinţă şi tehnică”, cu trimitere explicită la François Gény „aceal jurist care a dat, în
Franţa, distincţiunii la care ne referim, larga circulaţie pe care a avut-o şi o are
încă” şi a cărui concepţie poate fi, potrivit lui Maurer, reinterpretată în cheia unei
concepţii materialiste: „ştiinţa s-ar preocupa de a desprinde şi a determina
substanţa legii juridice, iar tehnica s-ar preocupa de aplicarea, de traducerea în fapt,
adică de inserarea în viaţa socială a acestei substanţe. Prin urmare, ne-am afla în
faţa unei forme care ar îmbrăca un anumit conţinut”.
Diferenţierea dintre ştiinţă şi tehnică elaborată de Maurer se suprapune celei
propuse de François Gény: ştiinţa priveşte „datul dreptului, iar tehnica are de a face
cu „construitul. La rândul ei distincţia lui Gény pare a se suprapune celei operate
de Savigny între elementul politic şi elementul tehnic al dreptului, intervenind însă
o modificare esenţială: obiectul ştiinţei dreptului este redus la „elementul politic”,
iar tehnica juridică, devine autonomă. Pe urmele lui Maurer, jurişti români precum
Traian Ionaşcu, Eugen Barasch, Mihail Eliescu, Vintilă Dongoroz şi Anita
Naschitz dezvoltă acest program teoretic: o ştiinţă politică a dreptului (care nu
putea fi decât „învăţătura partidului” despre societate) şi o tehnică juridică apolitică
a „constantelor” care nu sunt altceva decât instrumentele prin care o voinţă politică
(oricare ar fi ea) este transpusă pe plan juridic. În condiţiile filosofiei marxiste,
proiectul lui Maurer trebuia să eşueze, câtă vreme Marx însuşi refuzase într-un
mod cât se poate de explicit să admită autonomia formelor juridice faţă de
conţinutul dreptului, în cuvintele lui Vintilă Dongoroz: al unui conţinut normativ al
dreptului faţă de conţinutul social-politic. Astfel stând lucrurile, ceea ce Maurer
numeşte ştiinţă nu putea fi decât ideologie. Singura cale de a evita pe cât posibil
amestecul ideologiei era refugiul în „tehnică”, iar aceasta a fost treptat identificată
cu adevărata ştiinţă juridică, necontaminată ideologic.
Demersul iniţiat de Maurer şi de echipa fondatoare a Institutului era
considerat ca fiind „pentru prima dată în literatura juridică socialistă (când) sunt
ridicate şi examinate, de pe poziţii marxiste, probleme de un interes deosebit pentru
teoria dreptului: problema constantelor în drept, adică a existenţei unor instituţii
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juridice, care sub raportul formei lor – deşi cu un conţinut social-economic calitativ
deosebit – pot fi întâlnite în mai multe sau chiar toate orânduirile social-economice
din societatea împărţită în clase, problema existenţei, în funcţie de orânduirea
social-economică, a unor legi juridice obiective şi problema realităţii psihologice a
dreptului” (Traian Ionaşcu).
Ideile referitoare la constantele dreptului exprimate în „studiul orientativ”
din 1956 au fost reluate şi dezvoltate într-o serie de studii realizate de cercetătorii
ICJ, exprimându-se concluzia că dreptul ca fenomen de suprastructură, ca formă a
relaţiilor de producţie nu ar dispărea, în totalitatea lui, odată cu modul de producţie
care l-a generat. Schimbarea conţinutului dreptului, printre elementele ce s-ar
păstra ar fi mijloacele de exprimare, în primul rând conceptele, parte care ar
constitui în ansamblul dreptului – înţeles ca sistem de drept şi nu ca juxtapunere de
norme – structura lui logică.
Privită in abstracto, dezvoltarea programului constantelor dreptului nu putea
reprezenta aşadar, din perspectivă burgheză nimic nou, iar din perspectivă marxistă
putea fi numai ceva cu totul eronat. Însă în condiţiile concrete ale regimului politic
comunist, prin aplicarea etichetei de „constante ale dreptului” asupra unor concepte
şi categorii ale dreptului socialist român, autorii români nu au făcut decât să izoleze
un domeniu tehnic al ştiinţei juridice, neutralizându-l în raport cu politicul. Nu mai
puţin însă, „decizia de a considera ceva ca fiind sau nu apolitic este o decizie
politică, indiferent de persoana celui care decide şi de temeiurile invocate” (Carl
Schmitt), şi ea nu ar fi putut fi menţinută decât în condiţiile unei compatibilităţi
pricipiale cu ideologia dominantă. Altfel spus, atunci când o ştiinţă prin natura ei
politică, precum ştiinţa dreptului, este asimilată de corectitudinea politică, măsura
în care reuşeşte delimitarea unui domeniu pur „tehnic” reprezintă şi măsura în care
efectele acelei ştiinţe asupra realităţii sociale pot fi corecte din punct de vedere
practic: aceasta este lecţia deopotrivă amară şi tragică a ultimului mare program
teoretic dezvoltat de doctrina juridică românească.
Dacă pe termen scurt, iluzia unei autonomii ştiinţifice a putut funcţiona,
efectele pe termen lung ale programului dezvoltat pe urmele lui Maurer au devenit
pe deplin vizibile abia după 1989, atunci când monolitul marxist-leninist a fost luat
de o ideologie mai puţin omogenă, însă la fel de străină de realitatea concretă a
societăţii româneşti. Teoria juridică românească a continuat să funcţioneze după
acelaşi tipar, refugiată pe mai departe în tehnică (combinată cu receptarea relativ
lipsită de orientare sistematică a modelelor oferite de legislaţiile străine), dar
separată de ştiinţa dreptului înţeleasă ca „libre recherche” aplicată datului juridic;
aşadar identităţii sociale a cărei expresie normativă este dreptul însuşi.
Revenind după 1990 sub tutela exclusivă a Academiei Române, Institutul de
Cercetări Juridice şi-a asumat exclusiv rolul de unică unitate de cercetare ştiinţifică
fundamentală în domeniul dreptului, la nivel naţional. Întrucât funcţia de „tehnică
juridică” a fost preluată, în principal, de Consiliul Legislativ (reînfiinţat în 1971),
institutului îi revine preocuparea esenţială de a releva cu precădere virtuţile şi
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statutul de ştiinţă al dreptului. Dincolo de aceasta şi pentru reechilibrarea
perspectivelor ştiinţă-tehnică, având în vedere noile date ale realităţii după cum tot
Institutul a fost acela care a găsit „refugiul istoric”, în teoria „constantelor
dreptului” în urmă cu 60 de ani, tot lui îi revine astăzi şi acum rolul de a da
semnalul că Dreptul nu mai poate fi privit şi analizat exclusiv ori, mai ales, ca o
Tehnică, ci reclamă şi abordarea şi aprofundarea dimensiunilor sale de Ştiinţă
socială, în primul rând politică. Aşadar, dacă înainte de 1989 o asemenea „liberă
cercetare” nu era posibilă, din motivele binecunoscute, ea se impune astăzi degrabă
iniţiată şi fructificată, inclusiv prin recuperarea evoluţiilor anterior ignorate.
Din această nouă abordare, de reintegrare şi reechilibrare a celor două
ipostaze de manifestare a fenomenului juridic rămâne de analizat şi văzut pentru ce
soluţie se optează, pe conţinut, în privinţa funcţiilor conferite dreptului ca ştiinţă.
Tendenţial, s-ar putea reflecta dacă nu cumva programul lui Savigny, a cărui
actualitate este în continuare, considerată de unii ca fiind de necontestat pe plan
internaţional, nu ar trebui transpus şi la nivelul României de astăzi, mergând până
la a acorda ştiinţei juridice reprezentativitatea populară pe planul juridic. În
condiţiile în care postulatele ideologiei dominante nu mai reuşesc să ascundă
eşecul reprezentării realizate de către instituţiile unui stat a cărui criză în lume este
peste tot recunoscută, o asemenea soluţie – ştiinţa dreptului ca mediatoare între
conştiinţa socială şi dreptul pozitiv, aşadar ca izvor imediat de drept – nu ar trebui
respinsă de plano.
Contextual şi din motive de oportunitate nu se pot ignora exigenţele noi şi
complexe ale integrării unional-europene, impuse de aderarea ţării, începând cu 1
ianuarie 2007, la Uniunea Europeană şi datele mondializării în plină afirmare.
Unul dintre sensurile mondializării vizează, fără îndoială, extensia
geografică maximă, la nivelul planetei a ceea ce s-ar conveni să denumim
pretutindeni şi cu aceleaşi semnificaţii „drept”. Această preocupare este foarte rară
la jurişti care preferă, şi dintr-o anumită comoditate, să invoce adagiul latin ubi
societas, ibi jus. Aşa cum s-a observat însă, ideea că orice societate generează un
drept trebuie bine circumscrisă şi are limite evidente. Chiar originea sa rămâne
obscură: unii i-o atribuie lui Cicero, dar formularea nu e de găsit în De legibus şi cu
atât mai puţin ideea unui drept unic, dreptul natural care ar transcede toate
drepturile pozitive, pentru ansamblul oamenilor şi nu un drept necesar fiecărei
societăţi umane, chiar dacă ideea de drept natural o presupune. Alţii sugerează că
expresia ar fi fost forjată în comunităţile religioase prin referinţă la regulile
monahale. Totuşi, se cuvine remarcat că termenul societas aparţine vocabularului
tehnic al dreptului roman şi desemnează un contract şi instituţia care rezultă, ceea
ce în Evul Mediu s-a denumit o „universitas”, apoi o persoană fictivă, o ficţiune
sau juridică. S-ar putea deci înţelege că numai grupurile umane organizate în
„societate”, într-un mod deja elaborat au un „drept”. În fine, orice tentativă serioasă
de definire a dreptului ca o creaţie umană – pentru pozitivişti dreptul este un
artefact şi nu o esenţă relevată ori cunoscută prin raţiune – porneşte de la principiul
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că dreptul nu este cosubstanţial naturii, că el a apărut în cursul şi ca rezultat al unui
proces istoric şi că acest proces nu se situează la acelaşi moment în toate grupurile
constituite de-a lungul timpului pe planetă.
Într-o atare perspectivă, ceea ce ne apare ca sigură conform schemelor
pozitiviste şi căutării de criterii de distincţie între drept şi alte sisteme normative
rămâne ideea că nu există „drept” în toate grupurile umane, acesta fiind o
tehnologie inventată (nu neapărat într-un singur loc) şi susceptibilă de import şi
împrumut. Mondializarea dreptului ar putea semnifica astfel şi faptul că, destul de
curând va veni momentul la care acest „concept de drept” să fie aplicat tuturor
grupurilor umane şi societăţile să se „juridicizeze”, chiar dacă în grade diferite,
nelăsând, pe niciuna dintre ele, fără „drept”.
Complexitatea fenomenului juridic a devenit o evidenţă. Sistemul dreptului
pierde din monumentalitatea sa piramidală intimidantă (J. Le Goff) în favoarea
unei plasme de norme, din ce în ce mai împreunate, suprapuse în raporturi de
complementaritate, de negociere, de sinergie desfăşurate în dimensiunea orizontală.
Frontiera între diferitele categorii de norme persistă desigur, dar ele interacţionează,
virează spre vag, predominante devenind raporturile de interdependenţă analoage
firelor unei ţesături. Aşa cum remarca E. Morin, promotorul „gândirii complexe”,
„complex” înseamnă „a ţese împreună”, iar complexitatea „o ţesătură de
constituante eterogene, asociate în mod inseparabil”. Dar tot Morin remarca faptul
că respectiva complexitate „este un cuvânt-problemă şi nu un cuvânt soluţie”.
Certitudinea, indispensabilă pozitiviştilor tinde să fie înlocuită de îndoială, de
dinamică şi permanentă mişcare, care marchează din ce în ce mai profund analiza.
Într-adevăr, una dintre marile schimbări în abordarea dreptului o reprezintă
abandonarea progresivă a identificării sale cu o gramatică autosuficientă, pentru un
discurs juridic fluid, spre a se ajunge la a se înţelege că înainte de a fi o tehnică,
este un limbaj pe care societatea îl ţine asupra ei înseşi. Şi pentru a fi perceput în
toate armoniile sale, acest discurs presupune convergenţa abordărilor prin
mobilizarea altor cunoaşteri decât cea juridică, asupra unei lumi interdisciplinare şi
polifonice. De aici concluzia că, în orice caz, complexitatea nu este contrară
„simplicităţii”, complexul nefiind în mod necesar complicat. Ea ar fi, mai degrabă,
contrară unidimensionalităţii, unilateralităţii, monismului ca denegare a bogăţiei
creatoare a realităţii.
Sunt tot atâtea probleme, la care se pot adăuga multe altele cărora, prin cercetări
adecvate, trebuie să li se aducă dezlegări corespunzătoare. În orice caz, dacă în privinţa
necesităţii şi oportunităţii schimbării de abordare, de paradigmă chiar, în sensul analizei
dreptului şi ca ştiinţă, numai ca tehnică nu există îndoială, referitor la câmpul
investigaţiilor aferente noii perspective astfel descrise, discuţiile rămân deschise.
Sperăm că, prin rândurile de faţă antamăm şi acest subiect prioritar.

LE DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS
ET SES RÉVOLUTIONS TRANQUILLES
Jacqueline MORAND-DEVILLER∗

Le droit administratif français qui s’est forgé lentement au cours des XIXe et
XX siècle est, depuis une dizaine d’années en pleine mutation, et, selon une
tradition qui lui est chère et une stratégie qu’il met en œuvre avec habileté, les
changements se font sans précipitation, les controverses sont discrètes, les réformes
mesurées.
Le Conseil d’Etat, conseiller du gouvernement, est souvent à l’origine de ces
réformes. Il les inspire et participe de près à la rédaction des textes. La vénérable
institution, plus que bicentenaire a connu des crises que son sens de la neutralité et
de l’équilibre lui a permis de surmonter sereinement. Sa longévité et sa survie
s’expliquent par son habileté à s’adapter à l’évolution économique et sociale de la
société française
Les mutations sont profondes mais leur mise en œuvre est progressive,
prudente. C’est une révolution tranquille.
Plusieurs sont à l’origine de ces changements. La première vient de
l’extérieur, c’est la nécessité d’intégration dans le droit des conventions
internationales et surtout le droit de l’Union européenne. Les autres viennent de
l’intérieur, c’est la montée en puissance du Conseil constitutionnel et de son
contentieux, pression qui s’est considérablement renforcée avec l’apparition, en
2009 de la question priorité de constitutionnalité. Le droit administratif a par
ailleurs investi de nouveaux champs d’intervention : droit public économique,
droits fondamentaux, droit de la bioéthique, droit de l’environnement qui l’ont
conduit, surtout ce dernier, à s’ouvrir à une autre conception de la puissance
publique désormais confrontée à la démocratie participative .
Une question liminaire peut être posée, celle de savoir si le modèle français de
distinction entre un droit public et un droit privé confiés à deux ordres de juridictions
indépendants est atteint par ce mouvement de mutation. La réponse paraît être
négative pour plusieurs raisons. On assiste certes à la montée en puissance d’un droit
public économique, rebaptisé souvent droit des affaires publiques, ce qui est
e
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significatif d’une volonté de rapprochement avec les modes de gestion du droit privé
et avec le pragmatisme du droit anglo-saxon. Mais on assiste aussi, ces dernières
années, à un renouveau de la notion centrale d’intérêt général et au développement
de grands principes fondamentaux. La singularité du droit public et son éthique
particulière autour du Bien commun, de l’utilité publique et de l’intérêt général,
notions voisines, apparaît alors comme une évidence et une nécessité.
Il ne faut donc pas attacher trop d’importance aux quelques voix isolées –
venant surtout des juristes de droit privé – qui trouvent une excitation à demander
la fusion des deux ordres. Les mutations du droit administratif français sont à
rechercher ailleurs et elles seront ordonnées autour des constats suivants : la
prolifération des sources du droit (I), leur globalisation (II), la constitutionnalisation
(III), la régulation et le contrat (IV), la démocratie administrative participative (V).
I. La prolifération des sources du droit : complexité normative
L’âge d’or du Conseil d’Etat. L’une des caractéristiques du droit
administratif français est son origine prétorienne et l’importance de la
jurisprudence du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits – dans la mise en place
de grands principes de ce droit. Selon la figure bien connue de l’œuf et de la poule,
on ne saurait dire si c’est l’existence d’un juge administratif autonome qui est à
l’origine du droit administratif ou l’inverse. Et, sans faire preuve d’immodestie, on
doit reconnaître que la patiente construction à laquelle s’est livré le Conseil d’Etat
français tout au long du XXe siècle est à l’origine d’une créativité – il préfère parler
de «révélation» – remarquable.
Il faut rappeler le statut particulier du Conseil d’Etat qui en fait un des corps
les plus prestigieux et importants au sein des institutions publiques françaises.
Création de Napoléon, il n’apparaît dans la Constitution de l’an VIII (1799) que
comme conseiller du gouvernement, un rôle qu’il continue de jouer et qui lui donne
son originalité au sein des juridictions administratives suprêmes des autres pays.
La qualité et la neutralité des avis de ce corps d’experts du droit renforce leur
influence. Le champ de ses attributions consultatives n’a cessé de s’étendre
notamment à l’égard des textes européens. Depuis la réforme constitutionnelle de
2008, le Parlement peut le consulter sur des propositions de loi.
Le Conseil d’Etat est surtout connu comme le juge suprême du contentieux
administratif mais cette fonction ne lui a été attribuée qu’un siècle après sa
création, soit en 1872, lorsqu’il devint un juge autonome (jusqu’alors la justice était
«retenue» par le gouvernement). Le principe de séparation des autorités
administratives et judiciaires posé en 1790, manifestait la méfiance à l’égard des
juges et la confiance faite au gouvernement pour défendre l’intérêt général. En
Angleterre, la tradition est contraire : méfiance à l’égard du pouvoir exécutif et
confiance faite aux juges.
Il faudra encore attendre un siècle, avec les célèbres décisions du Conseil
constitutionnel de 1980 et 1987 pour que son rôle de juge soit constitutionnalisé :
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auparavant une simple loi aurait pu mettre fin à son existence alors que la protection
constitutionnelle de sa mission de conseiller était assurée depuis deux siècles.
Dès la consécration de son autonomie de juge les premiers «grands arrêts»
seront rendus. C’est, l’«âge d’or» du droit administratif et de la promotion du
«service public à la française», concept généreux et aussi instrument stratégique
pour accroître son domaine de compétence aux dépens de celui du juge judiciaire.
Le Conseil d’Etat a toujours cherché à dépasser la dimension de technique
juridique et la spécificité des cas particuliers en construisant un ordre juridique
fondé sur de grandes lignes directrices et des principes mobilisateurs : l’une de ses
créations les plus remarquables demeure celle des «principes généraux du droit».
L’explosion des sources normatives. L’importance de la jurisprudence du
Conseil d’Etat parmi les sources du droit n’est plus aussi forte qu’auparavant. Les
sources du droit deviennent de plus en plus normatives. La France, comme la
plupart des pays, souffre d’une inflation législative et règlementaire croissante,
phénomène récurrent qui s’est accéléré ces dernières années (augmentation en 30
ans de 35% du nombre annuel de lois et de 25% de celui des décrets).
A cette croissance des textes s’ajoute la médiocrité de leur rédaction qui ne
parvient pas à échapper aux longueurs, complexités et obscurités, dérive qui pose
le problème de la sécurité juridique et de l’égal accès au droit. Les principes
d’accessibilité et d’intelligibilité du droit se sont vus reconnaître une valeur
constitutionnelle mais leur respect est difficilement assuré. Le rôle de censeur
vigilant joué par le Conseil d’Etat dans l’élaboration d’un droit réputé pour sa
qualité d’écriture s’affaiblit. Les projets de loi ou de décret que ses commissions
consultatives rendent clairs et cohérents perdent ensuite toute lisibilité à la suite
d’amendements parlementaires nombreux et désordonnés .
Au contentieux, la qualité rédactionnelle des décisions subit aussi les effets
de cette explosion textuelle. Le grand art des arrêts du Conseil d’Etat français était
leur esthétique : laconisme, sens de l’épure, art de la concision, du «mot»
soigneusement recherché (cf l’importance du «notamment»). Un «considérant» de
quelques lignes où l’essentiel était écrit avec force laissait ouvertes les évolutions
à venir. Désormais, les arrêts doivent tenir compte du foisonnement désordonné
des textes mis au service de moyens que les parties se font un plaisir de multiplier
et les décisions deviennent «bavardes», techniques. La globalisation des sources
du droit complique encore les choses.
II. La globalisation des sources du droit : le poids des sources conventionnelles
européennes
La supériorité des conventions internationales. Dans de nombreux pays le
phénomène de globalisation et de mondialisation affecte l’élaboration, le contenu
et la mise en œuvre des sources du droit.
La Constitution française de 1958 (art.55) dispose que les traités régulièrement
ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. La légalité
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internationale prend donc une place croissante au sein du droit administratif
français. Parmi les sources internationales de la légalité, le droit communautaire
(les 27 pays membres de l'Union européenne) et le droit européen (les 45 pays
membres du Conseil de l'Europe) occupent une place prédominante.
Qu’il s’agisse des traités originaires, des décisions jurisprudentielles de la
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) ou du «droit dérivé» :
règlements et directives, leur place au sein des sources du droit est prédominante :
80% dans certains domaines. Entré en résistance dans les premiers temps, à la
différence de la Cour de cassation plus rapide à se soumettre, le Conseil d’Etat, à la
suite du célèbre arrêt «Nicolo» est devenu exemplaire pour assurer le respect de cet
«ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne» : CE 23 décembre
2011, «Kondyrine» et exercer un efficace contrôle de conventionnalité.
Le contrôle de conventionnalité. Cette reconnaissance de la soumission de
la loi au traité a pour conséquence de donner au juge administratif un rôle majeur
dans le contrôle de la convenntionalité de la loi. Désormais, à l'occasion d'un
recours exercé contre un acte administratif, il devra contrôler la compatibilité de la
loi sur le fondement de laquelle cet acte a été édicté avec un engagement
international. Il recherchera notamment si la loi a bien respecté une directive ou un
règlement communautaire.
Cette mission est exercée par les juges ordinaires de l'ordre judiciaire privé
ou de l'ordre administratif car le Conseil constitutionnel, dans une décision de
1975, s'est refusé à la remplir, considérant que sa fonction se limite au contrôle de
constitutionnalité (respect par la loi de la constitution) et ne s'étend pas au contrôle
de conventionalité (respect par la loi d'une convention internationale).
La mission de veiller au respect des normes internationales revient donc au
juge administratif et judiciaire. Le juge administratif ne peut contrôler la
conformité de la loi à la Constitution ; mais il doit contrôler la conformité de la loi
aux conventions internationales afin d'en tirer les conséquences quant à la légalité
de l'acte administratif, Le contrôle de conventionnalité de la loi trouvera son
aboutissement avec l’arrêt 14 mai 2010, «Perreux» : possibilité de se prévaloir
d’une directive même non transposée. Il s'exerce aussi au regard de la Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH)
Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation jouent donc un rôle déterminant pour
rappeler au gouvernement et au Parlement leurs obligations à l'égard droit international
et communautaire. Et l'un de grands problèmes actuellement est de mettre de l'ordre
dans des conflits de normes inévitables puisque plusieurs planètes sont mises en orbite
dans cette galaxie. Il y a désormais trop de niveaux de textes, trop de prescripteurs et
trop de juges, il faut parvenir à l’harmonie dans ce chœur à plusieurs voix.
III. La constitutionnalisation du droit administratif
La Constitution, norme suprême. En France, alors que la solution ne va pas
de soi, la Constitution est estimée avoir une valeur supérieure aux conventions
internationales : CE 30 octobre 1998, «Sarran ».
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Norme suprême, la Constitution s'impose de manière immédiate aux
autorités administratives comme au législateur. En conséquence, s'il se refuse à
contrôler la conformité d'une loi à la Constitution, examen réservé au Conseil
constitutionnel, le juge administratif censure les actes administratifs pris en
méconnaissance d'une règle constitutionnelle dont il apprécie la portée.
La tardive reconnaissance d’un vrai contrôle de constitutionnalité. Créé par
la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel ne commence à jouer un rôle
important qu’en 1971 lorsqu’il se reconnaît compétent pour examiner la conformité
de la loi par rapport au Préambule de la Constitution c'est-à-dire par rapport aux
grands principes fondamentaux.
Le Préambule contient trois volets distincts: la Déclaration des droits de
l'homme de 1789 : les «droits à », le Préambule de la Constitution de 1946 sur les
droits économiques et sociaux, les «droits de» et la Charte de l'environnement
de 2005, les «droits pour». L’élargissement de la saisine du Conseil (par
60 parlementaires) renforcent son rôle mais le contrôle se limitait à une contrôle
a priori, avant l’adoption définitive de la loi.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC). L'article 61-1 nouveau,
issu de la révision constitutionnelle adoptée le 23 juillet 2008 (il s'agissait de la
24e révision du texte de 1958), introduit, enfin, un contrôle a posteriori qui
amplifie considérablement le rôle joué par le Conseil. On n’est pas allé jusqu’à
instaurer une exception d’illégalité mais la procédure originale permet d’établir une
collaboration entre les trois juridictions suprêmes.
Elle se déroule en trois temps. Le premier est celui des juridictions du
premier degré, juge administratif ou juge judiciaire qui, si elles sont saisies au fond
par un citoyen, doivent vérifier que «la question n'est pas dépourvue de caractère
sérieux». C'est un examen sans doute sommaire mais qui constitue un véritable
contrôle de constitutionnalité. C’est un premier «filtrage».
Cette prise de position peut être contestée devant la juridiction suprême de
l'ordre concerné: Cour de cassation ou Conseil d'Etat qui, seuls, ont compétence
pour renvoyer ou non l'affaire au Conseil constitutionnel en vérifiant que «la
disposition contestée soulève une question nouvelle ou soulève une difficulté
sérieuse». C’est le second «filtrage».
Et enfin, troisième temps, le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil
d'Etat (ou la Cour de cassation) se prononce sur la constitutionnalité de la
disposition législative. C'est un contrôle de conformité et non de simple
compatibilité. La loi n'est pas seulement écartée dans le litige, elle disparaît de
l'ordre juridique. Cette importante réforme s’est mise en place sans difficulté. En
mars 2013, après trois années de mise en application de la QPC, le Conseil
constitutionnel avait enregistré 1517 dossiers, soit 1203 dossiers de non renvoi et
314 dossiers de renvoi. 137 dossiers de renvoi provenaient du Conseil d’Etat et 177
de la Cour de cassation. Il a rendu 255 décisions : 53,8 % de conformité, 13,7% de
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conformité sous réserve, 16,4% de non-conformité totale et 6,1 % de non-lieux à
statuer. Le délai moyen de jugement est de 2 mois.
Les subtilités du «dialogue des juges». Durant longtemps, la jurisprudence
du Conseil d’Etat ne souffrait aucune «concurrence». Il n’en est plus ainsi et un
phénomène se constate désormais, la nécessité d’harmoniser les jurisprudences de
juridictions qui, si elles sont suprêmes, ne sont pas souveraines chacune d’entre
elle gardant sa liberté d’interprétation. Il y a autorité de la chose jugée mais pas de
la chose interprétée.
En France, la dualité Conseil d'Etat – Cour de cassation, s'accompagne
désormais d'une confrontation avec d'autres juridictions suprêmes, le Conseil
Constitutionnel d'une part et, d'autre part, les juges européens : Cour de justice des
communautés européennes (qui siège à Luxembourg) et Cour européenne des
droits de l'homme (qui siège à Strasbourg) ainsi que, de manière exceptionnelle, les
juridictions internationales.
L' «office du juge» étant d'assurer l'équité et la sécurité juridique, il doit
maîtriser les risques de divergences entre les jurisprudences. Mais ce «chœur à
plusieurs voix» peut devenir une force créatrice. Les situations de concurrence sont
stimulantes pour les progrès du droit, et avec le temps, les conflits juridiques, entre
des spécialistes généralement savants et courtois, s'apaisent et l'on parvient à une
harmonisation et à l'unification enrichie des apports des uns et des autres.
IV. Régulation et contrat : consensualisme et convivialisme
Le «tout contractuel». Le phénomène de contractualisation est un des aspects
les plus significatifs du post-modernisme juridique. Instrument du droit privé, le
contrat est devenu un instrument que le droit public s’est approprié. Ce libre
accord de volontés est présumé apte à régler harmonieusement les rapports
économiques, sociaux et politiques: contrat social de Rousseau, pacte fédératif de
Proudhon, économies concertées et partenariales. La bonne gouvernance se
détournerait des décisions autoritaires pour développer des relations consensuelles,
une adhésion volontaire née de la négociation. Elle choisirait, lorsque cela est
possible, le «faire faire» plutôt que le faire, ce qui favoriserait le «mieux faire »
sans verser dans le «laisser faire».
Le recours au contrat ne cesse de se développer dans les secteurs les plus
divers, certains traditionnels : marchés publics et délégation de SP, contrats
d'occupation du domaine public, contrats de recrutement des agents publics,
certains plus nouveaux : contrats dans les relations du travail, dans l'action
sanitaire, dans l'action sociale, dans le domaine économique et fiscal en matière
éducative et plus récemment en matière d’environnement.
Les contrats sont conclus le plus souvent entre l'administration et des
personnes privées mais ceux entre personnes publiques se sont aussi beaucoup
développés : contrats entre l'État et les collectivités territoriales (contrats de ville,
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contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, contrats de pays)
et contrats entre les collectivités territoriales, ce qui constitue un écheveau de
conventions parfois difficile à démêler.
De nos jours, le recours à la formule contractuelle est «à la mode». Le «tout
contrat» est perçu comme une manière consensuelle et partenariale d'administrer et
d'améliorer les relations avec les citoyens et entre les personnes publiques ellesmêmes. Les relations sont consenties plus que prescrites. Elles se nouent en
réseaux plus que de manière pyramidale. C'est une approche pluraliste et
consensuelle de l'action publique qui se manifeste par l'externalisation, la
régulation et la négociation.
Le contrat reste quand même une source subsidiaire du droit administratif et
il est exclu pour l'exercice des missions régaliennes où seuls des actes unilatéraux
sont concevables : exercice du pouvoir réglementaire, de la police administrative.
L’unilatéral ne peut être remplacé ou même complété par le bi ou multi-latéral.
Post-post modernisme – Convivialisme. A l’heure actuelle le postmodernisme semble avoir pris un coup de vieux et il stimulant de réfléchir à ce
qui pourrait devenir un post-post modernisme et un nouveau mode d’organisation
sociale. Le consensualisme s’épanouirait dans un convivialisme c'est-à-dire un
nouveau contrat social où la participation des citoyens, qui en s’engageant pour
tous s’engagent aussi pour eux-mêmes, sera plus effective.
Un nouveau principe légitimerait les sources du droit, celui de solidarité. Ici
et là de par le monde des économistes, des philosophes s’interrogent sur la
nécessité de rompre avec l’omniprésence de l’idéologie marchande afin de
promouvoir d’autres valeurs, sociales, humaines, culturelles. Ils mettent en cause
l’utilitarisme et le précepte radical selon lequel la «main invisible du marché»
(Adam Smith) suffit à tout. Des prix Nobel, tel Amartya Sen, cherchent d’autres
indicateurs de croissance que celui du PIB et l’on va jusqu’à étudier la gratuité
comme une richesse. Les juristes sont trop absents de ces débats qui les concernent
pourtant directement car c’est au droit d’offrir les nouveaux outils susceptibles de
faire progresser cette démarche conviviale. Des progrès sont d’ores et déjà
accomplis dans les textes mais leur mise en œuvre doit devenir plus effective. Il
s’agit de l’avènement d’une démocratie administrative participative.
V. La démocratie administrative participative
De l’administré au citoyen. Quelles procédures et quelles méthodes adopter
pour répondre aux exigences d'une "bonne administration"? Les réflexions se sont
longtemps focalisées sur l'administrateur et sa manière de se comporter et, au
siècle dernier, le modèle de Max Weber, fondé sur la rationalité, l'ordre et la
hiérarchie, paraîssait apte à répondre à ces préoccupations. La réflexion a pris ces
dernières années une toute autre dimension. Il ne s'agit plus seulement du
comportement des gestionnaires publics, il s'agit surtout du comportement des
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administrés. Il ne s'agit plus seulement de traiter de l'organisation des "bureaux"
mais de répondre à la revendication de la société civile qui réclame son droit à
prendre part à l'élaboration des décisions qui la concernent. Il s'agit encore d'un
objectif d'efficacité et d'une culture du résultat, mais à partir de méthodes et de
procédures transfigurées par une exigence supérieure, celle de la démocratie.
Et cette revendication des administrés à ne plus être seulement des objets de
l'action administratives mais des sujets à part entière, des citoyens, a pour
conséquence l'essor d'une forme originale de démocratie: la démocratie
participative, dite aussi démocratie délibérative – il y a peu de différences.
L’administration transparente. De grands progrès ont été réalisés en ce qui
concerne le droit des citoyens à obtenir, de l’administration – et sans avoir à les
demander – des informations sur les décisions qui les concernent. Les lois de juillet
1978 et 1979 viennent porter les premiers coups aux remparts de la forteresse
administrative et de sa tradition de secret: d'une part, la communication des
documents administratifs devient un droit qu'une autorité administrative
indépendante, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) se
charge de faire respecter, d'autre part la motivation de le plupart des actes de
l’administration est érigée en principe contrairement à l’ancien principe «pas de
motivation sans texte».
Le droit à la transparence et à l’information des citoyens est lancé, droit qui
ne cessera d’élargir ses frontières. (cf. articles 1er et 10 du Traité sur l'Union
européenne et, consécration suprême). Depuis 2005, ce droit est constitutionnalisé
à l’article 7 de la Charte de l’environnement: «Toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à
l’environnement détenues par les autorités publiques ».
Les conséquences du refus ou de l’insuffisance de l’information entraînent la
responsabilité pour faute de l’administration avec des conséquences financières
souvent très lourdes notamment dans les grands procès sur la sécurité
environnementale et sanitaire. Les nombreux procès en cours sur les conséquences
dramatiques de l'utilisation de l’amiante, matériau largement employé dans les
constructions publiques et privées, se fondent sur l'absence d'information sur des
risques graves pour la santé que des rapports scientifiques avaient révélés depuis
plusieurs années. La méconnaissance des principes de prévention et de précaution,
ici difficiles à distinguer, est sanctionnée.
L’administration concertative. Le second degré de la démocratie participative
est celui de la concertation c’est-à-dire l’organisation facultative ou obligatoire d'un
débat ouvert aux citoyens, avant la prise de décision. Le préalable en est
évidemment l’information: comment débattre utilement sans être auparavant
informé sur tous les aspects d'un projet? La concertation s'ouvre largement à la
société civile et dispose d'une grande liberté dans son organisation. Elle se
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distingue de la consultation qui est limitée à un groupe restreint d'experts, de
professionnels ou de groupements d'intérêts, et qui est institutionnalisée. Voir le
Rapport du Conseil d’Etat «Consulter autrement. Participer efficacement» La Doc.
Française 2012.
Les pratiques des institutions de l'Union européenne font une large place à la
concertation: Ainsi la Commission européenne est-elle tenue de soumettre ses
propositions à un large débat d'idées qui sont recensées dans un «Livre vert» et à
présenter les diverses options possibles qui sont présentées dans un «Livre blanc».
En France, certaines procédures font une large place à la concertation :
enquête publique dite «démocratisée» lorsqu’un projet risque de porter atteinte à
l’environnement, Commission nationale du débat public, qualifiée d’autorité
administrative indépendante, concertation obligatoire au sein des communes avant
toute opération d’aménagement.
Une procédure de concertation souvent citée en modèle est celle du vaste
débat destiné à l’adoption d’une Charte de l’environnement et de grandes lois
environnementales, lesquelles sont intervenues le 3 août 2009 (loi Grenelle I) et le
12 juillet 2010 (loi Grenelle II). Le débat s’est déroulé entre juillet et décembre
2007, il a consacré l’idée d’une «gouvernance à cinq»: Etat, collectivités
territoriales, entreprises, associations et organisations non gouvernementales. Les 5
collèges ont dialogué au sein de 6 groupes de travail thématiques, des forums,
discussions et négociations sur l’ensemble du territoire ont suivi et 34 comités ont
enfin été chargés de formaliser les propositions qui ont été soumises au Parlement.
On doit aussi faire référence à des procédures toutes nouvelles de
consultations dites «de consensus», «conférences de citoyens», associant un
échantillon représentatif de population et d’experts pour débatte sur des sujets
sensibles. Ce fut le cas, en 1998, pour les OGN, en 2006 pour les
nanotechnologies, en 2009 pour la révision des lois sur la bioéthique. Encore plus
novatrices sont les «conférences ouvertes» faisant intervenir les nouvelles
technologiques et leur rétroactivité: la loi du 17 mai 2011 portant simplification et
amélioration du droit a prévu que des conférences, organisées sur Internet peuvent
être substituées , si l'administration le décide, aux consultations obligatoires.
Le problème posé par les procédures de concertation est de savoir comment
faire en sorte que les observations et les conclusions de ces débats soient prises en
compte dans la décision à venir. C'est alors que l'on passe au degré supérieur avec
la procédure de participation.
L'administration participative. C’est, comme on l’a dit, le degré supérieur de
l’administration délibérative car on met en place des procédures permettant la prise
en compte effective par les autorités publiques des critiques et propositions faites au
cours de la concertation. Sa progression est lente mais les avancées, encore
modestes, sont prometteuses.
Le principe de la participation vient d’être constitutionnalisé dans l’article 7
de la Charte de l’environnement. Sans doute la formule reste très générale et
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limitée à l'environnement mais elle est sans ambigüité quant au droit dont dispose
chaque citoyen : «Toute personne a le droit…de participer à l’élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
Par ailleurs, un texte important qui ne concerne aussi que le droit de
l’environnement, décidément très porteur d’innovations, la Convention d’Aarhus,
signée le 25 juin 1998 au Danemark et qui porte sur «l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement» impose dans son article 7 la participation du public en ce qui
concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement et dans son
article 8 elle prévoit de promouvoir «la participation effective du public à un stade
approprié – et tant que les options sont encore ouvertes – durant la période
d’élaboration des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement
contraignantes». Des précisions ont été apportées par la loi du 12 juillet 2010.
Les progrès de la démocratie participative en France pourraient s'inspirer de
certains modèles étrangers : specialized agencies, notices and comments,
facilitators aux USA, études d'impact avec obligation de prendre en compte les
critiques et d'expliquer les choix au Canada, Conseils des sages en Suède.
Toutes les administrations du monde se trouvent aujourd'hui confrontées à la
nécessité de concilier deux mouvements contraires : la globalisation et la
mondialisation des problèmes d'une part, la multiplicité et la dispersion des centres
de pouvoirs et d'information d'autre part. Les vieux principes de verticalité et de
hiérarchie dans l'organisation des pouvoirs sont complétés par ceux d'horizontalité
et de réseaux. La pyramide de Kelsen est toujours debout mais, tel le géant
Gulliver, elle est enserrée dans une infinité de connexions complexes.
Le droit administratif français se trouve dans une phase de profonde
mutation. L’une des plus intéressantes est la nouvelle approche de l’engagement
civique qui met sur un pied d’égalité les droits et les devoirs. Promu citoyen,
l’administré s’il a de nouveaux droits a aussi de nouveaux devoirs : celui de
s'informer, celui de discuter, questionner, débattre, celui de participer. La «bonne
administration» exige certes de bons administrateurs mais aussi et surtout de bons
citoyens.

