
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE 

Anul 8 (64), Nr. 2 Aprilie – Iunie 2019 

S U M A R 

Studii 

MIRCEA DUŢU, Actualitatea gândirii sociale și juridice eminesciene. 130 de ani de la 
moartea lui Mihai Eminescu (1850–1889) ....................................................................  153 

ILIE BĂDESCU Mihai Eminescu: teoria statului demagogic și a semibarbariei orientale .......  167 
TUDOR AVRIGEANU „O ştiinţă foarte complicată”. Mihai Eminescu şi ştiinţa dreptului 

între Hölderlin şi Savigny .............................................................................................  177 

* 

SIMONA-MAYA TEODOROIU, MARIETA SAFTA, MARIAN ENACHE, Identitate 
constituțională națională și dialog judiciar .....................................................................  203 

NICOLAE-HORIA ŢIŢ, Scurt examen (parțial critic) asupra jurisprudenței Înaltei Curți de 
Casație și Justiție – completuri pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia 
executării silite ...............................................................................................................  217 

VERSAVIA BRUTARU, Recursul în casaţie. Aspecte de practică judiciară ...............................  237 

Recenzie 

Droit et société, nr.99 /2018, coordonat de Marta Rocai Escoda, Pauline Delage şi Natacha 
Chetcuti – Osorovitz, p. 271–522 (Aura Preda). ............................................................  253 

Viaţa ştiinţifică 

Rezistențe, involuții și progrese în adoptarea unui pact global privind mediul. (Mircea Duțu) .  257 
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice Rolul jurisprudenţei în dezvoltarea noului drept  

român, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 
Române, Bucureşti, 10 mai 2019 (Aura Preda)..............................................................  273 

Conferința națională Actualitatea gândirii sociale și juridice eminesciene, București, 13 iunie 
2019 (Mircea Bucur) .....................................................................................................  277 

 
 
 
 
 
 
 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 8 (64), nr. 2, p. 147–280, Bucureşti, aprilie–iunie, 2019 



 

 



 

 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE 

Année 8 (64), N°. 2 Avril – Juin 2019 

S O M M A I R E 

Études 

MIRCEA DUŢU, L’Actualité de la pensée sociale et juridique de Mihai Eminescu (1850–1889). 
130 ans depuis sa mort ..................................................................................................  153 

ILIE BĂDESCU, Mihai Eminescu: La théorie de l’Etat démagogique et de la semi-barbarie 
Orientale.........................................................................................................................  167 

TUDOR AVRIGEANU, "Une science très compliquée". Mihai Eminescu et la science du 
droit entre Hölderlin et Savigny ....................................................................................  177 

* 

SIMONA-MAYA TEODOROIU, MARIETA SAFTA, MARIAN ENACHE, Identité 
constitutionnelle nationale et dialogue judiciaire ...........................................................  203 

NICOLAE-HORIA ȚIȚ, Court examen (partiellement critique) sur la jurisprudence de la 
Haute Cour de Cassation et Justice – les complets spécialisés pour le tranchement des 
questions de droit dans le domaine des procédures d’exécutiond’exécution forcée .......  217 

VERSAVIA BRUTARU, Le recours en cassation. Certains aspects de la pratique judiciaire ..  237 

Comptes rendus 

Droit et société, n°. 99 /2018, coordonné par Marta Rocai Escoda, Pauline Delage şi Natacha 
Chetcuti – Osorovitz, p. 271–522 (Aura Preda). ............................................................  253 

La vie scientifique 

Résistances, involutions et progrès dans l’adoption d’un Pacte globale pour l’environnement 
(Mircea Duțu) ................................................................................................................  257 

Session annuelle de communications scientifiques « Le rôle de la jurisprudence dans 
l'élaboration de la nouvelle loi roumaine », Institut de  Recherches Juridiques «Acad. 
Andrei Rădulescu» de l’Académie Roumaine, Bucarest, le 10 mai 2019  (Aura Preda)  273 

Conférence nationale „L’actualité de la pensée sociale et juridique de Mihai Eminescu”, 
Bucarest, le 13 juin 2019 (Mircea Bucur) .....................................................................  277 

 
 
 
 
 
 
 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 8 (64), nr. 2, p. 147–280, Bucureşti, aprilie – iunie 2019 



 

 

104 
 
 

 



 

 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE 

Year 8 (64), No. 2 April – June 2019 

S U M M A R Y 

Studies 

MIRCEA DUŢU, The Actuality of Eminescu's Social and Legal Thought. 130 years since 
Mihai Eminescu’s death (1850–1889)............................................................................  153 

ILIE BĂDESCU, Mihai Eminescu: The Theory of the Demagogic State and Oriental 
Semibarbarism ..............................................................................................................  167 

TUDOR AVRIGEANU, «A very complicated science». Mihai Eminescu and the science of 
law between Hȍlderlin and Savigny ..............................................................................  177 

* 

SIMONA-MAYA TEODOROIU, MARIETA SAFTA, MARIAN ENACHE, National 
Constitutional Identity and Legal Dialogue....................................................................  203 

NICOLAE-HORIA ȚIȚ, Brief Examination (Partially Critic) on Jurisprudence of High Court 
of Casation and Justice – Panels for Solving of Right Matters in the Matter of 
Enforcement Proceedings...............................................................................................  217 

VERSAVIA BRUTARU, Appeal in Cassation. Aspects of Judicial Practice ...............................  237 