NOŢIUNEA DE BUN. ACCEPŢIUNI POSIBILE
Marilena ULIESCU∗

Résumé: Les biens sont susceptibles de multiples acceptions. La solution adoptée par le Code civil
roumain en vigueur affirme par lʹarticle 535 que les biens sont les choses corporels et incorporels.
On ne peut pas agréer cette thèse parce que les biens peuvent être des choses quand ils sont
matériels en tant que les biens incorporels sont des droits.
Mots clefs: choses, biens, corporels, incorporels, matériels, le code civil en vigueur

1. De esenţa reglementării dreptului de proprietate este precizarea obiectului
dreptului de proprietate şi anume bunurile (art. 553, 554 şi 555 din noul Cod civil).
Termenul „bunuri” răspunde unor accepţiuni diferite. Cuvântul „bunuri”
evocă ideea unei valori1 de care o persoană profită. Acest sens a fost reţinut şi în
ordinea europeană, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
În dreptul francez, o analiză mai precisă, relevă că termenul poate cunoaşte
două accepţiuni. Pe de o parte acesta desemnează lucrurile, obiectele materiale în
folosul omului, care au pentru el o utilitate şi o valoare şi în acest sens vorbim de
bunuri corporale.
Pe de altă parte, termenul desemnează drepturile care, ele însele, reprezintă
o valoare deoarece, acestea permit utilizarea lucrurilor sau obţinerea unor avantaje
de la alte persoane – caz în care vorbim de bunuri incorporale.
Noul Cod civil, art. 535 privind noţiunea de bunuri rezolvă, poate în mod
simplist, triunghiul lucruri, drepturi şi bunuri – care ar presupune o analiză subtilă
şi nuanţată a relaţiilor care se leagă între om şi lucru, afirmând că „sunt bunuri
lucrurile corporale şi necorporale care constituie obiectul unui drept patrimonial”.
Noţiunea de „bunuri” este legată de distincţia filosofică între a fi şi a avea,
această noţiune fiind, în linii mari, tributară categoriilor fundamentale aparţinând
dreptului roman şi menţinută de-a lungul secolelor.
1.1. Lucrurile
S-a pus întrebarea „Ce este un lucru”? Desigur această întrebare fundamentală
este foarte veche; or grecii secolului VII î.H. şi mai târziu Platon şi Socrate,
∗
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sesizează că această chestiune poate deruta spiritul deoarece cuvântul lucru are
sensuri multiple2. Demersul filosofic relevă, evident, că acest cuvânt „lucruri” este
înţeles mai mult în sens restrâns decât în sens larg. În sens restrâns lucru semnifică
ceea ce este sesizabil, ceeace este vizibil, ceeace poate fi purtat cu mâna, etc. În
sens larg „lucrul” semnifică orice ansamblu de fapte care creează o situaţie, cu alte
cuvinte lucrurile care survin în „lume”, faptele, evenimentele 3, micile lucruri ale
vieţii, etc.
Aşadar, lucrurile corporale au o existenţă fizică opunându-se în acest fel
„lucrurilor incorporale”, care nu pot fi sesizate decât mental, iar această distincţie nu
poate duce decât la supunerea acestor două categorii la regimuri juridice diferenţiate.
Lucrurile necorporale nu sunt susceptibile, precum lucrurile corporale asupra
cărora pot fi exercitate prerogativele dreptului de proprietate (usus, fructus şi
abusus) însă problema se pune dacă asupra lor dreptul de proprietate se poate sau
nu să fie exercitat.
Unii autori4 consideră că dezbaterea nu poate fi purtată fără a face apel la
dreptul roman, amintind că Gaius propunea în Instituţiile sale o clasificare foarte
modernă. Mai degrabă decât să opună lucrurile mobile şi imobile, el distinge,
lucrurile corporale (res corporales) şi lucrurile necorporale (res incorporales). În
cea de a doua categorie Gaius include esenţial drepturile, în mod special servituţile.
Dar din această schemă, în mod surprinzător, lipseşte dreptul de proprietate.
Autorii clasici au explicat absenţa dreptului de proprietate deoarece acesta
era atât de puternic în Roma antică, încât se confunda cu chiar obiectul său.
Mai târziu, faţă de clasificarea lui Gaius, s-a susţinut că absenţa dreptului de
proprietate era cauzată de faptul că nu avea de ce să figureze, deoarece proprietatea
poartă atât asupra res corporales, cât şi asupra res incorporales.
Cu alte cuvinte, lucrurile corporale şi necorporale sunt pur şi simplu obiectul
dreptului de proprietate.
William Dross consideră că în ambele ipoteze se avansează ideea proprietăţii
drepturilor deoarece, pentru Gaius, lucrurile necorporale sunt drepturi.
În acest caz se pune problema admisibilităţii proprietăţii drepturilor. În
discursul său, W. Dross consideră că ne aflăm în faţa unei deficienţe teoretice, deoarece
altfel nu ar fi cu putinţă, în mod raţional, să fie confundat dreptul cu obiectul său5.
În această dezbatere, replica a fost dată de ideea că proprietatea nu a fost
menţionată în clasificarea romană privind lucrurile corporale şi necorporale, nu
fiindcă se confundă cu obiectul său corporal, ci fiindcă, exterioară distincţiei
corporal sau necorporal, proprietatea are ca obiect ambele categorii6.
2
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Confuzia lucruri incorporale şi drepturi este bine cunoscută. Doctrina clasică
nu mai contestă aproprierea lucrurilor necorporale ori lucrurile necorporale sunt
drepturi şi atunci se pune problema, pentru ce ele ar fi neapropriabile? Mobilele
necorporale fiind imateriale pot consista ca drepturi prin opoziţie cu lucrurile
materiale – adică cu mobilele corporale7.
Conceptual, „lucrurile” sunt un dat al sistemului juridic care determină
natura corporală sau necorporală a acestuia; drepturile sunt, dimpotrivă construite
chiar de sistem8.
Dezbaterile doctrinare privind drepturile şi lucrurile necorporale nu credem
că sunt încă încheiate. În opinia noastră, după cum am mai menţionat, lucrurile
necorporale sunt drepturi care, desigur, figurează ca atare (în special drepturi de
creanţă) în orice patrimoniu.
De altfel, în terminologia juridică general acceptată şi folosită „lucrul”, ca
primă accepţiune este un obiect material, care în domeniul dreptului este obiectul
dreptului, sau bun denumit, în special, lucru corporal (mobil sau imobil)9.
Remarcăm, de altfel, lipsa din Vocabularul juridic sus-menţionat al lui
Gerard Cornu, a accepţiunii de „choses incorporelles”.
1.1.1. Abordarea juridică: dreptul şi lucrurile
Dreptul nu este deloc indiferent la această distincţie dar nu poate de plano să
excludă din domeniul său toate „lucrurile” înţelese în sens larg, iar în acest sens am
putea cita dispoziţiile art.1376 din noul Cod civil privind răspunderea pentru
prejudiciile cauzate de lucruri care dispune că „Oricine este obligat să repare,
independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de „lucrul” aflat sub paza sa”.
Aşadar, cel care are paza lucrului şi, desigur, ne referim la paza juridică, este
răspunzător (este vorba de răspunderea civilă delictuală) pentru că acesta are paza
lucrului indiferent dacă lucrul este periculos sau nu. Aşadar, „lucrul” precedă
răspunderea, fiindcă el preexistă sau există în momentul producerii prejudiciului.
Trebuind să se pronunţe asupra noţiunii de lucru, jurisprudenţa franceză a
reţinut că, lucrul nu este numai bunul (ex. piatra tăiată) ci, adoptând concepţia
extensivă, că sunt, de asemenea, lucruri, lichidele, gazele, substanţele radioactive şi
chiar electricitatea (care poate fi furată)10etc..
1.1.2. În doctrina de specialitate discuţia asupra noţiunii de lucru este extinsă
şi la: mineral, vegetal, animal şi chiar la om, având în vedere desemnările cele mai
curente din viaţa cotidiană şi care ar putea fi abordate de domeniul dreptului11.
7

Pélissier, Possesion et meubles incorporels, Dalloz, 2001, nr. 293.
Libchaber, Rep. Dalloz.
9
G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2009, p. 154.
10
Trib.civ. Rouen, 8 nov. 1954. D.1956 /substanţele lichide. Trib. Civ. Marseille, 8 iunie
1950, Gaz.Pac. 1950, 2,137; TGI Paris, 27 feb. 1991, JCPD, 1992, 11, 21809 (imaginile televizate).
11
Francois Terré, Philippe Simmler, Droit Civil, Les biens, Editura Dalloz, Paris, 2002, p. 4.
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Fără a intra în detaliu putem menţiona:
– mineralul înţeles în sens restrâns sau larg este considerat ca o materie, în
sine, în măsură să procure resurse (legislaţia privind activitatea minieră şi
extractivă face asemenea referiri);
– vegetalul – are un rol esenţial din ce în ce mai diversificat în alimentaţie
(vezi O.G.M.), bioenergie, dreptul consumatorului, etc.;
– animalul – graţie unei ideologii aparţinând drepturilor omului s-a ajuns la
formularea solemnă a drepturilor animalului (declaraţiile UNESCO (1978) şi a
Consiliului Europei (1982) care au în vedere dacă nu neapărat dreptul la viaţă cel
puţin dreptul de a nu suporta durerile şi suferinţa fizică. Cu toate acestea, animalele
sunt considerate lucruri, admiţându-se totodată că nu sunt lucruri „ca celelalte”.
Această dezbatere a reînnoit reflecţiile privind spiritul şi sufletul ca efect al
dezvoltării ştiinţelor cognitive.
1.2. Omul. Atât filosofia cât şi religia au separat omul de animal. În măsura
posibilului, făcând abstracţie de filosofie şi religie, în măsura în care acest lucru
este cu putinţă, putem observa că au fost oameni transformaţi în servi sau sclavi, iar
acest lucru s-a perpetuat timp de milenii.
Spre exemplu, în Franţa, chiar sub imperiul Codului civil sclavii erau
totodată şi bunuri şi persoane12 (sclavia a fost abolită abia în 1848).
În România, iobăgia, care lega de pământul proprietarului pe iobag, nu s-a
ajuns la socotirea acestuia ca bun, deşi acesta devenea iobagul noului proprietar al
pământului dobândit pe orice cale. De altfel, ca şi în Franţa şi la noi în ţară,
revoluţia de la 1848 a marcat sfârşitul stării de iobăgie.
Reducerea omului prin formele de sclavie sau aservire a persistat lungă
vreme în numeroase state, fapt ce explică condamnarea internaţională a acestora
prin Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948, urmată, mai târziu, de
Convenţia Europeană privind Drepturile Omului, semnată şi ratificată şi de
România prin Legea nr. 30/1994.
În literatura privind această temă se vorbeşte de sclavia modernă, remarcată
în termeni de sclavie economică, ceea ce, susţin unii autori13, nu exclude vechea
sclavie care era concepută în termenii de atribute ale dreptului de proprietate şi ca o
constrângere economică. Această situaţie a determinat, destul de recent, o mişcare
constând într-o luptă liberatoare, în presă şi mai nou, o „mişcare” de natură
legislativă14.
1.2.1. Omul cu cele cinci simţuri (lăsând la o parte disputele seculare ale
filosofilor cu privire la inteligenţă şi sensibilitate) nu este indiferent dreptului cât
priveşte rolul fiecăruia dintre aceste simţuri. Astfel:
12
J. Carbonnier, Scolie sur le non-sujet de droit, L’esclavage sous le régim du Code civil, in
Flexible droit, 10e ed., 2001, p. 252.
13
V. Nola, Anton Loudres, Le chemin de Buenos Aires, 1927, Pécheurs de Perles, 1931.
14
L’esclavage en France aujourd’hui, rap. part d’information ASS.nat., no3439, 2 vol., 12
dec.2001 – Rappr. D. Blanchet, L’esclavage du crime contre l’humanité, RRJ, 1999-4, 1173 s.
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– vederea poate să evoce binele sau răul, benefice putând fi în termeni de
imagine, peisajul sau formele artistice iar un panou publicitar poate deveni o
tulburare de vecinătate;
– auzul, uneori mai mult decât văzul, nu este străin de tulburările de
vecinătate. În domeniul protecţiei mediului, zgomotul ce depăşeşte limitele legale
atrage sancţionarea autorului poluării sonore;
– gustul este, de asemenea, luat în consideraţie de regulile de drept, fiind
reglementată în materie contractuală, vânzarea pe gustate;
– mirosul, alături de văz şi auz, poate fi, de asemenea, luat în consideraţie în
cazul tulburărilor de vecinătate;
– pipăitul, poate mai mult decât celelalte simţuri, fiind în relaţie strânsă cu
dreptul mai cu osebire în materia bunurilor, prin acest simţ tactil fiind întregită
percepţia iar folosirea mâinilor este de esenţa transferului de proprietate în cazul
bunurilor mobile.
1.3. Drepturile
Precizare. Credem că înainte de a încerca unele clarificări cu privire la
drepturile subiective (patrimoniale ca elemente componente ale patrimoniului) nu
ar fi lipsit de interes, să ne permitem câteva precizări.
Astfel, o primă distincţie ar fi aceea privind dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv.
Dreptul obiectiv sintetic caracterizat fiind ansamblul de reguli de conduite
socialmente edictat şi sancţionat ce se impune membrilor societăţii (dreptul pozitiv)15.
Drepturile subiective. De regulă drepturile subiective se opun dreptului
obiectiv. Drepturile subiective desemnează diferite prerogative de care se poate
prevala individual o persoană sau un subiect de drept.
Aşadar, drepturile subiective sunt puteri de care dispune o persoană, în
conformitate cu dreptul obiectiv şi garantate de stat.
Diferitele drepturi subiective presupun clasificarea lor după mai multe criterii.
Clasificarea după caracterul patrimonial sau extrapatrimonial al drepturilor subiective,
nu interesează faţă de tema abordată, decât în ceea ce priveşte drepturile patrimoniale.
Dacă ar fi să abordăm clasificarea drepturilor subiective după obiectul lor,
acestea s-ar putea regrupa în drepturi ale personalităţii, drepturi reale sau drepturi
asupra lucrurilor, drepturi personale sau drepturi de creanţă şi drepturi intelectuale.
După unii autori16, drepturile reale ar putea fi subclasificate după natura lucrului care îl
au drept obiect în drepturi corporale (mobile sau imobile) şi drepturi incorporale.
Iată, deci, că doctrina înlocuieşte imposibilitatea existenţei bunurilor
incorporale cu drepturile incorporale. Astfel denumite, drepturile incorporale ne
permit să nu mai folosim, după opinia noastră, expresia de lucruri necorporale care
poate fi un nonsens.
15
16

G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2008, p. 332.
Ivaine Bouffelau-Lanere, Virginie Larrifau Terineire, Droit civil, Sirey, Paris, 2011, p. 51.
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Pentru a aborda drepturile subiective privind bunurile, este, credem, necesar,
recursul la noţiunea de patrimoniu şi la aceea de bunuri.
Foarte sintetic, drepturile asupra bunurilor ne conduc în mod necesar la
dreptul de proprietate privind un bun corporal, drept care este cel mai complet
asupra unui „lucru”, fără a exclude alte drepturi reale.
Prin opoziţie bunurile necorporale nu pot fi lucruri, ci drepturi.
Dar, până la dreptul de proprietate ar trebui să avem în vedere patrimoniul şi
diferitele bunuri – drepturile reale, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.
Fără a ne mai opri asupra accepţiunii şi variabilităţii noţiunii de patrimoniu, care nu
priveşte numai dreptul privat şi care a cunoscut o dezvoltare atât în dreptul public,
cât şi în dreptul internaţional (patrimoniu comun al umanităţii – pentru a asigura un
echilibru între interesele contrarii privind resursele mării şi chiar ale atmosferei) ne
vom îndrepta atenţia asupra bunurilor.
O primă remarcă priveşte reglementarea din noul Cod civil, care la art. 542
face o precizare ce ni se pare a fi de natură să stabilească regulile aplicabile
drepturilor purtând asupra bunurilor. Astfel, se precizează că în lipsa unei prevederi
speciale, sunt supuse regulilor referitoare la bunurile mobile şi drepturile reale
asupra acestora.
La alineatul (2) al aceluiaşi articol se dispune că „celelalte drepturi patrimoniale
sunt supuse, în limitele prevăzute de lege, regulilor referitoare la bunurile mobile”.
În felul acesta regimul juridic privind drepturile patrimoniale asupra
bunurilor, este unitar cu privire la dreptul şi bunul respectiv şi diferit după cum
este vorba de un bun imobil sau mobil.
1.4. Bunurile
Termenul de bun poate fi înţeles ca desemnând lucrurile care sunt folosite de om
şi îi permit acestuia să îşi satisfacă nevoile ori să înţelegem drepturile existente asupra
lor, în folosul persoanelor fizice sau juridice (adică drepturile patrimoniale)17.
Diferitele categorii de bunuri cum ar fi distincţiile privind bunurile imobile şi
mobile, bunuri corporale şi bunuri incorporale conduc la semnificaţii şi consecinţe
juridice importante.
Distingerea diferitelor categorii de bunuri este interesantă şi mai ales
necesară nu numai sub aspectul naturii acestora, lucru absolut justificat, dar şi sub
aspectul regulilor juridice aplicabile diferitelor categorii de bunuri.
Astfel, am putea să ne referim la: regimul juridic al bunurilor faţă de
cerinţele legale privind publicitatea pentru opozabilitate faţă de terţi la categoriile
de acte juridice de dispoziţie, la competenţa instanţelor în caz de litigiu, etc.
Credem, totodată, că putem aminti şi faptul că distincţia fundamentală a
bunurilor în imobile şi mobile nu determină întotdeauna numai regimul juridic ale
acestora. În acest sens, am putea evoca reglementările speciale pentru păduri, surse
de energie cum sunt: petrolul, gazele, zăcămintele de cărbuni şi de metale, etc.
17

Fr. Terré, Rh. Simmler, op.cit., p.33.
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Tot asemenea, ne putem referi la soluri sau ape care nu au fost niciodată
tratate ca bunuri obişnuite al căror regim juridic să fie cel general, aceste bunuri
fiind supuse reglementărilor din legi speciale.
1.4.1. Bunurile corporale şi bunurile incorporale. Dorim să subliniem, odată cu
această clasificare, faptul că pot fi lucruri numai bunurile corporale care au o
materialitate. Aşadar, dispoziţiile art. 535 n.C.civ. care defineşte noţiunea de bunuri ca
fiind lucrurile corporale sau necorporale credem că sunt cel puţin discutabile deoarece
bunurile necorporale nu pot fi lucruri. Bunurile necorporale ne conduc inconturnabil la
obiective sau idei care nu pot fi pipăite18. Ele sunt percepute ca „drepturi” reprezentând
o valoare economică, ce figurează în patrimoniu.
Astfel, o primă categorie de bunuri necorporale sunt drepturile detaşate de
orice suport material, concretizate în valori economice ale unui obiect totalmente
imaterial şi care are asigurată circulaţia în plan economic.
Aşadar, un astfel de bun ar putea fi denumit un bun necorporal veritabil şi
care nu are ca obiect un lucru fizic19.
2. Drepturile reale în general
Doctrina juridică caracterizează dreptul real ca fiind acela care dă titularului
dreptului o putere directă şi imediată asupra unui lucru, putere care se exercită
direct fără intervenţia altei persoane. Cu alte cuvinte, în acest caz există două
elemente: titularul, subiect activ al dreptului şi lucrul, obiect al dreptului. Este
aşadar , un drept direct asupra lucrului (jus in re).
Binomul, în cazul distincţiei, are în vedere cealaltă categorie şi anume
dreptul de creanţă sau dreptul personal.
Dreptul de creanţă sau dreptul personal este acel drept pe care îl are o
persoană, numită creditor, de a cere executarea unei prestaţii de către o altă
persoană, denumită debitor. Acest drept comportă trei elemente: creditorul subiect
activ al dreptului, debitorul, subiect pasiv şi prestaţia, obiect al dreptului. Acest
drept denumit „de creanţă” în raport cu subiectul activ se numeşte obligaţie sau
datorie în raport cu subiectul pasiv.
Obligaţiile se divid în trei mari clase:
– obligaţia de a da – ceeace înseamnă transferarea unui drept real (jus în rem);
– obligaţia de a face prin care debitorul se obligă la o prestaţie;
– obligaţia de a nu face, caz în care debitorul se obligă de a se abţine de la
exercitarea unui drept.
Comparaţia între dreptul real şi dreptul de creanţă a condus doctrina clasică
la trei principale diferenţieri:
a) Dreptul real se exercită direct asupra lucrului, este absolut, fiind opozabil
tuturor persoanelor (erga omnes) care trebuie să respecte dreptul titularului.
18

Saisir au corp (în fr.)
Spre exemplu, dreptul de proprietate literară, artistică, fondul de comerţ sau acţiunile
societare sunt complet lipsite de orice materialitate.
19
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Dreptul de creanţă (personal) este relativ, titularul putând cere executarea
prestaţiei numai debitorului, ca obiect al dreptului său;
b) Dreptul real comportă dreptul de urmărire, titularul dreptului real poate
urmări, în mâna oricui s-ar afla, lucrul care îi aparţine sau care este grevat de un
drept în favoarea sa.
Dimpotrivă, dreptul personal nu presupune un drept de urmărire, creditorul
neavând decât un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.
c) Dreptul real presupune dreptul de preferinţă, fapt ce nu caracterizează
dreptul de creanţă.
Importanţa distingerii dreptului real de dreptul personal a constituit o
preocupare a doctrinei pornind de la teoria clasică. Astfel, pentru unii autori,
dreptul personal ne conduce de fapt, la dreptul real iar pentru alţii, dimpotrivă,
dreptul real nu este decât o varietate a dreptului personal20. Între argumentele aduse
se evocă faptul că nu poate exista un raport juridic între un lucru şi o persoană,
aceasta fiind numai între persoane şi că pretinsul titular al dreptului real este de fapt
un creditor faţă de toate celelalte persoane care au o obligaţie negativă pasivă
universală. „Dreptul real şi dreptul personal fiind deci de aceeaşi natură; singura
diferenţă constă în întinderea dreptului: într-un caz el leagă toate persoanele, în
celălalt caz numai persoane determinate”21.
Faţă de aceste opinii doctrinare se pot face, desigur şi unele remarci.
În acest sens, putem exemplifica:
– pot exista raporturi juridice între persoane şi lucruri în sensul că ele pot fi
obiect al dreptului, fără ca acesta să poată fi ţinut de o obligaţie. Lucrul nu poate fi,
desigur, subiect pasiv sau activ de drepturi sau obligaţii;
– cât priveşte obligaţia pasivă universală, aceasta nu poate, credem, figura în
patrimoniile tuturor persoanelor pentru a da satisfacţie dreptului real.
Alte asemenea obiecţii au mai fost aduse dar nu ne propunem aprofundarea
acestora.

20

Fr. Ferré, Ph. Simmler, op. cit., p. 54.
M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 1er ed.; Midras, Le droit réel considéré comme
une obligation passive universelle, Thèse, Paris, 1900.
21

DESPRE FELURILE MOŞTENIRII ŞI DESPRE ACTELE JURIDICE
CU IMPACT ASUPRA DEVOLUŢIUNII SUCCESORALE
Bogdan PĂTRAŞCU∗

Abstract. The author makes some considerations on the types of inheritance and of the
relation between the legal inheritance and the testamentary inheritance. He also presents features of
some legal documents that have relevance on determining the heirs of a deceased person.
Key words: legal inheritance, will, disinheritance document, act of forgiveness the unworthy,
declaration of non-acceptance of inheritance.

1. Ceea ce ne-am propus cu acest prilej este să punem în evidenţă unele
aspecte privind noţiunea de moştenire, felurile devoluţiunii succesorale şi relaţia
dintre moştenirea legală şi cea testamentară. În acest context, vom sublinia câteva
particularităţi ale transmisiunii succesorale şi vom caracteriza de asemenea unele
acte juridice, aşa cum sunt ele reglementate de noul Cod civil, acte care determină
natura ori cel puţin influenţează configuraţia devoluţiunii succesorale.
2. Potrivit art. 953 C. civ. „Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei
persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă”. Trebuie
observat că această definiţie legală are în vedere doar moştenirea în sensul său de
transmisiune succesorală. Nu este reţinută în definiţie şi accepţiunea moştenirii de
patrimoniu transmis, de lăsământ succesoral1. Ori, ambele semnificaţii au relevanţă
pentru dreptul succesoral şi apreciem că legiuitorul ar fi trebuit să le cuprindă în
textul care defineşte moştenirea.
Accepţiunea moştenirii de patrimoniu succesoral ar putea fi, de pildă, una
din explicaţiile formulării art. 46 din Constituţie, potrivit căruia „Dreptul la
moştenire este garantat” (subl. ns., B.P.). Textul constituţional, vorbind despre
dreptul la moştenire şi nu de moştenire, pare să fi avut în vedere masa succesorală,
averea ce a aparţinut celui acum decedat şi nu sensul consemnat în art. 953 C. civ.,
de transmisiune succesorală.
∗
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1
Accepţiune avută în vedere de doctrină (a se vedea de pildă, L. Stănciulescu, Curs de drept
civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 16).
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Nu este apoi lipsită de interes nici relaţia dintre transmisiunea moştenirii şi
devoluţiunea succesorală. În timp ce transmisiunea succesorală are loc la data
deschiderii moştenirii şi este determinată exclusiv de faptul juridic al morţii,
devoluţiunea succesorală înseamnă determinarea moştenitorilor lui de cujus. Acest
demers presupune o apreciere care la rândul său depinde de datele concrete ale
fiecărei speţe şi care trebuie să ţină seamă de mai mulţi factori, printre aceştia
numărându-se şi unii subiectivi, de conduită a succesibililor, de pildă de felul în
care aceştia îşi exercită dreptul de opţiune succesorală. Urmare considerării tuturor
acestor elemente se poate determina către cine anume a operat transmisiunea
patrimoniului defunctului, care sunt, altfel spus, dobânditorii efectivi ai moştenirii.
Opţiunea succesorală – trebuie subliniat în acest context – mai exact
conduita succesibilului în sensul acceptării moştenirii, nu poate fi calificată drept
condiţie pentru a moşteni.
Explicaţiile sunt cel puţin două. Mai întâi că îndeplinirea ori nu a celor mai
multe dintre cerinţele pentru a moşteni se face în funcţie de data deschiderii
succesiunii. De altfel, în doctrină, se şi reţine acest aspect atunci când sunt
prezentate elementele de interes juridic ale cunoaşterii datei deschiderii moştenirii2.
Or, cât priveşte termenul de opţiune succesorală de un an, acesta abia începe să
curgă la momentul morţii celui care lasă moştenirea. Prin urmare, un act de
acceptare făcut în exercitarea dreptului de opţiune nu poate avea decât o dată
ulterioară aceleia a deschiderii moştenirii.
Apoi, actul de opţiune succesorală este unul declarativ, nu naşte, nici nu
transmite vreun drept ci doar precizează şi consolidează unul preexistent. Aceste
trăsături ale actului declarativ sunt pe deplin verificate în cazul acceptării
moştenirii. În adevăr, consolidându-şi dreptul de proprietate dobândit încă de la
data deschiderii moştenirii, când a operat transmisiunea succesorală, acceptantul îşi
însuşeşte în mod irevocabil titlul de moştenitor. În consecinţă, actul de acceptare nu
poate fi considerat o exigenţă a dobândirii moştenirii.
În continuarea înfăţişării procesului devoluţiunii succesorale, arătăm că
trebuie observat izvorul vocaţiei succesorale: legea sau actul de ultimă voinţă al
celui decedat, testamentul; în funcţie de acest izvor, moştenirea va fi legală sau
testamentară. Cele două feluri de moştenire pot coexista în măsura în care legatul
ori legatele cuprinse în testament nu au ca obiect întreaga masă succesorală.
Câtimea din moştenire de care nu s-a dispus prin act juridic mortis causa va fi
culeasă de moştenitorii legali, ordinea venirii acestora la succesiune determinânduse prin aplicarea principiilor generale ale devoluţiunii legale a moştenirii, cu
observarea, desigur, şi a excepţiilor de la aceste principii. Uneori cele două feluri
de moştenire coexistă, chiar dacă prin testament s-a dispus de întreaga avere, dar
legatul universal este supus reducţiunii pentru că există moştenitori rezervatari care
2

A se vedea, de exemplu, V. Stoica, L. Dragu, Moştenirea legală în noul Cod civil, Editura
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vor şi pot veni la succesiune, aşa încât de la partea acesteia care se numeşte rezervă
succesorală nu pot fi îndepărtaţi.
Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară poate fi întâlnită nu doar în
situaţia în care moştenitorii legali sunt alţii decât legatarii, ci chiar în cazul în care
însuşi moştenitorul legal cumulează şi calitatea de legatar3. Trebuie arătat că, în
mod explicit, noul Cod civil, în art.1102 alin.(1), recunoaşte celui care are o vocaţie
multiplă la moştenire câte un drept de opţiune distinct pentru fiecare dintre
vocaţiile concurente. În măsura în care acest succesibil optează diferit, în sensul de
pildă că-şi însuşeşte calitatea de moştenitor legal dar renunţă la cea de legatar, în
opinia noastră nu suntem în prezenţa unei veritabile excepţii de la caracterul
indivizibil al actului de opţiune, nu este contrazis principiul nemo pro parte heres4.
Aceasta pentru că sunt în prezenţă două drepturi de opţiune aşa încât prin fiecare
act de opţiune se valorifică, se exercită câte un drept distinct. Excepţie de la
indivizibilitatea opţiunii ar fi existat dacă, în exercitarea aceluiaşi drept, s-ar fi
optat diferit: s-ar fi însuşit o parte a moştenirii şi s-ar fi renunţat la cealaltă parte5.
3

Problema unui posibil cumul de calităţi succesorale, de astă dată exclusiv în cadrul
moştenirii legale, este pusă de prevederile art. 274 alin.(2) C.civ., potrivit cărora „Pentru motive
temeinice, căsătoria între rude în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de
tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea
pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens”.
Pot fi cumulate, în această ipoteză, ambele vocaţii succesorale? Altfel spus, poate culege din
moştenire soţul supravieţuitor cât îi permite legea în această calitate iar în plus să primească şi cât i se
cuvine ca rudă a soţului decedat?
Răspunsul ar părea că este negativ dacă avem în vedere dispoziţiile art.955 alin.(2) C.civ.
care permit cumulul moştenirii legale cu cea testamentară (chiar în persoana aceluiaşi moştenitor, cu
toate că textul nu o prevede explicit dar, într-o interpretare logică, concluzia este neîndoielnică). S-ar
putea astfel susţine că, de vreme ce legea nu vorbeşte de cumulul unor calităţi succesorale înlăuntrul
aceluiaşi tip de devoluţiune, un asemenea cumul nu este permis. Pe de altă parte iată ce prevede
art.1102 alin.(1) C.civ.: „Moştenitorul care, în baza legii sau a testamentului, cumulează mai multe
vocaţii la moştenire, are, pentru fiecare dintre ele un drept de opţiune distinct”.
Trebuie observat că ultimul text de lege citat vorbeşte de mai multe vocaţii succesorale şi nu
doar de două cum ar rezulta din considerarea numai a felurilor moştenirii: legală şi testamentară. În
aceeaşi ordine de idei este de remarcat şi titlul indicativ al art.1102 C.civ.: „Vocaţia multiplă la
moştenire”. Aşa fiind, înseamnă că legiuitorul recunoaşte câte un drept distinct de opţiune pentru
fiecare calitate succesorală, fie că sunt în prezenţă ambele feluri de moştenire, fie că ar exista calităţi
succesorale deosebite înlăuntrul aceluiaşi tip de succesiune. În această linie de gândire, un cumul al
calităţii de soţ supravieţuitor cu aceea de rudă a soţului defunct apare ca posibil după cum la fel este,
de pildă, cumulul calităţii de legatar cu titlu universal cu aceea de legatar cu titlu particular. Pentru
fiecare dintre aceste temeiuri de a succede se poate, credem, susţine existenţa unui drept de opţiune de
sine stătător. Prin urmare, n-ar putea fi invocată nici nesocotirea caracterului indivizibil al actului de
opţiune succesorală căci sunt în prezenţă mai multe asemenea acte, fiecare având un singur sens:
acceptare sau renunţare.
4
În acelaşi sens, a se vedea I. Genoiu, Dreptul la moştenire în noul Cod civil, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2012, p. 344–345.
5
S-ar fi acceptat, de exemplu, activul succesoral şi s-ar fi renunţat la pasiv ori s-ar fi acceptat
bunurile mobile din moştenire, renunţându-se la imobile.
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Apoi, în cazul discutat este vorba de o alegere dar care nu priveşte direct
patrimoniul succesoral ci calitatea în care succesibilul să acceadă la acest patrimoniu.
Ori, opţiunea succesorală propriu-zisă este aceea care se face în mod direct asupra
masei succesorale. Alegând însă, spre exemplu, să vină la moştenire ca moştenitor
legal şi nu ca legatar, succesorul în cauză va culege tot ceea ce-i va permite temeiul
succesoral ales; va lua chiar întreaga moştenire dacă este singurul moştenitor preferat
ori în situaţia în care coerezii săi sunt renunţători. Aşa fiind, nu poate fi vorba, în
exemplul dat, de o excepţie de la caracterul indivizibil al actului de opţiune.
În sfârşit, cu privire la relaţia dintre transmisiunea moştenirii şi devoluţiunea
succesorală subliniem şi faptul că, spre deosebire de transmisiunile de drepturi între vii
(de pildă prin contracte), unde încă din momentul naşterii raportului juridic se cunosc
atât transmiţătorii cât şi dobânditorii, în cazul transmiterii moştenirii, dobânditorii, la
data morţii lui de cujus, pot fi doar aproximaţi. Aceştia sunt succesibilii, adică, potrivit
definiţiei date de art. 1100 alin.(2) C.civ., persoanele care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege pentru a moşteni, dar care nu şi-au exercitat încă dreptul de opţiune
succesorală. Am arătat că, numai după ce succesibilii în discuţie vor fi optat, se vor
putea determina cu exactitate dobânditorii moştenirii, altfel spus, beneficiarii definitivi
ai transmisiunii succesorale. Este, de altfel, şi momentul în care se încheie procesul
devoluţiunii moştenirii.
3. Codul civil în vigoare enumeră, în art.557 alin.(1), printre modurile de
dobândire a dreptului de proprietate, moştenirea legală sau testamentară. Trebuie
remarcat că există diferenţă de formulare faţă de Codul civil de la 1864 unde erau
reţinute moştenirea şi legatul drept moduri de dobândire a proprietăţii. Este de
înţeles că era vizată moştenirea legală câtă vreme termenul moştenire era alăturat
legatului. Noutatea constă aşadar în înlocuirea legatului cu moştenirea testamentară.
Câteva distincţii ni se par utile.
Este fără dubiu că legatul reprezintă actul juridic translativ de proprietate.
Pare că reţinerea sa ca mod de dobândire a proprietăţii în vechiul Cod civil era
întru totul îndreptăţită. Trebuie însă subliniat că legatul nu poate exista în mod
valabil decât cuprins în testament. Dependenţa legatului de testament este absolută.
Aşa fiind, actul juridic translativ de proprietate şi a cărui existenţă este de sine
stătătoare îl reprezintă testamentul şi nu legatul pe care acesta îl conţine. Iată că
acest din urmă act juridic pare mai potrivit a fi considerat modul prin care, urmare
voinţei celui care lasă moştenirea, se dobândeşte dreptul de proprietate. Concluzia
era însă, socotim, fără fisură numai în considerarea definiţiei dată testamentului de
art.802 din vechiul Cod civil, definiţie criticată însă tocmai pentru că reducea
testamentul la legat şi, într-o interpretare literală, nu permitea existenţa în testament
şi a altor acte juridice, fie alături de legate fie în lipsa legatelor. Încă sub
reglementarea vechiului Cod civil atât doctrina cât şi practica judecătorească au
interpretat extensiv textul art.802 şi au considerat că tot testament este şi acel act
juridic mortis causa care, chiar dacă nu dispune asupra averii, conţine alte
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manifestări de voinţă, alte acte juridice ale celui acum decedat. Noul Cod civil, în
art. 1035, reţine expres această ultimă accepţiune, mai mult, enumeră, cu titlu de
exemplu, câteva din actele juridice, altele decât legatele, pe care testamentul le
poate cuprinde. Sunt astfel menţionate: „dispoziţii referitoare la partaj, revocarea
dispoziţiilor testamentare anterioare, dezmoştenirea, numirea de executori
testamentari...”. În această viziune largă privind conţinutul testamentului, reţinerea
acestui act juridic în noul Cod civil ca mod de dobândire a proprietăţii ar fi
prezentat dezavantajul inexactităţii. Aceasta deoarece testamentele ce nu cuprind
legate nu pot fi calificate ca translative de proprietate. Iată de ce, în opinia noastră,
faptul că legiuitorul s-a oprit asupra moştenirii testamentare este de apreciat. În
adevăr, procedând astfel, sunt considerate indirect doar testamentele cu legate căci
în cazul unui testament ce conţine alte acte juridice, moştenirea este legală şi nu
testamentară. Singura consecinţă, sub aspect terminologic, este aceea că o astfel de
moştenire legală nu mai poate fi numită ab intestat căci testament există chiar dacă
în cuprinsul său nu se regăsesc legate.
O ultimă observaţie avem a mai face în această ordine de idei. Faptul că
art.557 C.civ., face vorbire de moştenirea legală sau testamentară nu trebuie
interpretat în sensul că prezenţa oricăruia dintre cele două feluri de moştenire îl
exclude pe celălalt. Am văzut deja că moştenirea legală poate coexista cu cea
testamentară, devoluţiunea succesorală fiind în acest caz determinată atât de lege
cât şi de actul de ultimă voinţă al celui acum decedat.
4. Ultima parte a demersului nostru o consacrăm, aşa cum am arătat,
prezentării unor trăsături pe care le au câteva acte juridice reglementate de noul
Cod civil, cu impact asupra felului devoluţiunii succesorale sau cel puţin asupra
fizionomiei fiecăruia din cele două tipuri de devoluţiune a moştenirii.
Nu ne vom opri asupra legatelor căci în această privinţă există suficiente
preocupări ale literaturii juridice. Vom sublinia încă o dată numai faptul că în
absenţa legatelor nu poate exista moştenire testamentară, determinarea
moştenitorilor urmând a se face potrivit legii. Dacă testamentul fără legate nu poate
schimba tipul devoluţiunii succesorale, aceasta rămânând legală, socotim important
să precizăm că fizionomia moştenirii legale poate fi influenţată de actele cuprinse
într-un testament, chiar dacă prin acestea nu se dispune de averea succesorală, chiar
dacă, aşadar, nu este vorba de legate.
Iată de pildă un act de dezmoştenire, act numit, căci în prezent
dezmoştenirea are o reglementare proprie (art.1074–1075 C.civ.). Existenţa acestui
act va aduce prefaceri înlăuntrul aceluiaşi fel de devoluţiune – cea legală. Dacă, de
pildă, în urma defunctului rămân fratele şi vărul acestuia iar prin testament fratele
este dezmoştenit, moştenirea va fi culeasă de văr, dacă dezmoştenirea este totală şi
de văr alături de frate, dacă acesta din urmă a fost dezmoştenit doar în parte.
Mutaţiile în ordinea succesorală sunt evidente, căci în lipsa actului de dezmoştenire
cuprins în testament fratele moştenea tot cu excluderea vărului. Intervenind
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dezmoştenirea totală, soluţia este diametral opusă, iar exheredarea parţială face ca
doi moştenitori legali să vină împreună la succesiune deşi fac parte din clase
diferite de moştenitori. Prin actul cuprins în testament este astfel înlăturată
aplicarea principiului general al devoluţiunii succesorale legale potrivit căruia,
moştenitorii legali vin la succesiune în ordinea claselor.
Dacă singurii moştenitori ar fi – spre a lua un alt exemplu – fiul şi fratele
defunctului, iar prin testament s-ar fi intenţionat dezmoştenirea totală a fiului,
efectele actului de exheredare ar fi doar parţiale căci rezerva descendentului în
discuţie îl protejează nu doar împotriva liberalităţilor lui de cujus ci şi actelor sale de
dezmoştenire (o prevede expres art.1086 C.civ.). Cele două ipoteze imaginate sunt
asemănătoare. O diferenţă notabilă totuşi există. În primul caz, atunci când fratele a
venit la moştenire, aceasta s-a făcut cu acceptarea testatorului care l-a dezmoştenit
doar în parte. În a doua situaţie, prezenţa fiului în calitate de comoştenitor s-a făcut
fără voia testatorului, mai exact, împotriva voinţei acestuia căci exheredarea era
totală şi a produs doar în parte efecte urmare dispoziţiilor legale imperative care
reglementează rezerva succesorală. Ceea ce s-a întâmplat oricum este că prezenţa
dezmoştenirii directe (totale sau parţiale), ca act testamentar, a modificat substanţial,
dacă nu radical regulile devoluţiunii succesorale legale.
Am menţionat că avem în vedere dezmoştenirea directă căci, în opinia
noastră, aceasta este adevărata dezmoştenire, cea făcută prin act juridic cu natură şi
finalitate specifice. În acest context, trebuie observat că în art. 1074 alin.(2) C.civ.
se vorbeşte şi despre exheredarea indirectă „atunci când testatorul instituie unul sau
mai mulţi legatari”. Socotim nepotrivită nu atât denumirea de dezmoştenire
indirectă (căci aceasta a intrat în limbajul juridic) ci mai ales reglementarea sa întrunul din textele Codului civil care constituie sediul instituţiei exheredării. În cazul
dezmoştenirii indirecte este de fapt vorba despre cea rezultată în urma unuia sau a
mai multor legate prin care se dispune, în tot sau în parte, de averea succesorală.
Nu trebuie omis însă faptul că scopul legatelor – categorie de liberalităţi –
este intenţia de a gratifica şi nu îndepărtarea de la moştenire a unuia sau mai multor
succesori legali. Credem că legiuitorul ar fi trebuit să facă vorbire aici doar despre
o urmare, despre un efect al instituirii de legatari cu consecinţe asemănătoare
exheredării şi nu despre un fel de dezmoştenire. De altfel, în situaţia unei
dezmoşteniri indirecte nu mai suntem în prezenţa unui singur fel de moştenire (cea
legală), ci a unei ipoteze de cumul a moştenirii legale cu cea testamentară.
Un alt act juridic posibil de regăsit într-un testament este acela de
recunoaştere a unui copil (art. 416 alin.(1) C.civ.). Testamentul, şi cu acest
conţinut, influenţează semnificativ devoluţiunea moştenirii, chiar dacă aceasta
rămâne legală. Moştenirea va fi culeasă de copilul recunoscut, cu îndepărtarea
oricăror rude subsecvente, căci descendentul de gradul 1 aparţine primei clase
succesorale şi-i înlătură pe toţi succesorii mai îndepărtaţi6.
6
Avem în vedere aici rudele în grad succesibil nu şi pe soţul supravieţuitor. Acest din urmă
moştenitor legal nu face parte din nici o clasă succesorală dar vine în concurs cu moştenitorii fiecărei
clase. Aşadar, el nu înlătură dar nici nu este înlăturat de la moştenire de vreo rudă în grad succesibil a
lui de cujus. Este probabil de prisos a aminti şi că soţii nu sunt rude unul cu celălalt.
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Un act juridic cu totul nou reglementat de Codul civil în art. 961, de interes
pentru discuţia noastră, este acela de înlăturare a efectelor nedemnităţii succesorale,
să-l numim mai expresiv de iertare a nedemnului. În adevăr, cel care lasă
moştenirea poate înlătura efectele nedemnităţii, fie că aceasta este de drept, fie că
este judiciară, prin testament sau printr-un act autentic notarial.
Influenţa testamentului al cărui conţinut îl constituie actul de iertare a
nedemnului asupra devoluţiunii succesorale este, în adevăr, covârşitoare. Dacă, de
pildă, nedemnul este singurul moştenitor legal iar legatari nu există, lipsa actului de
iertare ar însemna ca moştenirea să fie vacantă şi să fie culeasă de unitatea
administrativ-teritorială sau de stat, după distincţiile Codului civil privind titularii
moştenirii vacante. În schimb, actul de iertare a nedemnului îi va permite acestuia să
acceadă la succesiune. Ceea ce poate apărea paradoxal în acest caz este că prezenţa
testamentului în configuraţia amintită îi redă calităţile succesorale moştenitorului
legal iertat pentru fapta sa şi astfel nesancţionat ca nedemn. Acest testament,
necuprinzând legate, va legitima prin urmare venirea la succesiune în temeiul legii.
În sfârşit, dacă o persoană nu are rude în grad succesibil şi nici soţ
supravieţuitor şi vrea să testeze în favoarea cuiva care se face vinovat de o faptă ce
întruneşte elementele unui caz de nedemnitate – fie de drept fie judiciară – legatul
singur, cuprins în testament nu-i va permite legatarului ce a comis amintita faptă să
vină la succesiune ca moştenitor testamentar. Aceasta deoarece nedemnitatea a
devenit, conform noului Cod civil şi spre deosebire de Codul civil anterior, condiţie
generală pentru a moşteni. Potrivit art. 960 alin.(1) C.civ. „Nedemnul este înlăturat
atât de la moştenirea legală cât şi de la cea testamentară”. Pentru ca legatul să
producă totuşi efecte în situaţia dată, trebuie să fie însoţit de un act de iertare a
legatarului nedemn. În această ipoteză, prin actul de iertare, moştenirea testamentară
este salvată şi nu cea legală.
Un alt act reglementat de Codul civil şi a cărui figură este în bună măsură
deosebită de restul actelor juridice, îl reprezintă declaraţia de neacceptare a
moştenirii. Potrivit art.1.111 C.civ., „Succesibilul care intenţionează să
îndeplinească un act ce poate avea semnificaţia acceptării moştenirii, dar care
doreşte ca prin aceasta să nu fie considerat acceptant, trebuie să dea în acest sens,
anterior îndeplinirii actului, o declaraţie autentică notarială”. Prin urmare, rostul
acestei declaraţii – manifestare de voinţă a succesibilului – este evitarea însuşirii,
printr-un act de acceptare tacită, a titlului de moştenitor. Succesibilul încheie actul,
acesta are în sine valoarea de acceptare tacită, dar declaraţia de neacceptare are ca
efect neînsuşirea titlului de moştenitor de către succesibilul în discuţie.
Specificul declaraţiei de neacceptare constă în imposibilitatea încadrării sale
în ipotezele consacrate ale definiţiei actului juridic civil. În mod curent, prin act
juridic se înţelege manifestarea de voinţă a subiectului de drept, făcută cu scopul de
a naşte, a modifica ori a stinge un raport juridic civil concret7. Declaraţia de
neacceptare însă nu naşte un raport juridic căci acesta este deja născut odată cu
7

A se vedea, de exemplu, G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, p.105.
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deschiderea moştenirii, nici nu-l modifică, ci dimpotrivă, este făcută ca să-l
prezerve, să-l lase neschimbat şi cu atât mai mult nu-l stinge căci succesibilul îşi
conservă dreptul de opţiune, putând în continuare să accepte ori să renunţe la
moştenire în restul termenului de 1 an prevăzut de art.1103 alin.(1) C.civ.
Efecte produce totuşi declaraţia de neacceptare dar nu dintre cele care sunt
enumerate îndeobşte în definiţia actului juridic. Pentru a cuprinde şi efectele actului
în discuţie în definiţie ar trebui ca aceasta să precizeze că printr-un act juridic se
naşte, se modifică ori, dimpotrivă, se împiedică modificarea, sau se stinge un raport
juridic civil concret. Căci, în adevăr, este împiedicată modificarea pe care
acceptarea tacită ar fi adus-o raportului juridic de drept succesoral. Modificare
constând de pildă în prefacerea acceptantului din succesibil în succesor, ca urmare
a exercitării dreptului subiectiv de opţiune succesorală. Consideraţiile făcute în cele
ce preced le socotim desigur, corecte. Cu toate acestea, nu credem necesară
receptarea situaţiei specifice a declaraţiei de neacceptare în definiţia actului juridic
civil. Aceasta deoarece o definiţie trebuie să reţină elementele caracterizante ale
instituţiei pe care o are în vedere. Ori, în cazul declaraţiei de neacceptare, vorbim
de o excepţie, de un element nespecific pentru celelalte acte juridice.
În fine, vom spune că declaraţia de neacceptare are consecinţe asupra
devoluţiunii succesorale în sensul că îi amână finalizarea căci împiedicând
acceptarea moştenirii, întârzie cunoaşterea celor care dobândesc irevocabil
moştenirea, confirmând în ceea ce-i priveşte, prin acceptare, transmisiunea
succesorală care a operat încă de la data morţii lui de cujus.

DREPTUL MUNCII – ÎNTRE DISOLUŢIE ŞI REINVENTARE
Raluca DIMITRIU∗

Abstract. Labour Law is dealing with a period of tremendous changes, which may even
jeopardise its legitimacy. The paper is proposing an exam of different causes which lead to
reconfiguring the labour law and to the occurrence of question marks regarding its efficiency. There
are presented different solutions provided in the European juridical literature (the excessive
extension of labour law, the absorption of labour law by the human rights movement, the
reincorporation of labour law in civil law) as well as the dangers of each of them.
There are laid down a couple of conclusions regarding the changing of labour law, as well as
the uncertain future of this branch of law.
Key words: employment contract, subordination, flexicurity, economical crisis

1. Preliminarii
Realitatea economică şi socială a prezentului seamănă foarte puţin cu cea
care a generat, în urmă cu mai bine de 100 de ani, necesitatea apariţiei dreptului
muncii, ca ramură de drept guvernând un tip aparte de contract – contractul de
muncă – nu în maniera echidistantă ce caracterizează dreptul civil, ci în chip
părtinitor, căutând astfel să compenseze normativ un dezechilibru contractual de
esenţă. În faţa noastră se prezintă astăzi o cu totul altă realitate economică şi
socială, astfel încât pare legitimă întrebarea: (mai) este dreptul muncii o reflexie a
acesteia? Au normele dreptului muncii vigoarea şi flexibilitatea de a se adapta unei
noi paradigme a muncii, sau întârzierea reglementării în raport cu realitatea
(obişnuită adesea în opera de legiferare) este de această dată fatală pentru însăşi
ramura de drept la care ne referim?
Cei mai mulţi autori socotesc că dreptul muncii se află la crepuscul şi, în
timp ce unii consideră că ar fi cu putinţă o „reinventare” a acestuia din temelii, alţii
nu acordă nici o şansă unei asemenea renaşteri („it is really over”1). Şi, într-adevăr,
dreptul muncii nu a apărut odată cu însuşi sistemul de drept, ci cu mult mai târziu
(abia la începutul secolului XX); poate că sunt motive pentru a se crede că nu va
dăinui veşnic.
∗
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2. Perioada de glorie a dreptului muncii
Dreptul tradiţional al muncii s-a construit pe fundamentul fordist al
raportului de muncă. Lucrătorul investeşte cea mai mare parte a vieţii sale adulte în
întreprindere, care devine un element al identităţii sale. El lucrează pe parcursul
unui program determinat, la sediul unităţii angajatoare, alături de colegii săi, cu
care constituie sindicate şi alte modalităţi de organizare, participând astfel la
negocierea colectivă, la greve şi acţiuni sociale. Acesta este contextul în care s-a
creat dreptul muncii, alcătuit din contractele colective de muncă astfel încheiate şi
din legislaţia standardelor minime, de protecţie a lucrătorului dezavantajat de
subordonarea în care se găseşte în raport cu angajatorul său.
Obiectivul dreptului muncii era, în funcţie de perspectiva politică şi
conceptuală propusă, pacea socială, egalitarismul social, justiţia socială, sau însăşi
democraţia. Într-adevăr, dreptul muncii a îndeplinit întotdeauna o funcţie
superioară celei de echilibrare a raportului contractual, mergând până la a fi un
regulator social.
Cele două afirmaţii: „munca nu este o marfă” 2 şi „părţile contractului de
muncă sunt inegale ca putere de negociere” se află la baza dreptul tradiţional al
muncii şi fundamentează din punct de vedere etic intervenţia legii în raporturile
private şi limitarea libertăţii contractuale a părţilor. Dreptul muncii este, prin
definiţie, un drept de protecţie3. După cum s-a spus4, între cel puternic şi cel slab,
cel bogat şi cel sărac, libertatea este cea care oprimă şi legea cea care
eliberează.... Acestea sunt circumstanţele în care, de altfel, a apărut şi s-a definit
dreptul muncii ca fiind un drept cu caracter compensatoriu, care nu îşi propune
numai reglementarea neutră a raporturilor dintre părţi, cu grijă faţă de protejarea
intereselor terţilor (aşa cum face legea civilă) ci şi protecţia, realizată prin norme
speciale, a aceleia dintre părţi care se găseşte într-o poziţie mai fragilă: lucrătorul.
Într-adevăr, munca nu este produsă în scopul vânzării – asemenea unei
mărfi – şi este în plus indisociabilă de salariat 5; deci obiectul contractului nu poate
fi separat de una dintre părţile lui.
În raporturile individuale, lucrătorul este dezavantajat de situaţia vulnerabilă
în care se află (de cele mai multe ori) faţă de angajator. Raportul de muncă a fost
2

Această teză a fost formulată în cadrul Declaraţiei de la Philadelphia a Organizaţiei
Internaţionale a Muncii (1944). Deşi adesea preluată ca atare, ca un postulat al dreptului muncii, se
consideră totuşi, în unele abordări, că „munca nu e marfă” nu este o afirmaţie bazată pe o realitate
empirică, ci e o afirmaţie normativă („munca nu ar trebui tratată ca o marfă”). A se vedea, B. Langille
Labour Law’s Theory of Justice, în „The Idea of Labour Law”, cit. supra, p.106.
3
După cum s-a arătat, dreptul muncii este un drept „partizan”, un drept „de inegalitate şi nu
de reciprocitate”. A se vedea, cu privire la misiunea dreptului muncii, Al. Ţiclea, Tratat de dreptul
muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 15–17 şi bibliografia citată de autor.
4
A. Monchabon, Cartea cetăţeanului, Editura Humanias, Bucureşti, 1991, p. 42.
5
După cum s-a arătat, aceasta este o consecinţă a faptului că munca nu este o marfă. Ea este
inseparabilă de persoana care o prestează, imposibil să fie înmagazinată, imposibil să fie sporită
cantitativ, determinată numeric şi relativ greu deplasabilă. A se vedea, I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic
şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 13.
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de aceea numit un „raport juridic cu deficit democratic”6, deficit pe care legea ar
urmări să îl corijeze. Ca urmare, apariţia dreptului muncii a adus cu sine o
particularitate semnificativă: posibilitatea lucrătorilor 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 angajator7.
Astăzi însă, multe dintre realităţile care au stat la edificiul dreptului muncii au o
altă configuraţie; după cum s-a spus8, trăim o anume „anxietate” ce însoţeşte părăsirea
terenului familiar al dreptului muncii, în care sunt cunoscuţi actorii (angajator – salariat)
şi este cunoscută acţiunea (negocierea contractului de muncă) şi se pătrunde în
necunoscut. În cele ce urmează vor exemplifica datele acestei schimbări.
3. Noi subiecte ale dreptului muncii
Rolul tradiţional al dreptului muncii constă în protecţia salariatului, ca parte
a contractului de muncă. Simplificând, putem spune că puterea sa de negociere este
diminuată de faptul că, prin încheierea acestui contract, el urmează să îşi asigure
mijloacele de existenţă, ceea ce face ca (de regulă) încheierea contractului să
constituie o miză mai importantă pentru salariat decât pentru angajator. În teoria
negocierii se spune că «BATNA» (the Best Alternative To a Negotiated Agreement
– cea mai bună alternativă la un acord negociat) este cea care determină cine
anume are forţa superioară la negocierea unui acord. Altfel spus, cel care s-ar găsi
într-o poziţie mai favorabilă, în eventualitatea în care negocierea ar eşua, este cel
mai puternic în desfăşurarea negocierii. Dimpotrivă, cel care „nu are de ales”,
găsindu-se într-o poziţie mai puţin favorabilă în caz de neîncheiere a contractului –
este cel mai slab în negociere. Adică, cel mai adesea, lucrătorul.
Dimpotrivă, lucrătorii independenţi, care încheie contracte civile cu
beneficiarii muncii lor, nu se găsesc în această poziţie dezavantajoasă. Ei negociază
pe poziţie de egalitate juridică în raport cu cealaltă parte, şi îşi menţin poziţia de
egalitate şi pe parcursul derulării contractului. Nu sunt subordonaţi juridic
beneficiarului muncii lor, nu pot fi sancţionaţi disciplinar de către acesta, ci îşi
asumă o simplă obligaţie de rezultat, a cărui neîndeplinire va atrage doar
sancţiunile tipice de drept civil (rezilierea contractului, despăgubiri etc.).
Aşadar, raportul juridic de interes pentru dreptul muncii se caracterizează
prin două elemente: dependenţa economică şi subordonarea. Prin analiza acestor
doi indicatori se pot identifica acele raporturi juridice care interesează dreptul
6
G. Davidov, Notes, debates and communications. The (changing?) idea of labour law, în
„International Labour Review”, vol. 136, nr. 3–4/2007, p. 318.
7
Pentru dezvoltări, a se vedea R. Dimitriu, O perspectivă asupra dreptului colectiv al muncii,
în „Revista Română de Dreptul Muncii” nr. 7/2010, p. 9–19.
8
B. Langille, op., cit., p. 108.
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muncii, adică acelea care justifică protecţia pe care acesta (prin derogare de la
normele de drept civil) este susceptibil a o acorda.
Asistăm însă la o modificare de fond din acest punct de vedere. Categorii tot
mai largi de lucrători independenţi se găsesc exact în aceeaşi poziţie de
vulnerabilitate ca şi salariaţii. Proliferează formele contractuale exterioare contractului
individual de muncă, iar criteriile de identificare a contractului de muncă sunt
adesea considerate depăşite9.
Uneori calificarea naturii raportului dintre părţi este în mod obiectiv ambiguă,
alteori este deliberat ascunsă 10 . Astfel se face că, în prezent, clasificarea
tradiţională a muncii în salariată, respectiv independentă să fi devenit insuficientă
şi rigidă11. Dintre lucrătorii care, fără a fi salariaţi, prezintă o nevoie de protecţie
similară cu a salariaţilor, sunt date ca exemple evidente agricultorii, lucrătorii
independenţi care au preluat activitatea unor salariaţi ca urmare a externalizării
activităţii sau chiar agenţii comerciali independenţi12.
Din punct de vedere teoretic, apariţia acestei categorii intermediare de
lucrători complică determinarea graniţelor dreptului muncii. Se tinde spre
eliminarea subordonării ca element de calificare în vederea accesului la protecţia
oferită de dreptul muncii13. Căci, într-adevăr, rolul dreptului muncii este acela de a
compensa un anume deficit democratic, întâlnit în cazul contractului de muncă.
Dar dacă şi alte contracte în temeiul cărora se prestează munca sunt astăzi
caracterizate prin deficit democratic în aceeaşi măsură ca şi contractul de muncă,
atunci care mai sunt graniţele dreptului muncii?
Există deja multe sisteme de drept în care dreptul muncii este considerat ca
ocupându-se şi de această categorie intermediară de lucrători, care sub aparenţa
9

Utilizarea unor criterii depăşite poate conduce la limitarea scopului dreptului muncii şi
absenţa protecţiei exact pentru cea mai vulnerabilă categorie de lucrători. Spre exemplu, unul dintre
criteriile socotite determinante în deosebirea salariatului de lucrătorul independent o constituie
proprietatea mijloacelor de producţie. Dacă aceasta aparţine beneficiarului muncii, este de presupus
că suntem în prezenţa unui contract de muncă; dacă aceasta aparţine celui care munceşte, este mai
probabil ca acesta să aibă calitatea unui lucrător independent. Dar dacă angajatorul vinde mijlocul de
producţie (spre exemplu, camionul, sau maşina de taxi) lucrătorului, care îl cumpără (uneori utilizând
chiar un credit acordat de către angajator), el devine doar în aparenţă lucrător independent, în timp ce
îşi menţine sau chiar îşi accentuează starea de subordonare care îl caracteriza ca salariat.
10
F. Roşioru, The changing concept of subordination, http://mta-pte.ajk.pte.hu/downloads/
felicia_rosioru.pdf, p. 19. În acest din urmă caz avem în vedere simulaţia prin deghizare. Consecinţa
constă fie în calificarea de către părţi a contractului încheiat drept contract civil, în pofida faptului că,
pe fond, raportul juridic respectă caracteristicile unui raport de muncă. Scopul unei astfel de deghizări
îl constituie atât prejudicierea terţilor (spre exemplu, a organelor fiscale), cât şi a părţii care prestează
munca şi care, nefiind recunoscută drept salariat, nu va putea beneficia de protecţia pe care legislaţia
muncii o asigură salariaţilor.
11
T. Ţiclea, Dependenţa economică şi dreptul muncii – probleme actuale şi perspective, în
„Revista Română de Dreptul Muncii” 2010, nr. 7, p. 71.
12
Idem, p. 72–74.
13
M. Freedland, From the Contract of Employment to the Personal Work Nexus, în
„Industrial law Journal” nr. 1/2006, p. 29.
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independenţei ascund de fapt o dependenţă economică ce îi face la fel de
vulnerabili ca nişte salariaţi („employee-like”). După Italia sau Germania, acum şi
în Spania se are în vedere, prin reglementări distincte, această categorie specială:
Trabajadores Autónomos Económicamente Dependenties.
Ca urmare, una dintre problemele identitare ale dreptului muncii o constituie
faptul că nu este (sau nu mai este) pe deplin clar care sunt subiectele de drept cu
privire la care cuprinde reglementări. Noţiunea de „lucrător” utilizată în dreptul
european, deliberat vagă pentru a acoperi categorii cât mai diverse de persoane care
se află în raporturi de muncă, este inutilizabilă în dreptul intern, care are nevoie de
concepte clare, definibile legal14. Dimpotrivă, conceptul de „salariat” (de astă dată
pe deplin clar) are însă dezavantajul de a fi neîncăpător, atât timp cât nu acoperă
decât persoanele care au încheiat (legal şi formal) un contract individual de muncă.
Determinarea categoriei de persoane care prestează munca şi care interesează
dreptul muncii se vădeşte astfel a fi fie vagă, fie limitativă.
Nici identificarea celeilalte părţi a raportului de muncă nu se poate face cu mai
puţine ezitări. Determinarea angajatorului este din ce în ce mai complicată astăzi, ca o
consecinţă a relocării (uneori transnaţionale) a întreprinderilor, a practicării controlul în
cascadă, a grupurilor de interese şi a modalităţilor triunghiulare de desfăşurare a
operaţiunilor juridice în temeiul cărora se prestează munca.
4. Criza economică
Dreptul muncii este influenţat într-o măsură mai mare ca celelalte ramuri de
drept de factorul economic. Mutaţiile intervenite în acest plan perturbă în mod
nemijlocit raporturile juridice reglementate de dreptul muncii, al cărui rol îl
constituie, de altfel, tocmai instaurarea păcii sociale chiar şi în condiţii dificile din
punct de vedere economic.
Provocările aduse de criza economică şi financiară sunt convergente, dar
reacţiile diferitelor legislaţii naţionale sunt divergente. În economiile de tip
„catching-up” (cum sunt cele ale noilor state membre), măsurile de austeritate au
fost încă şi mai mult resimţite în planul raporturilor de muncă, adesea criza fiind
utilizată drept alibi pentru reducerea standardelor de protecţie. Deşi nu există
dovezi empirice privind utilitatea reformelor legislaţiei muncii în statele membre
ale Uniunii Europene, protecţia oferită de dreptul muncii a fost larg percepută ca
fiind prea complicată, prea costisitoare şi prea împovărătoare 15 , astfel încât s-a
trecut la modificări legislative de amploare în cel puţin 4 domenii ale dreptului
14

Cu privire la conceptul de „lucrător”, a se vedea M. Gheorghe, Consideraţii privind
conceptul de lucrător şi angajator în normele internaţionale şi interne, Sesiunea de comunicări
ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, „Continuitate şi Discontinuitate
în Dreptul Român”, p. 434–443.
15
S. Clauwaert, I. Schömann, The crisis and national labour law reforms: a mapping exercise,
European Trade Union Institute, Working paper 2012, p. 16.
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muncii: timpul de muncă, contractele atipice, concedierile din motive economice şi
negocierea colectivă. Dintre cele 27 de statele membre, în 15 au intervenit
modificări ale legislaţiei muncii privind timpul de muncă şi orele suplimentare, în
21 de state au fost flexibilizate aranjamentele contractuale, în 14 state membre au
fost simplificate procedurile de concediere individuală sau colectivă, iar în 14
dintre statele membre a avut loc o descentralizare a negocierii colective 16 . În
Portugalia, România, Slovacia, Spania şi Ungaria modificările au cuprins toate cele
patru domenii simultan.
Dar criza a fost precedată sau însoţită şi de alte fenomene, cu impact asupra
raporturilor de muncă, anume: tehnologizarea, modificarea practicilor de management
al resurselor umane, modificările de natură demografică (îndeosebi îmbătrânirea forţei
de muncă), fenomenele migraţioniste. Fiecare dintre acestea şi-a pus amprenta într-un
anume fel asupra substanţei relaţiilor guvernate de dreptul muncii.
5. Flexicuritatea
Conceptul de flexicuritate a fost introdus mai întâi în teorie şi apoi chiar în
legislaţia multor sisteme europene de drept ca un concept de tip win-win,
combinând flexibilizarea pieţei muncii cu stimularea creării de noi locuri de
muncă17. Astăzi, deşi entuziasmul începutului s-a diminuat, conceptul însuşi ca şi
unele dintre modalităţile sale de aplicare continuă să adune numeroşi susţinători.
Paradigma flexicurităţii este construită din 4 componente distincte, care se
potenţează mutual: prevederi contractuale flexibile şi sigure, strategii de învăţare
pe tot parcursul vieţii, politici eficiente pe piaţa muncii cu scopul facilitării trecerii
de la un loc de muncă la altul, sisteme moderne de securitate socială, de natură a
asigura o susţinere financiară adecvată în perioadele de tranziţie de la un loc de
muncă la altul.
În plan teoretic conceptul de flexicuritate a fost germinat într-o perioadă fastă
din punct de vedere economic, dar aplicarea lui practică tinde a se realiza la noi
după declanşarea şi amplificarea crizei economice. Procesul de implementare a
flexicurităţii are loc într-un moment în care Uniunea Europeană în ansamblu se află
în căutare de modalităţi de evitare a crizei economice şi de amplificare a
competitivităţii, cu menţinerea nivelului de protecţie socială pe care „Modelul
16

Idem, p. 8–9.
Pentru o analiză a conceptului de „flexicuritate”, a se vedea, Al. Ţiclea, Flexicuritatea, un
concept actual, în „Revista Română de Dreptul Muncii” 2007, nr. 6, p. 9–23; I.T.Ştefănescu, Impactul
globalizării asupra dreptului muncii şi a dreptului securităţii sociale – perspectiva europeană, în
„Dreptul” 2008, nr. 4, p. 68–86; Al. Ţiclea, Noi discuţii privind flexecuritatea, în „Revista Română de
Dreptul Muncii”, 2008, nr. 1, p. 11–16; G. Busu, Reglementări naţionale privind flexicuritatea în
raporturile de muncă, în „Revista Română de Dreptul Muncii” 2011, nr. 5, p. 21–71; R. Dimitriu, O
schimbare de paradigmă în dreptul românesc al muncii: problema flexicurităţii, Sesiunea de
comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, „Continuitate şi
Discontinuitate în Dreptul Român”, p. 363–369, ş.a.
17
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Social European” îl presupune. Mai mult decât atât, în pofida susţinerii de care se
bucură încă la nivelul Uniunii Europene, conceptul de flexicuritate se confruntă cu
o opoziţie serioasă într-o serie de medii academice 18.
Cât priveşte legiuitorul român, acesta a optat în 2011 pentru „schimbarea
regulilor jocului”, în linia flexibilizării aranjamentelor contractuale, atât la nivel
individual cât şi colectiv. O modificare legislativă era de aşteptat. Însă, absenţa
unei analize conceptuale, anterior adoptării noilor reglementări, ca şi ezitările
legiuitorului român în înţelegerea dimensiunii sociale a flexicurităţii – aruncă o
lumină dezavantajoasă întregului demers. Flexibilizarea întreprinsă pare a avea
caracter de reacţie, fără o analiză pe termen lung a consecinţelor acesteia19.
Dar chiar dincolo de cadrul legislativ intern, am afirma că flexicuritatea se
numără printre factorii perturbatori ai dreptului muncii, care nu pot fi ignoraţi
atunci când realizăm un examen al agenţilor de schimbare a acestei ramuri de drept.
Într-adevăr, principalul efect al flexicurităţii l-a constituit reducerea dimensiunii
protective a dreptului muncii. Este flexicuritatea un concept util doar „pe vreme
bună”? Sau se poate dovedi folositor şi în perioadele de criză economică20? Şi, mai
mult decât atât, este flexicuritatea un concept integral onest, menit efectiv să
reconcilieze interese altminteri contrare, sau aceasta ascunde o anumită doză de
ipocrizie, prin aceea că slujeşte în fapt intereselor uneia singure dintre părţi, trecând
integral povara crizei economice pe umerii celeilalte?
Caracterul temporar al angajărilor (care afectează chiar şi salariaţii standard,
prin aceea că pilonul stabilităţii în muncă practic nu mai există, concedierile fiind,
în întreaga lume afectată de criză, cu mult simplificate) produce consecinţe şi
asupra substanţei însăşi a raportului de muncă. El nu mai este în aceeaşi măsură ca
până acum fundamentat pe fidelitate şi încredere (care nu mai are timp să se
creeze), iar identificarea dificilă a angajatorului (adesea firma este controlată de o
altă firmă) face ca o astfel de încredere să nici nu se poată naşte.
Implementarea conceptului de flexicuritate a avut şi efecte conceptuale; unul
dintre acestea l-a constituit apropierea dreptului muncii de dreptul securităţii
sociale. Fireşte, între cele două ramuri de drept au existat dintotdeauna corelaţii21,
dar flexicuritatea a pus în lumină un nou tip de interdependenţă. Aceasta deoarece
formarea profesională, măsurile active de combatere a şomajului şi simplificarea
trecerii de la un raport de muncă la altul au devenit obiective ce ţin atât de
derularea raportului de muncă însuşi, cât şi de perioada în care persoana se găseşte
în căutarea unui loc de muncă.
18

Jørgensen, H.‚ Danish «Flexicurity» in Crisis – Or Just Stress-tested by the Crisis?,
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011, p. 9.
19
Ne putem astfel întreba dacă implementarea conceptului flexicurităţii în România este oare
astăzi o decizie prea târzie faţă de declanşarea crizei economice, sau poate este prea timpurie, faţă de
nivelul românesc de dezvoltare a pieţei muncii?
20
Tangian, A., Not for Bad Weather: Flexicurity Challenged by the Crisis, ETUI Policy
Brief – European Economic and Employment Policy, Issue 3, Brussels: ETUI, 2010, p. 27.
21
A se vedea I.T. Ştefănescu, op. cit., p. 91–92; Al. Ţiclea, op. cit., p. 65–66.
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6. Contractele de muncă atipice
Apariţia contractelor de muncă atipice, tot mai îndepărtate de modelul tradiţional
pe care s-a construit dreptul muncii, este anterioară conceptului de flexicuritate, dar
fenomenul a fost amplificat semnificativ odată cu implementarea acestei noi doctrine.
Contractele pe durată determinată, cu munca la domiciliu, cu timp parţial, tele-munca,
munca prin agent de muncă temporară, munca on call şi nenumăratele varietăţi ale
acestora22 au devenit prevalente în raport cu contractul de muncă standard.
Ca reacţie, la nivel european au şi fost adoptate directive privind munca
atipică, tocmai în încercarea de a atrage această categorie de lucrători în sfera de
interes a dreptului muncii.
Astăzi, apar drept necesare reguli specifice aplicabile lucrătorilor atipici,
croite cu luarea în considerare a „vulnerabilităţii” lor. După cum s-a arătat 23 ,
lucrătorii atipici nu pot fi suficient protejaţi prin mijloace colective. Rata
sindicalizării lor e foarte mică şi e dificil pentru sindicate să integreze interesele lor
în strategii de negociere colectivă.
Adesea, salariatul care prestează munca în temeiul unui contract atipic are
mai greu posibilitatea integrării într-un colectiv, a organizării sindicale şi a
participării la negocierea colectivă, aceasta din urmă fiind cea care dă în fond forţă
revendicărilor salariaţilor. Raporturile de muncă tind în felul acesta să se
fragmenteze; angajatorul negociază individual cu fiecare salariat iar ceea ce rezultă
sunt nişte „contracte de nişă”, care pot corespunde într-adevăr intereselor
particulare ale fiecărui salariat, ca expresie a obiectivului de flexibilizare a
raporturilor de muncă, dar care îl pot priva de posibilitatea exercitării practice, nu
numai teoretice, a drepturilor colective.
În fapt, colectivizarea lucrătorilor atipici este chiar nerealistă; de aceea se
afirmă că legea ar trebui să fie modalitatea predilectă de reglementare a statutului
acestor categorii de lucrători (nu contractul colectiv de muncă)24.
De semnalat că proliferarea contractelor de muncă atipice are legătură nu numai
cu diversificarea nevoilor angajatorului şi abandonarea modelului fordist de prestare a
muncii, dar şi cu penetrarea puternică a femeilor pe piaţa muncii, acestea căutând
forme flexibile de îmbinare a activităţilor profesionale cu cele ale familiei. Indiferent
însă a cui va fi fost, istoriceşte, iniţiativa prestării muncii în aceste modalităţi noi, cert
este că abandonarea contractului standard atrage o serie de riscuri pentru salariat pe
care acesta poate nici nu le anticipează complet de la început.
Adesea, libertatea oferită de contractele atipice este iluzorie, cum se întâmplă
spre exemplu în cazul contractului de muncă la domiciliu 25 , în cazul căruia
22

A se vedea R. Dimitriu, Tendinţe de flexibilitate a raporturilor de muncă, în „Studii de
Drept Românesc”, 2008, nr. 1–2, p. 241–255.
23
M. Weiss, Re-Inventing Labour Law?, în „The Idea of Labour Law”, coord: G. Davidov,
B. Langille, p. 47.
24
Idem, p. 49.
25
F. Roşioru, op. cit., p. 6.
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timpului de muncă este dificil de stabilit. Ca urmare, salariatul sfârşeşte prin a avea
nu mai mult timp liber, ci mai puţin. Deşi legislaţia muncii, ce limitează durata
muncii şi reglementează regimul orelor suplimentare, îi este aplicabilă (acesta
având calitatea de salariat) totuşi urmărirea aplicării acestor norme este dificil sau
imposibil de realizat.
În sfârşit, trebuie observat că, atâta timp cât legiuitorul califică expres
raportul contractual în temeiul căruia se prestează munca drept „contract de
muncă”, chestiunea protecţiei lucrătorului ţine de modalitatea de aplicare a legii. În
cazul contractelor ambigue, care nu se circumscriu formal conceptului de „contract
de muncă” – problema dobândeşte caracter normativ.
7. Fenomenul de precarizare a muncii
Organizaţia Internaţională a Muncii defineşte conceptul de muncă precară
prin opoziţie cu munca decentă. Indiferent de forma contractuală pentru care s-a
optat, munca încetează să fie decentă atunci când nu permite lucrătorului asigurarea
existenţei în mod stabil şi durabil. În literatura juridică, munca precară este
definită26 ca fiind munca temporară, lipsită de securitatea muncii şi de protecţia
lucrătorului, remunerată la standarde care nu îi permit acestuia întreţinerea
gospodăriei. Munca precară este în general descrisă prin referire la factori cum ar fi
salariul mic, siguranţa scăzută a muncii, control limitat al condiţiilor de la locul de
muncă, protecţie redusă împotriva riscurilor care afectează sănătatea şi securitatea
la locul de muncă şi mai puţine şanse de pregătire profesională şi de a face
progrese în carieră27.
Problema muncii precare apare atunci când opţiunea pentru o anume formă
contractuală nu este liberă, din partea salariatului. Acesta este momentul în care
libertatea contractuală s-a consumat deja, lăsând loc unei vulnerabilităţi accentuate
a celui ce munceşte.
Dincolo de această abordare tradiţională, astăzi asistăm la un fenomen nou:
„precarizarea” muncii standard. Este vorba despre deprotejarea salariaţilor care
prestează activitatea în temeiul unor contracte tipice, cu normă întreagă, pe durată
determinată.
Tendinţa se manifestă pe două coordonate:
a) în plan colectiv, prin reducerea gradului de participare la acţiunile
colective şi diminuarea semnificativă a puterii sindicatelor28;
26
A se vedea J. Fudge, R. Owens, Precarious Work, Women and the New Economy: The
Challenge to Legal Norms, Oñati International Series in Law and Society, Oxford, 2006, p. 12.
27
A se vedea G. Rodgers, J. Rodgers, Precarious Jobs in Labour Market Regulation; the
Growth of Atypical Employment in Western Europe, Institutul Internaţional de Studii în Domeniul
Muncii, OIM, Geneva.
28
Tendinţă amplificată în dreptul nostru de modificarea criteriilor de dobândire a
reprezentativităţii de către partenerii sociali.
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b) în plan individual, prin reducerea nivelului de drepturi ale salariaţilor
standard.
Acest fenomen face ca astăzi să nu mai putem vorbi propriu-zis despre două
categorii de lucrători, unii protejaţi îndestulător prin legislaţia muncii, iar alţii pierduţi
din vedere de către aceasta, ci de lucrători care, indiferent de temeiul contractual în care
îşi desfăşoară activitatea, au un (întrucâtva similar) deficit de protecţie29.
În plus, munca precară este adesea „deghizată” sub forma altor contracte
decât contractul individual de muncă. Falsa etichetare a contractelor civile, a
activităţii desfăşurate ca persoană fizică autorizată sau a altor tipuri de contracte,
ascunde uneori ipoteze de muncă precară30.
8. Proliferarea muncii nedeclarate
De la 8% în Austria la 24% în Grecia, muncă nedeclarată este un fenomen
din ce în ce mai vast, care însoţeşte criza economică şi modificările funcţionale din
planul raportului cerere – ofertă de pe piaţa muncii. România nu face excepţie,
munca informală, care scapă oricărei forme de protecţie din partea legii sau a
contractelor colective de muncă, reprezentând un fenomen de amploare31.
Lucrătorii pot fi astfel consideraţi a face parte din 3 cercuri concentrice: în
mijloc sunt salariaţii standard, având contract de muncă pe durată nedeterminată,
beneficiari ai normelor protective de drept al muncii şi susceptibili de reprezentare
sindicală; în exterior urmează cercul salariaţilor pe durată determinată, al
salariaţilor temporari, dar şi al persoanelor care, sub aparenţa de lucrători
independenţi, ascund aceeaşi vulnerabilitate ca şi salariaţii; în sfârşit, cel mai din
exterior cerc cuprinde lucrătorii fără contract de muncă scris, cei ce prestează
muncă informală (muncă „la negru” sau „muncă gri”). Din această din urmă
categorie fac parte lucrătorii lipsiţi complet de protecţie juridică 32 ; numărul lor
creşte odată cu efectele crizei economice.
Legiuitorul român a optat pentru a lupta împotriva fenomenului muncii
informale prin mijloace preponderent punitive33. Atât angajatorul cât şi salariatul
pot fi sancţionaţi contravenţional; în plus, în privinţa angajatorului, primirea la
muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă
constituie infracţiune, fiind sancţionată penal.
Munca informală rămâne una dintre provocările esenţiale ale dreptului
contemporan al muncii.
29

A se vedea R. Dimitriu, Munca precară, în „Curierul judiciar”, 2012, nr. 2, p. 116–120.
A se vedea şi supra, pct. 3. Pentru o analiză a muncii subordonate şi a lucrătorilor
dependenţi economic (parasubordonaţi), a se vedea T. Ţiclea, op. cit., p. 76–102.
31
Fără a intra în detalii, menţionăm doar că impunerea formei scrise ad validitatem la
încheierea contractului de muncă este departe de a fi de vreun folos în această direcţie.
32
Există sisteme de drept, cum este cel indian, în care procentul muncii nedeclarate se apropie
de 90% din totalul activităţilor prestate.
33
Ceea ce pare a avea un anume efect. Inspectorii de muncă au identificat şi sancţionat mai multe
cazuri de muncă nedeclarată în 2011 decât înaintea reformei legislative (de la 16059 cazuri în 2007 la
29095 cazuri în 2011, potrivit Raportului de activitate al Inspecţiei muncii, publicat în iunie 2012).
30
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9. Dimensiunea transnaţională
Predominanţa companiilor multinaţionale, relocarea forţei de muncă,
prezenţa grupurilor de interese pe piaţa muncii au destabilizat de asemenea relaţia
tradiţională salariat – angajator. În planul dreptului internaţional privat, aceasta a
generat ceea ce unii autori numesc „forum shopping” 34 – în sensul unei largi
posibilităţi a angajatorului de a alege legea cea mai convenabilă în caz de litigiu.
Din punctul acesta de vedere, dreptul muncii a rămas în urma dreptului
afacerilor (şi a dreptului societar), deoarece dacă acesta s-a internaţionalizat,
urmărind companiile internaţionale în condiţii de globalizare, dreptul muncii a
rămas domestic, circumscris reglementărilor preponderent naţionale, şi chiar
refuzat expres (deşi parţial) reglementărilor europene.
Acesta este contextul în care au fost adoptate unele reglementări europene,
cum ar fi Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de
servicii sau Directiva Uniunii Europene 2008/104 privind munca prin agent de
muncă temporară35, care încearcă să impună standarde de protecţie a salariatului
chiar şi în plin proces de internaţionalizare a muncii.
10. Disoluţia solidarităţii
Una dintre caracteristicile modalităţii actuale de prestare a muncii o
constituie diversificarea intereselor la locul de muncă.
Sfera salariaţilor standard, care lucrează cu program integral de lucru, la
sediul unităţii, pe durată nedeterminată – este în continuă restrângere. Cum am
văzut, a apărut categoria lucrătorilor aparent independenţi, dar care se găsesc în
realitate într-o relaţie de dependenţă economică faţă de client, faţă de beneficiarul
muncii. O vulnerabilitate încă şi mai semnificativă întâlnim în cazul celor ce
prestează muncă informală, muncă precară, activităţi casnice. Lucrătorii sunt
înclinaţi să încheie varietăţi atipice de contracte de muncă – pe durată determinată,
contracte temporare, sau diferite alte forme de contracte „de nişă”. În plus,
programul flexibil de muncă, munca la domiciliu, externalizarea activităţilor,
munca transnaţională sau tele-munca fac ca lucrătorii să îşi desfăşoare activitatea
practic singuri, într-o relaţie individuală cu beneficiarul muncii lor.
Or, proximitatea era tocmai cea care genera, în mod tradiţional, solidaritate,
putea conduce la identificarea liderilor şi putea crea sentimentul apartenenţei la
colectiv.
34

M. Weiss, op. cit., p. 52.
Directiva privind munca temporară trebuie apreciată şi pentru că introduce o inovaţie
interesantă în dreptul muncii: în vederea determinării „salariatului comparabil” realizează pentru
prima dată o comparare a doi salariaţi care sunt angajaţi la doi angajatori diferiţi. Într-adevăr,
lucrătorul temporar, angajat al agentului de muncă temporară, beneficiază de drepturi ce nu pot fi mai
mici decât ale salariaţilor angajaţi direct de utilizator. De semnalat neconcordanţa, semnalată în
literatura juridică, dintre legislaţia românească şi Directiva 2008-104, sub aspectul remunerării
salariaţilor temporari. A se vedea, Al. Athanasiu, Codul muncii, Comentariu pe articole, Actualizare
la vol. I–II, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012, p. 90.
35
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Astăzi, solidaritatea, fundament al dreptului colectiv al muncii, pare a se fi
diminuat, lucrătorii se percep adesea mai degrabă drept concurenţi, iar relaţiile
industriale se atomizează. Competiţia internă subminează solidaritatea şi deci
apetenţa pentru sindicalizare. Şi, într-adevăr, descreşterea ratei de sindicalizare şi a
numărului de contracte colective de muncă (un fenomen manifestat în întreaga
Europă, dar accentuat la noi de o serie de prevederi ale Legii dialogului social) pare
a marca decisiv noua epocă a raporturilor de muncă.
Solidaritatea între lucrătorii standard şi-a pierdut din vigoare, deoarece în
cultura organizaţională a întreprinderii există – în perioada pe care o traversăm – o
înclinaţie către competiţie internă. Spre exemplu, în societăţile în care se
desfăşoară activităţi de vânzare se aplică uneori proceduri selective de promovare
pentru reprezentanţii comerciali care îşi depăşesc obiectivele fixate în materie de
vânzări. Aceştia practică o concurenţă acerbă unii cu alţii. Cu atât mai mult
competiţia reprezintă o realitate în condiţiile în care, pe perioada crizei economice,
numărul locurilor de muncă este posibil să se diminueze, astfel încât angajatorul să
fie în situaţia de a opera selecţii între salariaţi.
Dar dacă relaţiile dintre salariaţii standard devin mai degrabă concurenţiale
decât de solidaritate, cum ne-am putea aştepta ca solidaritatea să se manifeste
dincolo de garniţele categoriei salariaţilor standard? Este iluzoriu să nădăjduim ca
salariaţii care au „şansa” unui contract individual de muncă cu durată
nedeterminată să se simtă solidari cu cei care desfăşoară muncă precară, cu cei care
muncesc fără forme legale, cu lucrătorii temporari sau pe durată determinată, şi
care sunt, în ultimă instanţă, potenţialii înlocuitori ai lucrătorilor „privilegiaţi”, care
beneficiază de protecţia integrală a dreptului muncii.
11. Noua paradigmă a raporturilor colective de muncă
Negocierea colectivă a constituit încă de la începutul secolului 20 piatra de
temelie a dreptului muncii. Particularitatea acestei ramuri de drept o constituie de
altfel faptul că, în loc să-şi găsească izvorul exclusiv în lege, ea are ca izvor şi
contractul colectiv de muncă. Natura duală a izvorului dreptului muncii este cea
care a conferit dintotdeauna identitate acestei ramuri de drept.
Sintetizând, se poate afirma că în sfera dreptului colectiv al muncii se includ
libertatea de asociere, negocierea colectivă, acţiunile colective şi implicarea
salariaţilor în luarea deciziilor, putându-se chiar opera o anume distincţie între
„dreptul colectiv al muncii” de „dimensiunea colectivă a dreptului muncii”36.
Numit uneori „drept industrial”, dreptul colectiv al muncii apare aşadar ca
fiind acea componentă a dreptului muncii care guvernează raporturile – când de
cooperare, când conflictuale – dintre partenerii sociali, incluzând drepturile şi
obligaţiile acestora privind informarea şi consultarea reciprocă, negocierea
36

A se vedea în acest sens F. Hendrickx, The future of collective labour law in Europe,
„European Labour Law Journal”, 2010, nr. 1, p. 65.
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colectivă, precum şi instrumentele de presiune care stau la dispoziţia lucrătorilor pe
parcursul derulării acestei negocieri.
11.1. Tendinţe centrifugale în negocierea colectivă
După cum am văzut, lucrătorii nu se mai găsesc în raporturi divergente
numai cu angajatorul, dar şi cu ceilalţi lucrători, apartenenţi ai aceluiaşi stat sau ai
unor alte state membre ale Uniunii Europene. Libertatea de circulaţie a persoanei şi
libertatea de stabilire a serviciilor fac ca lucrătorii să nu mai aibă numai facultatea
de a desfăşura munca pe teritoriul unui anumit stat membru, ci pe teritoriul oricărui
alt stat membru, iar când numărul locurilor de muncă este limitat, iar şomajul în
creştere, fiecare se află în concurs acerb cu orice alt lucrător european.
Departe de a putea vorbi despre o centralizare a negocierii colective la nivel
european, asistăm la o descentralizare, chiar la o atomizare a acesteia, până la
nivelul fiecărei întreprinderi naţionale.
Într-adevăr, dreptul colectiv al muncii de astăzi prezintă o puternică tendinţă
centrifugală, care deplasează spre unitate centrul de greutate al piramidei
contractelor colective de muncă. Dreptul românesc este un bun exemplu din acest
punct de vedere: dispariţia Contractului colectiv de muncă la nivel naţional,
înlocuirea nivelului „ramură” cu cel de „sector” (care a avut drept efect blocarea
negocierii şi la acest nivel) şi coborârea accentului asupra negocierii la nivel de
unitate, cu toate ineficienţele ei, sunt caracteristici ale modului de reglementare
prin actuala Lege a dialogului social nr. 62/2011.
În astfel de condiţii ar fi fost de aşteptat să fie încurajată, prin orice mijloc,
măcar această ultimă redută a negocierii colective – cea de la nivel de unitate.
Or, Legea dialogului social nr. 62/2011, a făcut exact invers: a impus condiţii
aproape imposibil de îndeplinit pentru obţinerea reprezentativităţii de către sindicat,
a diminuat puterile acestuia amplificându-le pe cele ale reprezentanţilor
salariaţilor – în condiţiile în care practica dovedise deja slaba utilizare a acestei
instituţii – şi a înlăturat obligativitatea negocierii colective anuale.
Dar şi dincolo de cadrul naţional, trebuie să observăm că, faţă de schimbarea
de paradigmă în ceea ce priveşte modalitatea prestării muncii, în sensul reducerii
simţitoare a numărului de lucrători standard, faţă de tendinţele europene
centrifugale în materie de negociere colectivă, faţă de apariţia relaţiilor de
competiţie mai degrabă decât cele de solidaritate care caracterizează astăzi
raporturile de muncă, faţă de adoptarea unei legislaţii descurajante în materie –
rezultatul previzibil este acela al diminuării până la dispariţie a negocierii colective.
Şi cum aceasta reprezintă nucleul greu al însuşi dreptului muncii, ramura de drept
în sine pare a se afla într-un anumit pericol.
11.2. Tendinţe de contractare a negocierii colective
Realitatea pe care s-a construit dreptul colectiv al muncii este omogenitatea
de interese la locul de muncă. Or, aceasta tinde să înceteze odată cu diversificarea
modalităţilor de angajare şi a categoriilor contractuale.