Reviews 

Droit et société, nr. 99 /2018, coordinated by Marta Rocai Escoda, Pauline Delage and 
Natacha Chetcuti – Osorovitz, pp. 271–522 (Aura Preda). ............................................  253 

Scientific life 

Resistance, involution and progress in adopting a global environmental pact (Mircea Duțu) ..  257 
Anual Scientific Session “The Role of Jurisprudence in the Development of the New 

Romanian law”, Institute of Legal Research “Acad. Andrei Rădulescu” of the 
Romanian Academy, Bucharest, 10 May 2019 (Aura Preda).........................................  273 

National Conference  “The News of Eminescu's Social and Legal Thought”, Bucharest, 13 
June 2019 (Mircea Bucur) .............................................................................................  277 

 

 

 

 
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 8 (64), nr. 2, p. 147–280, Bucureşti, aprilie – iunie 2019 



 

 

104 
 
 

 



Studii 

ACTUALITATEA GÂNDIRII SOCIALE ȘI JURIDICE EMINESCIENE 130 
DE ANI DE LA MOARTEA LUI MIHAI EMINESCU (1850–1889) 
 

„Știința dreptului şi misiunea ei” în societatea românească∗ 

Mircea DUŢU∗∗ 

Abstract: Commemorating 130 years since the death of Mihai Eminescu (January 15th, 1850 – 
June 15th, 1889), “the most complete man of Romanian culture”, is the pretext and the context of a 
reevaluation  and supplementation for the way we value the inheritance of his opus, from the perspective 
of the ideas expressed therein, including in the fields of sociology and of law. In the latter perspective, in 
Eminescu’s conception, law was “a science, even a complicated one”, meaning the final rationale and the 
supreme guarantee of the independence of justice. His conception, according to which the scientific 
nature of (applying) law involves its orientation towards the mode of school and case law specific to 
Roman law, in view of identifying legal relations within the social reality, belongs to the Historical School 
of Law, founded by Savigny. His conclusions, in this aspect, could be considered as a starting point for a 
(theoretical) re-foundation of the law fit for a modern Romanian society, and they complete the German 
dimension of the traditions of Romanian legal culture, as a culture of synthesis and “European 
intersection”, born between the two world wars. Eminescu appears as a precursor of German influence in 
the Romanian science of law, and through this, of the Bukovinan school of law, whose traditions are to be 
correctly reevaluated and exploited today, celebrating the centenary. 

Thus, a new scientific research project is about to begin, from the perspective of the juridical 
relevance of Eminescu’s German manuscripts. 

Keywords: Eminescu; juridical “„Eminescian” thinking; historical school; Savigny; juridical 
culture; Bukovinan law school; “living law”; independence of justice; sociology of law; science of 
law; German manuscripts; juridical tradition. 

                                                 
∗ Cuvânt de deschidere la conferința Actualitatea gândirii sociale și juridice eminesciene, 

organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” și Institutul de Sociologie ale 
Academiei Române, joi, 13 iunie, 2019, în marcarea a 130 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu 
(15 ianuarie 1950 – 15 iunie 1889). 

∗∗ Prof. univ. dr., dr.h c., Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române. 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 8 (64), nr. 2, p. 153–166, Bucureşti, aprilie – iunie, 2019 



 Mircea Duţu 2 154 

 
* 

Organizarea unei dezbateri în jurul actualităţii gândirii sociale şi juridice 
eminesciene de către două institute ale Academiei Române cu ocazia împlinirii a 130 
de ani de la moartea celui pe care şi Papa Francisc îl numea cu două săptămâni în 
urmă la Iaşi „poetul naţional” al românilor1, confirmându-l iarăși ca suprem reper 
identitar, este un demers care astăzi mai mult ca oricând – în condiţiile în care locul 
lui Eminescu în cultura română şi rolul cercetării ştiinţifice academice și mai ales al 
celei din domeniul Dreptului și Sociologiei au devenit de ceva vreme subiecte mai 
mult decât sensibile în dezbaterile publice – pare să aibă nevoie dacă nu de o 
justificare explicită, atunci în orice caz de precizări limpezi cât priveşte felul în care 
această actualitate urmează să fie analizată dintr-o perspectivă genuin ştiinţifică. 
Altfel decât în cazul operei poetice, actualitatea publicisticii lui Eminescu pare a se 
impune într-o asemenea măsură, încât temele predilecte ale societății românești de 
atunci în materie aferente acceptării și accederii europene – în frunte cu noua 
legislație, modernizarea regimului juridic și practicarea profesiilor judiciare, 
învățarea și studiul Dreptului, publicațiile de specialitate, interferențele politico-
legislative și judiciare și, nu în ultimul rând, structurarea unei științe și culturi juridice 
naționale – se repetă și astăzi, pe spirala istoriei și din aceeași perspectivă a revenirii 
în Europa, respectiv cea a integrării euroatlantice și receptării globalizării 
multidimensionale. Nu este, desigur, nevoie de expertiză ştiinţifică pentru a percepe 
această actualitate la un nivel accesibil oricărui observator raţional al societăţii 
româneşti privită într-un cadru general, aşa cum nu este nevoie nici de o pregătire 
profesională a unui cercetător în domeniul specializat al ştiinţei dreptului, pentru a 
accepta că dacă pe vremea lui Eminescu se urmărea, precum acum, deturnarea 
justiției și a interpretării și aplicării legii spre sfera politicii și în interesul 
confruntărilor personale și de partid, astăzi același fenomen pare a se regăsi într-o 
ipostază post-modernă aflată sub semnul  statului de drept și al luptei împotriva 
corupției. Este însă, cu siguranță, nevoie de o asemenea experiență și cunoaștere 
pentru a putea identifica poziţia teoretică pe care se situa Eminescu însuşi atunci când 
observa şi analiza asemenea evenimente, ori pentru a aprecia în ce măsură 
coordonatele teoretice ale explicației propuse de el pentru patologia unei societăţi în 
care asemenea evenimente sunt mai degrabă probabile pot fi considerate la rândul lor 
valabile şi astăzi. Nu în ultimul rând, evocarea figurii și operei lui Mihai Eminescu la 
                                                 