212

Raluca Dimitriu

14

Negocierea colectivă nu mai cuprinde, ca urmare, ansamblul lucrătorilor din
companie, deoarece o importantă parte din aceştia au interese proprii, diferite sau
chiar ireconciliabile cu ale colegilor lor (pe care, pe fondul disoluţiei solidarităţii de
care vorbeam mai sus, adesea nici nu îi mai percep propriu-zis drept „colegi”).
Această tendinţă, resimţită la nivele superioare, este mai puţin evidentă la noi
la nivel de unitate, din pricina principiului aplicabilităţii erga omnes a contractului
colectiv de muncă (rezultat al negocierii colective), principiu care supravieţuieşte şi
sub imperiul Legii nr. 62/2011.
Dar contractarea negocierii colective nu se manifestă numai sub aspectul
categoriilor de lucrători reprezentaţi la negociere, ci şi din punctul de vedere al
temelor de negociere. În ceea ce priveşte sistemul nostru de drept, aici limitarea
negocierii este evidentă, mai cu seamă în sectorul bugetar, unde tema principală –
salariile şi celelalte drepturi băneşti – este exclusă expres de la negociere.
Şi, într-adevăr, scopul negocierii colective tinde a se îngusta, în beneficiul
negocierii individuale. Aceasta îl plasează pe lucrător izolat în faţa angajatorului, o
izolare dictată uneori de specificitatea intereselor sale (care nu mai sunt întotdeauna
aceleaşi cu ale colegilor), iar alteori de imposibilitatea juridică de solidarizare.
11.3. Agenda sindicatelor versus agenda lucrătorilor
Diminuarea rolului sindicatelor nu este o noutate; este vorba despre un
proces cu care vechile state membre ale Uniunii Europene se confruntă încă de la
sfârşitul anilor ’80. Efectul imediat al reducerii rolului jucat de acestea în protecţia
salariaţilor l-a constituit amplificarea rolului legislaţiei. Sfera de reglementare
rezervată contractelor colective de muncă se reduce, acestea fiind folosite (ca
„instrument defensiv”) doar pentru suplimentarea drepturilor consacrate legal.
Inevitabil, sindicatele sfârşesc prin a-i proteja tocmai pe salariaţii cei mai puţin
vulnerabili, anume cei care se găsesc în executarea unui contract de muncă,
îndeosebi pe cei angajaţi pe durată nedeterminată.
Reducerea permanentă a ratei de sindicalizare generează în mod firesc
întrebarea dacă nu cumva salariaţii ar trebui să caute modalităţi post-sindicale de
organizare. Cauze acestei reduceri a ratei de sindicalizare sunt atât de variante şi
profunde, încât ne putem mai degrabă mira că există în continuare sindicate! Dintre
aceste cauze, enumerăm mai jos cauzele care pot fi întâlnite în sistemul românesc;
multe dintre aceste cauze au însă un caracter mai general:
– interdicţii exprese sau voalate (deşi ilicite) de sindicalizare din partea
angajatorilor;
– decredibilizarea sindicatelor. Participarea acestora, manifest sau mascat, în
arena politică, numeroasele compromisuri făcute fără mandat din partea lucrătorilor
şi o anume percepţie generală privind poziţia lor mai degrabă anti-reformistă au
condus la scăderea permanentă a gradului de popularitate a organizaţiilor sindicale
în rândul societăţii civile;
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– preponderenţa întreprinderilor mici. Sub imperiul actualei reglementări,
constituirea unui sindicat este posibilă numai prin asocierea a minimum 15 salariaţi
angajaţi în aceeaşi unitate37.
– mărirea categoriei de salariaţi care nu lucrează în colectiv, sau nu integral
(ca efect al programului individualizat de muncă, al muncii cu fracţiune de normă,
la domiciliu, al muncii temporare);
– aplicabilitatea erga omnes a contractelor colective de muncă (la nivel de
unitate);
– proliferarea muncii fals-autonome, a lucrătorilor independenţi (persoane
fizice autorizate) aflate în raport de dependenţă economică;
– efectele descurajante ale Legii dialogului social;
– amplificarea, prin efectul legii, a rolului (iluzoriu) al reprezentanţilor
salariaţilor;
– amplificarea fenomenului de migrare;
– atomizarea relaţiilor industriale;
– externalizarea şi relocarea activităţilor productive.
Dreptul german, novator şi tradiţionalist în acelaşi timp, a reuşit până acum
să evite criza organizării sindicale prin reprezentarea duală (sindicate + comitete de
întreprindere) ce caracterizează dreptul muncii din 1920 şi până în prezent. Se
perpetuează viziunea constituţionalistă a lui Hugo Sinzheimer, care vedea în
reprezentarea salariaţilor în comitetul de întreprindere un echivalent al reprezentării
cetăţenilor în Parlament.
Dincolo însă de acest exemplu – mai degrabă fericit – pretutindeni se caută
modalităţi post-sindicale de organizare a salariaţilor.
12. O criză conceptuală?
Există o presiune asupra dreptului muncii care nu vine, de această dată, de la
realitatea economică şi socială, ci dinspre teorie spre norma juridică. Deoarece
dreptul muncii nu traversează numai o criză a realităţii pe care o reglementează, ci
a conceptelor cu care operează: noţiunile însele de lucrător, angajator, contract sunt
în schimbare.
Cu toate că cercetările întreprinse au respins de fiecare dată această afirmaţie,
există o opinie larg răspândită că normele de drept al muncii constituie un
impediment pentru legile pieţei, fără de care acestea ar funcţiona mai bine. Cu cât
mai ample restricţiile legislaţiei muncii, cu atât mai dificilă crearea de noi locuri de
muncă; cu cât mai limitate posibilităţile încheierii de contracte atipice, cu atât mai
37

Aceasta este o noutate adusă de Legea dialogului social. Până în 2011 era posibilă
constituirea unui sindicat şi din salariaţi care lucrează în unităţi diferite. De altfel, şi Biroul
Internaţional al Muncii 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”.
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mare şomajul etc. Intervenţia legislativă prin norme protective este văzută ca o
acţiune „paternalistă” care afectează finalmente chiar demnitatea umană,
diminuând responsabilitatea individuală 38 . Se semnalează chiar o diferenţă de
optică între ţările latine (adepte ale unei abordări intervenţioniste) şi cele germanice
(unde rolul statului şi al legii este limitat, părţile negociindu-şi singure, prin
intermediul contractelor colective de muncă, drepturile şi obligaţiile).
Dar chiar dacă se probează cu evidenţe statistice că renunţarea la
reglementare nu creează prin ea însăşi locuri de muncă, sentimentul general este de
ineficienţă a dreptului muncii. Căci el este cel care ar trebui să găsească soluţii, şi
iată că nu o face. Şi, ca o profeţie auto-îndeplinită, dreptul muncii chiar devine
ineficient. Există noi şi noi metode de eludare a dispoziţiilor sale, cadrul de
aplicabilitate este mai volatil ca oricând, iar vocile care reclamă revenirea la
dreptul comun se fac tot mai limpede auzite. Unele dintre acestea au chiar o
maximă autoritate (ca reprezentanţii Băncii Mondiale, afirmând că „normele create
să protejeze lucrătorii adesea le fac mai mult rău”39).
Ideea de drept al muncii este tot mai elaborată, mai barocă, mai nuanţată, în
timp ce dreptul muncii însuşi se află în colaps40.
13. Ce va urma?
Abordarea socială pare a fi astăzi abandonată în favoarea uneia mai degrabă
economice (spre exemplu, prin accentuarea flexibilităţii) sau de management al
resurselor umane (pentru a da un exemplu din legislaţia noastră recentă,
introducerea criteriilor de evaluare în însuşi contractul individual de muncă). În
fapt, aceasta reprezintă o abdicare de la perspectiva tradiţională a dreptului muncii.
Dar, şi mai important: care este viitorul dreptului muncii într-o lume în care
negocierea colectivă păleşte până la disoluţie completă? Poate dreptul muncii
tradiţional (centrat pe raporturile lucrătorilor standard, apţi să se sindicalizeze) să îi
protejeze eficient pe lucrătorii „atipici”, cu adevărat vulnerabili? Are dreptul
muncii pârghii juridice pentru a compensa diminuarea tradiţionalei forţe de
coeziune a lucrătorilor?
În faţa unor astfel de întrebări, se afirmă că menţinerea dreptului muncii în
nemişcare, în forma sa tradiţională, poate conduce la „necrozare”41.
Ideile de schimbare a dreptului muncii, reclamate de unii autori drept
imperative, sunt privite cu suspiciune de alţii. Atacul ramurii de drept chiar
38

În concepţia neo-clasică de astăzi, protecţia lucrătorului este o formă de minimalizare a
lui şi a propriei puteri de negociere şi discernământ (o abordare pe care practica o contrazice zi de zi,
căci nevoia de protecţie este mai reală ca oricând, iar educaţia superioară a salariaţilor de astăzi nu îi
protejează în nici un fel de abuzurile patronale).
39
World Bank – Doing Business 2009 (International Bank for Reconstriction and
Development, 2008), p. 19.
40
A. Hyde, op. cit., p. 94.
41
Adrián Goldin, Global Conceptualization an Local Construction, în „The Idea of Labour
Law”, coord: G. Davidov, B. Langille, p. 84.
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dinăuntrul ei (dincolo de atacurile obişnuite venite dinspre economie sau realitatea
socială) ar conduce nu numai la slăbirea dreptului muncii, dar chiar la distrugerea
lui42. Dacă se renunţă la dreptul tradiţional al muncii, atunci se poate pierde un
secol de progres în direcţia protecţiei.
În cele ce urmează, prezentăm trei dintre direcţiile posibile de evoluţie.
13.1. Extinderea dreptului muncii
Tendinţa de extindere a dreptului muncii se manifestă, în dreptul continental,
în sensul cuprinderii şi a persoanelor în cazul cărora autonomia personală nu
reuşeşte să le diminueze inferioritatea contractuală, în timp ce în dreptul anglosaxon se propune chiar renunţarea la criteriul tradiţional al subordonării, drept
indicator al limitelor dreptului muncii 43 . Se identifică astfel un cadru
multidimensional care să faciliteze convergenţa dintre contractul de muncă şi toate
celelalte contracte în temeiul cărora se prestează munca.
Alţi autori caută să extindă dreptul muncii în aşa fel încât să poată acoperi
diferite categorii vulnerabile, ce îşi prestează activitatea pe baze nu numai străine
contractului de muncă, dar integral necontractuale, cum ar fi munca de natură
casnică, prestată predominant de femei44. Se apelează la resorturile generatoare de
democraţie ale dreptului muncii pentru a se susţine astfel deziderate feministe.
Totuşi, o parte a doctrinei continuă să socotească însă o astfel de tendinţă de
extindere a dreptului muncii dincolo de porţile întreprinderii mai degrabă drept
periculoasă, susceptibilă a atrage chiar de-legitimarea dreptului muncii. Există o
anumită reţinere care însoţeşte ideea extinderii dreptului muncii dincolo de
frontierele sale tradiţionale – în zona contractelor civile sau de drept al afacerilor.
Dreptul muncii se află astfel între Scylla şi Caribda: fie îşi diminuează natura
protectivă, pentru a se potrivi cadrului contractual extins, fie se comportă
vătămător cu substanţa raporturilor comerciale, pătrunzând cu norme protective în
planul unor contracte de drept al afacerilor45.
În pofida contra-argumentelor, doctrina „expansiunii” dreptului muncii
merge chiar mai departe de atât. În faţa evidenţei că instrumentele tradiţionale ale
dreptului muncii au rămas în urma realităţii, unii autori se pronunţă pentru
configurarea unei zone generale de reglementare, în care obiectul principal să îl
reprezinte contractele caracterizate prin inegalitatea părţilor la negociere.
Raporturile de muncă se caracterizează deci prin deficit democratic (adică
subordonare) şi dependenţă (dacă nu juridică, atunci economică)46. Dar întrebarea
este: orice raport juridic cu deficit democratic ar putea fi guvernat de dreptul
42

G. Davidov, The (Changing?) Idea of Labour Law, (2007) „International Law Review”, p. 311.
Adrián Goldin, op. cit., p. 79.
44
J. Fudge, op. cit., p. 131.
45
M. Freedland, op. cit., p. 28–29.
46
G. Davidov, Articulating Labour Law's Goals: Why and How (January 20, 2012). Accesibil
la SSRN: http://ssm.com/abstract=1989136, p. 19 (consultat pe 29.03.2013).
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muncii? Se poate închipui o extindere a acestei ramuri până într-acolo încât aceasta
să constituie o „reparaţiune universală” a tuturor inegalităţilor contractuale?
Dreptul muncii poate fi astfel văzut ca o culegere de tehnici regulatorii prin
care se intervine pe orice piaţă (cum ar fi cea imobiliară) acolo unde există
probleme de echilibru al părţilor la negociere47. Dreptul muncii nici nu mai este,
practic, „al muncii”, nu mai are nici măcar legătura incipientă cu contractul de
muncă – abstractizarea este completă. El apare ca fiind un drept al dezechilibrului
contractual şi al asimetriei informaţionale.
Considerăm că o astfel de mutaţie ar conduce însă, la desubstanţializarea
dreptului muncii, care şi-ar pierde astfel de îndată identitatea. Aceasta deoarece
dreptul muncii nu este un instrument de compensare a oricăror inegalităţi juridice şi
informaţionale la încheierea şi executarea unui contract; el nu poate substitui
protecţia consumatorului sau cazurile de intervenţie a instanţei pentru restabilirea
echilibrului contractual.
Extinderea dreptului muncii ar putea conduce la aneantizarea sa.
13.2. Dreptul muncii şi drepturile omului
În faţa acestui pericol, o opţiune atractivă pentru mulţi teoreticieni ai
dreptului muncii o constituie sfera drepturilor omului. Dacă dreptul muncii este
subiectul atâtor contestări, poate că sfera drepturilor omului ar putea oferi un teren
mai ferm protecţiei lucrătorilor?
Declaraţia universală a drepturilor omului pare a fundamenta normativ o
astfel de susţinere48.
Lucrătorul – cetăţean, ca titular al drepturilor fundamentale ale omului, poate
revendica, pe acest fundament, chiar şi drepturi specifice altminteri raporturilor de
muncă, cum ar fi stabilirea unui salariu minim: se poate considera că, în mod
indirect, remunerarea inferioară a lucrătorului îi afectează însăşi demnitatea umană.
Dreptul muncii şi mişcarea pentru protecţia drepturilor omului au multe în
comun: sunt ambele motivate moral, pe fundamentul justiţiei sociale şi ambele sunt
47
A. Hyde, What is Labour Law?, în „Boundaries and Frontiers of Labour Law: Goals and
Means in Regulation of Work”, coord.: G. Davidov, B. Langille, Hart Publishing, 2006, p. 37–61.
48
Astfel, art. 23 prevede:
1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile
şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului.
2. Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egală.
3. Orice om care munceşte are dreptul la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să-i
asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, la
nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială.
4. Orice persoană are dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru
apărarea intereselor sale.
Iar art. 24: Orice persoană are dreptul la odihnă şi recreaţie, inclusiv la o limitare rezonabilă
a zilei de muncă şi la concedii periodice plătite.
Astfel de drepturi au fost preluate şi în Convenţia internaţională cu privire la drepturile
economice, sociale şi culturale.
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menite să protejeze persoanele aflate într-o poziţie de vulnerabilitate49. Aşa cum
protecţia drepturilor omului urmăreşte restrângerea puterilor statului, protecţia
drepturilor lucrătorului urmăreşte restrângerea puterilor angajatorului. Şi din
perspectiva mijloacelor, limbajul propriu mişcării de protecţie a drepturilor omului
pare a fi adesea împrumutat de teoreticienii de drept al muncii.
A apărut chiar noţiunea de „cetăţenie industrială”50.
În plus, abordarea din perspectiva drepturilor omului are avantajul de a
compensa o serie de scăderi ale mişcării sindicale, ca şi eroziunea de imagine a
acestora51. Ea pune în lumină poziţia lucrătorului în plan individual, independent de
eventuala sa asociere sindicală, şi elimină din ecuaţie marginalizarea sindicatelor în
cadrul societăţii civile52.
Soluţia apropierii dreptului muncii de drepturile omului este îmbrăţişată 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 53 ; în plus discursul se deplasează din zona economică sau
juridică spre 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 o atare demnitate, 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 al 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 este aproximativ aceeaşi în toate tipurile de societate.
Se consideră astfel că apropierea de mişcarea de protecţie a drepturilor
omului ar conduce la recuperarea unei părţi din prestigiul de care dreptul muncii
pare a fi fost, treptat, lipsit.
Cu toate acestea, după cum s-a arătat54, includerea drepturilor lucrătorilor în
cuprinsul Declaraţiei Universale a Drepturilor omului pare a fi datorată mai
degrabă unei conjuncturi istorice. Au fost identificate, o serie de deosebiri
fundamentale între drepturile lucrătorilor şi drepturile omului55:
49
K. Kolben, Labor Rights as Human Rights?, în „Virginia Journal of International Law”,
2010, no. 2, p. 450.
50
Guy Mundlak, Industrial Citizenship, Social Citizenship, Corporate Citizenship: I Just
Want My Wages, „Theoretical Inquiries in Law”, Vol. 8, No. 2 (2007), p. 719, 730.
51
K. Kolben, op. cit., p. 461.
52
La care ne-am referit şi supra, pct. 11.3.
53
K. Kolben, op. cit., p. 462.
54
H. Collins, Theories of Rights as Justifications, în „The Idea of Labour Law”, cit. supra, p. 141.
55
Idem, p. 142. Autorul propune un sistem mai complex de diferenţieri, dintre cuprinsul
căruia am surprins mai sus doar o parte dintre elemente.
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– dimensiunea morală. Drepturile lucrătorilor nu sunt comandamente
morale la fel de puternice ca drepturile omului (spre exemplu, dreptul de a nu fi
torturat nu poate face din aceeaşi categorie cu dreptul la concediu plătit);
– universalitatea. Drepturile omului au caracter universal, în timp ce
drepturile lucrătorilor au un titular calificat. În plus, drepturile omului sunt aceleaşi
pentru toate statele, în timp ce drepturile lucrătorilor depinde de anumite
circumstanţe, între care nivelul economic al statului respectiv. De fapt, drepturile
lucrătorilor nu numai că nu au caracter universal, dar o parte dintre acestea sunt
excluse expres de la posibilitatea reglementării prin norme europene. Deci nici
măcar în cadrul unui sistem relativ omogen, ca Uniunea European, nu se poate
pune problema standardelor unice din acest punct de vedere;
– perenitatea. Doar drepturile omului sunt perene, în timp ce cele ale
lucrătorilor depind de perioada istorică de raportare.
Dar dincolo de analiza teoretică, în mod concret sfera de protecţie oferită de
drepturile omului este mult mai restrânsă decât cea pe care o oferea, în mod
tradiţional, dreptul muncii. Poziţia legii este de asemenea diferită în cele două
abordări: în cazul dreptului muncii ea reprezintă numai unul dintre izvoarele de
drept alături şi adesea în secundar, faţă de contractele colective de muncă.
Dimpotrivă, mişcarea de protecţie a drepturilor omului este profund legalistă, legea
reprezentând nu doar un instrument pentru atingerea unui scop protectiv, dar uneori
chiar scopul ultim al demersului (adoptarea unei anumite legi într-un anumit stat)56.
Protecţia drepturilor omului are un caracter preponderent individual, străin
abordării colectiviste ce caracterizează dreptul muncii.
Dreptul muncii nu beneficiază de fapt de pe urma abordării legaliste, elitiste
şi individualiste care caracterizează mişcarea de protecţie a drepturilor omului57.
13.3. (Re)încorporarea dreptului muncii în dreptul civil
Dreptul muncii a apărut pentru ca, prin constrângeri substanţiale şi
procedurale, să protejeze fiinţa umană în faţa diferenţei de forţă la negociere. Prin
impunerea unor limite prerogativei manageriale, el a reuşit susţinerea normativă a
celui vulnerabil, plasându-se într-o zonă de corectitudine etică.
Miza acestei teze a constat în menţinerea dreptului civil în afara graniţelor
raporturilor de muncă şi reglementarea acestora printr-un sistem de norme quasiautonom.
Desprinderea dreptului muncii de dreptul civil are o mare legătură cu
afirmaţia „munca nu este o marfă”. Munca nefiind o marfă, nici contractul ce are ca
obiect munca nu poate fi guvernat de normele de drept comun, ci sunt necesare
norme noi, separate58.
56

K. Kolben, op. cit., p. 476.
Idem, p. 484.
58
Nu spunem „derogatorii” tocmai pentru a sublinia diferenţa substanţială dintre normele de
drept al muncii şi cele de drept civil. Căci şi contractele civile sunt uneori reglementate prin norme
derogatorii. Dar de această dată este vorba despre mai mult decât atât.
57
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Totuşi, în prezent s-a făcut simţită o aşa-numită „mişcare de contractualizare
a dreptului muncii”, care deplasează accentul de pe natura sa protectivă şi de
justiţie socială, pe cea contractuală, destinată eficienţei economice. Supunerea
contractului de muncă regulilor generale de drept civil, eventual cu posibilitatea
restabilirii echilibrului contractual atunci când ar fi necesar – ca şi în cazul altor
contracte civile cu deficit democratic – pare a răspunde nu numai vizunii
economice neo-clasice, dar şi viziunii juridice moniste (ce caracterizează şi dreptul
civil actual românesc).
Într-adevăr, şi în dreptul nostru s-a încercat realizarea unei astfel de apropieri
de dreptul civil, susţinându-se faptul că dreptul muncii, departe de a constitui o
ramură autonomă de drept, distinctă de dreptul civil, reprezintă un ansamblu de
norme derogatorii din cadrul dreptului civil şi dependent de acesta59.
Specialiştii de drept al muncii au reacţionat de îndată, afirmând că legislaţia
muncii nu este conexă (derogatorie/complementară) noului Cod civil, ci este
autonomă60, o ramură distinctă de drept, ale cărui norme se întregesc doar cu cele
ale legislaţiei civile61. „Dreptul muncii nu îşi este suficient sieşi sub toate aspectele
reglementării raporturilor de muncă. Matricea contractului individual de muncă
este civilistă. Dar, împreună cu celelalte instituţii specifice legislaţiei muncii,
dreptul muncii – vieţuieşte alături de dreptul civil, faţă de care este autonom – în
cadrul dreptului privat”62.
Argumentele ştiinţifice aduse în sensul autonomiei dreptului muncii sunt de
neocolit. Într-adevăr, cu cât se apropie dreptul muncii de dreptul contractelor, cu
cât se diminuează caracterul său derogatoriu de la dreptul comun, cu atât se reduce
posibilitatea protecţiei efective a lucrătorului.
Asimetria în raporturile de muncă face imposibilă guvernarea acestui tip de
contract prin norme de drept comun.
14. Concluzii
Aşteptările de la dreptul muncii au crescut exponenţial. De unde la
începuturile sale, acum 100 de ani, îşi propunea limitarea folosirii copiilor în munci
insalubre sau vătămătoare, astăzi scopurile dreptului muncii includ – pentru a da
doar un exemplu – implicarea salariaţilor în luarea deciziilor manageriale. Dreptul
muncii devine astfel victima procesului de augmentare a propriilor aspiraţii.
Căci, fără discuţie, chestiunea socială nu mai este la fel de arzătoare ca în
secolul XIX, iar situaţia lucrătorului mediu – în întreaga Europă – s-a ameliorat.
Dar produce această realitate vreo consecinţă asupra legitimităţii dreptului muncii?
59

M. Nicolae, Codex iuris civilis, Tomul 1, Noul Cod civil, ediţie critică, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2012, p. 186–189.
60
I. T. Ştefănescu, Consideraţii cu referire la autonomia dreptului muncii, în „Dreptul”, 2012,
nr. 12, p. 131.
61
A. Ţiclea, „Noli tangere …” dreptul muncii, în „Revista Română de Drept”, 2012, nr. 6, p. 14.
62
Idem, p. 135.
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Am spune mai degrabă că dimpotrivă. Nu este atât vorba despre faptul că dreptul
muncii va fi fost eficient în trecut, cât despre faptul că el nu mai este (şi nu mai
poate fi) eficient în prezent.
Deci, unde ar trebui să se oprească dreptul muncii? Dacă foloseşte drept
criteriu inegalitatea contractuală, este prea târziu, căci a intrat din plin pe tărâmul
dreptului comun, dacă se raportează doar la salariaţi şi la contractele de muncă –
este prea repede, căci nu îi protejează exact pe cei care au cea mai mare nevoie de
protecţie. Apropierea de mişcarea de protecţie a drepturilor omului îi conferă o
doză superioară de legitimitate, dar poate conduce la o anume „diluare” a protecţiei.
Spre exemplu, egalitatea de şanse şi tratament, odată aplicată în domeniul
drepturilor lucrătorului, dincolo de limitele dreptului tradiţional al muncii, tinde să
se transforme într-o „egalitate in pejus” 63 prin diminuarea drepturilor deja
consacrate până la egalizarea lor cu cele pe care societatea şi le permite să le
recunoască unei categorii semnificativ mai mari de persoane.
Pericolul disoluţiei dreptului muncii, fie prin încorporarea sa într-o altă
ramură, fie prin expansiunea sa nefirească ce îi poate atrage desubstanţializarea,
este real. În ceea ce ne priveşte, credem că şansa dreptului muncii se găseşte de
fapt în dialogul social, în ceea ce numim „dreptul colectiv al muncii”. Credem că
resursele de revigorare ale acestuia se vor găsi nu atât prin lege, cât prin contractele
colective de muncă, prin forţa partenerilor sociali de identificare a echilibrului atât
de fragil de interese.
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STUDIU PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII
TRATATELOR SAU ALTOR ACORDURI INTERNAŢIONALE
ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN UNELE STATE MEMBRE
ALE UNIUNII EUROPENE
Nicolae PAVEL∗

Abstract. The present study highlights the trend of constitutional control rules between the
treaties and the Constitution, in normative content of the constitutions of the Member States of the
European Union. Given this trend and the variety of solutions adopted, this study was divided into three
main parts, using the following scheme key: 1. Identification of constitutional and legal regulations on
the control of constitutionality of treaties or other international agreements in Romania and in some
Member States of the European Union. 2. Highlights doctrine of constitutional control treaties or other
international agreements. 3. Highlights case law on the constitutional control treaties or other
international agreements in Romania and in some Member States of the European Union.
Key words: control of constitutionality, doctrine, case law, constitution, law.

I. Introducere
Prima formă a controlului de constituţionalitate, a fost aceea a controlului
constituţionalităţii legilor, de către Curtea Supremă a S.U.A., în anul 1803, în cauza
rămasă celebră Marbury versus Madison, fără a avea această atribuţie consacrată
de Constituţie.
În ţara noastră, controlul constituţionalităţii legilor a fost impus pentru prima
dată în 1912, prin procesul tramvaielor, de către Tribunal Ilfov, care a infirmat
aplicabilitatea unei legi ca fiind contrară Constituţiei, soluţie confirmată şi de
Curtea de Casaţie şi Justiţie, fără a avea această atribuţie consacrată de Constituţie.
1. Din doctrina şi Constituţiile altor state, studiate rezultă că reglementări
constituţionale referitoare la tratate sau alte acorduri internaţionale nu sunt
consacrate expressis verbis decât în conţinutul constituţiilor selectate pentru studiul
de faţă, respectiv, România, Franţa şi Spania. Mai mult, trebuie să menţionăm că în
conţinutul normativ al constituţiilor statelor menţionate, observăm o asemănare
terminologică în materie şi chiar o asemănare privind soluţionarea conflictului de
norme între tratate şi Constituţie.
∗
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2. Obiectul de studiu al demersului ştiinţific va fi circumscris analizei
ştiinţifice a celor trei mari părţi ale acestuia respectiv: a) Identificarea
reglementărilor constituţionale şi legale privind controlul constituţionalităţii
tratatelor sau a altor acorduri internaţionale în România şi în unele state membre
ale Uniunii Europene; b) Repere doctrinare privind controlul constituţionalităţii
tratatelor sau altor acorduri internaţionale; c) Repere jurisprudenţiale privind
controlul constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale în România
şi în unele state membre ale Uniunii Europene.
3. În opinia noastră, domeniului studiat este important pentru doctrina şi
jurisprudenţa constituţională în materie, precum şi pentru practicieni în domeniul
dreptului, deoarece prin acest demers ştiinţific, ne propunem să abordăm selectiv o
reflectare complexă şi completă, dar nu exhaustivă a sferei actuale privind
soluţionarea conflictului de norme între tratate şi Constituţie, în România şi în
unele state membre ale Uniunii Europene.
4. Pentru acoperirea integrală, dar nu exhaustivă a domeniului analizat, a fost
introdusă în schema logică identificarea reglementărilor constituţionale şi legale,
studiul selectiv al doctrinei şi jurisprudenţei în materia tratatelor şi altor acorduri
internaţionale.
5. Chiar dacă teoretizarea soluţionării conflictului de norme între tratate şi
Constituţie există în doctrină, interesul teoretic pentru reluarea lui este determinat
de faptul că, în literatura de specialitate deja existentă, nu totdeauna s-a acordat
atenţie suficientă celor trei aspecte normative, teoretice şi jurisprudenţiale privind
controlul constituţionalităţii tratatelor sau a altor acorduri internaţionale în
România şi în alte state membre ale Uniunii Europene.
II. Identificarea reglementărilor constituţionale şi legale privind controlul
constituţionalităţii tratatelor sau a altor acorduri internaţionale în România şi în
unele State membre ale Uniunii Europene
2.1. Identificarea reglementărilor constituţionale privind controlul
constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale în România şi în unele
State membre ale Uniunii Europene
a) Din analiza sistematică a conţinutului normativ al Constituţiilor Române
începând cu Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris din anul 1858, şi, până la
Constituţia României, revizuită şi republicată în anul 20031, rezultă că acestea nu
conţineau nici o reglementare de nivel constituţional, privind controlul
constituţionalităţii tratatelor şi altor acorduri internaţionale. Numai Constituţia
României, revizuită şi republicată în anul 2003, a stabilit printre atribuţiile Curţii
Constituţionale, în cuprinsul art. 146. lit. b) şi atribuţia „de a se pronunţa asupra
constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la sesizarea unuia
1

Constituţia României din anul 2003, a fost publicată în „Montorul Oficial al României”,
partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
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dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau
cel puţin 25 de senatori”. Observăm că textul constituţional stabileşte expressis
verbis, subiectele de drept care pot sesiza Curtea Constituţională pentru a se
pronunţa asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, iar
subiectele enumerate au natură parlamentară, chiar dacă aceste subiecte nu
participă la negocierea, încheierea sau semnarea tratatelor sau altor acorduri
internaţionale. Constatăm, de asemenea, că acest control de constituţionalitate se
efectuează de Curte, anterior aprobării acestora de către Parlament, constituind o
etapă obligatorie de verificare dacă tratatele sau acordurilor internaţionale conţin
reglementări contrare dispoziţiilor constituţionale. După opinia noastră,
obligativitatea acestei etape rezultă chiar dispoziţiile art. 11 alin. (3) din Constituţie
care stabileşte că: „În cazul în care un tratat la care România urmează să devină
parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai
după revizuirea Constituţiei.” Mai mult, în această corelaţie trebuie avute în vedere
şi prevederile art. 147 alin. (3) din Constituţie, referitor la deciziile Curţii
Constituţionale în materia tratatelor. Potrivit art. 147 alin. (3) din Constituţia
României, republicată „În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului
internaţional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face
obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional
constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat”. După opinia noastră,
ansamblul celor trei articole menţionate mai sus, formează o triadă de nivel
constituţional în materia controlului constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri
internaţionale.
b) Din analiza sistematică a conţinutului normativ al Constituţiei Franţei din
anul 18582, revizuită în anul 2008, rezultă că în Titlul VI intitulat Despre tratate şi
acorduri internaţionale, au fost stabilite atribuţii Consiliului Constituţional al
Franţei, în conţinutul normativ al următoarelor două articole: art. 54 „În cazul în
care Consiliul Constituţional, sesizat de Preşedintele Republicii, de Primul
Ministru sau de preşedintele uneia sau celeilalte Adunări, de 60 de deputaţi sau de
60 de senatori, a declarat că un angajament internaţional conţine o clauză contrară
Constituţiei, autorizarea de a ratifica sau de a aproba angajamentul internaţional în
cauză, nu poate interveni decât după revizuirea Constituţiei” şi al art. 55 „Tratatele
sau acordurile, ratificate sau aprobate periodic au, de la publicarea lor autoritate
superioară celei a legilor, sub rezerva, pentru fiecare acord sau tratat, a aplicării
sale de către cealaltă parte”. Observăm, că în mod asemănător, Curtea
constituţională a României şi Consiliul Constituţional al Franţei, au acelaşi obiect
al controlului de constituţionalitate, respectiv tratatele şi acordurile internaţionale.
Constatăm, mai mult, că sfera subiectelor de drept ce pot sesiza Consiliul
Constituţional au şi natură executivă, subiecte ce participă efectiv la negocierea,
încheierea şi semnarea tratatelor.
2

www.conseil-constitutionnel.fr/...constitution.
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c) Din analiza sistematică a conţinutului normativ al Constituţiei Spaniei din
anul 18583, rezultă că în Titlul III, Capitolul trei, intitulat Tratatele internaţionale,
au fost stabilite atribuţii Tribunalului Constituţional al Spaniei, în conţinutul
normativ al art. 95 „(1) Încheierea unui tratat internaţional care conţine prevederi
contrare Constituţiei trebuie precedată de revizuirea acesteia. (2) Guvernul sau una
dintre Camere pot solicita Tribunalului Constituţional să declare dacă există sau nu
această contradicţie”. Observăm că Tribunalul Constituţional poate fi sesizat de
Guvern sau de una dintre cele două Camere ale Parlamentului Spaniei. Constatăm,
de asemenea, că sfera subiectelor de drept ce pot sesiza Tribunalul Constituţional
au şi natură executivă, subiecte ce participă efectiv la negocierea, încheierea şi
semnarea tratatelor. Soluţia adoptată de constituantul spaniol atunci când
Tribunalul Constituţional al Spaniei declară că dispoziţiile unui tratat internaţional
care conţine prevederi contrare Constituţiei trebuie precedată de revizuirea
acesteia, este asemănătoare cu soluţia adoptată de constituantul român.
2.2. Identificarea reglementărilor legale privind procedura controlului
constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale în România şi în Franţa
a) Procedura controlului constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri
internaţionale în România, este reglementată de Legea nr. 47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale4. Din analiza derulării procedurii
stabilită de legea Curţii, în materie, rezultă parcurgerea următoarelor etape:
1) Subiectele de drept public cu drept de sesizare a Curţii sunt stabilite de
Constituţie şi preluate de legea Curţii, urmând ca înregistrarea şi comunicarea
3

Constitution Espagnole, Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1989, p. 51–52.
Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în
„Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010. Derularea procedurii
controlului constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale stabilită de legea Curţii, este
următoarea: Art.24. (1) Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau a
altor acorduri internaţionale înainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre
preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de
senatori. (2) Dacă sesizarea s-a făcut de preşedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea
Constituţională o va comunica Preşedintelui României, preşedintelui celeilalte Camere, precum şi
Guvernului. (3) Sesizarea făcută de parlamentari se înregistrează, după caz, la Senat sau la Camera
Deputaţilor şi se trimite Curţii Constituţionale, în ziua primirii ei, de către secretarul general al
Camerei respective. (4) Curtea Constituţională comunică sesizarea Preşedintelui României,
preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului. Art.25. Până la data dezbaterilor în
plenul Curţii Constituţionale, Preşedintele României, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului
şi Guvernul pot prezenta, în scris, punctele lor de vedere. Art.26. (1) Dezbaterea asupra
constituţionalităţii tratatului sau a acordului internaţional are loc în plenul Curţii Constituţionale, pe
baza sesizării, a documentelor şi a punctelor de vedere primite, atât asupra prevederilor menţionate în
sesizare, cât şi asupra celor de care, în mod necesar şi evident, acestea nu pot fi disociate. (2) Decizia
se pronunţă, în urma deliberării, cu votul majorităţii judecătorilor şi se comunică Preşedintelui
României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului. (3) În cazul în care
constituţionalitatea tratatului sau a acordului internaţional a fost constatată potrivit art.146 lit. b) din
Constituţie, republicată, acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul
sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat.
4
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sesizării să se facă în conformitate cu normele stabilite de această lege; 2) Până la
data dezbaterilor în Plenul Curţii, subiectele de drept public enumerate de legea
menţionată, pot prezenta în scris puncte de vedere; 3) Dezbaterea asupra
constituţionalităţii tratatului sau a acordului internaţional are loc în plenul Curţii
Constituţionale, şi, decizia se pronunţă, cu votul majorităţii judecătorilor şi se
comunică subiectelor de drept stabilite de legea Curţii. Dacă Curtea a constatat
constituţionalitatea tratatului sau a acordului internaţional, sesizarea nu poate face
obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate, iar în caz de constatare a
neconstituţionalităţii, tratatul sau acordul nu poate fi ratificat.
b) Procedura controlului constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri
internaţionale în Franţa, este reglementată de Ordonanţa nr. 58-1067/1958
referitoare la Legea organică privind Consiliul Constituţional 5. Din analiza
derulării procedurii stabilită de Ordonanţa menţionată, în materie, rezultă
parcurgerea următoarelor etape: a) Asemănător Constituţie României, subiectele cu
drept public de sesizare a Consiliului Constituţional, în materie, sunt stabilite de
Constituţia Franţei, şi preluate de Ordonanţa menţionată mai sus. Consiliul, sesizat
transmite o notificare autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul încheierii şi
ratificării tratatelor şi acordurilor internaţionale; b) Evaluarea conformităţii cu
Constituţia se face pe baza raportului unui membru al Consiliului, în termenele
stabilite de Constituţie şi de ordonanţa în materie; c) În temeiul art. 54 din
Constituţia Franţei, Consiliul Constituţional trebuie să declare dacă autorizarea de a
ratifica angajamentul internaţional trebuie să fie precedat de o revizuire a
Constituţiei sau nu conţine nici o clauză contrară Constituţiei; c) Declaraţia
Consiliului Constituţional este motivată şi publicată în Jurnalul Oficial.
III. Repere doctrinare române privind controlul constituţionalităţii
tratatelor sau altor acorduri internaţionale
3.1. Din analiza doctrinei române privind controlul constituţionalităţii
tratatelor sau altor acorduri internaţionale, observăm că aceasta se circumscrie
dispoziţiilor constituţionale în materie. a) Un prim aspect analizat de doctrina
5

www.conseil-constitutionnel.fr/....., Ordonnance nr. 58-1067/1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, version en vigueur au 19 janvier 2013, „Journal Officiel” du 9 novembre 1958, p.
10129. Derularea procedurii controlului constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale
stabilită de ordonanţa menţionată, este următoarea: Art. 18 (1) Atunci când o lege este transmisă Consiliului
Constituţional la iniţiativa parlamentarilor, Consiliul este sesizat prin una sau mai multe adrese conţinând în
total semnăturile a cel puţin 60 de deputaţi sau 60 de senatori. (2) Consiliul Constituţional, sesizat conform
articolelor 54 sau 61 alin. (2) din Constituţie, transmite imediat o notificare Preşedintelui Republicii,
Primului Ministru şi preşedinţilor Adunării Naţionale şi Senatului. Aceştia din urmă informează membrii
adunărilor. Art. 19 Evaluarea conformităţii cu Constituţia se face pe baza raportului unui membru al
Consiliului în termenele stabilite de art. 61 alin. (3) din Constituţie. Art. 61 alin (3) din Constituţia Franţei
stabileşte următoarele termene: În cazurile prevăzute la articolele precedente, Consiliul constituţional
trebuie să se pronunţe în termen de o lună. Cu toate acestea, la cererea Guvernului, dacă există o urgenţă,
acest termen este redus la opt zile. Art. 20. Declaraţia Consiliului Constituţional este motivată. Aceasta este
publicată în „Jurnalul Oficial”.
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constituţională se referă la abordarea duală a raportului dintre dreptul
internaţional şi dreptul intern. Raportată la concepţia duală, „pluralitatea
izvoarelor de drept în lumea contemporană justifică necesitatea unei norme
constituţionale care să precizeze modalitatea în care pot fi armonizate aceste surse,
care nu sunt întotdeauna complementare”6. b) Un al doilea aspect, se referă la
ratificarea tratatelor de către Parlament, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din
Constituţia României, republicată. Potrivit concepţiei dualiste, „textul
constituţional precizează că doar tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac
parte din dreptul intern, de unde rezultă următoarele condiţii pentru transformarea
unui act consensual din dreptul internaţional public într-un act normativ din dreptul
intern român: 1. tratatul să fie ratificat de Parlament, 2. tratatul să fie ratificat
potrivit legii; 3. tratatul să fie licit”7. c) Un al treilea aspect, se referă la
soluţionarea conflictului de norme între tratate şi Constituţie. La revizuirea
Constituţiei României în anul 2003 a fost inserat art. 11 alin. (3). Textul acestui
articol „confirmând concepţia dualistă cu privire la corelaţia dintre dreptul
internaţional şi dreptul intern, această nouă prevedere constituţională întăreşte
supremaţia Constituţiei prin instituirea obligaţiei de revizuire a Legii fundamentale
în cazul în care se consideră necesară ratificarea unui tratat internaţional ce ar
cuprinde prevederi contrare acesteia”8. d) Un al patrulea aspect, are în vedere
aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Constituţia României, republicată,
referitor la tratatele sau alte acorduri internaţionale supuse controlului de
constituţionalitate, prin care se face următoarea precizare: „în cadrul procedurii de
ratificare a tratatelor sau altor acorduri internaţionale o etapă obligatorie este
verificarea conformităţii acestora cu prevederile constituţionale anterior aprobării
acestora de către Parlament”9. e) Un ultim aspect, are în vedere prevederile art. 147
alin. (3) considerate prea rigide, şi, „Odată încorporarea realizată însă,
constituţionalitatea tratatelor internaţionale nu mai poate fi contestată a posteriori
(conform art. 147 alin. (3)), nici chiar de persoanele ale căror drepturi
fundamentale ar putea fi astfel încălcate. Pentru această din urmă ipoteză sunt
aplicabile prevederile art. 20 alin. (2) referitoare la principiul lex mitior”10. În acest
caz, se propune următoarea soluţie, cu care suntem şi noi de acord: „în caz de
conflict între Legea fundamentală şi actele internaţionale deja încorporate în
dreptul intern, rezolvarea ar fi aceea a interpretării celor două tipuri de norme astfel
încât prevederile lor să devină compatibile”11. La această propunere am mai
adăuga, chiar iniţiativa elaborării unui proiect de lege pentru interpretarea propusă.
6

Vezi vol. coord. de I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Constituţia României, Comentariu pe
articole, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008, p. 112.
7
Ibidem, p. 115–116.
8
Ibidem, p. 120.
9
Vezi I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia 12, volumul
II, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 253.
10
Vezi vol. coord. de I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Constituţia României, p. 121.
11
Ibidem, p. 121.
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3.2. Repere doctrinare franceze privind controlul constituţionalităţii tratatelor
sau altor acorduri internaţionale
Din analiza doctrinei franceze privind controlul constituţionalităţii tratatelor
sau altor acorduri internaţionale, observăm că aceasta se circumscrie dispoziţiilor
constituţionale în materie. a) Un prim aspect analizat de doctrina franceză, se referă
la ratificarea sau aprobarea tratatelor şi acordurilor. Constituţia, în Titlul VI,
cuprinde ratificarea şi aprobarea tratatelor şi acordurilor. „Ratificarea este în
acelaşi timp un act de drept intern prin care autoritatea investită cu putere de
decizie în materie, confirmă semnătura dată prin reprezentanţii săi plenipotenţiari şi
un act de drept internaţional prin care un stat exprimă consimţământul său de le a fi
obligat prin tratat, această a doua caracteristică este mai importantă decât prima”12.
„Aprobarea este în special un act de drept intern rezultând, în anumite cazuri,
dintr-o exigenţă constituţională”13. Referitor la cazurile de autorizare printr-o lege,
se precizează că: „articolul 53 (s.n. – N.P., din Constituţia Franţei) cuprinde o
enumerare limitativă a tratatelor sau acordurilor pentru care ratificarea sau
aprobarea trebuie să fie autorizată printr-o lege” 14. De asemenea, se menţionează
posibilitatea unei autorizări prealabile printr-o lege supusă referendumului, astfel:
„În temeiul art. 11, (s.n. – N.P., din Constituţia Franţei) Preşedintele Republicii
poate supune referendumului un proiect de lege pentru autorizarea ratificării unui
tratat care, fără a fi contrar Constituţiei, ar afecta funcţionarea instituţiilor”15. b) Un
al doilea aspect analizat de doctrina franceză, vizează angajamentele internaţionale
de natură să facă obiectul unui control. Referitor la acest aspect, se menţionează
următoarele: „singurele susceptibile să facă obiectul unui control, sunt angajamentele
care necesită înainte de ratificarea sau aprobarea acestora, autorizarea Parlamentului
şi anume cele prevăzute de art. 53 (s.n. – N.P., din Constituţia Franţei)16. c) Un al
treilea aspect analizat de doctrina franceză, are în vedere efectele controlului, care, în
esenţă sunt următoarele: „in temeiul art. 54 (s.n. – N.P., din Constituţia Franţei),
dacă Consiliul Constituţional estimează că un angajament internaţional cuprinde
clauze contrare Constituţiei, autorizarea ratificării sau aprobării nu poate avea loc
decât după revizuirea Constituţiei”17. d) Un al patrulea aspect analizat de doctrina
franceză, se referă la art. 55 (s.n. – N.P., din Constituţia Franţei) şi introducerea
angajamentelor internaţionale în dreptul intern, şi, în final se precizează: „Art. 55
din Constituţie, în primul rând, enunţă condiţiile introducerii angajamentelor
internaţionale în dreptul intern, şi în al doilea rând formulează principiul
superiorităţii angajamentelor internaţionale privind legile interne”18. e) Un ultim
aspect, reţinut pentru studiul de faţă se referă la normele comunitare europene,
12

P. Pactet, F. Mélin-Soucramanient, Droit constitutionnel, 26e édition, Dalloz, Paris, 2007, p. 563.
Ibidem, p. 564.
14
Ibidem, p. 565.
15
Ibidem, p. 565.
16
Ibidem, p. 566.
17
Ibidem, p. 568.
18
Ibidem, p. 569.
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care în opinia autorilor: „normele comunitare apar ca norme internaţionale specifice,
care constituie un grup aparte, de o mare originalitate. Ele se includ, de asemenea, în
mod privilegiat în ierarhia normelor franceze şi necesită un studiu special”19.
IV. Repere jurisprudenţiale privind controlul constituţionalităţii tratatelor
sau altor acorduri internaţionale în România şi în unele State membre ale Uniunii
Europene
4.1. Repere jurisprudenţiale privind controlul constituţionalităţii tratatelor
sau altor acorduri internaţionale de Curtea Constituţională a României
Trebuie să precizăm încă de la început, că deşi atribuţia Curţii
Constituţionale de a se pronunţa asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor
acorduri internaţionale, într-o formulare de maximă generalitate, a fost introdusă în
cuprinsul normativ al art. 146 lit. b) din Constituţia României, republicată, în urma
revizuirii din anul 2003, nici un tratat sau acord internaţional nu a fost transmis
verificării Curţii pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii acestora înainte de
ratificarea lor de către Parlament. De asemenea, trebuie să menţionăm, că tot în
urma revizuirii Constituţiei, în anul 2003, a fost introdus alin. (3) al art. 11 din
Constituţie care soluţionează conflictul de norme între tratate şi Constituţie sub
următoarea formulare: „În cazul în care un tratat la care România urmează să
devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc
numai după revizuirea Constituţiei”. După opinia noastră, această interdependenţă
între dispoziţiile constituţionale menţionate, constituie o obligaţie pentru subiectele
de drept care pot sesiza Curtea în temeiul art. 146 pct. b) din Constituţie, şi, în
consecinţă o etapă obligatorie a verificării conformităţii tratatelor sau altor acorduri
internaţionale cu prevederile constituţionale anterior aprobării lor de Parlament, în
cadrul procedurii de ratificare. În materia controlului de constituţionalitate al
tratatelor, înainte de revizuirea Constituţiei, trebuie să menţionăm sesizarea a priori
a Curţii, cu două legi de ratificare a două tratate, şi, nu cu conţinutul tratatelor
respective. Prin Decizia nr. 109/1996 privind constituţionalitatea Legii pentru
ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi
Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie 199620, Curtea a respins
ca inadmisibilă obiecţia de neconstituţionalitate deoarece încalcă prevederile art.
144 lit. a) din Constituţie şi ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind
sesizarea Curţii. De asemenea, prin Decizia nr. 338/199721 referitoare la obiecţia de
neconstituţionalitate privind Legea pentru ratificarea Tratatului cu privire la
relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România si Ucraina, Curtea a
19

Ibidem, p. 575.
Decizia nr. 109/1996 privind constituţionalitatea Legii pentru ratificarea Tratatului de înţelegere,
cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie, a
fost publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 250 din 16 octombrie 1996.
21
Decizia nr. 338/1997 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate privind Legea pentru
ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina,
a fost publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 163 din 21 iulie 1997.
20
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respins ca inadmisibilă obiecţia de neconstituţionalitate, deoarece sesizarea Curţii
Supreme de Justiţie a fost tardivă, iar adoptarea hotărârii de sesizare nu a îndeplinit
majoritatea necesară.
4.2. Repere jurisprudenţiale privind controlul constituţionalităţii tratatelor
sau altor acorduri internaţionale de Consiliul Constituţional al Franţei
Pentru studiul de faţă ne-am propus să reţinem cea mai nouă Decizie în
materia tratatelor, Decizia nr. 2012-653 DC din 9 august 201222. Consiliul
Constituţional a fost sesizat de Preşedintele Republicii, la 13 iulie 2012, în temeiul
art. 54 din Constituţie în legătură cu problema de a cunoaşte dacă autorizarea de a
ratifica Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii
Economice şi Monetare, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012, trebuie să fie
precedată de o revizuire a Constituţiei. Pentru a decide dacă Tratatul în discuţie
conţine sau nu clauze contrare Constituţiei, Consiliul Constituţional analizează
următoarele norme cu incidenţă în cauză: 1. Normele de referinţă (considerentele
4-11). 2. Prevederile referitoare la pactul bugetar: 2.1. Prevederi interne
(considerentele 12-13). 2.2. Norme de echilibru ale finanţelor publice
(considerentele 14-16). 2.3. Cu privire la aplicarea în dreptul naţional a normelor
de echilibru ale finanţelor publice (considerentele 17-28). 2.4. Cu privire la art. 8
din Tratat (considerentele 29-30). 2.5. Cu privire la alte articole din Titlul III al
Tratatului (considerentele 31-34). 3. Cu privire la alte prevederi ale Tratatului
(considerentul 35). 4. Cu privire la ansamblul Tratatului (considerentul 36).
Urmare a deliberării Consiliului Constituţional în şedinţa sa din 9 august 2012 şi,
având în vedere cele 36 de considerente, hotărăşte că: „În condiţiile definite la
considerentele 21, 28 şi 3023, Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi
guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare, semnat la Bruxelles la
2 martie 2012, nu conţine clauze contrare Constituţiei”.
22

Décision n0 202012-653 DC du 09 août 2012, „Journal officiel” du 11 août 2012, p. 13283.
a) Considerentul 21 „Întrucât Constituţia stabileşte atribuţiile Guvernului şi Parlamentului
în elaborarea şi adoptarea legilor de finanţe şi a legilor de finanţare şi securitate socială; că principiul
anualităţii legilor de finanţe derivă din articolele 34 şi 47 din Constituţie şi se aplică în cadrul anului
civil; că introduce direct dispoziţii constrângătoare şi permanente, care impun respectarea normelor
referitoare la echilibrul finanţelor publice impune modificarea acestor dispoziţii constituţionale; prin
urmare, în cazul în care Franţa alege să intre în vigoare normele prevăzute la alineatul 1 al articolului
3 prin intermediul unor dispoziţii constrângătoare şi permanente, autorizarea de a ratifica tratatul
trebuie să fie precedată de o revizuire a Constituţiei”. b) Considerentul 28. „Rezultă din cele de mai
sus că, dacă, pentru a respecta angajamentul prevăzut la alineatul 1 al articolului 3, Franţa alege să ia,
în temeiul celei de a doua alternative a primei fraze a alineatului 2 al articolului 3, dispoziţii organice
care au efectele impuse de acest paragraf 2, autorizarea de a ratifica tratatul nu va trebui să fie
precedată de o revizuire a Constituţiei”. c) Considerentul 30. „Întrucât alineatul 2 al articolului 3
neimpunând să se procedeze la o revizuire a Constituţiei, dispoziţiile articolului 8 nu au ca efect
abilitarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europeană să aprecieze, în acest context, conformitatea unor
dispoziţii ale Constituţiei cu prevederile prezentului tratat; că în cazul în care Franţa decide intrarea în
vigoare a normele prevăzute la alineatul 1 al articolului 3 din tratat, conform modalităţilor prevăzute
în a doua parte a alternativei primei fraze a alineatului 2 al articolului 3, articolul 8 nu aduce atingere
condiţiilor esenţiale pentru exercitarea suveranităţii naţionale”.
23
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O altă decizie reţinută pentru studiul de faţă, în materia tratatelor este
Decizia nr. 70-39 DC din 19 iunie 197024. Consiliul Constituţional a fost sesizat de
Primul Ministru, la 11 iunie 1970, în temeiul art. 54 din Constituţie în legătură cu
problema de a cunoaşte dacă Tratatul de modificare a unor dispoziţii bugetare ale
Tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene şi a Tratatului de instituire a unui
Consiliu Unic şi a unei Comisii Unice a Comunităţilor Europene, semnat la
Luxemburg la 22 aprilie 1970, precum şi decizia Consiliului Comunităţilor
Europene din data de 21 aprilie 1970, privind înlocuirea contribuţiilor din partea
statelor membre cu resursele proprii ale Comunităţilor conţine sau nu clauze
contrare Constituţiei. Pentru a decide dacă Tratatul în discuţie conţine sau nu
clauze contrare Constituţiei, Consiliul Constituţional analizează următoarele norme
cu incidenţă în cauză: 1. Constituţia, inclusiv Preambulul şi art. 53, art. 54 şi art.
62. 2. Ordonanţa din 7 noiembrie 1958, referitoare la Legea organică privind
Consiliul Constituţional. 3. Tratatul din 18 aprilie 1951 instituind Comunitatea
economică a cărbunelui şi oţelului. 4. Tratatul din 25 martie 1957 instituind
Comunitatea economică europeană. 5. Tratatul din 25 martie 1957 instituind
Comunitatea europeană a energiei atomice. 6. Tratatul din 8 aprilie 1965 instituind
un Consiliu unic şi o Comisie unică a Comunităţilor. Urmare a deliberării
Consiliului Constituţional în şedinţa sa din 19 iunie 1970, şi, având în vedere cele
9 considerente, hotărăşte că: „Tratatul… mai sus menţionat, nu conţine clauze
contrare Constituţiei”.
V. Concluzii
În considerarea celor expuse în studiul de mai sus reţinem, următoarele idei:
1. Dispoziţiile art. 11 alin. (3), 146 litera b) şi art. 147 alin. (3) din
Constituţia României, republicată, formează după opinia noastră, o triadă
fundamentală în materia controlului constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri
internaţionale.
2. Potrivit art. 146 lit. b din Constituţia României, republicată, coroborat cu
prevederile art. 11 alin. (3) rezultă că acest control de constituţionalitate se
efectuează de Curte, anterior aprobării acestora de către Parlament, constituind o
etapă obligatorie de verificare dacă tratatele sau acordurilor internaţionale conţin
sau nu reglementări contrare Constituţiei. Rezultă că în cazul în care Curtea decide
că tratatul cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc
numai după revizuirea Constituţiei, iar în cazul în care Curtea decide că tratatul nu
cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui se va face prin lege de către
Parlament.
3. Din analiza comparativă a sferei subiectelor de drept ce pot sesiza
Consiliul Constituţional în Franţa şi Tribunalul Constituţional în Spania, rezultă că
24

Décision n0 70-39 DC du 19 juin 1970, „Journal officiel” du 21 juin 1970, p. 5806.
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acestea au şi natură executivă, ca subiecte ce participă efectiv la negocierea,
încheierea şi semnarea tratatelor. Din această perspectivă, considerăm că la o
eventuală revizuire a Constituţiei României să fie acordată posibilitate unuia sau
ambilor reprezentanţi ai autorităţii executive, respectiv Preşedintelui României
şi/sau Primului Ministru, de a sesiza Curtea Constituţională privind controlul
constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale.
4. Având în vedere Decizia nr. 2012-653 DC din 9 august 2012 a Consiliului
Constituţional al Franţei, în materia tratatelor, considerăm că şi Curtea
Constituţională poate stabili un set de considerente care să includă condiţiile în care
un tratat nu conţine dispoziţii contrare Constituţiei.
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ASCULTATEA ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI.
REGULI ŞI PROCEDEE TACTICE APLICATE
Versavia BRUTARU∗

Abstract. Hearing the defendant is the most common activity, an important source of
information necessary to establish the truth. Criminal procedure both during prosecution and during
trial can not be imagined without hearing the defendant. Even when mostly the material evidence
prevails, they do not have value in itself and should be integrated into the whole circumstances of the
case. The judicial authority is obliged by law to have an active role throughout the investigations, the
purpose being to verify evidence and to corroborate other evidence on file.
Knowledge of the judicial bodies of sensation thresholds has significance because on this basis it
would be shown whether the facts related within the hearing are within defendandas perception.
Tactical procedures in hearing the defendants (persons in generaly, in criminal cases) are
developed based on the rules of criminal procedure; criminal procedure rules determine the tactical
procedures that will be applied in hearing the defendants.
Key words: tactical methods, hearing, tactical procedures, psychological tactics, hearing process.

I. Scurte consideraţii cu privire la principiile care trebuie respectate în
cursul ascultării
Apărarea ordinii de drept presupune, pe lângă respectarea normelor de drept,
combaterea cu eficienţă, prin metode ştiinţifice, pe baza şi în spiritul legii, a
faptelor antisociale, pe care societatea le sancţionează prin norme penale, spre a
asigura protecţia valorilor sociale.
Apărarea valorilor prin incriminarea unor fapte considerate ca fiind
periculoase, nu ar putea fi realizată fără ajutorul ştiinţei criminalistice, privită ca
„ştiinţa stărilor de fapt în procesul penal”1.
Criminalistica este ştiinţa strâns legată de activitatea judiciară, şi totodată are
caracter autonom şi unitar, deoarece studiază, elaborează şi foloseşte metode şi
mijloace tehnico-ştiinţifice, procedee tactice şi metode destinate descoperirii şi
cercetării infracţiunilor, identificării făptuitorilor şi prevenirii faptelor antisociale2.
∗
Conf. dr; cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române, e-mail: bversavia@gmail.com.
1
H. Gross, Gesammelte Kriminalistiche Aufatze, Leipzig, 1902, p. 3.
2
Coord. Constantin Aioaniţoaie, Ion Eugen Sandu, Tratat de tactică criminalistică, Editura
Carpaţi, Bucureşti, 1992, p. 9; E. Stancu, Criminalistică, Vol. I, Editura Actami, Bucureşti, 1999, p. 9.
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Ştiinţa criminalistică este compusă din trei părţi: tehnica, tactica şi metodica
cercetării diferitelor genuri de infracţiuni. Referindu-ne numai la tactica
criminalistică, observăm că acestea însumează totalitatea procedeelor şi regulilor,
altele decât cele stabilite de normele procesual-penale, dar bazate pe acestea, care
privesc efectuarea actelor de urmărire penală, de anchetă, cu ajutorul cărora se
asigură orientarea justă a anchetei, determinarea întinderii acesteia şi efectuarea
eficientă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a diferitelor activităţi de anchetă
pentru atingerea scopului principal – descoperirea infracţiunilor şi identificarea
infractorilor.
În pregătirea şi efectuarea diferitelor activităţi de tactică criminalistică trebuie să
fie respectate o serie de principii decurgând din dispoziţiile legii procesual-penale şi din
normele deontologice ale anchetei. Astfel, trebuie respectate:
Principiul legalităţii consacrat atât în Constituţie cât şi în Codul Penal şi de
Procedură Penală. Potrivit acestui principiu, întreaga activitate activitate procesualpenală se desfăşoară în conformitate cu prevederile legii. Un rol important în
aplicarea acestui principiu revine şi ştiinţei criminalisticii, aceasta urmărind la
rândul ei ca nimeni nu fie sancţionat pe nedrept, iar cel care a săvârşit o infracţiune
să nu se sustragă răspunderii penale.
Potrivit art. 1 alin. (5) din Constituţia României revizuită, respectarea
Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Din acest percept
constituţional, care stă la baza întregului nostru sistem de drept, decurge şi
principiul legalităţii procesului penal, care exprimă cerinţa ca acesta să se
desfăşoare potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege. Principiilor de drept penal –
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege – le corespunde principiul procesual
penal nulla justitia sine lege. Definiţia dată principiului legalităţii în art. 2 alin. (1),
este în deplină concordanţă cu obligaţia respectării legilor prevăzută în Constituţie,
conferind o semnificaţie mai largă principiului legalităţii, cerinţa respectării legii
nemaifiind limitată la promovarea procesului penal, ci se extinde la întreaga
desfăşurare a procesului3.
O altă garanţie a legalităţii procesului penal o constituie reglementarea
supravegherii şi controlului judiciar, fie din oficiu, fie la plângere, existând căi de
atac care pot fi folosite de persoanele interesate, cu mijloace care asigură
descoperirea încălcărilor de lege şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare. Astfel,
activitatea organelor de cercetare penală este supravegheată de procuror (art. 218,
275), cea a procurorului este supusă controlului procurorului ierarhic superior art.
209 alin. ultim, art. 278) şi al instanţei judecătoreşti (art. 1402, 159, 2781, 302, 333,
345); legalitatea hotărârii judecătoreşti este verificată de instanţa care soluţionează
calea de atac, ca ultimă instanţă de control funcţionând Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie. Ca urmare a unei asemenea reglementări, orice încălcare a legii poate fi
constatată şi înlăturată.
3

Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 75.
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Principiul respectării demnităţii umane4 (art. 51 Cod proc. pen.) pe toată
perioada activităţii desfăşurate de organele judiciare. În cadrul acestui principiu se
situează obligaţia de garantare a dreptului de apărare, organele de urmărire penală
fiind obligate să asigure deplina exercitare a acestui drept5.
De asemenea, există obligaţia legală a nefolosirii de violenţe, ameninţări ori
alte mijloace de constrângere în scopul de a obţine probe (îndatorire prevăzută în
art. 68 şi art. 51 C. proc. pen. şi care se referă nu numai la activitatea de probaţiune,
ci la toate situaţiile în care o autoritate judiciară are legatură directă cu o parte din
proces – cel mai adesea cu învinuitul sau inculpatul, situaţii în care
comportamentul trebuie sa fie civilizat, cu excluderea oricărui act de tortură sau de
tratament inuman sau degradant).
Însemnătatea demnităţii umane este subliniată şi de prevederea din art. 22
alin. (2) din Constituţie, care consacră dreptul persoanei la viaţă şi la integritatea sa
fizică şi psihică, iar aplicarea sa este asigurată, pe lângă nulitatea actelor efectuate
prin folosirea torturii sau a unor tratamente inumane sau degradante, şi prin
incriminarea în Codul penal a faptelor de cercetare abuzivă (art. 266), şi de
supunere la rele tratamente (art. 267) şi tortura (art. 2671).
Un alt principiul procesual-penal este şi cel al prezumţiei de nevinovăţie,
regula fundamentală, potrivit căreia pâna la stabilirea vinovăţiei persoana este
considerată nevinovată (art. 52 Cod. Proc.pen), organele de urmărire penală având
datoria de a dovedi atât vinovăţia cât şi gravitatea faptelor („ejus incubit probatio
qui dicit, non qui negat”), orice îndoială fiind în favoarea învinuitului sau
inculpatului („in dubio pro reo”)6. Prezumţia de nevinovăţie decurge din cerinţa ca
nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, constituind o
garanţie pentru orice persoană că, în lipsa probelor de vinovăţie, nu poate fi trimisă
în judecată şi condamnată; potrivit acestui principiu, autorităţile judiciare sunt
obligate să adminstreze probele necesare pentru dovedirea învinuirii şi în lipsa unor
astfel de probe să tragă concluzia nevinovăţiei învinuitului sau inculpatului7.
Prezumţia de nevinovăţie constituie baza procesuală a dreptului la apărare şi
a drepturilor procesuale acordate învinuitului. Numai acceptând teza rezultată din
4

Prin aderarea României, la 10 august 1990, la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse
ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, s-a născut obligaţia pentru ţara noastră de a
introduce în legislaţia internă dispoziţii privind respectarea demnităţii umane în reglementarea
regimului pedepselor, precum şi în tratamentul care se aplică învinuitului şi inculpatului în cursul
procesului penal. Ca urmare, prin Legea nr. 32/1990 s-a introdus art. 51 în capitolul din Codul de
procedură penală privind regulile de bază ale procesului penal, care prevede că: „Orice persoană care
se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane.
Supunerea acesteia la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane sau degradante este pedepsită de
lege”. În mod corespunzător s-a introdus art. 2671 în Codul penal, prin care se incriminează tortura şi
supunerea la tratamente inumane ori degradante.
5
Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 96.
6
Grigore Theodoru, op. cit., p. 95.
7
Grigore Theodoru, op.cit., p. 94.
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prezumţia de nevinovăţie, în sensul că o simplă învinuire nu înseamnă şi stabilirea
vinovăţiei, şi că înlăturarea prezumţiei de nevinovăţie se realizează numai prin
hotărârea definitivă de condamnare, se explică reglementarea poziţiei învinuitului
ca subiect al procesului penal, a inculpatului ca parte în proces, poziţie care implică
recunoaşterea de drepturi procesuale, pâna la o poziţie procesuală egală cu a
celorlalte părţi, dar şi cu a reprezentantului Ministerului Public, în cursul judecăţii,
care este o autoritate publică8.
Ca principiu fundamental al procesului penal, prezumţia de nevinovăţie
determină structura procesului penal şi unele instituţii de bază ale acestuia. Dacă
pentru înlăturarea prezumţiei de nevinovăţie se cere să existe o hotărâre
judecătorească penală definitivă, înseamnă că fără activitatea instanţelor
judecătoreşti nu se poate aplica legea penală; fiecare autoritate judiciară în faţa
căreia se prezintă cauza penală – organ de cercetare penală, procuror, instanţă
judecătorească – fiind obligate să ţină seama de prezumţia de nevinovăţie nu pot
soluţiona o cauză dacă nu există probe certe de vinovăţie. Prezumţia de nevinovăţie
presupune de asemenea că sarcina probaţiunii revine celui care acuză, acesta are
obligaţia de a dovedi în mod cert vinovăţia învinuitului sau a inculpatului, cu
consecinţa că orice îndoială profită inculpatului (in dubio pro reo).
În virtutea acestei prezumţii, acela împotriva căruia a fost declanşat un
proces penal, este prezumat nevinovat până la dovedirea vinovăţiei în cadrul unui
proces public, cu asigurarea garanţiilor dreptului de apărare.
Principiul fermităţii9 priveşte acţionarea cu hotărâre în vederea asigurării tragerii
la răspundere penală a celor care au săvârşit infracţiuni sau alte fapte antisociale.
Principiul obiectivităţii impune organelor de urmărire penală obligaţia
respectării dispoziţiilor legale, folosirea multiplelor posibilităţi pe care ştiinţa şi
tehnica le oferă pentru aflarea adevărului.
Principiul necesităţii şi oportunităţii are în vedere analiza atentă şi critică a
activităţilor şi măsurilor care se impun a fi întreprinse pe parcursul urmăririi penale.
Principiul operativităţii presupune luarea tuturor măsurilor care se impun,
realizându-se astfel o apropiere maximă între momentul comiterii faptei şi
momentul tragerii la răspundere penală a celui care a săvârşit fapta.
Principiul planificării, conform căruia toate activităţile de urmărire penală
ce urmează a fi efectuate trebuie precedate de o planificare, o pregătire temeinică,
această planificare având un rol important în realizarea scopului urmărit. Aceste
principii se condiţionează reciproc, iar respectarea lor întocmai asigură atingerea
scopului urmărit. Ancheta, bine efectuată, cu respectarea acestor principii,
constituie garanţia unei hotărâri judecătoreşti legale, temeinice şi echitabile10.
8

Idem.
I. Neagu, Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1997, p. 44.
10
S. A. Golunski, Criminalistica, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p. 8.
9
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II. Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului11
1. Tactica ascultării persoanelor în procesul penal reprezintă acea parte a
tacticii care, în scopul obţinerii unor declaraţii complete şi fidele elaborează, cu
respectarea normelor procesual penale, un ansamblu de procedee referitoare la
organizarea ascultării, la elaborarea planului pe baza căruia se va desfăşura
ascultarea, la modul propriu-zis de efectuare a acestei activităţi, la modul de fixare
a declaraţiilor persoanelor, la verificarea şi aprecierea acestora.
2. Aplicarea regulilor tactice criminalistice de ascultare a învinuiţilor sau
inculpaţilor nu poate fi făcută decât în conformitate cu prevederile legale. Tot
astfel, fundamentul procedeelor tactice de ascultare a învinuiţilor sau inculpaţilor în
procesul penal îl constituie normele procesual penale.
Codul de Procedură Penală conţine în Secţiunea I, capitolul II, Titlul III, partea
generală, o serie de reguli cu caracter tactic referitoare la modul de ascultare. Astfel, în
articolul 70, al. 3 se prevede că „dacă învinuitul sau inculpatul consimte să dea o
declaraţie, organul de urmărire penală, înainte de a-l asculta, îi cere să dea o declaraţie,
scrisă personal, cu privire la învinuirea ce i se aduce”. Raţiunea acestei norme rezidă în
faptul că retractarea declaraţiei scrise personal ar fi mai greu de realizat.
Alte reguli tactice sunt prevăzute în articolul 71, alin. 1-5, conform cărora
„fiecare învinuit sau inculpat este ascultat separat”; „în cursul urmăririi penale,
dacă sunt mai mulţi învinuiţi sau inculpaţi, fiecare este ascultat fără să fie de faţă
ceilalţi”. Articolul 71 alin. 3 prevede că „învinuitul sau inculpatul este mai întâi
lăsat să declare tot ce ştie în cauză”, iar alin. 4 şi 5 reglementează în ce condiţii i se
pot pune întrebări învinuitului sau inculpatului.
Pentru aflarea adevărului, organele de urmărire penală trebuie să aibă un rol
activ pe parcursul desfăşurării cercetărilor, rol care presupune strângerea probelor,
verificarea acestora, coroborarea cu alte probe sau mijloace de probă necesare
aflării adevărului (probe care pot fi atât în favoarea învinuitului sau inculpatului cât
şi în defavoarea lui). Învinuitul sau inculpatul poate să dea o declaraţie, dar nu
poate fi obligat să-şi dovedească nevinovăţia (articolul 66 C. proc.pen.), această
sarcină revenind organelor de urmărire penală şi instanţei de judecată care
administrează probele în baza rolului activ.
O regulă importantă care se aplică în ipoteza obţinerii declaraţiei de la
învinuit sau inculpat este aceea potrivit căreia se interzice întrebuinţarea de
violenţe, ameninţări, ori alte mijloace de constrângere, promisiuni, îndemnuri etc.
Recunoaşterea făcută în mod expres şi liber, cu referire directă la infracţiunea
concepută şi realizată, cu condiţia de a nu fi viciată de violenţe, ameninţări ori alte
forme de constrângere, are un rol important în descoperirea unor mijloace de probă
care pot duce la dovedirea activităţii infracţionale a acestuia 12.
11

A. Ciopraga, Tratat de tactică criminalistică, Editura Gama, Iaşi, 1996, p. 151.
Coord. Constantin Aioaniţoaie, Ion Eugen Sandu, Tratat de tactică criminalistică, Editura
Carpaţi, Bucureşti, 1992, p. 90.
12
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3. Pornind de la faptul că învinuitul sau inculpatul cunoaşte cel mai bine
împrejurările în care a fost săvârşită infracţiunea, legea (articolul 64 C. proc. pen) a
înscris declaraţia acestuia printre mijloacele de probă în procesul penal.
Declaraţiile învinuitului sau inculpatului sunt un mijloc de probă şi nu o obligaţie a
acestuia („nemo tenetur edere contra se”).
În ceea ce priveşte funcţionalitatea în procesul penal a acestui mijloc de
probă, aceasta este dublă: pe de o parte furnizează informaţiile necesare aflării
adevărului, iar pe de altă parte constituie prima modalitate prin intermediul căreia
cel care urmează să fie tras la răspundere penală îşi exercită dreptul la apărare.
Încălcarea dispoziţiilor legale privind ascultarea învinuitului sau inculpatului atrage
sancţiunea nulităţii, întrucât prin aceasta este violat dreptul său de apărare. Acest
mijloc de probă este important datorită obligaţiei pe care o au organele judiciare de
a-l asculta pe învinuit sau inculpat în cele mai importante momente ale desfăşurării
procesului penal. Astfel, în decursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul este
ascultat la începutul urmăririi penale (art. 70, alin. 3 C. proc. pen.), în cursul
urmăririi penale (art. 1461 dacă are loc arestarea învinuitului în cursul urmăririi
penale; art. 1501 – ascultarea inculpatului; art. 237 C. proc.pen – continuarea
cercetării şi ascultarea inculpatului în cazul continuării cercetării după punerea în
mişcare a acţiunii penale), cu ocazia arestării preventive, (art. 1371 C. proc.pen), cu
ocazia prezentării materialului de urmărire penală (art. 250 C. proc.pen.). În timpul
fazei de judecată inculpatul poate fi ascultat oricând (art. 323-325 C. proc. pen).
În ce priveşte valoarea probantă a declaraţiei, indiferent de conţinutul
acesteia, art. 69 şi 202 C. proc. pen. prevăd că aceste declaraţii pot servi la aflarea
adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce
rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. În felul acesta este consacrat
principiul după care13, declaraţia învinuitului sau inculpatului nu poate fi
considerată „regina probelor”14 („regina probationum”). Pe de altă parte,
declaraţia învinuitului sau inculpatului este divizibilă, organele judiciare putând
reţine numai acele elemente din declaraţie care se coroborează cu alte probe; ea
este totodată retractabilă, învinuitul sau inculpatul putând decide să revină motivat
asupra declaraţiei. De asemenea, organul de urmărire penală poate, pe baza
ansamblului probatoriu să nu ţină seama de declaraţiile învinuitului sau
inculpatului. Dacă declaraţiile învinuitului sau inculpatului date în cursul urmăririi
penale şi al judecăţii, sunt contradictorii, organele judiciare pot reţine numai pe
cele pe care le consideră conforme cu realitatea, verosimile, indiferent în ce fază a
procesului au fost date, legea neprevăzând nicio ordine de preferinţă15.
13

S. A. Golunski, op. cit., p. 333–334.
Vintilă Dongoroz şi colab, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975, p. 189 şi urm.
15
Ion Neagu, op. cit., p. 273; Emilian Stancu, Criminalistica, vol. II, Editura Actami,
Bucureşti, 1999, p. 120.
14
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Această forţă probantă, condiţionată de coroborarea cu alte probe, este
justificată, întrucât practica judiciară precum şi progresele făcute de psihologia
judiciară (psihologia infractorului)16 au demonstrat că prin aceste declaraţii
învinuiţii sau inculpaţii uneori mai denaturează adevărul în mod voluntar sau
involuntar (spre exemplu, nu recunosc, sau recunosc fapte pe care nu le-au comis).
4. Scurte consideraţii referitoare la psihologia învinuitului sau inculpatului
Când s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, organele judiciare au
obligaţia de a stabili împrejurările comiterii infracţiunii, gradul de vinovăţie,
gravitatea faptei şi pericolul pe care îl prezintă infractorul17.
În cazul ascultării învinuitului sau inculpatului, avem de-a face cu confruntarea
psihologică între organul judiciar şi învinuit sau inculpat, care apare în postura de om
care a încălcat legea. Situaţia conflictuală şi tensionată în care se află învinuitul sau
inculpatul poate fi mai mult sau mai puţin „transparentă” pentru organul judiciar. Unii
inculpaţi pot recunoaşte imediat şi necondiţionat, alţii însă, folosesc în mod abil o serie
de procedee psihologice pentru inducerea în eroare a organului judiciar18. Când
învinuitul sau inculpatul nu recunoaşte, organul judiciar trebuie, fără a încălca
dispoziţiile legale, şi folosind datele certe existente la dosar, să determine pe cel
ascultat să recunoască fapta şi să ofere date exacte în legătură cu săvârşirea ei.
Fazele formării mărturiei sunt percepţia, memorarea şi redarea. Percepţia
reprezintă reflectarea obiectelor şi fenomenelor în momentul acţiunii lor
nemijlocite asupra receptorilor. La baza percepţiei se află senzaţiile (care reflectă
însuşiri izolate ale obiectelor şi fenomenelor).
Tăgăduirea de către învinuit sau inculpat a prezenţei, în câmpul său stimulativ al
acţiunii infracţionale şi a unor stimuli cu asemenea caracteristici, deşi prezenţa lor s-a
dovedit a fi certă, constituie, pentru organul judiciar, dovada clară a tendinţei celui
ascultat de a ascunde anumite secvenţe din lanţul înfracţiunii săvârşite.
În timpul ascultării, ceea ce se solicită, este segmentul de reactualizare19 şi
nu cel de memorare. Procesul de memorare a fost solicitat în timpul activităţii
infracţionale, sub forma memorării involuntare. Infractorul nu-şi propune să reţină
cu exactitate toate acţiunile sale infracţionale, ci, desfăşurând asemenea acţiuni,
imaginile, trăirile, mişcările se reţin involuntar. În ceea ce priveşte memoria şi aici
acţionează legea semnificaţiei. Sunt reţinute cu prioritate acele elemente ale
câmpului stimulativ care intră în legătură cu interesele individului. Când cel
ascultat contestă o serie de acţiuni pe motiv că nu le-a reţinut, dar care se află în
strânsă legătură cu sfera de interese individuale, organul judiciar se află în prezenţa
unui indiciu de nesinceritate.
16
P. Bouzat, J. Pinatel, Traité de Droit Pénal et Criminologie, vol. 2, Editura Dalloz, Paris,
1972, p. 1163.
17
C. Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 580.
18
T. Bogdan, Curs de psihologie judiciară, Litografia Învăţământului, Bucureşti, 1957, p. 115.
19
M. Golu, Dinamica personalităţii, Editura Geneze, Bucureşti, 1993, p. 66.
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O importanţă foarte mare prezintă distincţia dintre memoria vizuală şi cea
auditivă. Pe parcursul ascultării organul judiciar poate stabili apartenenţa
învinuitului sau inculpatului la un anume tip de memorie.
Mecanismele psihologice ale făptuitorului trebuie raportate la trei etape
principale: a) conturarea laturii subiective a infracţiunii (conceperea activităţii
infracţionale, reprezentarea actului şi tendinţa de săvârşire ori de nesăvârşire a
faptei şi rezoluţia infracţională, în cazul infracţiunilor intenţionate); b) în cea de-a
doua fază are loc desfăşurarea activităţii infracţionale (în cele trei etape: faza
actelor pregătitoare, faza actelor de executare şi faza urmărilor). În momentul
săvârşirii faptei, atenţia făptuitorului se concentrează asupra obiectului infracţiunii;
c) etapa o treia este dominată de procese psihice determinate de teamă, lupta pentru
evitarea răspunderii penale.
Elementul caracteristic psihologiei învinuitului sau inculpatului în perioada
de după săvârşirea infracţiunii, este tendinţa de a se apăra, de a se sustrage
identificării, învinuirii sau sancţiunii. Starea dominantă este una de tensiune
psihică, fapt care motivează dominanta depresivă a individului. Procesele psihice
caracteristice acestui moment generează nelinişte, nesiguranţă şi comportament
nefiresc. În acest sens, o serie de infractori îşi creează alibiuri cu care să convingă
pe organul judiciar că era imposibil ca el să fi săvârşit fapta. Alţi infractori, mai
experimentaţi, încearcă să-şi ascundă fapta prin simularea altor infracţiuni (de
exemplu, în cazul delapidării se simulează un furt). Alteori, infractorul apare în
preajma locului unde se desfăşoară cercetările, căutând să obţină informaţii
referitoare la desfăşurarea acestora. O atenţie deosebită trebuie acordată proceselor
psihice care caracterizează mustrările de conştiinţă, întâlnite la o anumită categorie
de infractori.
Manifestarea nefirească a infractorului în perioada de după săvârşirea
infracţiunii se explică prin prezenţa tensiunii mărite, a dominantei depresive, care
acţionează în mod inhibitor. Frica dominantă inhibă parţial instanţa superioară
corticală în funcţionarea căreia se vor ivi lacune.
Reîntoarcerea la locul înfracţiunii a fost explicată din punct de vedere psihologic
prin fenomenul de amnezie postinfracţională. Dominanta defensivă puternică provoacă
o stare de nelinişte generală, mărită din cauza lacunelor memoriale. Infractorul nu se
simte în siguranţă, nu-şi mai poate aminti dacă totul a fost pus la punct, dacă nu cumva
a comis o greşeală fatală. Acesta este motivul pentru care nu poate rezista impulsului
de a se întoarce la locul săvârşirii infracţiunii.
Particularităţi psihologice ale infractorului profesionist20. Caracteristic
pentru acest tip de infractori este incapacitatea psihică de a desfăşura o muncă
susţinută, dispreţul faţă de muncă. Lipsa unor preocupări le provoacă o stare
continuă de nelinişte, nemulţumire de sine, stare de irascibilitate. Foarte mulţi
20

N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologie judiciară, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti,
1994, p. 180.
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infractori îşi crează un „stil” specific de lucru, ceea ce arată o lipsă de imaginaţie
dar şi o specializare superioară. Viaţa afectivă este îndreptată spre un hedonism de
speţă inferioară, (alcool, stupefiante), datorat lipsei de cultură. Conflictul continuu
cu societatea îi determină să devină îngâmfaţi, supraapreciindu-se. Trăsăturile
fundamentale ale caracterului sunt minciuna şi egoismul. Această caracterizare are
caracter general şi cuprinde toate acele elemente care se pot desprinde din analiza
trăsăturilor fundamentale ale unor infractori de profesie.
5. Pregătirea ascultării. Studierea materialelor existente în cauză
Pentru a obţine declaraţii complete şi sincere de la învinuit sau inculpat este
nevoie de o pregătire temeinică a ascultării. Pe plan tactic criminalistic, aceasta
presupune stabilirea problemelor care urmează a fi lămurite cu ocazia ascultării, o
tactică de ascultare, materialul probator care va fi folosit în timpul ascultării,
cunoaşterea datelor referitoare la modul şi împrejurările în care s-a săvârşit fapta, la
participanţi, date care urmează a fi completate cu declaraţiile învinuitului sau
inculpatului.
Lipsa de pregătire ori pregătirea superficială a ascultării, poate avea
consecinţe nefavorabile, concretizate în declaraţii de slabă calitate, incomplete,
tergiversarea urmăririi21.
În urma studierii dosarului, se stabilesc persoanele care urmează a fi
ascultate în calitate de învinuiţi sau inculpaţi, fapta sau faptele care li se reţin în
sarcină, alţi eventuali participanţi la comiterea infracţiunii, calitatea şi contribuţia
lor la săvârşirea infracţiunii – probleme care trebuie lămurite prin ascultare. Astfel,
în funcţie de modul de sesizare a organului judiciar, va fi studiată plângerea,
denunţul sau procesul-verbal de constatare a efectuării unor acte premergătoare,
atunci când organul de urmărire penală s-a sesizat din oficiu. În acest sens, va fi
studiat şi procesul-verbal de cercetare la faţa locului, mijloacele materiale de probă
descoperite şi ridicate, declaraţiile victimelor, ale martorilor oculari. Totodată,
organele de urmărire penală, trebuie să reţină datele, probele care vor fi folosite în
timpul ascultării, şi să stabilească momentul, ordinea şi modul în care vor fi
folosite22. Un rol foarte important îl are obiectivitatea în activitatea de studiere a
materialelor cauzei. Astfel, trebuie să se ţină seama atât de probele care îl acuză pe
învinuit sau inculpat, cât şi de cele care îl apăra, care îi sunt favorabile, de
circumstanţele atenuante, cât şi de cauzele care îi agravează răspunderea.
6. Organizarea modului de desfăşurare a ascultării
Învinuitul sau inculpatul poate fi ascultat în stare de arest preventiv ori în
stare de libertate. Când învinuitul sau inculpatul este cercetat în stare de libertate,
chemarea pentru ascultare se face prin citare sau aducere, cu respectarea
dispoziţiilor legale. Momentul înmânării citaţiei trebuie ales în funcţie de
21
22