1 Cu ocazia vizitei în România a Suveranului Pontif, Papa Francisc, 31 mai – 2 iunie 2019; 
Cuvânt rostit la Iași, la 1 iunie 2019. 
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130 de ani de la moartea sa se impunea sub cupola Institutului de Cercetări Juridice 
al Academiei Române și dintr-un motiv particular, emoțional și ni se pare imposibil 
de ignorat: apartenența la fondatorii Institutului și înscrierea printre personalitățile 
sale emblematice a figurii Yolandei Eminescu (1921–1998), nepoata de frate a 
marelui poet și, poate, o altă întruchipare, figurativ, desigur, a contribuției eminesciene 
la dezvoltarea gândirii juridice naționale. 

 
1. Într-o primă perspectivă, ceea ce părea la prima observație mai mult decât 

evident se dovedeşte a fi în realitate o întreprindere nu tocmai ușor de înfăptuit.  
Una este a surprinde şi afirma – global sau în parte – actualitatea observaţiilor 
cuprinse în scrierile politice ale lui Mihai Eminescu, şi cu totul altceva este a 
supune aceste scrieri unui studiu aprofundat realizat din perspectiva ştiinţelor 
politice şi a încadra apoi rezultatele acestei analize într-o explicaţie realizată cu 
instrumentele metodologice specifice de care aceste ştiinţe dispun astăzi. Dacă 
Eminescu considera că „sociologia nu este până acum o ştiinţă, dar ea se 
întemeiază pe un axiom, care e comun tuturor cunoştinţelor omeneşti, că adică 
întâmplările concrete din viaţa unui popor sunt supuse unor legi fixe, cari lucrează 
în mod hotărât şi inevitabil”2 (X, 17), astăzi nimeni nu se mai îndoieşte că 
sociologia a devenit între timp o ştiinţă – un efort și o aspirație autentice de a 
dezvolta prin studiul empiric și o solidă analiză teoretică astfel fondată, o înțelegere 
sistematică a naturii, formelor și elementelor societății umane –, însă numai 
cercetătorii profesionişti ai acestei ştiinţe vor putea surprinde în fragmentele 
publicisticii eminesciene acele elemente care permit identificarea, încadrarea şi 
evaluarea poziţiei lui Eminescu din perspectiva stadiului teoretic atins de această 
ştiinţă între timp – o sarcină nu tocmai uşor de realizat. Încă şi mai dificile ne apar 
aceste probleme atunci când însuşi statutul epistemologic al unor discipline 
altminteri incontestabile din perspectiva relevanței lor academice este în continuare 
(ori din nou) pus sub semnul întrebării: nimeni nu va putea contesta locul filosofiei 
ca disciplină academică şi totuşi părerile sunt încă împărţite cât priveşte 
posibilitatea de a (mai) considera filosofia ca ştiinţă, aşa cum şi în cazul dreptului 
este astăzi din nou pusă în discuţie „posibilitatea unui drept deştiinţificizat”3. Şi 
totuşi, acelaşi Eminescu care nu era dispus să admită pentru vremea lui 
cristalizarea unei ştiinţe a sociologiei, atrage atenţia – tocmai în contextul 
                                                 

2 Textele eminesciene sunt citate după ediţia Perpessicius, numărul volumului fiind indicat cu 
cifre romane, iar cel al paginii de început a fragmentului din care face parte textul citat, cu cifre arabe.  

3 R. Bercea & A. Mercescu, O scurtă introducere în drept, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2019, p. 46. 
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dezbaterilor asupra electivităţii magistraturii – asupra faptului că la aceeaşi vreme 
trebuia admis că „dreptul nu mai este obicei, ci o ştiinţă, şi încă o ştiinţă foarte 
complicată” (XII, 327), legând tocmai de această constatare raţiunea ultimă a ceea 
ce astăzi înţelegem prin «independenţa justiţiei» faţă de acţiunile politicienilor. 
Arătând că „într-o lume în care dreptul tuturor a luat locul obiceiurilor juridice ale 
fiecărei clase, e neapărat să judece omul de știință, omul care și-a făcut din legile 
codificate și din aplicarea lor un studiu special, o misiune specială a vieții”, 
Eminescu vede astfel în această împrejurare argumentul suprem al respingerii ideii 
de aşezare a numirii magistraţilor sub semnul alegerilor generale: „Fiind însă o 
știință, e evident că nu alegătorii conduşi de Serurie pot să aleagă între omul de 
ştiinţă şi cel ignorant, între judecătorul cu experienţă şi cel neexperimentat, şi că 
trebuie să existe norme obiective pentru numirea, înaintarea, întemeierea corpului 
judecătoresc” (XII, 327).  

 
2. Problematica pe care titlul ales al acestor considerații o evocă – pornind de 

la un fragment din manuscrisele eminesciene, asupra căruia vom reveni – și o 
sugerează ca temă de reflecție ne trimite în mod obligatoriu și în zona dezbaterilor 
de atunci și care persistă peste timp asupra semnificațiilor și implicațiilor sintagmei 
„știința dreptului”. Concepută deopotrivă ca un corpus teoretic și ca o practică 
socială, ea exprima dualismul specific înțelegerii și aplicării dreptului. În ipostaza 
de activitate cognitivă, dar de nedespărțit de rezonanța practică, ea vizează a da o 
reprezentare a fenomenului juridic conform paradigmei adoptate și se prezintă ca 
un ansamblu de propoziții articulate în sistem, care implică stabilirea unei 
metodologii consecvente și presupune obținerea de cunoștințe de cerificare 
adecvată. Și aceasta în conexiune total complementară cu acțiunea unui sistem 
instituțional de cercetare și învățare, particularizat prin scopul urmărit: aplicarea 
legii, ceea ce presupune, implicit sau explicit, total sau parțial interacțiunea cu 
interesele, valorile și ideologia dominantă mai întâi în comunitatea științifică, și 
societatea globală mai apoi. Nu în ultimul rând, în același context, secvența 
eminesciană ne confirmă adevărul că dintotdeauna, precum și astăzi, „știința 
dreptului” a fost și rămâne susceptibilă de a îmbrăca forme și accepțiuni și a se 
manifesta la niveluri și în contexte foarte diferite față de diverse paradigme admise 
și criteriile de scientificitate care îi sunt asociate. Într-un câmp teoretic obligat de 
diversitatea faptelor și exigențele jurisprudenței să accepte o formă de pluralism 
epistemiologic, trebuie să recunoaștem că scientificitatea este susceptibilă de 
diferite grade de consistență și că diversele versiuni ale științei dreptului pot să 
ocupe spațiu într-un spectru cu niveluri multiple, corespunzătoare diverselor 
folosințe aferente expresiei. Poate că una dintre cele mai celebre și acreditate dintre 
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acestea rămâne dogmatica juridică, cea mai apropiată de teoria – generală sau 
sectorială – cu misiunea tehnică de a descrie și raționaliza regulile juridice care, în 
viziunea manuscriselor eminesciene, își depășește funcția teoretică spre una mixtă, 
de cunoaștere și creație prin efortul de desprindere și completare a înțelesului 
normei, în efortul de aplicare a sa la diversitatea cazuistică a realității. În 
perceperea viziunii eminesciene a judecătorului, nu numai precum cel chemat să o 
aplice, ci și de „om de știință” al dreptului, nu trebuie să uităm că la noi era 
dominantă în epocă viziunea franceză potrivit căreia jurisprudența era privită ca un 
mijloc oferit magistratului și părților spre a regla conflictele de interese în absența 
legii, din perspectiva fondatoare a constatării lui Portalis cum că „judecătorul este 
stăpânul legii când ea vorbește” și devine „arbitrul diferendelor când aceasta tace”. 

 
3. În ce constă – privită din perspectiva specifică a ştiinţei dreptului – 

actualitatea poziţionării eminesciene? Răspunsul la o atare întrebare are a fi dat el 
însuşi pe mai multe paliere de abordare și de reflecție. Mai întâi, vom observa că, 
spre deosebire de maniera în care este purtată astăzi, inclusiv pe plan academic, 
dezbaterea asupra mult clamatei şi parcă tot mai puţin aprofundatei independenţe a 
magistraţilor în raport cu reprezentanţii celorlalte puteri ale statului, Eminescu 
leagă de la bun început justificarea acesteia de caracterul ştiinţific al (aplicării) 
dreptului, care înseamnă cu totul altceva decât aplicarea – fie ea oricât de 
imparţială – a unor legi ale statului: pentru Eminescu dreptul este o ştiinţă nu 
numai pentru că se învață la Universitate, ci pentru că la acea Universitate studiul 
dreptului înseamnă nu studiul unor „codici întregi traduşi din franţuzeşte” (XII, 
345), ci orientarea după „Gaius şi Iustinian, Institute şi Pandecte” anume pentru a 
putea „distinge raporturile în adevăr juridice de restul infinit de raporturi ce există 
în lume” (XII, 83). Citită împreună cu fragmentul în care Eminescu trimite la faptul 
că „genialul Montesquieu însuşi, întemeietorul cercetării naturaliste în materie de 
viaţă publică, zice (în cartea De l’esprit des lois) că, înainte de a exista legi, existau 
raporturi de echitate şi justiţie” (XIII, 86), această precizare a reperelor şi sarcinilor 
ştiinţei juridice – sursele didactice şi jurisprudenţiale ale dreptului roman devin 
modele pentru operaţia intelectuală a identificării raporturilor juridice în cadrul 
realităţii sociale – reprezintă proba irefutabilă a opţiunii gânditorului român pentru 
Şcoala Istorică a Dreptului dominantă în spaţiul juridic german şi anume într-o 
clară opoziţie cu starea de lucruri majoritară şi pe atunci „la noi, unde d. Boerescu 
cu mai mulţi elevi de la drept care nu ştiau nici bine franţuzeşte ne-au croit codul 
pe de-a-ntregul din cel francez, spre a fi cât se poate de neînţeles pentru popor şi 
cât se poate de lucrativ pentru avocaţi” (XII, 83). Și aparent paradoxal astfel și 
atunci „Dreptul așa cum se prezintă la noi nu numai că e o știință, ba mai mult încă 



 Mircea Duţu 6 158 

e o știință străină care trebuie învățată de la străini” (XII, 83). Caracterul științific 
al dreptului şi formaţia ştiinţifică a magistraţilor ca jurişti savanţi în cadrul 
Universităţii prin dobândirea deprinderii de a studia realitatea socială din 
perspectiva specifică a categoriilor juridice, aceasta şi nu aplicarea – fie ea oricât 
de imparţială – a legilor edictate pe planul politicii este, prin urmare, raţiunea 
ultimă a independenţei magistraţilor de lumea politică definită şi prin principiul 
democratic al electivităţii, astfel explicându-se şi soluţia numirii magistraţilor pe 
baza exclusivă a competenţei profesionale.   