Coord. Constantin Aioaniţoaie, Ion Eugen Sandu, op. cit., p. 92.
Emilian Stancu, op. cit., p. 130–131.
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complexitatea cauzei, fiind indicat ca citaţia să fie înmânată în ziua sau în seara
zilei anterioare datei fixate pentru ascultare. În ipoteza în care sunt mai mulţi
învinuiţi sau inculpaţi, este bine să se evite contactul dintre ei, înainte de a fi
ascultaţi. Acest lucru poate fi realizat prin citarea la ore diferite.
În cazul în care învinuitul sau inculpatul care a fost citat legal nu se prezintă
la data fixată, el poate fi adus pe bază de mandat de aducere. Dacă sunt indicii că
învinuitul sau inculpatul încearcă să se sustragă de la urmărirea penală ori să
zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea martorilor, experţilor, poate fi
adus în vederea ascultării, cu mandat de aducere, mai înainte de a fi citat (art. 183
alin. 2 C.proc.pen.)
O altă problemă de organizare este cea a locului unde urmează sa fie
efectuată ascultarea. În camera în care se desfăşoară ascultarea nu trebuie să existe
obiecte, acestea putând fi folosite de învinuitul sau inculpatul agresiv împotriva
organului de urmărire penală23. Accesul altor persoane nu trebuie permis în locul în
care se face ascultarea. Dacă învinuitul sau inculpatul nu se poate prezenta la
ascultare, organul de urmărire penală se va deplasa la locul în care se află acesta24.
Pregătirea materialului probator este o altă etapă în organizarea ascultării.
Organul de urmărire penală trebuie să asigure învinuitului sau inculpatului
exercitarea drepturilor procesuale, dreptul la apărare fiind garantat în tot cursul
procesului penal. Astfel, după încunoştiinţarea cu privire la fapta care i se reţine în
sarcină şi încadrarea juridică a acesteia, organul de urmărire penală are obligaţia de
a-i asigura posibilitatea apărării. Când asistenţa juridică este obligatorie, organul de
urmărire penală are obligaţia de a asigura prezenţa apărătorului, încunoştiindu-i
despre data şi ora ascultării, învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa
avocatului, ales sau numit din oficiu.
În cazul în care învinuitul sau inculpatul nu cunoaşte limba română, ori nu se
poate exprima, trebuie să i se asigure un interpret (art. 127 Constituţie). Ascultarea
minorului care nu a împlinit vârsta de 16 ani în calitate de învinuit sau inculpat, se
face în prezenţa Serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a
infractorilor, de la domiciliul minorului, a părinţilor, iar când este cazul, se face în
prezenşa tutorelui, curatorului ori a persoanei în îngrijirea sau supravegherea căreia
se află minorul (citarea acestora este facultativă, aceasta rezultând din dispoziţiile
art. 481 C. proc.pen, „dacă consideră necesar citează....”). Citarea persoanelor mai
sus-menţionate este obligatorie la prezentarea materialului de urmărire penală, însă
neprezentarea acestora, fiind legal citate, nu împiedică efectuarea procedurii
(art. 481 al. 3 C.proc.pen.)
În organizarea ascultării, trebuie să se ţină seama şi de ordinea în care vor fi
ascultaţi învinuiţii sau inculpaţii. Primii vor fi ascultaţi cei care deţin mai multe
date sau cei care fac declaraţii sincere şi complete.
23
24

C. Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973, p. 490.
Em. Stancu, op. cit., p. 132–133.
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7. Planificarea ascultării, ca şi planificarea întregii anchete, determină ca
munca anchetatorului să se desfăşoare organizat, asigurându-se totodată şi
operativitatea în anchetă.
Planificarea reprezintă legătura dintre scopul urmăririi penale şi modul de
realizare a sarcinilor acesteia, această operaţie trebuie totodată să respecte o serie
de reguli fundamentale. Astfel, organizarea urmăririi penale este subordonată
principiului legalităţii (nimic din ceea ce se prevede a fi întreprins să nu contravină
prevederilor legale), principiului individualităţii (în realizarea planificării trebuie să
se ţină seama de particularităţile fiecărei cauze – natura infracţiunii, modul de
săvârşire, scopul urmărit, mobilul), principiului dinamismului (care presupune
adaptarea la diferite împrejurări susceptibile de a suferi o schimbare).
Planificarea trebuie să îndeplinească anumite condiţii de bază25: asigurarea
unui minim de date şi materiale faptice care să permită elaborarea versiunilor şi
stabilirea problemelor care urmează a fi lămurite; orientarea justă asupra naturii şi
caracterului infracţiunii care formează obiectul cauzei şi asupra împrejurărilor în
care a fost săvârşită; cunoaşterea metodelor şi mijloacelor de săvârşire şi ascundere
a infracţiunii; verificarea temeinică a tuturor versiunilor care se impun în cauză.
Întregul plan de urmărire penală trebuie să conţină versiunile, problemele care se
cer a fi rezolvate, termenele în care trebuie rezolvate, persoanele participante, planul
având un rol important în determinarea obiectului infracţiunii, laturii subiective a
infracţiunii prin stabilirea vinovăţiei şi a mobilului, stabilirea laturii obiective, existenţa
unor condiţii speciale de loc, de timp, modalitate de săvârşire.
Pregătirea ascultării se finalizează printr-un plan de ascultare, care trebuie
întocmit pentru fiecare învinuit sau inculpat în cauză 26. Întrebările care se
adresează învinuitului sau inculpatului au scopul de a permite organului de
urmărire penală obţinerea de date complete asupra faptelor care i se reţin în
sarcină; cunoaşterea şi verificarea probelor, a argumentelor prezentate în apărarea
sa; dovedirea poziţiei sale nesincere27, descoperirea tuturor infracţiunilor săvârşite
de cel în cauză precum şi a participanţilor.
Întrebările pot fi clasificate în trei mari categorii: întrebări temă – care oferă
celui ascultat posibilitatea de a declara tot ce ştie în temă; întrebări problemă –
care contribuie la lămurirea unor aspecte; întrebări detaliu – prin intermediul
cărora se urmăreşte obţinerea unor amănunte care pot asigura verificarea
declaraţiilor învinuitului sau inculpatului.
Întrebările detaliu pot fi de completare, de referinţă şi de verificare28.
8. Ascultarea învinuitului sau inculpatului se desfăşoară în conformitate cu
prevederile articolelor 70-74 C. proc. pen., în trei etape (identificare, ascultare
25

Coord. Constantin Aioaniţoaie, Ion Eugen Sandu, Tratat de tactică criminalistică, Editura
Carpaţi, Bucureşti, 1992, p. 96.
26
Em. Stancu, op.cit., p. 131.
27
S. A. Golunski, Criminalistica, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p. 246–267.
28
C. Suciu, op. cit., p. 487.
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liberă şi adresare de întrebări). Parcurgerea primei etape, identificarea învinuitului
sau inculpatului, este necesară şi obligatorie pentru a nu fi învinuită (sau inculpată)
altă persoană decât cea care a săvârşit infracţiunea. Potrivit articolului 70 C. proc.
pen., identificarea învinuitului sau inculpatului constă în întrebări cu privire la
nume, prenume, poreclă, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor,
cetăţenie, studii, situaţia militară, loc de muncă, ocupaţie, adresa la care locuieşte
efectiv, antecedente penale şi alte date pentru stabilirea situaţiei sale personale.
Tot în cadrul acestei etape, înainte de a i se lua prima declaraţie învinuitului
sau inculpatului, i se aduce la cunoştinţă de către organul judiciar, dreptul de a fi
asistat de un apărător, întrucât acest drept este garantat pe tot cursul procesului
penal. Învinuitul sau inculpatul va fi întrebat dacă are avocat, în caz negativ se va
numi unul din oficiu. După îndeplinirea acestei obligaţii, în prezenţa apărătorului,
învinuitului sau inculpatului i se solicită să dea o declaraţie scrisă personal cu
privire la învinuirea ce i se aduce29.
Înainte însă de a se trece la verificarea identităţii şi ascultarea propriu-zisă,
este necesar să se asigure un contact psihologic între organul judiciar şi învinuit sau
inculpat30. Acest lucru presupune crearea unei atmosfere favorabile ascultării
(atmosferă prielnică unei destăinuiri). Astfel, organul judiciar este interesat să
cunoască toate împrejurările în care infracţiunea a fost săvârşită, poziţia de
sinceritate sau nesinceritate pe care se situează învinuitul sau inculpatul,
capacitatea sa de rezistenţă etc, iar în raport cu aceste elemente să adopte cea mai
potrivită linie tactică, în vreme ce învinuitul sau inculpatul caută să obţină cât mai
multe informaţii cu privire la organul judiciar şi la datele pe care acesta le deţine,
pentru a adopta şi el cea mai bună tactică de apărare. Astfel, învinuitul sau
inculpatul va furniza informaţii numai în măsura în care transmiterea acestora nu
prezintă nici un pericol, sau când este silit să o facă, ori, poate furniza informaţii
false pentru a denatura realitatea.
Transmiterea informaţiilor este condiţionată pe de o parte, de o serie de însuşiri
ale organului judiciar (cum ar fi: corectitudinea, obiectivitatea, perseverenţa,
fermitatea), iar pe de altă parte, de tipul de personalitate al învinuitului sau inculpatului,
de experienţa acestuia în domeniul vieţii infracţionale, contactul repetat cu organul
judiciar, cunoaşterea uzanţelor mediului judiciar.
Dificultatea creerii contactului psihologic este dată, în principal, de poziţia
pe care se situează învinuitul sau inculpatul, de parte în proces şi care are tendinţa
de a vedea în organul judiciar un adversar. Pentru a înlătura această dificultate, se
poate purta o discuţie neutră, în cursul căreia aspecte legate de fapta săvârşită, de
antecedentele sale penale sunt în mod deliberat ocolite. Asigurarea cadrului
psihologic depinde totodată şi de iscusinţa organului judiciar de a atenua opoziţia
de interese, capacitatea acestuia de a aduce învinuitul sau inculpatul din situaţia de
oponent în situaţia de colaborator. Cadrul în care se va desfăşura audierea depinde
29
30

Em. Stancu, op. cit., p. 139.
A. Ciopraga, Tratat de tactică criminalistică, Editura Gama, Iaşi, 1996, p. 260.
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de atitudinea adoptată de părţi, iar raporturile care se stabilesc între organul judiciar
şi învinuit sau inculpat în timpul ascultării, determină succesul activităţii.
Stabilirea contactului psihologic depinde în primul rând de organul judiciar,
de conduita acestuia. Astfel, organul judiciar trebuie să convingă învinuitul sau
inculpatul că orice subterfugii ar utiliza, acestea vor fi descoperite, că nu va reuşi
să-l inducă în eroare, să ascundă faptele, dar şi că faptele recunoscute sincer vor fi
apreciate cu obiectivitate şi că nimic altceva nu i se va reţine în sarcină. Cu alte
cuvinte, pentru stabilirea contactului psihologic este nevoie ca organul judiciar să
câştige încrederea învinuitului sau inculpatului.
Un alt factor important în stabilirea contactului psihologic este limbajul folosit
de organul judiciar31. Astfel, termenii utilizaţi de legiuitor (ca de exemplu: furt, omor,
viol) pot avea o rezonanţă dură în psihicul celui care a săvârşit infracţiunea. De aceea,
organul judiciar trebuie să folosească un limbaj care să uşureze expunerea faptelor.
Totodată, în literatura de specialitate32 se subliniază în mod constant faptul că organul
judiciar nu trebuie să folosească limbajul argotic, propriu mediului infractorilor, doar
pentru a facilita expunerea fără reţinere a faptelor.
Atitudinea activă a organului judiciar, manifestarea unui unui vădit interes
faţă de declaraţiile învinuitului sau inculpatului, are de asemenea un rol important
în stabilirea contactului psihologic33. Aspectele personale aduse în discuţie de
învinuit sau inculpat nu trebuie interzise prin adresarea de a face declaraţii la
obiect. Aceste aspecte personale pot folosi organului judiciar la o mai bună
conturare a personalităţii învinuitului sau inculpatului.
Verificarea identităţii şi stabilirea contactului psihologic reprezintă astfel un
bun prilej de a studia comportamentul învinuitului sau inculpatului faţă de situaţia
în care se află, modul cum reacţionează la întrebările care i se adresează, gesturile,
starea de calm, sau, dimpotrivă, starea de tensiune34. Parcurgând această etapă, se
pot stabili procedeele tactice de ascultare cele mai adecvate, în funcţie de
comportamentul şi atitudinea celui ascultat.
9. Faza relatării libere. După ce obiectul cauzei şi al ascultării a fost adus la
cunoştinţa învinuitului sau inculpatului, acesta va fi lăsat să facă o relatare liberă,
cerându-i-se să dea şi o declaraţie scrisă personal, cu privire la învinuirea ce i se
aduce. Ascultarea, în faza relatării libere, este reglementată în principal în articolul
70 al. 3 C. proc. pen.
Fiecare învinuit sau inculpat este ascultat separat, fără să fie de faţă şi alţi
învinuiţi sau inculpaţi. Învinuitul sau inculpatul este lăsat să declare liber tot ce ştie
în cauză (el nu va fi întrerupt până la terminarea relatării, chiar dacă face declaraţii
nesincere). Ascultarea învinuitului sau inculpatului nu poate începe cu citirea sau
31

Coord. Constantin Aioaniţoaie, Ion Eugen Sandu, op. cit., p. 99.
C. Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 571.
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S.A. Golunski, op. cit., p. 334.
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C. Suciu, op. cit., p. 570.
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reamintirea declaraţiilor pe care acesta le-a dat anterior în cauză. Învinuitul sau
inculpatul nu poate prezenta ori citi o declaraţie scrisă înainte, însă se poate servi
de însemnări asupra amănuntelor greu de reţinut.
Potrivit articolului 68 C. proc.pen. este oprit a se întrebuinţa violenţe ori alte
mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri, în scopul de a se
obţine probe.
Constituirea unei declaraţii ca mijloc de probă se realizează în cadrul audierii
şi interogatoriului35. Ascultarea în faza relatării libere (audierea) permite
învinutului sau inculpatului să se exprime liber, într-un mod spontan, fără a fi
întrerupt sau ghidat de anchetator, lăsându-i-se iniţiativa relatării faptelor.
Relatarea liberă36 începe prin adresarea unei întrebări cu caracter general, prin care
învinuitului sau inculpatului i se solicită să declare tot ce are de arătat în legătură
cu învinuirea ce i se aduce, învinuitul sau iculpatul având astfel posibilitatea de a
declara tot ceea ce consideră că interesează cercetarea şi de a prezenta faptele în
succesiunea lor firească, făra a i se limita în vreun fel expunerea prin adresarea
altor întrebări.
În cursul acestei etape organul de urmărire penală are posibilitatea de a-l
studia pe învinuit sau inculpat, de a observa omisiunile, ezitările, aspectele cu
privire la care apar contradicţii. Ulterior, pe baza acestor aspecte se vor stabili
procedeele tactice pe care le va adopta în ascultare. În timpul ascultării libere
anchetatorul trebuie să evite întreruperea relatării învinuitului sau inculpatului,
aprobarea sau dezaprobarea afirmaţiilor acestuia, sau să-şi manifeste satisfacţia sau
nemulţumirea faţă de cele declarate, trebuind deci să dea dovadă de calm, stăpânire
de sine, răbdare.
Parcurgerea acestei etape prezintă o serie de avantaje37, indiferent de
declaraţiile învinuitului sau inculpatului (declaraţie nesinceră sau incompletă): se
poate cunoaşte poziţia acestuia faţă de fapta comisă. În cazul unor declaraţii sincere
şi complete se poate verifica modul de săvârşire al faptei şi mobilul acesteia, se pot
obţine date despre eventualii participanţi.
10. Tactica ascultării în faza adresării de întrebări
Potrivit articolului 72 C. proc. pen., după ce învinuitul sau inculpatul a făcut
declaraţia, i se pot pune întrebări cu privire la fapta care formează obiectul cauzei
şi la învinuirea ce i se aduce. În funcţie de declaraţiile făcute anterior se va adopta
tactica formulării de întrebări.
În cursul ascultării, învinuitul sau inculpatul se poate situa pe poziţia
recunoaşterii sau a nerecunoaşterii faptei. În cazul recunoaşterii se disting două
situaţii: învinuitul sau inculpatul îşi recunoaşte vinovăţia şi recunoaşterea este
35

S.A. Golunski, op. cit., p. 341.
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sinceră, iar în a doua situaţie, învinuitul sau inculpatul face declaraţii care nu sunt
sicere, nu sunt pornite din dorinţa de a afirma adevărul.
De asemenea, în cazul nerecunoaşterii învinuirii, declaraţiile pot fi de reacredinţă (învinuitul sau inculpatul urmărind să se sustragă de la răspundere), iar
alteori, acesta nu recunoaşte faptele, dar declaraţiile sale sunt sincere întrucât nu el
a săvârşit fapta.
O altă atitudine a învinuitului sau inculpatului poate fi a tăcerii sau a refuzului de
a da declaraţii. Această atitudine are la bază instinctul de apărare, propriu tuturor celor
care compar în faţa organelor judiciare în această calitate. Dar, de cele mai multe ori,
învinuitul sau inculpatul nu nesocoteşte această posibilitate de a se disculpa, întrucât
ascultarea îi oferă largi posibilităţi de apărare. Tăcerea ar putea fi pusă pe seama
convingerii greşite că în lipsa recunoaşterii sau a nerecunoaşterii sale nu va putea fi tras
la răspundere penală. Principalul procedeu tactic pe care îl poate utiliza organul judiciar
este acela de a afla motivul real al tăcerii şi apoi, utilizând numai calea convingerii, va
încerca să înlăture această atitudine.
Tipice învinuitului sau inculpatului sunt următoarele atitudini: dacă este
vinovat de săvârşirea infracţiunii, sub evidenţa probelor de învinuire, fie recunoaşte
fapta, fie caută să-şi creeze o situaţie mai uşoară. Dacă învinuitul sau inculpatul nu
este vinovat, se va strădui să invoce toate acele împrejurări care probează
nevinovăţia sa38.
În practica cercetării infracţiunilor există situaţii în care învinuiţii sau
inculpaţii recunosc faptele săvârşite, recunoaştere care, determinată de diferite
cauze poate fi sinceră sau nesinceră. Articolul 69 C. proc. pen. a condiţionat
valoarea mărturisirii de existenţa unor fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul
probelor care să o sprijine (neexcluzându-se astfel cazurile de autoînvinuire falsă).
Atitudinea sinceră a învinuitului sau inculpatului poate fi determinată de
diferite motive. Astfel, la unii infractori, în perioada ulterioară săvârşirii
infracţiunii, propria activitate este supusă unui examen critic (de conştiinţă) care,
uneori se sfârşeşte printr-o atitudine de dezaprobare a faptei comise. Motivul
determinant al recunoaşterii este remuşcarea, regretul, căinţa, dorinţa de a dobândi
liniştea sufletească. În alte cazuri, recunoaşterea este determinată de nevoia de a se
elibera. Se pot întâlni şi situaţii în care recunoaşterea este pornită din nevoia de a se
explica, de a se confesa, tendinţă proprie celor care au săvârşit infracţiuni sub
stăpânirea unor puternice sentimente. Mărturisirea poate fi provocată şi de raţiuni
logice, atunci când probele care susţin învinuirea sunt foarte puternice. În cazul
infractorilor tineri, sau în cazul celor care săvârşesc infracţiunea sub imboldul unor
pasiuni, mărturisirea poate fi determinată de orgoliu, vanitate.
Cea mai tipică atitudine adoptată de cel ajuns în faţa organului judiciar este
aceea de negare a faptelor, de prezentare tendenţioasă a faptelor. Procedeele tactice
adoptate de organul judiciar trebuie raportate la fiecare caz particular (se vor avea
în vedere: gravitatea infracţiunii săvârşite, probele pe care le deţine organul
38
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judiciar, personalitatea celui ascultat). Aşadar, procedeele tactice alese trebuie să
fie în raport cu personalitatea acestuia, să fie adaptate la trăsăturile temperamentale
ale învinuitului sau inculpatului. Dacă învinuitul sau inculpatul face parte din
categoria tipului emoţional (este dominat de un puternic sentiment de vinovăţie,
remuşcare), cea mai potrivită linie tactică este atitudinea conciliantă, de înţelegere
a situaţiei în care se află acesta. Dimpotrivă, dacă învinuitul sau inculpatul aparţine
tipului neemoţional, procedeele tactice trebuie să aibă la bază analiza faptelor,
prezentarea riguroasă a probelor de învinuire. Finalitatea urmărită prin aplicarea
acestor procedee este aceea de a convinge, prin forţa faptelor, că vinovăţia este
stabilită sau va fi stabilită.
Pentru a-l determina pe învinuit sau inculpat să facă declaraţii sincere este
nevoie de cunoaşterea şi identificarea motivelor pe care se bazează rezistenţa opusă
(aceste motive pot fi: dorinţa de a nu dezvălui identitatea participanţilor la
infracţiune, oprobiul public etc). De asemenea, probele care confirmă învinuirea
trebuie să alcătuiască un tot unitar, care să ofere o singură ieşire pentru învinuit sau
inculpat – recunoaşterea –. Astfel, din punct de vedere tactic, există aspecte care nu
trebuie făcute cunoscute celui ascultat, probele care atestă vinovăţia sa trebuind a fi
prezentate gradat, la anumite intervale de timp; altfel, învinuitul sau inculpatul ar
putea intui că probele nu sunt suficiente.
Conduita organului judiciar în raporturile sale cu participanţii la proces
impun o comportare loială, corectă, incompatibilă cu inducerea în eroare a
învinuitului sau inculpatului (încercarea de a convinge învinuitul sau inculpatul de
inutilitatea tăgăduirii pe motivul că unul dintre participanţi ar fi recunoscut, când,
în realitate, nu există o asemenea recunoaştere).
Adresarea de întrebări în scopul lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei
reprezintă ultima etapă a ascultării învinuitului sau inculpatului. Întrebările trebuie
să îndeplinească anumite condiţii: trebuie să fie clare şi precise; trebuie să fie
formulate la nivelul de înţelegere al celui ascultat; să nu sugereze răspunsul pe care
îl aşteaptă organul de urmărire penală.
Sugestia poate îmbrăca diferite forme39. Astfel, sugestia poate fi directă (prin
intervenţia directă a unei a treia persoane, prin influenţa directă a anchetatorului),
sugestia prin memorie „forţată” (astfel, printr-o întrebare sugestivă, organul
judiciar obligă pe cel ascultat la o „forţare” a memoriei, cu riscul ca persoana să-şi
imagineze fapte, sau să deducă logic un fapt, fără legătură cu realitatea), sugestia
indirectă (prin formularea unei întrebări care presupune un număr limitat de
răspunsuri); sugestia indirectă poate proveni din trei surse: calitatea termenilor
folosiţi şi introduşi în întrebare, numărul de răspunsuri posibile şi tonul folosit).
Din punct de vedere calitativ, pentru anchetator, întrebarea sugestivă constă în
introducerea unui element al răspunsului în întrebare. Pe plan cantitativ40 ea
39
P. Ravier, Formularea întrebărilor şi înregistrarea răspunsurilor, articol preluat în „Culegere de
materiale documentare, probleme de criminalistică şi criminologie”, 1981, nr. 2, p. 27 şi urm.
40
Idem, p. 34.

17

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

249

vizează limitarea răspunsurilor. Există trei mari tipuri de întrebări sugestive – a)
prin numărul răspunsurilor posibile; b) prin calitatea termenilor introduşi în
întrebare; c) mixte (cele două tipuri reunite).
Întrebările trebuie să-l oblige pe învinuit sau inculpat să relateze şi nu să
determine un răspuns scurt de tipul „da” sau „nu”, să nu îl pună în încurcătură pe
cel ascultat, dacă acesta este de bună credinţă.
În funcţie de scopul urmărit, de aspectele care urmează a fi lămurite.
întrebările sunt: întrebări cu caracter general, care vizează fapta-învinuirea în
ansamblul său; întrebări problemă prin care se urmăreşte clarificarea unor aspecte
concrete ale cauzei; întrebări detaliu, care au un caracter strict limitat la anumite
amănunte, prin care se urmăreşte obţinerea de explicaţii care pot fi verificate.
Aceste întrebări pot fi de precizare, de control, de completare – prin adresarea
acestor întrebări urmărindu-se determinarea cu exactitate a unor împrejurări.
Alegerea întrebărilor care vor fi folosite în timpul ascultării, depinde în
primul rând, de poziţia învinuitului sau inculpatului cu privire la învinuire41.
Întrebările trebuie să se refere la fapte, împrejurări concrete, evitându-se a se
solicita învinuitului să facă aprecieri, presupuneri. Dacă învinuitul sau inculpatul
încearcă să nege, să denatureze faptele, pe lângă întrebările de completare, de
precizare, de control, trebuie să se folosească şi întrebări de detaliu.
Modul în care a fost săvârşită infracţiunea, ca şi datele privitoare la persoana
învinuitului, folosesc organului de urmărire penală la stabilirea procedeelor tactice
de efectuare a ascultării. Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului cuprinde
metode şi mijloace legale folosite în activitatea de ascultare, în scopul obţinerii
unor declaraţii complete şi veridice, care să contribuie la aflarea adevărului şi
clarificarea tuturor aspectelor cauzei. Tactica de ascultare are la bază dispoziţii
legale şi reguli tactice criminalistice.
11. Ca procedee tactice de ascultare, în practică sunt folosite:
a) Întrebările de detaliu, pentru a se obţine de la învinuit sau inculpat
amănunte referitoare la diferite împrejurări ale faptei săvârşite, acestea având rolul
de a verifica explicaţiile oferite de cel în cauză. Practica a arătat că acest procedeu
tactic dă rezultate foarte bune în cazul recidiviştilor, care îşi pregătesc atent
declaraţiile, furnizând foarte multe amănunte. Întrebările de detaliu au rolul de o
clarifica aspectele pe care cel ascultat le-a omis 42.
b) Ascultarea repetată constă în ascultarea în mod repetat a învinuitului sau
inculpatului cu privire la aceleaşi fapte, împrejurări, amănunte, urmărindu-se
destrămarea sistemului de apărare al celui ascultat. Realizându-se acest gen de
ascultare, în declaraţiile învinuitului sau inculpatului, vor apărea în mod inevitabil
contraziceri, nepotriviri, care trebuie explicate de acesta 43. Prin folosirea acestui
41
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procedeu tactic de ascultare, învinuitul sau inculpatul poate fi determinat să
recunoască adevărul, prin demonstrarea, de către anchetator, a netemeiniciei
afirmaţiilor făcute anterior.
c) Ascultarea sistematică. Acest procedeu constă în adresarea de întrebări
problemă, prin care învinuitului sau inculpatului i se solicită să clarifice modul în
care a conceput şi săvârşit infracţiunea, persoanele participante etc. Dacă există
mai mulţi învinuiţi în cauză, fiecare trebuie ascultat atât cu privire la activitatea
proprie, cât şi separat, cu privire la activitatea fiecărui participant.
d) Ascultarea încrucişată44. Această tactică are drept scop înfrângerea
sistemului de apărare al învinuitului sau inculpatului nesincer, refractar, care se
situează pe poziţia negării faptelor săvârşite. Acest procedeu este unul ofensiv şi
constă în ascultarea aceluiaşi învinuit sau inculpat de către doi ori mai mulţi
anchetatori.
e) Tactica complexului de vinovăţie – constă în alternarea unor întrebări
neutre, cu întrebări ce conţin cuvinte „afectogene” (critice) privitoare la faptă şi la
rezultatele ei, la persoanele implicate.
f) Folosirea probelor de vinovăţie. Acest procedeu se foloseşte în ascultarea
învinuitului sau inculpatului nesincer, care încearcă să denatureze adevărul, în
cazul recidiviştilor care, de regulă, recunosc numai în măsura în care este convins
de existenţa şi temeinicia probelor administrate împotriva sa. Pentru utilizarea
acestui procedeu este necesar ca organul judiciar să cunoască poziţia pe care se
situează învinuitul sau inculpatul. Aceasta presupune consemnarea declaraţiei,
indiferent de poziţia adoptată.
Pentru utilizarea acestui procedeu tactic, trebuie respectate unele cerinţe:
cunoaşterea tuturor probelor din dosar, a legăturii care exista între acestea şi
activitatea ilicită desfăşurată de învinuit sau inculpat; cunoaşterea valorii fiecărei
probe din dosar; stabilirea celui mai indicat moment pentru folosirea probelor de
vinovăţie şi a ordinii în care acestea vor fi prezentate; stabilirea întrebărilor ce vor
însoţi prezentarea probelor. În raport cu personalitatea şi psihologia învinuitului se
poate proceda la prezentarea frontală sau progresivă a probelor de vinovăţie.
Eficienţa prezentării probelor de învinuire depinde de caracterul şi
însemnătatea dovezilor în posesia cărora se află organul judiciar. Pentru a se
aprecia importanţa şi eficienţa probelor ce urmează a fi prezentate, acestea trebuie
raportate la faptele şi împrejurările a căror existenţă sau inexistenţă o dovedesc.
Forţa doveditoare a unor probe este mai redusă atunci când prin mijlocirea lor s-ar
putea proba ori stabili doar existenţa unor împrejurări accesorii (când se ajunge pe
o cale ocolită la concluzia existenţei faptului principal – dovedirea săvârşirii
infracţiunii şi a vinovăţiei făptuitorului)45.
44
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Potrivit procedeului progresiv, audierea învinuitului sau inculpatului începe
cu prezentarea probelor de o importanţă mai redusă (cele care dovedesc aspecte
subsecvente referitoare la infracţiune sau făptuitor) şi continuă cu prezentarea
probelor mai temeinice (care dovedesc existenţa faptului principal).
Potrivit procedeului frontal, învinuitului sau inculpatului i se adresează
întrebări nemijlocite legate de comiterea infracţiunii, după care i se înfăţişează
direct, cele mai convingătoare probe care dovedesc săvârşirea infracţiunii şi
vinovăţia făptuitorului. Pentru a utiliza acest procedeu, este necesar să se identifice
acel moment de descumpănire psihică, atunci când prezentarea celor mai
convingătoare probe poate crea un şoc psihologic, învinuitul sau inculpatul
nemaifiind capabil să opună rezistenţă.
În alegerea unuia dintre aceste procedee trebuie să se ţină seama de natura
faptei, de gravitatea sancţiunii cu care este ameninţat făptuitorul, de forţa
doveditoare a probelor, de trăsăturile de caracter şi temperamentale ale învinuitului
sau inculpatului.
Procedeele tactice de ascultare a învinuitului sau inculpatului diferă după
cum infracţiunea a fost săvârşită de o singură persoană sau în participaţie46.
Existenţa participaţiei la săvârşirea unei fapte penale implică schimbări în
psihologia participanţilor. În primul rând, sub aspectul declaraţiilor, aceştia trebuie
să se pună de acord cu privire la ce vor declara. Realizarea acestui consens ar putea
evidenţia diferenţieri sub raportul capacităţii de memorare şi expunere a fapelor.
Din punct de vedere psihologic, fiecare dintre participanţi poate avea încredere în
propria putere de disimulare, în propria capacitate de rezistenţă, dar, pe de altă
parte, încrederea în capacitatea de rezistenţă a celorlalţi s-ar putea să nu fie atât de
puternică. Dominanta psihologică a coînvinuiţilor sau coinculpaţilor e marcată de
temerea că unul dintre ei ar putea ceda manevrelor organului judiciar. Această stare
psihică trebuie exploatată, în sensul îndemnului de a recunoaşte faptele. Nu
întodeauna însă acest îndemn are efectul scontat, acest lucru datorându-se fie unui
puternic sentiment de solidaritate, fie unui sentiment de teamă de răzbunare din
partea celorlalţi participanţi.
Pentru a se obţine recunoaşterea, efectele acestor temeri trebuie înlăturate
sau atenuate. Temerea de sancţiune poate fi atenuată prin exacta precizare a
vinovăţiei. Tot astfel, celui ascultat trebuie să i se explice că a recunoaşte sincer
faptele nu înseamnă a se desolidariza câtă vreme oricare dintre ei va face acelaş
lucru. Organul judiciar trebuie să-i explice celui ascultat că este preferabil să
vorbească el mai întâi. Dacă o face alt coînvinuit sau coinculpat, acesta va prezenta
faptele în defavoarea sa, în încercarea de a-şi uşura situaţia. Dacă aceste încercări
rămân fără rezultat, organul judiciar poate utiliza acele procedee tactice menite a
spori temerea sub stăpânirea căreia se află cel ascultat, că unul dintre participanţi a
recunoscut faptele. Aceste procedee constau în adoptarea de către organul judiciar
46
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a unor atitudini de natură a face să se creadă că unul dintre participanţi a vorbit,
bineînţeles, fără utilizarea unor mijloace nepermise, de inducere în eroare. Un alt
procedeu tactic care ar putea fi utilizat, este acela al „întâlnirilor întâmplătoare”, la
sediul organului judiciar, între doi coînvinuiţi sau coinculpaţi.
Utilizarea acestor procedee tactice trebuie efectuate în mod diferenţiat în
funcţie de aportul fiecărui coparticipant47 la săvârşirea infracţiunii (unul dintre ei a
realizat nemijlocit activitatea materială care caracterizează latura obiectivă, spre
deosebire de acela care a avut o contribuţie secundară). Măsura contribuţiei
fiecăruia dintre participanţi, gravitatea diferită a sancţiunii cu care sunt ameninţaţi
impun două observaţii de ordin tactic: dacă sunt mai mulţi făptuitori şi mai multe
infracţiuni, când unul sau unii dintre făptuitori au participat la săvârşirea uneia sau
doar a unora dintre fapte, se impune ca ascultarea să debuteze cu participanţii la
săvârşirea infracţiunii cu un grad mai redus de pericol; când toţi participanţii au
contribuit la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni, dar au îndeplinit roluri diferite, trebuie
să fie ascultaţi mai întâi cei care au avut un rol secundar (complicii); aceştia, fiind
ameninţaţi cu o pedeapsă mai uşoară vor opune o mai mică rezistenţă faţă de
autorul principal. Totodată, ar fi de preferat să recunoască primul participantul
secundar, altfel, existând riscul prezentării denaturate a faptelor de către ceilalţi
participanţi.
O alta problemă care se pune este aceea a tacticii pe care trebuie să o adopte
organul judiciar, atunci când se află în posesia recunoaşterii unuia sau unora dintre
participanţi. Astfel, pentru a nu se compromite rezultatele ascultării, declaraţiile
celor care au recunoscut nu trebuie făcute cunoscute, cel puţin până în momentul
verificării lor, deoarece nimic nu garantează că recunoaşterea este sinceră48.
Explicaţia constă în aceea că dacă recunoaşterea este nesinceră, organul judiciar
riscă să piardă încrederea celui ascultat, care va sesiza orice nepotrivire,
neconcordanţă.
După verificarea recunoaşterii, a fiecărui detaliu, organul judiciar se poate
folosi de aceasta, dar, este preferabil, să nu dezvăluie identitatea celui care a
recunoscut şi nici detaliile recunoaşterii, furnizând doar informaţii de ordin general.
Un alt procedeu tactic utilizat în cazul pluralităţii de făptuitori este acela al
ascultării repetate, la intervale variabile de timp. Eficienţa acestui procedeu tactic
constă în aceea că este dificil să se reproducă în aceiaşi termeni declaraţia
memorată, şi de a evita unele nepotriviri.
O altă situaţie în care se impune să se adopte o tactică specială de organul
judiciar este cazul învinuiţilor sau inculpaţilor cu o anumită experienţă în domeniul
vieţii infracţionale, care, pentru a-şi susţine nevinovăţia furnizează alibiuri49
(explicaţii menite a convinge organul judiciar că în momentul săvârşirii faptei se
aflau în alt loc decât acela al săvârşirii faptei). Alibiul este de fapt o explicaţie care
47
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abundă în detalii (evenimente, localităţi, localizare riguroasă în timp). În orice caz,
veridicitatea alibiului trebuie verificată, confirmarea alibiului făcând dovada
nevinovăţiei celui care îl invocă.
Verificarea realităţii celor afirmate de învinuit sau inculpat se poate face şi
prin ascultarea celui în cauză asupra unor momente care au precedat sau succedat
săvârşirea infracţiunii, pentru a se constata dacă memorarea tuturor detaliilor se
datorează unei predispoziţii reale, sau, dimpotrivă, aceste detalii au fost fixate în
memorie deliberat.
De regulă ascultarea învinuitului sau inculpatului se face de către un singur
organ judiciar. Sunt însă situaţii în care apare necesară participarea şi a altor organe
judiciare, fie concomitent, fie succesiv. În prima dintre situaţii, (participarea
concomitentă), întrebările formulate de către cele două sau mai multe persoane care
participă la interogatoriu se referă la diverse aspecte ale infracţiunii săvârşite,
învinuitul sau inculpatul urmând a răspunde, pe rând, la întrebările care i s-au
adresat. Eficienţa acestui procedeu rezidă în explicaţii de natură psihologică. Când
ascultarea este realizată de un singur organ judiciar, are loc o „familiarizare” între
acesta şi cel ascultat, cunoaşterea reciprocă a modului de comportare, a reacţiilor,
acest lucru dând învinuitului sau inculpatului o mai mare încredere în propria
capacitate de disimulare.
Participarea simultană la ascultare a mai multor persoane conferă avantajul
de a se sesiza cu mai multă uşurinţă momentele de derută, de dezorientare a
învinuitului sau inculpatului: anihilarea încrederii în propria rezistenţă.
Cea de-a doua modalitate (ascultarea în mod succesiv a învinuitului sau
inculpatului de către două organe judiciare) se justifica atunci când cei care
participă la ascultare adoptă faţă de învinuit sau inculpat atitudini diferite. Se
recomandă ca un organ judiciar să adopte o linie tactică fermă (trebuie înzestrat cu
capacitatea de a disimula, de a atribui spuselor sale un aer sever etc), iar celalalt
organ judiciar să adopte o linie tactică total opusă faţă de prima (înţelegere,
conduită conciliantă). Cele două atitudini trebuie să se înscrie în anumite limite –
linia tactică energică nu poate depăşi limitele unor violenţe în limbaj, ton, gestică,
iar cealaltă linie tactică adoptată nu poate conţine intimităţi nelalocul lor,
promisiuni etc.
Efectul psihologic scontat este acela că învinuitul sau inculpatul va fi mai
sensibil la un tratament mai blând, organul judiciar care în cursul ascultării a
adoptat o atitudine înţelegătoare având mai multe şanse să câştige încrederea şi
simpatia învinuitului sau inculpatului.
Atunci când învinuitul sau inculpatul refuză să facă declaraţii, organul
judiciar îi poate cere să justifice modul în care a folosit timpul într-o anumită
perioadă. Acestuia i se va solicita să declare locul unde s-a aflat, cu cine a luat
legătura în timpul şi după săvârşirea infracţiunii. Explicaţiile date vor fi verificate
pe zile, ore, minute şi locuri, putându-se astfel evidenţia nesinceritatea celui
ascultat. Întrebările utilizate în cadrul acestui procedeu trebuie să fie scurte,
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precise, la obiect, pentru a nu se permite învinuitului sau inculpatului să facă
declaraţii generale, de principiu.
Aceste procedee tactice nu pot fi aplicate în orice stadiu al cercetărilor şi nici
în ascultarea oricărui învinuit sau inculpat.
12. Unele particularităţi prezintă ascultarea învinuitului sau inculpatului minor în
sensul că procedeele tactice de ascultare a învinuitului sau inculpatului minor sunt
puternic influenţate de psihologia şi personalitatea acestuia. Structura psihică a
minorului depinde în mare măsură de evenimentele trăite în familie50, în şcoală, iar
atitudinea pe care o poate adopta învinuitul sau inculpatul minor este determinată de
particularităţile sale psihologice. Privitor la infractorii minori, este valabilă concluzia că
infracţiunea nu este o caracteristică psihologică a unui individ anume51, ci este
rezultatul interrelaţiei condiţiilor de mediu cu trăsăturile individuale de caracter;
caracterul este calea prin care se exprimă influenţele sociale.
Printre teoriile psihologice care au încercat să motiveze comportamentul
deviant al minorilor se regăseşte şi aceea conform căreia minorii delincvenţi
(infractori) ar fi anormali (suferind de o infirmitate congenitală). Această teorie a
fost infirmata de cercetătorul rus I. P. Pavlov (referitoare la patologia activităţii
nervoase superioare), care susţine că de fapt sistemul nervos al copilului este
perfect normal, nociv şi viciat fiind mediul. Examinarea sub raportul unor trăsături
de temperament a delincvenţilor minori s-a constatat că minorii infractori au o
putere de reacţie mai redusă în comparaţie cu minorii noninfractori, dar care se
măreşte considerabil atunci când sunt stimulaţi.
Minorul infractor este supus unor împrejurări dăunătoare, este dominat de
frică, i se ascut reflexele de apărare căpătând totodată şi o imagine duşmănoasă
asupra societăţii. Minorul astfel orientat, tinde să devină un neadaptat, izolându-se
de mediul social. Treptat, se constituie elementele unei dominante de tip defensiv.
Orice act infracţional este rezultatul unui proces de îndepărtare de societate, al
inadaptării la mediul social. Referitor la infractorii minori recidivişti, în urma
testelor efectuate, s-a stabilit că aceştia au un organism mai bine clădit, sunt mai
rezistenţi, deşi au un nivel mai scăzut de cunostinţe, în schimb au o mare putere de
rezistenţă faţă de durere (prezenţa cicatricilor, a tatuajelor – practică generalizată
la infractori, ca semn de primitivism şi retardare intelectuală, ori ca rezultat al
imitaţiei, nu sunt o dovadă a degenerescenţei, cum a afirmat Lombroso). Planul lor
de gândire se limitează la ceea ce este concret şi necesar pentru moment, sunt
instabili emotiv – trec brusc de la o stare emotivă la una opusă, prezintă o
neîncredere în oameni, adoptând o atitudine de permanentă defensivă (prin
utilizarea unor mijloace adecvate: limbaj argotic, criptograme).
Ascultarea minorului trebuie să se desfăşoare într-un moment cât mai apropiat
de cel în care a fost săvârşită infracţiunea, cerinţă impusă de dezvoltarea continuă şi
50
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rapidă a minorului, existând riscul confuziilor. Organul de urmărire penală, pregătind
ascultarea, trebuie să cunoască toate datele care caracterizează psihologia şi
personalitatea minorului, ancheta socială având un rol important. În felul acesta,
organul judiciar va putea să cunoască motivele care ar putea determina un anumit
comportament al minorului în anchetă şi, totodată, să prevadă modalităţile de înlăturare
a cauzelor care ar împiedica obţinerea unor declaraţii sincere cu privire la faptele
săvârşite. Un rol important are şi persoana care se bucura de autoritate în faţa
minorului, fiind necesară prezenţa acesteia în cursul ascultării.
Planul pregătit de organul judiciar pentru ascultare trebuie să prevadă
întrebări cu privire la preocupările, înclinaţiile şi activitatea minorului, realizânduse astfel contactul psihologic. Locul ascultării trebuie să fie sediul organului de
urmărire penală, cu participarea obligatorie a unor terţe persoane. Asistenţa juridică
în cazul învinuiţilor sau inculpaţilor minori este obligatorie (art. 171 Cod Procedură
Penală, art. 24 Constituţie).
Organul judiciar trebuie să folosească un vocabular pe înţelesul minorului, să
dea posibilitatea acestuia să expună faptele aşa cum le-a săvârşit (utilizându-se
procedeul tactic al relatării libere). Minorul nu va fi întrerupt, evitându-se unele
aprecieri în legătura cu asociaţiile pe care copilul le poate face datorită imaginaţiei.
La consemnarea declaraţiilor trebuie să se respecte ordinea în care au fost relatate
împrejurările, expresiile folosite de minor (în declaraţia sa trebuie să se oglindească
nivelul de pregătire, lexicul), să existe persoane care pot confirma cele afirmate, ca
şi detaliile din conţinutul celor declarate de minor. Declaraţia se va citi de către
minor sau va fi citită de către organul de urmărire penală, după care va fi semnată.
Atunci când minorul este asistat la ascultare de către persoanele prevăzute de lege,
declaraţia va fi citită de către acestea cu voce tare pentru a fi auzită şi înţeleasă de
minor, apoi va fi semnată, inclusiv de către apărător.
13. Declaraţiile învinuitului sau inculpatului se materializează în formele
prevăzute de legea procesual-penală (art. 73). Înainte de a fi ascultat, i se solicită
învinuitului sau inculpatului să facă o declaraţie scrisă personal cu privire la
învinuirea ce i se aduce. Această declaraţie trebuie consemnată de învinuit sau
inculpat pe o coală de hârtie, nu pe formular tipizat şi trebuie să se refere la poziţia
faţă de învinuirea ce i se aduce. Declaraţia scrisă de învinuit sau inculpat trebuie
datată şi vizată de organul de urmărire penală în faţa căruia a fost făcută. Când
învinuitul sau inculpatul nu poate să-şi scrie declaraţia ori refuză să o facă, se
încheie un proces-verbal prin care se motivează lipsa declaraţiei din dosarul cauzei.
Prezenţa apărătorului în momentul aducerii la cunoştinţă a învinuirii va fi
menţionată în cuprinsul declaraţiei, care va fi semnată şi de avocatul ales sau numit
din oficiu (art. 172 Cod Procedură Penală).
După ce declaraţia a fost consemnată în scris, i se citeşte învinuitului sau
inculpatului. Dacă este de acord cu cele consemnate, o semnează pe fiecare pagină
şi la sfârşit. Dacă nu poate sau refuză să semneze, se va face menţiune despre
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aceasta în declaraţia scrisă. Declaraţia scrisă va fi semnată şi de organul de
urmărire penală care a procedat la ascultare, de apărător şi interpret, dacă este
cazul. Dacă învinuitul sau inculpatul doreşte să facă completări, sau revine asupra
vreuneia dintre declaraţii, acestea se consemnează şi se semnează de organul de
urmărire penală, apărător, interpret. Consemnarea declaraţiilor trebuie să reflecte
cât mai fidel expunerea învinuitului sau inculpatului, folosindu-se cuvintele şi
expresiile sale, fără reformulări sau încercări de sintetizare ori de explicare a celor
declarate.
14. Înregistrarea declaraţiilor învinuiţilor sau inculpaţilor pe bandă magnetică
sau videomagnetică se face potrivit regulilor procesual-penale, aplicându-se aceleaşi
reguli tactice de ascultare. Învinuitului sau inculpatului i se aduce la cunoştinţă faptul
că declaraţia sa va fi înregistrată. Acest mod de înregistrare prezintă avantaje
evidente; astfel, se pot sesiza toate nuanţele din declaraţii, reacţii (mai ales în cazul
înregistrării video), învinuitul sau inculpatul ar reveni mai greu asupra declaraţiilor
anterioare şi nici nu va mai putea invoca obţinerea acestora prin violenţe, ameninţări,
promisiuni. La sfârşitul înregistrării, banda magnetică este ascultată, se va menţiona
ora la care s-a terminat ascultarea, fiind semnată de organul judiciar şi de învinuit sau
inculpat.
15. În concluzie se poate afirma că ascultarea învinuitului sau inculpatului
constituie una din cele mai frecvente activităţi judiciare, care are ca principal
obiectiv stabilirea adevărului în legătură cu săvârşirea unei fapte penale în vederea
pedepsirii vinovaţilor.
Constând în confruntarea interpsihologică dintre organul judiciar şi învinuit
sau inculpat, această activitate apare ca fiind deosebit de complexă, multiplu
determinată. În primul rând, avem de-a face cu o confruntare a două personalităţi
umane (organul judiciar şi cel care a săvârşit fapta); în al doilea rând, obiectivele
urmărite de cele două persoane aflate în interacţiune sunt total diferite, organul
judiciar urmărind stabilirea adevărului, iar învinuitul sau inculpatul urmărind, de
regulă, evitarea sau reducerea tragerii la răspundere penală.
Importanţa activităţii de ascultare derivă din faptul că învinuitul sau
inculpatul poate face mărturisiri complete ori parţiale cu privire la infracţiunea
săvârşită şi la circumstanţele legate de săvârşirea ei (participanţi, metode de
săvârşire).
Săvârşirea unei infracţiuni este însoţită de producerea unor transformări în
mediul înconjurător – de natură materială (urme). Descoperirea, ridicarea, fixarea,
analiza acestor elemente materiale furnizează informaţii cu privire la infracţiunea
săvârşită şi la făptuitor. Dar, odată cu săvârşireă unei infracţiuni, se produc şi
schimbări de natură imaterială, acele schimbări petrecute în plan psihic, în planul
conştiinţei. De aceste schimbări pe plan psihic, organul judiciar nu poate lua
cunoştinţă decât prin comunicare, prin contactul dintre el şi învinuit sau inculpat.
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De aici rezultă importanţa stabilirii contactului psihologic (în vederea unei mai
bune comunicări). Odată realizat contactul psihologic, organul judiciar poate intra
în comunicare cu învinuitul sau inculpatul, fiind în măsura să schiţeze un portret
psihologic, necesar unei mai bune cunoaşteri a personalităţii învinuitului sau
inculpatului. Buna cunoaştere a personalităţii învinuitului sau inculpatului, precum
şi poziţia adoptată de acesta, dă posibilitatea organului judiciar să adopte cea mai
adecvată tactică de ascultare, utilizând acele procedee tactice care vor da rezultate.
Importanţa ascultării propriu-zise derivă şi din utilizarea celor mai adecvate
mijloace şi metode legale care să contribuie la aflarea adevărului şi la clarificarea
tuturor aspectelor cauzei. Pe lângă ascultarea propriu-zisă, o însemnătate foarte
mare în activitatea organelor judiciare o prezintă pregătirea ascultării, organizarea
modului de desfăşurare a ascultării, planificarea ascultării. Prin intermediul acestei
etape de pregătire, organul judiciar decide cea mai bună tactică de ascultare pe care
o va utiliza, persoanele care vor fi ascultate în calitate de învinuiţi sau inculpaţi,
problemele care trebuie lămurite prin ascultare. Cunoaşterea întregului material al
cauzei conferă organului judiciar o poziţie superioară în timpul cercetării.
Procedeele tactice de ascultare a învinuitului sau inculpatului (a persoanelor
în general, în procesul penal) sunt elaborate pe baza normelor procesual-penale;
acestea determină procedeele tactice care îşi găsesc aplicare în ascultarea
persoanelor. Ceea ce diferenţiază normele procesual-penale de procedeele tactice
este obligativitatea (primele fiind obligatorii, celelalte având caracterul unor
recomandări). Cunoaşterea psihologiei celui ascultat, procedeele tactice de obţinere
a declaraţiilor, este de natură a permite valorificarea acestora de organul judiciar.
Procesele psihice sunt rezultatul interacţiunii dintre obiectele şi fenomenele
lumii exterioare şi organele de simţ, concretizate în senzaţii şi percepţii. Senzaţiile
sunt rezultatul acţiunii stimulilor asupra organelor de simţ; acestea însă nu iau
naştere în urma acţiunii tuturor stimulilor. Intensitatea determinată a stimulilor,
menită a da naştere senzaţiilor, constituie un prag al senzaţiilor (variabil de la o
persoană la alta). Cunoaşterea de către organele judiciare a pragurilor senzaţiilor
prezintă importanţă, întrucât pe această bază se va putea aprecia dacă faptele
relatate de cel ascultat se situează în limitele sale de percepţie.
Ascultarea învinuitului sau inculpatului constituie o importantă sursă de
informaţii necesare aflării adevărului. Desfăşurarea procesului penal, atât în cursul
urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii nu se poate concepe fără ascultarea
învinuitului sau inculpatului; chiar şi atunci când sunt evidente mijloacele materiale
de probă, acestea nu prezintă valoare în sine, ci trebuie integrate în ansamblul
împrejurărilor cauzei. Organul judiciar este obligat, potrivit legii, să aibe un rol
activ pe tot parcursul desfăşurării cercetărilor, în sensul de a verifica probele şi de a
le corobora cu alte probe existente la dosar.
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ALEXANDRU VĂLLIMĂRESCU – LA JUSTICE PRIVÉE
EN DROIT MODERNE
sau
NIMENI NU-ŞI POATE FACE DREPTATE SINGUR
PRIN MIJLOACE ILEGALE∗
Teodor PAPUC∗∗