Felul în care Eminescu ajunge să propună această soluţie nu este greu de 
explicat. În vreme ce o asemenea perspectivă era la acea vremea complet străină 
Universităților din București și din Iași şi continuă să fie până astăzi în şcolile 
româneşti de drept organizate după model francez, nu mai puţin ea îi era pe deplin 
familiară unui Eminescu despre care ştim că în anii studenţiei la Viena audiase 
prelegerile de „Istoria şi Instituţiile dreptului roman” ale lui Rudolf von Jhering, 
precum şi cele despre „Dreptul Pandectelor” ale lui Karl Ludwig Arndts von 
Arnesberg, prelegeri cărora le vor urma în perioada petrecută la Berlin  cursurile 
similare ale lui Heinrich Dernburg, cu toţii reprezentând ramura romanistă a Şcolii 
Istorice a Dreptului refondată de Friedrich Carl von Savigny o dată cu publicarea în 
1814 a renumitei scrieri despre Chemarea timpului nostru pentru legiferare şi 
ştiinţă a dreptului. Esenţa programului savignian fusese exprimată cu pregnanţă de 
Gustav Hugo, primul fondator al Şcolii Istorice, potrivit căruia ceea ce urmărea 
Savigny era tocmai „salvarea ştiinţei (dreptului) în faţa codurilor”4, iar astăzi se 
recunoaşte în mod unanim faptul că semnificaţia acestui moment era chiar mai 
mare: o dată cu Savigny are loc veritabila fondare a ştiinţei juridice moderne 
înţeleasă ca revitalizare a gândirii jurisconsulţilor Romei antice (Instituţiile lui 
Gaius rămân până astăzi arhetipul manualului juridic) având ca rezultat 
reconstrucţia sistematică a dreptului unei societăţi moderne – „Sistemul dreptului 
roman de astăzi” este intitulată ultima operă majoră a lui Savigny, publicată în opt 
volume între 1840 şi 1849 – pornind de la fragmentele compilate în Pandectele 
(Digestele) lui Justinian. Cu atât mai mult cu cât din perspectiva actuală a 
istoricilor (ştiinţei) dreptului este de necontestat faptul că pandectismul născut din 
Şcoala Istorică a Dreptului şi care a reprezentat cea mai influentă concepţie juridică 
din Europa, nu ar fi de găsit la prima vedere nimic senzaţional în faptul că 
                                                 

4 A se vedea preluarea acestei sintagme de către A. Dufour în titlul studiului introductiv la 
prima traducere în limba franceză a scrierii lui Savigny: «Sauver la science face aux Codes». Une 
œuvre à contretemps, în F. C. von Savigny, „De la vocation de notre temps pour la législation et la 
science du droit”, traducere de A. Dufour, Presses Universitaires de France, Paris, 2006, p. 11–42. 
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Eminescu, o dată ce avusese ocazia să cunoască această concepţie oarecum 
nemijlocit – felul în care Şcoala Istorică este introdusă în învăţământul juridic din 
Austria deopotrivă prin invitarea masivă a profesorilor din Germania (Rudolf 
Jhering şi Karl Ludwig Arndts von Arnesberg sunt aduşi la Viena de la Giessen şi 
München) reprezintă în sine un aspect deosebit de interesant – a înţeles să adere la 
principiile ei. Ceea ce face din receptarea eminesciană a Şcolii Istorice a Dreptului 
un eveniment singular este însă tocmai contextul românesc în care această 
receptare se produce, şi care face ca Eminescu să rămână, din câte se pare până în 
zilele noastre, singurul jurist român (fie el şi cu studiile universitare neterminate) 
care să fi receptat în acest fel ideea modernă a ştiinţei dreptului. 

La prima vedere, o asemenea afirmaţie poate părea surprinzătoare, şi totuşi, o 
privire asupra receptării Şcolii Istorice a Dreptului în România, inclusiv şi mai ales 
a felului în care receptarea ei eminesciană a fost şi este în continuare apreciată de 
către foarte puţinii jurişti români eminescologi, este cât se poate de lămuritoare în 
acest sens. Desigur, faptul că publicistica eminesciană este inspirată de idei ale lui 
Savigny şi ale lui Jhering nu reprezintă o necunoscută, și totuşi: ideile despre care 
se face vorbire sunt întotdeauna altele decât cele privind ştiinţa dreptului şi rolul ei 
de alternativă la codificare în construirea sistemului juridic al societăţii moderne.  
Reprezentative în acest sens sunt monografia publicată în (noiembrie!) 1989, în 
contextul Centenarului Eminescian, de către Constantin Jornescu şi Constantin 
Petrescu sub titlul complet înşelător Valori etice în gândirea lui Eminescu – în 
realitate, cele două sute de pagini ale lucrării tratează exclusiv gândirea juridică 
eminesciană – şi studiul introductiv al lui Eugeniu Safta-Romano apărut în cadrul 
unui volum cuprinzând selecţia textelor eminesciene unde se manifestă această 
gândire, publicat în 1994. În vreme ce acest din urmă autor renunţă la orice 
prezentare a Şcolii Istorice, Jornescu şi Petrescu acordă acestei prezentări un spaţiu 
relativ larg în contextul capitolului tratând despre Istorismul juridic eminescian, 
inaugurat însă prin încadrarea lui Eminescu în curentul general al romantismului 
german şi al receptării în cadrul acestui curent al gândirii evoluţioniste în opoziţie 
cu raţionalismul, pentru a vedea apoi exprimat în concepţia lui Savigny şi al Şcolii 
Istorice „pentru prima oară clar şi direct ethosul romantic în drept. El ne arată că 
dreptul, asemenea altor produse naturale specifice vieţii sociale, este o operă a 
naturii, un produs al timpului, care «nu este făcut, ci se face singur», astfel cum se 
dezvoltă o plantă” şi care „asemenea limbii pe care o vorbim, asemenea literaturii 
şi artei populare, reflectă cu fidelitate trecutul istoric al unui popor”5. Faptul că într-o 
                                                 

5 C. Jornescu, C. Petrescu, Valori etice în gândirea lui Eminescu, Editura Minerva, Bucureşti, 
1989, p. 22–23. 
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epocă mai degrabă primitivă – corespunzând la Eminescu unei stări de aşa-zisă 
barbarie fără conotaţii peiorative – dreptul se află la Savigny în conştiinţa comună 
a poporului fiind, cum spune Eminescu „cunoscut de toţi” şi manifestându-se în 
forma caracteristică a dreptului cutumiar ca „obiceiul pământului”(XII, 83) este de 
asemenea perceput în mod corect de către juriştii români – dar faptul că o dată cu 
intrarea în stadiul civilizaţiei, dreptul, cum scrie Savigny, „trece în conştiinţa 
juriştilor”6 fiind prelucrat de aceştia în forme tehnice specifice avându-şi izvorul de 
această dată în ştiinţa dreptului (raporturilor juridice fiind aici transpuse în instituţii 
de drept) dispare cu desăvârşire: codificarea, care la Eminescu este „semnul” (XII, 83) 
că epoca dreptului cutumiar a luat sfârşit devine pentru juriştii români forma însăşi 
a dreptului societăţii moderne, iar despre rolul științei juridice văzută de Savigny, 
Jhering şi Eminescu ca alternativă la codificare nu se spune nicăieri nimic. Pe 
tăcute, Gaius şi Iustinian, Instituţiile şi Pandectele, dispar din câmpul vizual al 
juriştilor români, iar ştiinţa dreptului se transformă din alternativă la codificare în 
servitoare a codificării, după modelul şcolii exegetice franceze. 

Faptul că juriștii români interpretează în acest fel receptarea eminesciană a 
Şcolii Istorice a Dreptului, pierzând din vedere tocmai esenţialul, nu este deloc 
întâmplător: orice privire asupra felului în care această Şcoală este prezentată în 
manualele româneşti de teoria generală a dreptului până în zilele noastre, 
evidenţiază aceeaşi absolutizare a laturii romantice în detrimentul laturii romaniste, 
caracterul dual al operei lui Savigny – deopotrivă romantică şi romanistă – fiind 
astfel dezintegrat, cu consecinţa dramatică a pierderii de către Şcoala Istorică a 
oricărei relevanţe pentru explicaţia teoretică a dreptului societăţii româneşti 
moderne. Proporţiile acestui adevărat dezastru pentru gândirea juridică românească 
pot fi apreciate retrospectiv încă de pe vremea lui Eminescu: lipsită de aportul 
constructiv al ştiinţei juridice care să medieze între obiceiul pământului şi dreptul 
modern, critica junimistă a „formelor fără fond” introduse prin copierea instituţiilor 
juridice franceze se transformă într-o nesfârşită lamentaţie la adresa nesocotirii de 
către legiuitorul modern a specificului juridic naţional, aşa cum şi critica 
(justificată) a acestei lamentaţii este condamnată să rămână sterilă în condiţiile în 
care reperul indispensabil deopotrivă consistenței teoretice şi eficienţei practice – 
ştiinţa juridică însăşi – lipseşte cu desăvârşire din tablou. Chiar şi în cazul unor 
excepţii individuale precum remarcabilul paragraf din Elementele dreptului civil 
(1921) în care Matei Cantacuzino tratează „cercetarea ştiinţifică”7 în drept, alegând 
să reproducă in extenso largi pasaje din Spiritul dreptului roman al lui Rudolf von 
                                                 

6 F. C. V. Savigny, De la vocation …, op. cit., p. 55.  
7 M. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, ediția a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 1998, § 19. 
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Jhering rămân mai degrabă un corp străin, chiar în cadrul operei autorilor 
respectivi. La rândul lor, mari eminescologi cu influenţă considerabilă asupra 
spiritualităţii româneşti din secolul trecut precum Nicolae Iorga şi Constantin 
Noica aruncă în derizoriu Institutele, Pandectele şi „ştiinţa seacă a dreptului”8, iar 
atunci când în cadrul Institutului de Cercetări Juridice colectivul de cercetători 
condus de profesorul Traian Ionaşcu iniţiază pentru o scurtă perioadă în anii 1960 
şi 1970 singurul demers de receptare a ideii ştiinţei juridice după modelul – 
niciodată asumat în mod explicit ca atare – al Şcolii Istorice, Eminescu şi echilibrul 
atins de el între realitatea socială şi elaborarea intelectuală – ambele dimensiuni 
fundamentale ale dreptului, pe care singură ştiinţa juridică le poate aşeza într-un 
acord fin şi totodată durabil – este în egală măsură absent. Inevitabil se ridică 
întrebarea: la 130 de ani de la moartea lui Eminescu nu este deja prea târziu pentru 
a recupera ceea ce, din câte se pare, în cultura juridică românească i-a fost dat 
numai lui să reuşească? 