Abstract. This article is about a professor of law or about how hard times, like communism,
can take away everything from those who cannot compromise their truth. Alexandru Văllimărescu
was one of the few. But this paper was also written in order to prove that communism cannot take
away the place given to those few in the minds of whom they touched, either as professors or as men
of value. From the academic point of view, the paper’s main purpose is to underline the contribution
that Alexandru Văllimărescu’s PhD thesis brought in the field of civil law in relation to the notion of
private justice in modern law systems. Lastly, it touches upon the need to recognise, praise and duly
remember our outstanding professors that we once had.
Key words: private justice, civil law, PhD thesis, University of Bucharest, professor of law,
communist period.

Odată cu aşezarea sovieticilor pe pământ românesc, vieţile profesorilor
noştri de drept au fost marcate în mod diferit, după om şi după caracter. Câţiva au
sfârşit în faţa plutonului de execuţie, făcând dovada jertfei supreme şi a
sensibilităţii prin ultimele cuvinte rostite (cazul lui Gheorghe Alexianu1 şi al lui
Mihai Antonescu2). Alţii au închis ochii în temniţele comuniste, bătuţi, flămânzi şi
umiliţi (Istrate Micescu, I.V. Gruia, Grigore Dimitrescu, Mihai Rarincescu). Unii
au supravieţuit ca prin miracol detenţiei politice, apucând, spre „fericirea” lor,
„realizările măreţului sistem socialist”, dar evitaţi, ocoliţi de compatrioţi (George
Fotino, Anibal Teodorescu). Colaboraţioniştii ar alcătui o penultimă categorie. Însă
nu-i menţionăm, din respect pentru valoarea lor ca oameni de ştiinţă, sacrificată
non-valorilor juridice întemeiate pe lupta de clasă.
∗
Subsemnatul le mulţumeşte pe această cale domnilor Alexandru Văllimărescu (fiul
Profesorului) şi Ioan Dumitrescu (discipol al Profesorului, fost magistrat) pentru informaţiile oferite
în vederea elaborării acestui articol.
∗∗
Consilier, Parlamentul României; e-mail: juridic_institut@yahoo.com.
1
„Doresc neamului românesc să-şi îndeplinească idealurile pentru care cad eu astăzi aici.”
2
„Cer ca biblioteca mea, dacă se poate, să rămână Facultăţii de Drept din Bucureşti.”
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Câţi oameni aţi văzut, dintre aceia cu spetele strivite de apăsarea nedreptăţii,
a silniciei şi a durerii, să privescă totuşi în sus, la cerul înstelat? Omul poate
rămâne corect cu sine însuşi şi cu cei din jur, poate rămâne demn, fără a fi răsplătit,
şi e sublim în această stare! Mai ales că istoria poate să-şi aştearnă mantia uitării
sau a indiferenţei peste chipul lui.
Puţini au fost cei care nu s-au închinat noii orânduiri, rămânând cu frunţile
sus şi conştiinţele nepătate. Alături de Profesorul Ion Rosetti-Bălănescu, Alexandru
Văllimărescu a fost un exemplu tulburător de demnitate întruchipată. Profesorul
Alexandru Văllimărescu avea înscrise, în inima lui, principii de la care nu se
derogă, chiar dacă vremurile îţi sunt potrivnice.
Născut în 1899, la Craiova, şi fiu al lui Constantin Văllimărescu (doctor în
drept la Toulouse, Preşedinte al Curţii de Apel din Craiova), Al. Văllimărescu îşi
urmează studiile la Liceul Carol I din oraşul natal, absolvindu-l ca premiant, aşa
cum s-a şi remarcat, de altfel, în studiile de mai târziu. După Primul Război
Mondial, pleacă în Franţa, la Paris. Se înscrie la Facultatea de Drept şi parcurge
toate treptele până la doctorat, pe care îl ia, în 1926, cu cea mai mare distincţie a
Universităţii pariziene. Pentru tema tratată – La justice privée en droit moderne –
este distins cu Premiul Statului Francez. De altminteri, ziarele franceze ale vremii
scriau că cei mai buni studenţi străini de la drept din Franţa sunt românii
Al. Văllimărescu şi Mihai Rarincescu, precum odinioară alţi doi români: Istrate
Micescu şi Nicolae Titulescu.
Întors în ţară, devine membru al Baroului Ilfov şi face parte din echipa
avocatului şi poetului I.Gr. Perieţeanu3. La 29 de ani este numit, pe bază de
concurs, docent la disciplina Enciclopedia dreptului4. Devine conferenţiar peste
patru ani, în 1932, iar în 1942 – profesor titular în cadrul Facultăţii de Drept din
Bucureşti. A mai ţinut cursurile de Filosofia dreptului5, Introducere în dreptul
privat şi Introducere în dreptul civil. Din mărturiile foştilor săi discipoli, ştim că
profesorul Văllimărescu putea pica serii întregi. Odată, la un examen oral, pentru
că toţi studenţii prezenţi nu ştiau că cesiunea de creanţă înseamnă, de fapt, un
transfer de proprietate, au primit bilă neagră. Aceiaşi discipoli invocau mostre din
folclorul studenţesc, spunând în glumă că profesorul îşi schimba pingelele
pantofilor la sfârşitul fiecărei sesiuni: avea obiceiul să bată cu călcâiele în podea
atunci când vreun nefericit nu ştia să dea răspunsul corect la întrebările ce-i erau
adresate, semn că ţinea la ştiinţa de carte şi că nu îl caracteriza indiferenţa.
În 1949 este exclus din facultate şi din barou, ca mulţi alţii, cu deosebirea că
Domnia Sa refuză să îmbrăţişeze mai departe justiţia proletarilor, respinge
învăţăturile marxist-leniniste care nu aveau nimic în comun cu fiinţa neamului din
3
Sărbătorirea D-lui avocat I.Gr. Perieţeanu, Atelierele „Curierul Judiciar” S.A., Bucureşti,
1934, p. 105.
4
A se vedea Al. Văllimărescu, Tratat de Enciclopedia dreptului, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1999.
5
Cu privire la concepţia lui Al. Văllimărescu despre dreptul natural, a se vedea studiul dnei
profesor Sofia Popescu publicat în Dreptul comunitar şi dreptul român, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2008, p. 166–169.
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care făcea parte. În acest sens, un discurs pe care îl ţine la 16 decembrie 1943, când
este primit în rândurile Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice, îi conturează
personalitatea pe deplin. Într-o perioadă delicată a istoriei, când a rosti adevărul
despre regimurile dominante din Europa de atunci îţi crea o situaţie nu tocmai
plăcută, Al. Văllimărescu spune: „Dreptul civil nu se lasă prins în patul Procustei în
care vor să-l întindă reformatorii politicii. Dreptul civil nu se impune oamenilor
printr-o lege sau printr-un decret astfel cum se impune dreptul public. […] În dreptul
public avem răsturnări totale: sovietismul, fascismul şi naţional-socialismul răstoarnă
complect regimul politic democratic-parlamentar şi dreptul public aferent”6.
Interzicându-i-se catedra, Profesorul Văllimărescu, fiinţă de o constituţie
fizică plăpândă, se angajează ca muncitor necalificat pe şantierele Sovrom. Printre
colegi se regăsesc şi foşti studenţi de-ai domniei sale, care îl scutesc adesea de
muncile grele şi chinuitoare. Peste câţiva ani, se transferă la Primăria Bucureşti,
unde va fi lănţar (măsurător de drumuri). A fi jurist comunist însemna, pentru Al.
Văllimărescu, să te compromiţi iremediabil. Era peste demnitatea sa, peste
concepţiile sale sănătoase despre viaţă şi morală. Spre sfârşitul anilor ’50, lucrează
la o editură, în calitate de traducător şi corector. Se pensionează în 1961, ca angajat
al Institutului de Istorie. Pleacă la cele veşnice în 1984, din Bucureşti, cu sufletul
curat la judecata „forţei misterioase pe lângă care omul este neputincios”, aşa cum
le amintea studenţilor săi la cursuri şi conferinţe.
Nimeni nu-şi poate face dreptate singur prin mijloace ilegale
Teza sa de doctorat, La justice privée en droit moderne, editată de
„L. Chauny et L. Quinsac” la Paris, în 19267, s-a bucurat de prefaţa profesorului
René Demogue, care lăuda buna inspiraţie a studentului Văllimărescu de a trata o
temă ignorată de jurişti, iar dacă nu, privită dintr-o perspectivă strict istorică:
justiţia privată în reglementările dreptului modern pozitiv.
Pornind de la netăgăduitul Melius et enim occurrere in tempore quam post
existium vindicare, Al. Văllimărescu face mai întâi o incursiune în doctrina
consacrată ideii de justiţie privată, subliniind apoi distincţia dintre justiţia privată
anarhică – asociată războiului civil, răzbunării, anarhiei şi dezordinii – şi justiţia
privată subsidiară (sau licită), ce nu este altceva decât un auxiliar preţios al justiţiei
publice şi intervine în cazuri excepţionale, când justiţia publică, adică justiţia
organizată, se dovedeşte a fi ineficace. Referindu-se la justiţia privată subsidiară,
autorul accentuează faptul că aceasta include un număr limitat şi bine definit de
instituţii care permit ca statul, din raţiuni practice precum celeritatea, lejeritatea sau
economia de cheltuieli, să renunţe la rolul său, rol substituibil, având drept
consecinţă condiţii mai dezavantajoase pentru una sau pentru toate părţile
raportului de drept. Aşadar, justiţia privată subsidiară este perfect compatibilă cu
rigorile unui stat civilizat şi bine organizat.
6

Bazele permanente ale dreptului civil, discurs rostit la 16 decembrie 1943 de Profesor
Alexandru Văllimărescu, cu răspunsul domnului Profesor Alexandru Otetelişanu, Bucureşti, 1944,
p. 6 et passim.
7
Carte rară, de care bibliotecile de drept din România duc lipsă.
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A afirma că Nul ne peut se faire justice à soi-même (nimeni nu-şi poate face
dreptate singur), dând valoare absolută acestui adagiu – spune Al. Văllimărescu –
înseamnă pur şi simplu a uita că nu există principii fără de cauze şi reguli juridice
fără de scop. Legiuitorii sau jurisconsulţii ce declară că toate tipurile de justiţie
privată sunt interzise comit o eroare: ei dau valoare de adevăr absolut unui
principiu care nu este adevărat decât în anumite condiţii. Ei înglobează într-un
singur principiu, generalizând, toate tipurile de justiţie privată, inclusiv pe cea
subsidiară. Realităţile vieţii au demonstrat caracterul relativ al acestei reguli.
Legiuitorul civil german din 1900 şi legiuitorul civil elveţian din 1911, bunăoară,
nu doar că nu abolesc justiţia privată, ci admit că, în anumite cazuri, indivizilor lear fi permis să-şi facă dreptate singuri.
Există situaţii în care, pentru salvgardarea unui drept, şi numai atunci când
justiţia publică, organizată, ar interveni cu întârziere, s-a acordat individului
posibilitatea de a şi-l apăra singur. În dreptul privat, este aplicarea teoriei legitimei
apărări din dreptul penal.
Al. Văllimărescu îşi împarte teza în patru cărţi, fiecare purtând numele
sistemelor de drept analizate: 1. Dreptul roman; 2. Dreptul german; 3. Dreptul
austriac, dreptul elveţian şi dreptul englez; 4. Dreptul francez. Din acest punct de
vedere, lucrarea prezintă interes şi pentru specialiştii în drept comparat.
În Cartea I, după o importantă analiză a justiţiei private non-formale în
dreptul roman, este descrisă justiţia privată ilicită, aşa cum s-a manifestat aceasta
înainte şi după decretul lui Marc Aureliu8, trecându-se apoi la justiţia privată licită
a romanilor – zisă şi necesară (sau de nevoie)9.
Cartea a II-a studiază particularităţile justiţiei private în dreptul german şi
debutează cu o scurtă cercetare a instituţiei în timpul invaziilor germanice, al
Evului Mediu şi perioada receptării dreptului romano-canonic. Urmând analizei
dispoziţiilor din Codul penal german din 187010 referitoare la această instituţie,
sunt trecute în revistă şi apoi interpretate actele de justiţie privată din Codul civil
german (Bürgerliches Gesetzbuch) din 1900, şi anume art. 229-231 B.G.B., care se
referă la justiţia privată „agresivă”, întemeiată pe starea de necesitate11. De
asemenea, sunt enumerate condiţiile generale ce trebuie îndeplinite pentru ca
acestea să aibă caracter licit12. Autorul mai cercetează cazurile particulare de
8
Decretul lui Marc Aureliu (D. 48, 7-7 şi 4, 2-13) stabilea că este delict fapta creditorului
care, pentru a-şi constitui o garanţie, intra în posesia unui bun ce aparţine debitorului, fără acordul
acestuia din urmă (id nullo concedente) şi fără permisiunea magistratului (sine ullo judice).
Al. Văllimărescu – La justice privée en droit moderne, „L. Chauny et L. Quinsac”, Paris, 1926, p. 81.
9
Fiind incluse aici somaţiile ori presiunile legitime ale creditorului (violenţa psihică permisă
în dreptul modern – ameninţarea cu acţiunea în justiţie), dolul creditorului menit să-l facă pe debitor
să-şi execute obligaţiile, dreptul de retenţie al depozitarului, dreptul locatorului de a reţine bunurile
locatarului care nu şi-a executat obligaţiile (percludere), legitima apărare, starea de necesitate ş.a.
10
Care aboleşte pedepsele private prevăzute de dreptul roman şi unde nu există prevăzută
expres infracţiunea de justiţie privată, Al. Văllimărescu, op. cit., p. 179.
11
Al. Văllimărescu, op. cit., p. 215–216.
12
Existenţa unei pretenţii, pericolul că realizarea acestei pretenţii ar fi imposibilă fără o
acţiune imediată, imposibilitatea de a obţine concursul autorităţilor, Al. Văllimărescu, op. cit., p. 224.
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justiţie privată regăsite în Codul civil german: dreptul posesorului de a-şi apăra
posesiunea şi aplicarea analoagă a acestuia în cazul dreptului posesorului unui fond
de teren, tulburat în exercitarea unei servituţi înscrise în cartea funciară în numele
proprietarului; dreptul de gaj al locatorului asupra lucrurilor aduse de locatar,
respectiv dreptul de a le scoate din imobil în cazul în care locatarul le părăseşte, la
expirarea contractului şi fără a-şi executa obligaţia de plată ce decurge din acesta;
dreptul proprietarului vecin de a reteza rădăcinele şi ramurile plantaţiilor pătrunse
pe fondul său; dreptul proprietarului unui roi de albine de a pătrunde pe un teren
străin pentru a şi le recupera; dreptul proprietarului unui lucru aflat pe un teren
străin de a şi-l recupera, pătrunzând acolo, dar cu obligaţia de a repara pagubele
produse prin această pătrundere; exceptio non adimpleti contractus. Încă de la
începutul Cărţii se menţionează că germanii sunt mai ataşaţi ideii de justiţie privată
decât celelalte popoare europene.
Cartea a III-a examinează justiţia privată licită reflectată în dreptul civil
austriac (art. 334 C.civ.aus. – protecţia posesiei; art. 416 C.civ.aus. – chestiunea
plantaţiilor; corespondentul art. 561 B.G.B., creat pe cale pretoriană de către
instanţele civile austriece, ş.a.). Tot aici sunt relevate normele dreptului civil
elveţian cu referire la justiţia privată licită, pe care le vom menţiona: dreptul
posesorului de a respinge cu forţa actele de uzurpare sau de tulburare a posesiunii
sale (art. 926 al Codului civil privind persoanele şi bunurile din 1907), dreptul de a
confisca vitele străine care pasc pe fondul de pământ al proprietarului (art. 57 al
Codului Obligaţiilor din 1911), dreptul proprietarului de a tăia rădăcinile sau
crengile plantaţiilor pătrunse pe terenul său (art. 687 C.civ. 1907), dreptul de
retenţie (art. 272, 274, 280, 491 C.O. 1911). Nu este neglijată nici justiţia privată
licită din dreptul englez, care prezintă caracteristici analoage instituţiei
reglementate în dreptul continental. Autorul mai realizează o scurtă prezentare a
principiului self-help, principiu care transcende terenul juridic al englezilor,
manifestându-se şi în alte domenii: filosofie (doctrina lui Bentham), ştiinţe politice
(doctrina utilitariştilor liberali), teologie evanghelistă, economie (politica laisser
faire, laisser passer a liberalismului economic).
Cartea a IV-a este dedicată dreptului francez. Autorul face, de la început, o
incursiune în istoricul justiţiei private din Franţa. De asemenea, se arată că art. 3
din Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului, potrivit căruia „Principiul
oricărei suveranităţi rezidă în principal în naţiune; nicio entitate, niciun individ nu
pot exercita o autoritate care nu emană în mod explicit de la ea.”, este prea vast şi,
în acelaşi timp, prea vag formulat încât să conducă la concluzia interzicerii justiţiei
private în genere13 (deci implicit a celei subsidiare). Autorul nu contestă valoarea
absolută a adagiului Nul ne peut se faire justice à soi-même şi nici nu analizează
autoritatea acestuia. El remarcă doar că jurisprudenţa iese adesea de sub imperiul
adagiilor, refuzând să le aplice din raţiuni pragmatice. Este adevărat – spune
Al. Văllimărescu – că i s-ar putea reproşa că ignoră caracterul de ordine publică al
adagiului sus-menţionat, caracter ce decurge din principiul modern al statului de
13

Al. Văllimărescu, op. cit., p. 349–350.
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drept şi care se impune pe deplin interpretului. Trebuie remarcat însă un amănunt:
jurispudenţa nu ţine cont nici de alte adagii fundamentate pe imperativul ordinii
publice – Nemo censetur ignorare legem, unde judecătorii admit eroarea de drept;
Nemo propriam suam turpitudinem allegans, căruia i s-a restrâns din însemnătate
de-a lungul sec. XIX, aceeaşi observaţie fiind valabilă şi pentru Nemo praecise
potest cogi ad factum. Aşadar, autorul nu crede în valoarea absolută a adagiului
Nul ne peut… Este analizată doctrina franceză în materie, sunt examinate conceptul
de justiţie privată în Codul penal14 şi cel civil franceze, precum şi jurisprudenţa
semnificativă. Sunt studiate pe larg dreptul de retenţie15 şi exceptio non adimpleti
contractus, ale căror caracter de justiţie privată a fost recunoscut atât în
jurisprudenţa, cât şi în doctrina franceză16. Mai sunt date şi alte exemple de justiţie
privată din legislaţia civilă: rezoluţiunea contractului de vânzare a produselor
alimentare sau a mărfurilor de uz casnic, fără preaviz, după expirarea termenului la
care trebuia să aibă loc vânzarea (art. 1657 C.civ.fr.); confiscarea animalelor cu
stăpân necunoscut care au cauzat daune unor proprietăţi (art. 1 din Codul rural
francez); tăierea crengilor şi rădăcinilor plantaţiilor pătrunse pe fondul
proprietarului (art. 673 C.civ.fr); dreptul la replică în materie de presă (art. 13 al
Legii din 29 iulie 1881), precum şi dreptul de a rupe afişele lipite de către
particulari, cu acordul proprietarului zidului (art. 17 din aceeaşi lege); dreptul
creditorului gajist de a proceda la vânzarea bunului prin licitaţie publică, fără o
hotărâre judecătorească în acest sens (art. 93 din Codul comercial francez); sezina
ereditară (art. 724 şi 1006 C.civ.fr.) ş.a.
În concluzie, Al. Văllimărescu propune o reformulare a adagiului Nul ne peut…,
în concordanţă cu realităţile prezentului: Nul ne peut se faire justice à soi-même par
des moyens illicites (Nimeni nu-şi poate face dreptate singur prin mijloace ilegale).
Nu mai puţin însemnate sunt abordările filosofice din lucrare şi trimiterile la
marii gânditori ai umanităţii: Vico, Goethe, Spencer, Durkheim, Bergson etc. Prin
acestea, studentul Văllimărescu a demonstrat că este un tânăr înzestrat, cultivat, care a
parcurs căi pe care astăzi abia de le pot străbate juriştii rafinaţi, câţi vor mai fi existând.
Prin caracterul său, omul Alexandru Văllimărescu a arătat că nu a trecut orb
în faţa vieţii şi a moralei.
Toate aceste calităţi ale sale pot constitui oricând un exemplu pentru tinerii
prezentului şi pentru viitorime.
Ar fi putut avea totul, inclusiv un nume de amfiteatru în Facultatea de Drept
a Universităţii din Bucureşti. Dar Facultatea nu l-a preferat!
14

În care nu există menţionată expressis verbis infracţiunea de „justiţie privată”. Un caz
permis de justiţie privată este situaţia din art. 379 C.pen.fr. – recuperarea bunului propriu furat
(retaking of goods din dreptul penal englez), însă fără a întreprinde acte de violenţă (pentru care ar fi
incidente art. 309 şi 311 C.pen.fr.). Creditorul care ar intra în stăpânirea unui bun ce aparţine
debitorului pentru a-şi constitui un gaj sau pentru a-şi recupera creanţa săvârşeşte, potrivit
jurisprudenţei franceze, un furt („o sustragere frauduloasă a lucrului altuia”).
15
Art. 545, 867, 1612, 1613, 1673, 1749, 1948, 570 C.civ.fr.
16
Op. cit., p. 402.
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Larry J. Siegel, Criminology (Criminologie),
Ed. Thomson Wadsworth, Thomson Learning Resource Center,
USA, Belmont, 2005, 441 p.
Profesor la University of Massachusetts – Lowell, Larry J.Siegel este un
criminolog recunoscut pentru spiritul său analitic, elaborând a doua ediţie a lucrării
Criminologie (The Core, Thompson Learning Academic Resource Center, 2005).
Cele patru părţi în care este structurată cea de-a doua ediţie vizează următoarele
aspecte: conceptele de criminalitate, lege şi criminologie; teorii privind etiologia
infracţiunilor; tipologia infracţiunilor; sistemul justiţiei penale.
Prima parte oferă răspunsuri la întrebări precum: Cum se defineşte crima?
Care este rata criminalităţii, care sunt tendinţele şi pattern-urile specifice acesteia?
Câte persoane cad victime infractorilor şi cine e mai predispus să devină victimă?
Cum s-a dezvoltat sistemul dreptului penal în SUA şi care sunt elementele de bază
ale crimelor? Care sunt preocupările criminologiei ca ştiinţă?
Primul capitol familiarizează cititorii cu aria de cuprindere a criminologiei,
natura sa, domeniile de interes, metodologii, istoria dezvoltării şi evoluţia dreptului
penal. Următoarele 2 capitole ale primei părţi prezintă un tablou al criminalităţii
din SUA prin prisma surselor statistice. Astfel, Capitolul II se concentează asupra
naturii şi extinderii, evaluării criminalităţii, iar Capitolul 3 este dedicat victimelor
şi victimizării, subliniind că nu sunt evenimente întâmplătoare. În funcţie de modul
în care se structurează criminalitatea şi victimizarea se conturează ulterior analizele
privind cauzele criminalităţii. Astfel, criminologii recunosc rolul critic al victimei
în procesul infracţional şi faptul că un anumit comportament al acesteia reprezintă
de multe ori factorul determinant al infracţiunii. Victimologia, în opinia aceluiaşi
autor include următoarele arii de interes: valorificarea cercetărilor auspra
victimelor pentru a măsura natura şi amploarea criminalităţii şi pentru a calcula
costul actual al infracţiunii pentru victime; aprecierea probabilităţii riscului de
victimizare; studierea culpei victimei şi precipitarea în trecerea la act; proiectarea
serviciilor pentru victime, cum ar fi consilierea şi programele de compensare.
Studiile victimologice au luat o mare amploare, de aceea din ce în ce mai
mulţi criminologi îşi concentrează atenţia asupra rolului victimei în evaluarea
criminalităţii. Având în vedere că în SUA, aproximativ 23 milioane de cetăţeni
devin victime ale infracţiunilor, se poate vorbi atât despre o rată a victimizării, cât
şi despre costurile sociale şi economice ale criminalităţii (în jur de bilioane de
dolari anual). Studiile demonstrează că femeile sunt mai vulnerabile faţă de
persoane cunoscute sau că multe victime sunt ţintele unor rude sau ale persoanelor
care le iubesc.
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 2 (58), nr. 2, p. 265–269, Bucureşti, aprilie – iunie 2013

266

Recenzii

2

Capitolul 3 este dedicat identificării şi grupării teoriilor etiologice. De
altfel, în opinia autorului, scopul criminologiei este de a genera teorii cauzale
valide şi rezonabile. Astfel teoria alegerii prezumă că infractorii aleg cu atenţie
dacă şi când vor comite o infracţiune. Oamenii sunt influenţaţi în acest sens de
frica lor faţă de sancţiuni asociate cu precauţia şi condamnarea pentru încălcarea
legii. Această teorie îşi are originea în criminologia clasică promovată de
Beccaria care a argumentat că pedeapsa trebuie să fie certă, promptă şi suficient
de severă pentru a-l împiedica să mai comită, descurajându-l. Cercetările arată că
infractorii îşi analizează cu atenţie ţintele înainte de a trece la acţiune. Chiar şi
criminalii violenţi şi dependenţii de droguri au dovedit momente de raţionalitate.
Teoriile biosociale pot fi sunt caracterizate prin următoarele idei:
criminalitatea violentă este în funcţie de dietă, vitaminele luate, dezechilibrul
hormonal sau mâncărurile alergice; infractorii suferă adesea de atrofiere a funcţiilor
creierului aşa cum e măsurat prin EEG. Sunt asociate comportamentului antisocial
deficitul de atenţie, tulburările datorate hiperactivităţii; trăsăturile şi predispoziţiile
criminale sunt moştenite, criminalitatea părinţilor putând anticipa delincvenţa
copiilor; cum rasa umană a evoluat, trăsăturile şi caracteristicile au devenit
înrădăcinate, impregnate. Unele dintre acestea au potentat agresivitatea oamenilor
şi predispoziţia la comiterea infracţiunilor.
Punctul de vedere psihodinamic, dezvoltat de S. Freud, relaţionează
comportamentul agresiv cu personalitatea conflictuală venind din copilărie. De
aceea, criminalii au un Ego slab şi personalităţi perturbate.
Sociologia a fost principala sursă a criminologilor pentru că: ratele
criminalităţii variază în funcţie de elemente cum ar fi: structura socială; societatea
evoluează prin schimbări care afectează criminalitatea; interacţiunea socială e
relaţionată cu criminalitatea.
Teoriile structurii sociale sugerează că locul oamenilor în structura
socioeconomică influenţeaza oportunităţile lor de a deveni criminali. Ideea de bază
este că oamenii săraci sunt mai predispuşi să comită infracţiuni pentru că nu sunt
capabili să ajungă la un status financiar şi nici la un succes social în alt mod.
Aceste teorii includ trei şcoli de gândire: dezorganizarea socială, tensionarea şi
teoriile culturale ale devianţei. Prima teorie avansează ideea că oamenii săraci de la
oraşe încalcă legea pentru că locuiesc în regiuni în care controlul social este scăzut.
Originile acestei teorii au fost marcate de lucrările lui Clifford R. Shaw şi Henry
Mckay care au ajuns la concluzia că regiunile dezorganizate, marcate de valori
divergente şi populaţii tranzitorii, generează criminalitate. Teoria ecologică socială
modernă analizează probleme cum ar fi tema comunităţii, şomajul şi deteriorarea.
Teoria tensionării analizează criminalitatea ca rezultat al experienţelor eşuate
aparţinând persoanelor frustrate din cauza inabilităţii lor de a câştiga legitimare
socială şi succes economic. Astfel, chiar dacă majoritatea oamenilor împărtăşesc
valori şi credinţe comune, abilitatea lor de a dobândi/obţine este diferenţiată
datorită structurii sociale. Cea mai cunoscută astfel de teorie este teoria anomiei a
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lui Merton care descrie ce se întâmplă când oamenii nu dispun de mijloace
adecvate pentru a-şi satisface scopurile. Steven Messner şi Richard Rosenfeld
arată că valoarea de bază a culturii americane produce tensiune. Robert Agnew,
sugerează că tensiunea are cauze multiple şi este legată de furia şi frustrarea pe care
oamenii o resimt când scopurile şi aspiraţiile lor sunt greu de atins sau când pierd
ceva ce apreciază.
Teoriile culturale ale devianţei susţin că în zonele populate de clasele sărace
se dezvoltă un sistem unic de valori. Astfel, ei aprobă comportamente cum ar fi:
duritatea, teama mascată şi sfidarea autorităţii. Oamenii percep tensiunea ca pe o
legătură în grupurile lor sau ca pe o subcultură de recunoaştere şi suport.
Albert Cohen leagă formarea subculturilor de eşecul cetăţenilor claselor
de jos de a li se recunoaşte valorile de către decidenţii clasei mijlocii, adică
profesori, angajatori şi ofiţeri de poliţie. R. Cloward şi L.Ohlin au argumentat că,
criminalitatea rezultă din percepţia claselor de jos că oportunităţile lor pentru
success sunt limitate. În mod consecvent, tinerii proveniţi din clasele de jos se pot
asocia profilului criminalului, conflictului sau unei bande răzvrătite.
Capitolul 7 este dedicat Teoriilor procesului social care explică criminalitatea ca
pe o funcţie a interacţiunii oamenilor cu o varietate de organizaţii, instituţii şi
procese în societate.
Oamenii au potenţialul de a deveni criminali, pe tot parcursul vieţii, dacă
menţin relaţii sociale distructive. Socializarea improprie este componenta cheie a
criminalităţii, susţin reprezentanţii acestor teorii care au trei ramificaţii. Astfel,
teoria învăţării sociale susţine că oamenii învaţă mai repede comportamentul
delincvent decat comportamentul convenţional. Teoria controlului social analizează
eşecul societăţii în controlul tendinţelor infracţionale. Teoria etichetării susţine că
etichetele negative generează cariere criminale.
Sykes şi Matza prin teoria neutralizării concep că tinerii învaţă să
raţionalizeze comportamentul ca incapabil de a respecta integral valorile sociale şi
normele, de aceea încalcă legea.
Teoria controlului susţine că toţi oamenii au potenţialul de a deveni
infractori, dar legăturile lor cu societatea convenţională previne încălcarea legii.
Aceste legături, în opinia lui Travis Hirschi, conţin elemente de ataşament,
angajare, implicare şi credinţă. De aceea, asemenea legături slabe încurajează
tinerii să comită fapte antisociale.
Reacţia socială sau teoria etichetării afirmă că, criminalitatea este promovată
prin etichetarea negativă, devenită prin semnificaţiile altora. Aceste etichete ca
„criminal”, „ex-con”, „junkie” izolează lumea de societate şi îi închide în circuitul
infracţional.
Etichetele generează anumite aşteptări pe care individul le va internaliza,
astfel încât persoana etichetată se va purta într-un anumit fel; persoanele etichetate
sunt întotdeauna urmărite şi suspectate. Eventual, aceste persoane încep să accepte
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aceste etichete ca identităţi personale, blocându-se mai departe în activitatea
deviantă, delincventă.
Edwin Lemert sugerează că oamenii care acceptă etichetele sunt implicaţi în
devianţa secundară, atâta vreme cât devianţii primari sunt în stare să menţină o
identitate intactă. Din păcate, cercetările privind etichetarea nu au avut succes, mai
ales ideea după care lipsa de credibilitate ar sta la baza cauzalităţii crimei.
Teoriile procesului social au o mare influenţă în politica socială şi în
orientarea tratamentului contra criminalităţii.
Teoriile conflictului social sunt tratate în capitolul 8, pornind de la premisa că
infracţiunea este un rezultat al conflictului care există în societate. Aceste teorii
sugerează că, crima în orice societate este cauzată de conflictele de clasă. Legile sunt
create de cei care deţin puterea pentru a-şi proteja propriile drepturi şi interese. Toate
actele criminale au substraturi politice. Richard Quinney a numit acest concept
„realitatea socială a infracţiunii”. Una dinte cele mai importante premise a acestor teorii
este că sistemul justiţiei este bazat şi conceput pentru a proteja pe cei bogaţi.
Criminologia marxistă subliniază natura competitivă a sistemului capitalist ca o
cauză majoră a criminalităţii. Cei săraci comit infracţiuni din cauza frustrărilor, furiei şi
nevoii. Cei bogaţi îi determină să se angajeze în acte ilegale pentru că sunt obişnuiţi cu
competiţia şi pentru că doar aşa pot să-şi păstreze poziţia în societate. Reprezentanţii
marxismului au încercat să arate că legea este proiectată astfel încât să protejeze pe cei
bogaţi şi pe cei care controlează pe cei săraci.
Printre ramurile teoriei critice se numară marxismul instrumental şi
marxismul structural. Primii arată că cei la putere îşi folosesc autoritatea să
controleze societatea şi ţin clasele de jos în verificare, supraveghere. Ceilalţi susţin
că sistemul justiţiei este proiectat să menţină status-quo-ul şi este folosit să
pedepsească pe cei care încalcă regulile care guvernează capitalismul.
Cercetările privind teoria critică se concentrează asupra modului în care a
fost conceput sistemul justiţiei şi a modului cum operează pentru a promova
interesele de clasă. Deseori aceste cercetări utilizează analize istorice pentru a arăta
cum au exercitat clasele capitaliste controlul asupra poliţiei şi instanţelor.
Ambele criminologii, critică şi conflictuală, au fost deseori criticate de
criminologii consensuali care au arătat că teoriile conflictului social fac erori
fundamentale în conceptele de proprietate şi interes de clasă.
Noi forme ale conflictului social sunt în curs de dezvoltare. Criticile teoriei
feministe atrag atenţia asupra influenţei societăţii patriarhale asupra infracţiunii.
Conform teoriei putere-control, diferenţele de gen în rata criminalităţii pot fi
explicate şi prin structura familiei în societatea capitalistă.
Realismul de stânga a adoptat o poziţie centrală în problema criminalităţii
aratându-i natura raţională şi distructivă; este necesar ca sistemul justiţiei să
protejeze clasele de jos până când se va dezvolta societatea socialistă care va pune
capăt criminalităţii, susţin aceştia.
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Teoriile postmoderne privesc în sens simbolic dreptul şi cultura.
Criminologia păcii face un apel la umanism în acest domeniu. Principiile
conflictului au fost folosite în dezvoltarea modelului justiţiei restaurative. Aceasta
susţine că pentru prevenirea şi controlul criminalităţii ar trebui să fie folosită mai
degrabă reconcilierea decât răzbunarea.
Aura Preda∗

∗

Conf. dr.; cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al
Academiei Române; e_mail : aurapreda7@yahoo.ro
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SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
„CONTINUITATE ŞI DISCONTINUITATE ÎN DREPTUL ROMÂN”
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE „ACAD. ANDREI RĂDULESCU”
al ACADEMIEI ROMÂNE
(Bucureşti, 29 martie 2013)
La data de 29 martie 2013 a avut loc în cadrul Academiei Române, la Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema „Continuitate şi
discontinuitate în dreptul român”. Sesiunea şi-a propus să atragă în mijlocul ei cercetători ştiinţifici
de onoare, profesori, cadre universitare din domeniul dreptului, magistraţi, notari, avocaţi şi jurişti din
ţara întreagă, înţelegând, printre altele, importanţa valorilor ştiinţifice şi profesionale ale dreptului
românesc în ansamblul său, care cunoaşte particularităţi importante de manifestare. Ca în fiecare an,
organizatorii sesiunii ştiinţifice din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
şi-au propus dezbaterea unor probleme actuale şi de mare însemnătate cu privire la continuitate şi
discontinuitate, în spiritul teoriei constantelor dreptului. După 1990 structurarea modernă a evoluţiei
dreptului prin adaptarea conceptelor dreptului la noile realităţi economico-sociale a presupus reluarea
şi valorificarea tradiţiilor antebelice, reconstrucţia legăturilor cu lumea juridică occidentală, aderarea
şi integrarea euro-atlantică şi asumarea efectelor mondializării. Analiza felului în care asemenea
fenomene se manifestă la nivelul principiilor, instituţiilor juridice, conceptelor şi ideilor dreptului în
ansamblul său şi al fiecărei ramuri în parte, a reprezentat scopul sesiunii ştiinţifice din acest an.
Lucrările s-au desfăşurat pe parcursul a trei secţiuni, respectiv Drept privat, Drept public şi
Drept penal. În şedinţa de deschidere a luat cuvântul profesor univ.dr. Mircea Duţu, cercetător
ştiinţific gr. I, directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”. Au urmat apoi
alocuţiuni introductive prezentate de prof.univ.dr. Marilena Uliescu, prof.univ.dr. Sofia Popescu,
prof.univ.dr. George Antoniu, cercetători ştiinţifici de onoare al ICJ. Prof.univ.dr. Marilena Uliescu a
prezentat posibile repere ale accepţiunii dreptului, susţinând că, în mod tradiţional, dreptul pozitiv
(dreptul obiectiv) este divizat în două mari ramuri fundamentale: dreptul privat şi dreptul public –
aceasta, desigur, nefiind o distincţie absolută a dreptului obiectiv.„În această mare diviziune,
neîndoielnic, dreptul civil este parte a dreptului privat, fiind, de fapt, conform dispoziţiilor noului Cod
civil, dreptul comun în ceea ce priveşte raporturile juridice de drept privat. În acest sens, noţiunile
fundamentale cu care operează şi alte ramuri ale dreptului privat sunt acelea definite şi dezvoltate în
dreptul civil”. Credem, a mai menţionat dna profesor Marilena Uliescu, că este necesar să menţionăm
că ştiinţele auxiliare au rolul lor în opera de legiferare precum şi experienţa mai îndepărtată sau mai
apropiată. „Istoria dreptului şi dreptul comparat sunt, de asemenea, determinante în alegerea soluţiilor
unei viitoare reglementări. Nici sociologia juridică nu este de neglijat, aceasta ajută la o mai bună
înţelegere a dreptului existent (în vigoare) fără a revendica statutul de ştiinţă normativă”. De
asemenea, cu privire la limbajul juridic, profesor univ. dr. Uliescu susţine că terminologia juridică
folosită în redactarea reglementărilor legale suscită un viu interes şi mai ales multe comentarii, nu
tocmai pozitive, cît priveşte dificultăţile de înţelegere, interpretare şi aplicare a normelor legale. Cu
privire la limbajul juridic, studiul acestuia ar putea conduce la configurarea obiectului şi funcţiei sale.
Studiul limbajului lingvisticii juridice aspiră să devină aproape „un drept al limbajului juridic”.
În secţiunea „Drept civil 1”, desfăşurată în sala Pierre Werner” (Luxemburg), a Institutului
Naţional de Cercetări Economice, lucrările au fost prezidate de doi moderatori, prof.univ.dr. Marilena
Uliescu şi lector univ. dr. Bogdan Pătraşcu, cercetător ştiinţific gr. II – coordonator al
Departamentului de Drept Privat „Traian Ionaşcu” al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei
Rădulescu” al Academiei Române. Problemele dezbătute au fost legate de accepţiunea de bun şi unele
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aspecte privind regimul juridic al bunurilor proprietate publică, considerând că dreptul de proprietate
publică şi dreptul de proprietate privată sunt în egală măsură garantate şi ocrotite de lege (judecător
Lucia Uţă), precum şi câteva consideraţii privind limitele dreptului de proprietate privată stabilite pe
cale convenţională (conf.univ.dr. Cristian Jora), despre continuitatea caracterului de inalienabilitate al
proprietăţii cooperatiste şi despre legalitatea şi legitimitatea acestui caracter juridic stabilit prin lege
(CS asociat Ionuţ Dojană) şi luarea măsurilor necesare pentru conservarea bunului posedat (conf.
univ.dr. Aurelian Gherghe). De asemenea, au luat cuvântul personalităţi din lumea dreptului care au
făcut referiri asupra noţiunii de moştenire şi caracterele juridice ale transmisiunii succesorale potrivit
noului Cod civil, în încercarea de a surprinde câteva elemente ce privesc relaţia dintre moştenirea
legală şi cea testamentară, precum şi asupra trăsăturilor transmisiunii succesorale (lect. dr. Bogdan
Pătraşcu), tot astfel, despre drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor, fiind una dintre
preocupările ce au o vechime pentru istoricii dreptului românesc (conf.dr. Mircea Dan Bob). Totodată
au fost dezbătute aspecte privind evoluţia conceptului de patrimoniu în noul Cod civil, având în
vedere că dreptul civil român poate fi considerat drept un continuator firesc al dreptului privat francez
(asist.dr. Andrei Duţu-Buzura), acţiunea pauliană între vechiul şi noul Cod civil, ca mecanism la care
se poate recurge pentru a corecta anumite conduite egocentrice ale omului, astfel încît să se
minimizeze atingerea adusă drepturilor şi intereselor celorlalţi indivizi care alcătuiesc corpul social
(cercetător ştiinţific Dumitru Dobrev), precum şi acţiunea în revendicare imobiliară în reglementarea
noului Cod civil, prin care legiuitorul a prevăzut în mod expres, posibilitatea formulării acţiunii atât
împotriva posesorului bunului, cât şi împotriva oricărei persoane care l-ar deţine fără drept, deci
inclusiv împotriva detentorului precar (asist. dr. Victor Marcusohn). Tot astfel, s-au evidenţiat
lucrările privind continuitatea şi discontinuitatea reglementărilor privind contractele din perspectiva
realizării dreptului European al contractelor, printre care contractul de expediţie în noul Cod Civil
(prof. univ. dr.Olimpiu Crauciuc), contractul de agenţie în noul Cod civil (conf.univ.dr. Livia
Mocanu) sau contractul de întreţinere reglementat pentru prima oară în Codul civil, care capătă,
astfel, un caracter numit, cu formă solemnă ad validitatem (cercetător ştiinţific Mihaela Gabriela
Berindei). Nu a fost neglijat nici regimul juridic al dobânzii legale din perspectiva noului Cod civil
astfel, între soluţiile preluate din materia comercială de noul Cod Civil român se numără şi faptul că
regula curgerii de plin drept a dobânzii pentru obligaţiile pecuniare se aplică în raporturile juridice ce
decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, cu alte cuvinte, debitorul este de drept în
întârziere, iar creditorul are dreptul la dobânzi (conf. dr. Silvia-Lucia Cristea) ori obiceiul sau cutuma
şi limitele de aplicare (judecător Pavel Filip), sau diverse consideraţii privind evoluţia bunei credinţe
şi rolul acesteia în materia clauzelor abuzive (Liviu Titus Paveliu); de asemenea, un deosebit interes
l-a avut dezbaterea privind rezoluţiunea, ca sancţiune sau remediu în noul Cod civil – fructul gândirii
juridice moderne, (lector univ.dr. Nora Andreea Daghie). Nu în ultimul rând, s-a discutat despre unele
aspecte privind evoluţia reglementării donaţiei între soţi în Codul civil român punându-se accent pe
faptul că, în principiu, reglementările referitoare la actele cu titlu gratuit sunt mai exigente decât cele
privind actele cu titlu oneros, tocmai pentru că acestea pot genera presiuni şi abuzuri, actele cu titlu
gratuit cunoscând limitări pe care nu le întâlnim la actele cu titlu oneros (judecător dr. CristianaMihaela Crăciunescu); tot asemenea, s-a vorbit despre continuitate şi discontinuitate în reglementarea
cauzelor revocării liberalităţilor pentru ingratitudine cu referire la posibilitatea revocării voluntare şi
unilaterale a liberalităţilor (conf. univ.dr. Ilioara Genoiu). De asemenea, s-a discutat şi despre teoria
impreviziunii care îşi află originile în dreptul roman, în cadrul căruia prin adagiul omnis conventio
intellegitur rebus sic stantibus se puneau bazele conceptului potrivit căruia convenţiile sunt
considerate valabile, dacă împrejurările în care au fost încheiate rămân neschimbate (av. GabrielaIoana Moise şi asist. Andrei-Emil Moise).
Secţiunea „Drept civil II” s-a desfăşurat în sala de Consiliu a Institutului de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu”, având ca moderatori pe d-na profesor univ. dr. Raluca Dimitriu, cercetător
ştiinţific gr. I, şi pe dl. dr. Gheorghe Buta, cercetător ştiinţific asociat, acesta din urmă fiind primul
care a luat cuvântul, cu tema Dreptul comercial român între continuitate şi discontinuitate, susţinând
că evoluţia dreptului comercial în spaţiul românesc este similară cu evoluţia dreptului comercial în
general la nivel global, având în vedere interdependenţa dezvoltării economiei popoarelor. Prof.
Raluca Dimitriu a avut ca temă: O schimbare de paradigmă în dreptul românesc al muncii: problema
flexicurităţii, în cadrul căreia a dezvoltat conceptul de flexicuritate care a fost introdus mai întâi în
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teorie şi apoi chiar în legislaţia multor sisteme europene de drept ca un concept de tip win-win,
combinând flexibilizarea pieţei muncii cu stimularea creării de noi locuri de muncă. Astăzi, deşi
entuziasmul începutului s-a diminuat, conceptul însuşi ca şi unele dintre modalităţile sale de aplicare
continuă să adune numeroşi susţinători. Cu privire la competenţa instanţelor judecătoreşti în materia
dreptului familiei, conf.dr. Gabriela Lupşan arată că noul Cod civil şi noul cod de procedură civilă au
adus modificări importante în materia competenţei instanţelor judecătoreşti române în materia
litigiilor de dreptul familiei. Tot în materia dreptului familiei, posibilitatea participării unuia dintre
soţi cu bunuri comune la constituirea unei societăţi au constituit subiect de controversă doctrinară şi
izvor al unei jurisprudenţe neunitare, a susţinut conf.univ.dr. Maria Dumitru, în tema sa privind
transferul titlurilor societare bunuri comune ale soţilor. Despre transformarea societăţilor comerciale
reglementate de legea nr. 31 din 1990, Alexandra-Gabriela Rolea arată că aceasta a determinat agenţii
economici să recurgă la transformarea societăţilor deja constituite dintr-o formă juridică de organizare
într-o alta, iar societatea simplă – moştenitoare a societăţii civile; în actuala legislaţie civilă a fost
îmbunătăţită definiţia contractului de societate (Dragoş-Mihail Daghie). De asemenea, Claudiu
Ramon Butculescu a vorbit despre substituţia fideicomisară în legislaţia civilă română. Evoluţie.
Condiţionări. Aspecte comparative, având în vedere că instituţia substituţiei fideicomisare a dobândit
în ultima vreme, o importanţă semnificativă, din perspectiva gândirii juridice actuale. Jud. Diana
Ungureanu a avut ca temă Soluţionarea de către instanţă a litigiilor dintre profesionişti, arătând că
specializarea instanţelor este considerată un instrument important în reforma judiciară. Conf. univ. dr.
Maria Fodor în tema sa Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor în România, cu referire
specială la mediere a tratat nemulţumirile faţă de modul de administrare a justiţiei, resimţite în planul
oricăror raportări juridice şi mai ales al raporturilor de familie, administrative, comerciale, civile, care
au determinat, la nivel mondial, promovarea şi dezvoltarea de modalităţi alternative sau voluntare de
soluţionare a conflictelor. Nu a fost neglijat nici conceptul de lex mercatoria (George Gruia, Luciana
Ioana Gruia) sau evoluţia fuziunii ca modalitate de reorganizare a societăţilor comerciale (Arcadia
Hinescu). Firma comercială între trecut şi viitor a fost aleasă ca temă de dezbatere de către asist.
univ. Paul-George Buta, care a vorbit despre problematica protecţiei mărcilor şi numelor comerciale,
de asemenea, comerţul electronic pe internet reprezintă o formă maturizată a comerţului electronic
clasic şi este în strânsă legătură cu evoluţia internetului şi gradul lui de penetrare în societate, a
susţinut lector univ. dr. Valentin-Stelian Bădescu) în lucrarea sa, Scurte consideraţii despre
reglementarea juridică a comerţului electronic din perspectiva codului civil român. Camera de
consiliu în dreptul procesual civil român – evoluţie şi reglementare, a fost raportul d-nei judecător
Mădălina Jebelean, iar limitele libertăţii contractuale în dreptul procesual civil cu specială privire
asupra unor contracte judiciare a fost tema dezbătută de lector univ.dr. Sorana Popa, care a arătat că
dreptul material consacră în favoarea persoanelor fizice şi juridice drepturi şi obligaţii civile, iar
regulile izvorâte din norma juridică sunt, în principiu, respectate de bunăvoie. Proba cu martori
conform noului cod de procedură civilă (asist. univ. dr. Raluca Lucia Cismaru, Iulia Florina Ţăpuş),
Tradiţional şi modern în reglementarea instituţiei de arbitraj potrivit noului cod de procedură civilă
(Diana – Loredana Hogaş), Penalităţile pe zi de întârziere reglementate de noul cod de procedură
civilă, între tradiţie şi noutate (conf.univ. dr. Daniel Ghiţă), Obligativitatea informării privind
avantajele medierii şi accesul liber la justiţie (lector univ. dr. Licuţa Petria, Maria-Carmen Vlădoiu)
au fost alte câteva teme de dezbatere deosebit de interesante şi de actuale. În ceea ce priveşte protecţia
tinerilor la locul de muncă, conf. univ.dr. Marioara Ţichindelean a arătat că reprezintă o preocupare
recentă a legislativului intern şi internaţional. Unele aspecte privind continuitatea şi discontinuitatea
reglementărilor în materia contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional (Radu Ştefan Pătru),
O evoluţie a reglementării conflictelor colective de muncă în România (Iulia Bădoi), Evoluţia
reglementărilor naţionale în domeniul discriminării de gen în raporturile de muncă (CătălinaAdriana Ivănuş ) sau Participarea la grevă – motiv de suspendare a contractului individual de
muncă? (lect.dr.Cosmin Cernat) au reprezentat alte teme de interes pentru sesiunea de comunicări
ştiinţifice. Lect. univ. dr. Lidia Seceleanu având tema Elemente de continuitate în timp şi în spaţiu a
vorbit despre conţinutul de drepturi şi obligaţii al contractului individual de muncă care este nucleul
catre care converg şi care sintetizează toate normele ce guvernează raportul de muncă. Secţiunea de
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drept civil II s-a închis cu prezentarea d-nei lector univ.dr. Monica Gheorghe, care a avut ca temă:
Consideraţii privind conceptul de lucrător şi angajator în normele internaţionale şi interne.
Secţiunea de drept public, moderată de profesor Sofia Popescu, cercetător ştiinţific de onoare
al Institutului, şi de conferenţiar univ. dr. Alexandrina Şerban, cercetător ştiinţific gr. II, coordonator
al departamentului de Drept Public „Vintilă Dongoroz” s-a desfăşurat în Sala „Costin Khiriţescu” a
Institutului Naţional de Cercetări Economice. Aici au luat cuvântul profesori specialişti de drept
public. Astfel, profesor univ.dr. Sofia Popescu a realizat o lucrare ştiinţifică valoroasă privind cele
două categorii polare: continuitate şi discontinuitate, cercetare din perspectiva istoriei dreptului şi a
sociologiei juridice comparative, iar conferenţiar univ.dr. Alexandrina Şerban a prezentat tema cu
titlul Drepturile omului - de la universalismul principiilor la relativismul cultural şi religios. Profesor
Ion Craiovan a vorbit despre schimbări paradigmatice în evoluţia cunoaşterii dreptului. Tot astfel,
Toader Tudorel, judecător la Curtea Constituţională, şi dr. Marieta Safta, prim magistrat-asistent, au
tratat drepturile fundamentale prin prisma jurisprudenţei constituţionale, pe de o parte, iar pe de altă
parte, aceea a privirii din unghiul legiuitorului român; prof. univ.dr. cercetător ştiinţific gr. I, Dana
Tofan a făcut referire la o temă extrem de interesantă şi actuală care provoacă dezbateri în viaţa
parlamentară, şi anume aceea a regionalizării, implicaţii legislative în structura organizatorică a ţării
noastre. Prof. univ. dr. Mihai Şandru, cercetător ştiinţific gr.II, coordonator al Centrului de Studii de
Drept European, a tratat descoperirea principiului supremaţiei dreptului Uniunii Europene de către
instanţele judecătoreşti din România şi a arătat exemple din cereri pentru pronunţarea unei hotărâri
preliminare, împreună cu Mihai Banu, cercetător ştiinţific asociat şi cu Dragoş Călin. Continuitate şi
discontinuitate în dreptul românesc a reprezentat tema deosebit de valoroasă a prof. univ. dr. Irina
Moroianu Zlătescu care a arătat că, pentru a efectua o cercetare amplă privind existenţa continuităţii şi
care au fost cauzele discontinuităţii în dreptul românesc trebuie urmărită evoluţia istorică a acestuia,
pornind de la cele mai vechi timpuri. Tot asemenea, conf. univ. dr. Dan Ţop a purtat discuţii privind
caracterul de ramură internă de drept a dreptului social, susţinând că, în evoluţia sistemului dreptului
se apreciază în mod justificat că se manifestă doua tendinţe opuse: tendinţa diferenţierii (separării) şi
tendinţa reunirii ramurilor dreptului. Raportul dintre reglementările constituţionale şi reglementările
noului Cod de procedură civilă în materia dreptului la un proces echitabil a reprezentat tema propusă
de conf. univ. dr. Nicolae Pavel, cercetător ştiinţific asociat, acesta susţinând că dreptul la un proces
echitabil este nou în formularea sa, dar nu şi în existenţa sa. Analiza critică a Hotărârii nr. 6/2012
privind demiterea preşedintelui României şi confirmarea rezultatelor referendumului a constituit tema
dezbaterii conf. univ. dr. Ion Rusu care a relatat că, dacă Preşedintele României poate să dizolve
Parlamentul, iată că şi acesta în anumite condiţii, poate să declanşeze tragerea la răspundere a
Preşedintelui prin suspendarea acestuia din funcţie. Interpretarea normei juridice între continuitate şi
discontinuitate în dreptul român a avut ca temă de referinţă lucrarea av. Iosif Friedmann-Nicolescu,
cercetător ştiinţific asociat, care a discutat despre evoluţia sistemelor constituţionale care generează
unitate în diversitate, continuitate şi discontinuitate în dreptul pozitiv. Impactul mecanismului de
verificare şi cooperare asupra ordinii juridice române a constituit tema lector univ. dr. Ina Raluca
Tomescu, care a precizat că, la data aderării României, persistau unele deficienţe în domeniul
reformei judiciare şi al luptei împotriva corupţiei. De asemenea, lector univ. dr. Marius Andreescu,
judecător, prezintă principiile dreptului de la tradiţie la modernitate, susţinând că principiul are
multiple semnificaţii în filozofie şi ştiinţă, dar pentru demersul nostru ştiinţific, reţinem pe acela de:
„element fundamental, idee, lege de bază pe care se întemeiază o teorie ştiinţifică, un sistem politic,
juridic, o normă de conduită sau totalitatea legilor şi a noţiunilor de bază ale unei discipline”. Regimul
juridic al protecţiei drepturilor femeii din perspectiva constituţiei României a constituit tema
Mădălinei Virginia Antonescu, doctor în drept european, cercetător ştiinţific. Totodată, d-na lector
univ. dr. Corina Ramona Ioniţă, în tema sa despre ştiinţele juridice şi relaţia drept – morală, îl citează
pe Mircea Djuvara, spunând că acesta concepea ştiinţa dreptului, ca unul dintre elementele cele mai
de seamă ale societăţii, strâns legat de celelalte ştiinţe. Nu mai puţin importantă a fost tema prezentată
de lector univ. Laura Magdalena Trocan şi av. Maria-Laura Vodă, anume aceea de la intersputnik la
agenţia spaţială europeană – abordări ale României privind dreptul spaţial şi politicile spaţiale. O
abordare sistemică faţă de clivajele răspunderii juridice în dreptul contemporan a avut lector univ.

5

Cronici

275

Lucian-Sorin Stănescu. Incapacitatea statului de drept actual de a asigura accesibilitatea şi
previzibilitatea legii a constituit tema asist. univ. dr. Ramona Duminică şi conf. univ. dr. Andreea
Tabacu care au arătat că în literatura de specialitate, statul de drept este considerat a fi fundamentul
unei societăţi democratice. Problema discontinuităţii în legislaţia învăţământului românesc a fost tema
conf. univ. dr. Elena Tereza Danciu, care susţine că modernizarea societăţii româneşti a adus cu sine
şi problema modernizării învăţământului şi culturii. O analiză de ansamblu asupra originilor istorice şi
asupra evoluţiei dreptului internaţional al investiţiilor străine a fost făcută de av. Cristina Elena
Cândea. Profesor Emilian Ciongaru, cercetător ştiinţific asociat, în tema sa intitulată Legal scurity in
the state of law – concept îl are ca motto pe Montesquieu care spunea că „Limbajul legilor trebuie să
fie simplu... Când legea este scrisă într-un stil pompos, ea nu mai este socotită decât un obiect de
paradă... Legile nu trebuie să fie subtile; ele sunt concepute pentru oameni cu posibilităţi modeste de
înţelegere”. Medierea conflictelor de afaceri (lect. univ. dr. Irina Grigore-Rădulescu, lect. univ. dr.
Corina Popescu, cercetător ştiinţific asociat), Consideraţii privind delegarea legislativă (preparator
universitar Ion-Eduard Lădaru), Codificarea în România (Gabriela Loredana Alexandru, avocat),
Normele religioase ale credinţei creştin-ortodoxe ca fundament al normelor juridice actuale (profesor
Sabin Ştir) au reprezentat tot atâtea teme de interes şi de preocupare pentru juriştii prezenţi la Sesiune.
De asemenea, av.Valentina Mihalcea (Chiper) ridică întrebarea dacă mai sunt ancorate în realitate
principiile libertăţii de exprimare la nivel internaţional la sfârşitul secolului al XVIII-lea? Propuneri
privind revizuirea Constituţiei actuale a României a făcut în lucrarea sa av. Andrei Constantin,
cercetător ştiinţific gr. III care a susţinut că, în prezent, potrivit intenţiilor exprimate de factorii
politici decidenţi, ne aflăm din nou în aceeaşi situaţie prin care se reclamă necesitatea revizuirii
Constituţiei. Evoluţia conceptului de stat de drept în legislaţia românească (Adriana Nicolae), precum
şi unele reflecţii asupra posibilelor regimuri juridice pentru hazardurile asteroidale şi pentru alte
probleme noi de drept spaţial (Maria-Laura Vodă) împreună cu drepturile pasagerilor care călătoresc
cu autobuzul şi autocarul în lumina dispoziţiilor regulamentului (UE) nr. 181/2011 al parlamentului
european şi al consiliului din 16 februarie 2011 (lector univ. dr. cercetător ştiinţific asociat Laura
Magdalena Trocan) au constituit tot atâtea teme interesante de dezbateri, în încheierea Secţiunii de
Drept Public.
Secţiunea de Drept Penal s-a desfăşurat la Sala de Consiliu a Institutului de Istorie şi Teorie
Literară „George Călinescu” şi a avut ca moderatori pe prof. univ. dr. George Antoniu, în calitate de
director ştiinţific onorific al Institutului de Cercetări Juridice şi pe dr. Tudor Avrigeanu, cercetător
ştiinţific gr. II. Profesor univ. dr. George Antoniu a deschis sesiunea, prin lucrarea remarcabilă a
domniei sale, privind aspecte de continuitate şi discontinuitate în legea penală română. Despre
structura normelor de incriminare, actualitate şi perspectivă a tratat în tema sa conf. dr. Mioara-Ketty
Guiu, cercetător ştiinţific asociat care susţine că una din chestiunile cele mai controversate ale ştiinţei
juridice priveşte structura sau elementele esenţiale ale normei juridice, în general, şi ale normei de
incriminare, în special. Conf. univ. dr. Aura Preda, cercetător ştiinţific gr. III a avut ca temă
Continuitate şi discontinuitate în influenţele factorilor de socializare asupra personalităţii
delincvente. Fără a desăvârşi o analiză amplă a influenţelor factorilor de socializare asupra structurării
personalităţii delincvente, s-a rezumat la a lansa câteva direcţii de reflecţie asupra acestei tematici.
Protecţia penală a minorului a fost tema dezbătută de lect. univ. dr. Alexandru Florin Măgureanu. În
reglementarea pedepsei accesorii, conf. univ. dr. Gheorghe Ivan, cercetător ştiinţific asociat împreună
cu Mari-Claudia Ivan, consilier juridic, arată că pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării
unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau
considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate (art. 54 din noul Cod penal). Faptele penale
contra patrimoniului caracterizate prin nesocotirea încrederii a constituit tema de dezbatere a conf.
univ. dr., cercetător asociat Constantin Duvac. În expunerea lucrării, a reliefat că în valorificarea
tradiţiei legislaţiei noastre penale s-a pornit de la prevederile Codului penal din 1937 (de inspiraţie
italiană şi austriacă), multe dintre ele menţinute şi de Codul penal din 1969, considerându-se că şi în
prezent reglementările penale cu cea mai largă influenţă în dreptul european aparţin spaţiului german
şi italian. De asemenea, dl. conf.univ.dr. Ion Ifrim, cercetător ştiinţific gr.III a avut ca temă
continuitatea şi discontinuitatea cu privire la scopul legii penale, în care îşi propune să se ocupe de
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una din modificările aduse legislaţiei penale de noul legiuitor. S-a referit la renunţarea de către noul
legiuitor la dispoziţia privind scopul legii penale, spre deosebire de legea penală în vigoare care
cuprinde o atare dispoziţie (art.1 C.pen.) Tot astfel, prof. univ. dr. Tiberiu Medeanu şi-a ales ca temă
dezbaterea în ceea ce priveşte continuitatea si discontinuitatea în legătură cu sancţionarea folosirii
armelor neletale, arătând că infracţiunile şi contravenţiile referitoare la armele neletale prezintă
interes din cauza diversificării acestora şi a creşterii numărului persoanelor care le deţin ori le
utilizează. Alte teme, cum ar fi cele legate de problematica drogurilor (Tiberiu Viorel Popescu), de
infracţiunea de hărţuire (Loredana-Bianca Macrea) sau de finanţare a terorismului, actualitate şi
perspective (lect. dr. Mihaela Agheniţei cercetător ştiinţific asociat, lect.univ. dr. Ion Flămînzeanu,
cercetător ştiinţific gr. III), precum şi ipoteza aberratio delicti a infracţiunii deviate (lector univ.
Călina-Andreea Munteanu), sau conceptul de instigare tratată fie ca o formă de autorat, fie ca o formă
de complicitate (asist. Monica Ungureanu, magistrat asistent) ca şi moralitatea şi relaţiile intime,
continuitate şi discontinuitate în evoluţia tratamentului penal (jud. Ioana Ruxandra Mălăescu) au
prezentat interes în expunerea lor. De asemenea, infracţiunea de cercetare abuzivă între tradiţie şi
reglementarea din noul cod penal (judecător Maria Oprea), principiul dreptului la apărare –
actualmente şi perspectivă în reglementarea procesuală penală (lector univ. dr. Nicolae Grofu,
cercetător ştiinţific asociat) au reprezentat teme de importanţă în continuarea dezbaterilor. Prof. univ.
dr. Petre Buneci, cercetător ştiinţific onorific, a prezentat câteva consideraţii privind calea de atac a
recursului în procesul penal potrivit noilor dispoziţii legale, susţinând că sistemul procedural
românesc reglementat de actual Cod de procedură penală a suferit mai multe modificări legislative
asupra diferitelor instituţii astfel încât în permanenţă multe din noile modificări au dus la o
interpretare neunitară a legii. Cât despre reglementarea recidivei, ca actualitate şi perspective, conf.
dr. Ion Ristea, cercetător ştiinţific asociat, arată că aceasta presupune, ca şi în cazul concursului de
infracţiuni, săvârşirea de către o anumită persoană a cel puţin două infracţiuni. Însă, deosebirea dintre
aceste două instituţii juridice este evidentă, în sensul că în cazul concursului de infracţiuni, săvârşirea
de către aceeaşi persoană a două sau mai multe infracţiuni are loc mai înainte ca acea persoană să fi
suferit vreo condamnare definitivă, în timp ce în cazul recidivei, săvârşirea de către aceeaşi persoană
a uneia sau mai multor infracţiuni are loc după ce acea persoană fusese condamnată definitiv pentru o
altă infracţiune. Despre continuitate şi discontinuitate în dreptul execuţional penal românesc (IacobAdrian Cocoară), sau semnificaţia tăcerii în faţa organelor represive penale, în prezent şi în
perspectivă (Constantin Stoica), precum şi reglementarea punerii sub învinuire (lector Vasile Zamfir),
sau asistenţa juridică internaţională (conf. univ. dr. George Coca), competenţa instanţelor de judecată
privind strămutarea în procesul penal (asist. Bogdan Buneci) au prezentat interes din perspectiva
actualităţii lor. Ion Nefliu, avocat, a ales să prezinte tema cu privire la examinarea martorilor în sediul
judecăţii, între restauraţie şi inovaţie. Ceea ce este remarcabil este că în sistemul italian, martorul nu
stă de partea părţii care îl introduce în proces, ci păşeşte în sediul judecăţii în interesul aflării
adevărului. Asta înseamnă că oricare parte poate contesta credibilitatea martorului introdus de ea, de
exemplu prin intermediul producerii de înscrisuri care îi discreditează personalitatea. Unele observaţii
asupra conceptelor de legitimă apărare şi stare de legitimă apărare (asist. univ. Niculae Gamenţ),
Legea 202/2010 în materie procesual penală (av. Nadia Claudia Cantemir), continuitate şi
discontinuitate în materia infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe calea ferată (Vasile Stoica,
consilier juridic) şi necesitatea reluării şi valorificării tradiţiilor şcolii române de poliţie ştiinţifică
(conf. dr. Neculai Zamfirescu) au închis seria dezbaterilor în Secţiunea de Drept Penal.
Mihaela-Gabriela Berindei∗

∗

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

Sesiune ştiinţifică omagială
VINTILĂ DONGOROZ (1893–1976) – PERSONALITATE MARCANTĂ
A ŞTIINŢEI JURIDICE ROMÂNEŞTI
Joi, 25 aprilie a.c., în Aula Academiei Române s-au desfăşurat lucrările sesiunii ştiinţifice
omagiale „Vintilă Dongoroz (1893–1976) – personalitate marcantă a ştiinţei juridice româneşti”,
dedicată împlinirii a 120 de ani de la naşterea savantului penalist. Organizată de Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” (ICJ) al Academiei Române, manifestarea a reunit cercetători
ştiinţifici, cadre didactice universitare, magistraţi, avocaţi, studenţi ş.a. şi a oferit un prilej de evocare
a personalităţii şi relevare a valorii operei marelui jurist, care s-a numărat printre fondatorii ICJ în
urmă cu aproape 60 de ani.
În cuvântul introductiv Vintilă Dongoroz – personalitate complexă a vieţii juridice româneşti,
prof. univ. dr. Mircea Duţu, directorul ICJ a prezentat sintetic, dar semnificativ dimensiunile sale de
„avocat de talent, profesor universitar prin vocaţie şi cercetător ştiinţific prin destin” şi rezultatele
deosebite obţinute în dezvoltarea ştiinţei şi practicii dreptului penal şi dreptului procesual în ţara
noastră. S-a relevat astfel faptul că în studiul prevederilor acestor importante ramuri de drept, prof.
Dongoroz le-a perceput virtuţile şi defectele în aplicarea de speţă şi a creat jurisprudenţă, le-a explicat
semnificaţiile şi expus fundamentele conceptuale de la catedra universitară, a structurat proiectele de
codificare din 1936 şi 1968 şi, nu în ultimul rând, în calitate de autentic cercetător ştiinţific le-a
relevat elementele analitice şi epistemologice în monumentalele Explicaţii teoretice... Dar una din
marile înfăptuiri ale operei dongoroziene rămâne proiectul complex al elaborării, împreună cu o
echipă de cercetători ai ICJ, a proiectelor Codului penal şi Codului de procedură penală din 1968,
urmată de elaborarea şi publicarea monumentalei lucrări Explicaţii teoretice ale codului penal român
(în patru volume, 1969–1973) şi, respectiv, Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală
român (în două volume, 1974–1975).
Acest demers colectiv, sub îndrumarea competentă a profesorului, exercitat deopotrivă şi
conjugat în planul codificării şi analizei teoretice asupra rodului acesteia a reprezentat o experienţă
unică, cu rezultate excepţionale în istoria dreptului românesc. În intevenţia sa, prof. Duţu, după o
scurtă notă biografică, a relevat contribuţia profesorului la dezvoltarea, în domeniul penal, a teoriei
constantelor dreptului, afirmarea doctrinei penale româneşti, participarea acestuia la opera de
codificare a dreptului penal în România şi a realizat un reuşit portret al avocatului V. Dongoroz.
Un moment emoţionant l-a constituit intervenţia prof. univ. dr. Rodica Mihaela Stănoiu,
cercetător emerit al ICJ, Vintilă Dongoroz – omul şi savantul, aşa cum l-am cunoscut. Evocări, care a
rememorat secvenţe semnificative din activitatea sa de colaborator al profesorului în cadrul sectorului
de drept penal al ICJ.
Astfel, au fost aduse în faţa participanţilor, peste timp, crâmpeie din activitatea ştiinţifică şi
atitudinea morală exemplară a magistrului care, înţelegând vicisitudinile mersului istoric, nu a înţeles
niciodată să abdice de la crezul său de savant umanist. Au fost dezvăluite, în acest context, aspecte
mai puţin cunoscute din „laboratorul” de realizare a codurilor penale din 1968, de elaborare a
Explicaţiilor teoretice... la care prof. Stănoiu a participat în mod nemijlocit sub îndrumarea prof.
Dongoroz şi, nu în ultimul rând, s-au împărtăşit amintiri legate de „legendele” care se nasc, de obicei,
în privinţa marilor personalităţi, precum şi în cazul celei evocate.
Prof. George Antoniu, director ştiinţific onorific al ICJ a relevat, în comunicarea Contribuţiile
profesorului Vintilă Dongoroz la dezvoltarea dreptului penal, dimensiunile majore ale operei
ştiinţifice a savantului în acest important domeniu al dreptului. Arătând că activitatea acestuia de circa
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50 de ani s-a desfăşurat, aproape în mod egal, înainte şi după 23 August 1944, intervenientul s-a oprit,
mai ales, asupra lucrărilor realizate de marele jurist în cadrul ICJ, în calitate de cercetător ştiinţific şi
expert în materie penală. Printre altele s-au subliniat, în acest context, unele limite legate de faptul că
profesorul a fost solicitat ca, în plan legislativ, „să nuanţeze concepţiile şi poziţiile oficiale”, de
„efortul de adaptare a principiilor şi tezelor străine, acceptare a tezelor conforme cerinţelor timpului”.
Cu toate acestea, marile merite ale lui V. Dongoroz în domeniu nu pot fi contestate; nu pot fi ignorate
contribuţiile sale la dezvoltarea unei dogmatici proprii, româneşti a dreptului penal şi a dreptului
procesual penal, afirmarea creatoare a conceptelor şi instituţiilor generale, cu caracter permanent ale
ştiinţei dreptului, dimensiunile inconfundabile ale operei de realizare, ca tehnică legislativă a Codului
penal şi Codului de procedură penală din 1969 şi întreprinderea analitică prin Explicaţiile teoretice...
Un alt moment evocator important l-au constituit amintirile prof. univ. dr. Nicolae Volonciu,
asistent al profesorului V. Dongoroz la debutul anilor 1950, la Catedra de drept penal a Facultăţii de
Drept din Bucureşti. Relatările distinsului dascăl au marcat atenţia auditoriului cu atitudinea
profesorului-savant faţă de colaboratorul său de la catedră, umilinţele îndurate prin nevoia respectării
„indicaţiilor” şi suportării supravegherii din partea consilierului sovietic (reflectate, de pildă, în
cerinţa prezentării în prealabil, în scris, a cursului care putea fi prezentat oral studenţilor numai după
avizare din punctul de vedere al conformităţii ideologice!) şi care aveau să culmineze cu culisele
elaborării codurilor penale din 1968 (în frunte cu cerinţa expresă a lui N. Ceauşescu de a „nu semăna
cu cele de la Moscova”) şi ale activităţii desfăşurate în cadrul ICJ.
Prof. dr. Petre Buneci a prezentat coordonatele definitorii ale Contribuţiilor profesorului
Vintilă Dongoroz la dezvoltarea dreptului procesual penal (lucrare elaborată în colaborare cu prof.
dr. N. Volonciu), într-o perspectivă complexă, sincronică/diacronică, cu sublinierea, cu precădere, a
aportului creator, original al savantului în materie.
Seria comunicărilor a fost încheiată sub semnul nevoii de continuitate a „modelului
Dongoroz” de către noua generaţie de cercetători a ICJ, prin cea privind Actualitatea operei ştiinţifice
a profesorului Vintilă Dongoroz. O perspectivă de drept comparat, susţinută de dr. Tudor Avrigeanu,
cercetător ştiinţific principal gr. II al ICJ.
Ca o concluzie generală şi relevare a semnificaţiei principale a sesiunii ştiinţifice omagiale,
prof. dr. Mircea Duţu, directorul ICJ a spus, în încheierea acesteia: Sperăm că, prin demersul nostru
de astăzi, la 65 de ani de la epurarea sa din Academia R.P.R., spiritul şi opera profesorului Vintilă
Dongoroz revin sub cupola Academiei Române, la locul şi cu recunoaşterea meritelor cuvenite.
Continuarea Profesiunii sale de credinţă astfel exprimată „Am luptat pentru realizarea unei ştiinţe a
dreptului penal românesc şi a unei literaturi juridice penale româneşti” reprezintă o onorantă
datorie, pe care cercetătorii ICJ înţeleg să o ducă pe mai departe.
Andrei Duţu-Buzura∗

∗

Asist. univ., Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică, Bucureşti.

DEZBATEREA
Raportul de cauzalitate în dreptul penal
(Bucureşti, 13 mai 2013)
La data de 13 mai a.c. la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” (ICJ) al Academiei Române, în cadrul Departamentului de Drept
public „Vintilă Dongoroz”, a avut loc dezbaterea cu tema Raportul de cauzalitate
în dreptul penal. Aceasta a a debutat cu alocuţiunea prof. univ. dr. George Antoniu,
director ştiinţific onorific al ICJ care, a evidenţiat sintetic tema.
În cadrul dezbaterii s-au discutat următoarele subiecte:
1. Importanţa legăturii de cauzalitate;
2. Diferitele teorii asupra legăturii de cauzalitate;
3. Legătura de cauzalitate obiectivă şi subiectivă;
4. Utilitatea practică de a identifica legătura de cauzalitate;
5. Aspecte din practica judiciară cu privire la legătura de cauzalitate.
Discuţiile au continuat cu luările de cuvânt ale reprezentanţilor Institutului
de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“ (dr.Ion Ifrim, CS III, dr. Tudor
Avrigeanu, CS II şi alţi cercetători).
În încheiere, moderatorul a desprins concluziile cu privire la opiniile
prezentate şi şi-a exprimat părerea că, în majoritatea lor, acestea s-au prezentat la
un înalt nivel teoretic şi cu vădite aplicaţiuni practice.

Ion Ifrim∗
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