Răspunsul pe care îl oferim este, fireşte, negativ, pentru că altfel nu am fi fost 
astăzi împreună aici într-un demers care să reprezinte mai mult decât actul solemn 
al unei comemorări ritualice. Marile congrese internaţionale consacrate receptării 
lui Savigny şi Şcolii Istorice au loc astăzi (2009, 2014), ideea armonizării dreptului 
privat în cadrul Uniunii Europene pornind explicit de la „moştenirea lui Savigny”9 
a fost şi este în continuare formulată tot în zilele noastre, iar autori germani susţin 
tot în zilele noastre că „drumul de la moştenirea Şcolii Istorice la o teorie a 
proceselor juridice transnaţionale” poate fi astăzi cartografiat tocmai deoarece 
„această şcoală a avertizat încă de la începutul secolului al XIX-lea asupra 
pericolului identificării dintre drept şi stat”10. Pentru noi, juriştii români, nu este, 
prin urmare, prea târziu să vedem în moştenirea lui Savigny în egală măsură şi 
moştenirea lui Eminescu şi să arătăm pietatea pe care trebuie să i-o manifestăm în 
calitate de moştenitori legitimi pe terenul unei autentice cercetări fundamentale în 
domeniul ştiinţelor juridice şi ne dăm prea bine seama că în calitate de oameni ai 
ştiinţei dreptului acceptarea acestei moşteniri presupune nu doar beneficiul, ci şi 
datoria unui inventar al ei: pentru a putea continua astăzi drumul parcurs de 
studentul Eminescu, trebuie mai întâi să reluăm, peste timp, și din perspectiva ce ne 
interesează, drumul studiilor sale, atât cât ne permite materialul documentar care ne 
stă la dispoziţie. Trebuie aşadar, pentru a da numai un exemplu, să parcurgem cu 
                                                 

8 C. Noica, Jurnal filosofic, ediția a II-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 39. 
9 R. Zimmermann, Savigny’s Legacy: Legal History, Comparative Law, and the Emergence of 

a European Science. „Law Quarterly Review”, 1996, p. 576–605. 
10 S. Meder, Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 5. Auflage, Köln, 2014, p. 476, 479. 
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atenţie manuscrisul german 2285, astăzi din fericire transcris şi tradus în 
româneşte, care conţine notele unui curs de „Teoria generală a dreptului” (XV, 
521) audiat la Viena în semestrul de iarnă 1871/1872, încercând să identificăm nu 
numai sursele ideilor consemnate, ci şi motivul pentru care Eminescu a ales să 
traducă el însuşi – „la o dată mai târzie”, astfel formularea nu foarte precisă din 
comentariul existent în volumul XV al ediţiei Perpessicius referitoare la 
manuscrisul românesc 2286 – o parte a celor consemnate iniţial în germană. 
Pregătea oare structura unor viitoare explicaţii teoretice ale construirii dreptului 
român modern? Oricum ar sta lucrurile în această privinţă, dacă în ambele variante 
materialul avea trei secţiuni, anume: „I) Istoria dreptului, II) Realizarea ideilor de 
drept în istorie, III) Ştiinţa dreptului şi misiunea ei”, niciuna dintre aceste variante 
nu ajunge să cuprindă şi dezvoltările privind ultima secţiune. Cum construcţia 
dreptului unei societăţi moderne ar putea fi cu greu considerată astăzi o sarcină 
deja realizată în România, credem că în scrierea de către noi a acestor dezvoltări 
constă legatul eminescian a cărui actualitate poate fi tot atât de greu pusă la îndoială. 

În concluzie, atunci când vorbim despre ştiinţa dreptului în concepţia lui 
Eminescu, nu ne putem limita la o simplă evocare și reconstrucție istorică, în sine 
suficiente și salutare, ci putem regăsi în paginile eminesciene ceva mai mult, 
anume un punct de plecare pentru reîntemeierea prezentului și zidirea viitorului. 
Deschiderea unei asemenea noi perspective teoretice de reflecție și cercetare în 
privința valorificării moștenirii eminesciene a fost imboldul care ne-a determinat să 
depășim starea de indiferență ce se așterne tot mai mult și mai greu asupra 
interesului și atenției acordate trecutului și valorilor naționale și să organizăm 
această dezbatere științifică acum, la 130 de ani de eternitate a marelui poet și 
inegalabil gânditor. 

 
4. Pentru Eminescu, așa cum ne arată și titlul proiectului pe care ni l-a lăsat 

moștenire și a cărui înfăptuire pe conținut începe astăzi, Dreptul nu reprezintă un 
ansamblu normativ gol de conținut, o simplă carcasă în care se toarnă și care 
exprimă vremelnic voința politică, iar știința sa un exercițiu sterp, indiferent, o pură 
tehnică de croire și aranjare a sistemului juridic, și el unul de împrumut, ci, ambele, 
împreună, au o misiune, spre împlinirea căreia trebuie să tindă în permanență. 
Dreptatea, ca să existe, trebuie să-și găsească sâmburele ei în „dreptul 
consuetudinar propriu, cu datini şi tradiţii proprii” (XIII, 136), „parte viu, parte 
cuprins în codici vechi” și să fie împărțită de judecătorul, „om special”, care „și-a 
făcut din aplicarea legii o misiune a vieții”, iar dreptul nu poate fi decât „obiect al 
datinii și conștiinței publice” și nu se poate regăsi în „știința vastă a unor legiuiri 
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străine” (XIII, 53). Opțiunea sa pentru substanța ideatică și valorile Școlii Istorice a 
Dreptului ne arată clar și în ce ar consta acea misiune și cum ar fi fost astfel de 
urmat dezvoltarea juridică a țării. Asemenea perspective se impun a fi abordate, 
desigur, în ceea ce va urma, în spațiul cercetării științifice. 

Acum, rămânând oarecum în planul evocării și în cel al reconstituirilor 
istorice, se cuvin, credem, relevate mai ales unele aspecte contextuale. Formația 
intelectuală a lui Eminescu şi cu precădere pregătirea sa juridico-universitară 
trebuie luată în considerare de oricine s-ar apleca asupra orientărilor, percepțiilor și 
reflecțiilor eminesciene în domeniul dreptului. Mai mult: aceeași şcoală de drept 
germană – vieneză și berlineză – care i-a marcat lui Eminescu gândurile și 
concluziile formulate în scris și încredințate tiparului, explică totodată experiența 
interbelică a Școlii bucovinene de drept, deschizând astfel noi orizonturi 
adevărurilor centenare. Eminescu rămâne, indiscutabil, unul dintre precursorii 
majori ai influenței culturii și științei juridice germane la noi și adepții care au 
văzut în ideile școlii istorice pilonii adevăratei dezvoltări juridice moderne a 
României. Fără contribuțiile sale survenite tocmai la momentul zămislirii științei 
dreptului și culturii juridice naționale și asimilate în definitivarea profilului lor și 
consolidate în context interbelic, nu poate fi ușor înțeles specificul românesc în 
materie. Cristalizată în perioada de creștere și maturizare a unificării juridice în 
cadrul României Mari, cunoașterea și cultura dreptului au apărut la noi sub forma 
unei sinteze în mișcare, inițiată prin transplantul neolatin, preponderent francez, pe 
trunchiul tradițiilor romano-bizantine, care a generat altoiul specific evident la 
începutul veacului al XX-lea, dar care avea să se împlinească și să intre pe rod 
după „marea asimilare” a aportului provinciilor reîntregite, la finele perioadei 
interbelice. Ardelenii și bucovinenii veneau cu un patrimoniu juridic propriu, 
dominat de ideea dreptății materiale, cu un anumit dispreț pentru orice formalism și 
care, după expresia lui Dem I. Dobrescu, „cu mult mai puternic simțeau dreptul 
decât îl puteau exprima”. Este și mesajul transmis prin testamentul lui Avram Iancu 
potrivit căruia neamul nu cu arma ci cu ideea dreptății își poate recâștiga libertatea 
și care, spre împlinirea unui atare legat, își testa toată averea pentru înființarea unei 
Academii de drept la Sibiu, cu limba de predare română. 

Situația era și mai complicată în Basarabia unde vechea dominație țaristă se 
impunea prin brutalitate, iar dreptul era numai o mască, o aparență a culturii 
occidentale; autoritatea legii fusese într-atâta nesocotită încât marea majoritate 
românească nu ajunsese nici măcar cu gândul la forța regulatoare a normei respectate 
de toți. „Dușmănind ideea dreptului au abandonat acest teren de știință și s-au atașat 
studiului sociologic”. Au devenit astfel adepții „dreptății sociale” și revenind la 
Patria Mamă încercau să o încadreze și să o exprime juridic. În fine, în Vechea Țară 
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întemeietorii statului independent și modern, cunoscând bine firea năvalnică și 
spiritul latin, expansiv, mediteraneean al românului optaseră în mod inspirat pentru 
formalismul francez, în care au văzut cea mai puternică garanție a echilibrului 
juridic, temelia indispensabilă a așezământului statal modern. Prin puterea 
disciplinatorie a formalismului legal, prin adaptare și consecvență s-a creat spiritul 
juridic național cu convingerea exprimată de maxima romană Forma dat esse rei11. 

Desigur, orice absolutizări și exagerări se cuveneau excluse; este de domeniul 
evidenței că în ținuturile de fostă dominație austriacă și austro-ungară nu se 
manifesta numai „dreptatea materială” fără nici un formalism, că în Vechiul Regat 
se întâlnea nu numai formalism lipsit de ideea simțului dreptății ori că în Moldova 
dintre Prut și Nistru toți se gândeau numai la reforme sociale, cu ignorarea totală a 
existenței și acțiunii dreptului. Dimpotrivă, situațiile erau nuanțate dincolo de 
expresia dominantă, ceea ce permitea și îndemna la apropiere, confluențe până la 
sinteza unică. Era, de altfel, ridicol a crede că o mentalitate juridică se întemeiază 
și se exprimă mai ales pe o singură idee de drept, pe când dreptul însuși era, este și 
rămâne o realitate atât de complexă. Cheia constituirii unei științe a dreptului și 
culturii juridice românești în condițiile interbelice ale imperativului unității juridice 
totale și ca un liant al acesteia a rezidat în premisa unificării legislative. A fost 
vorba de un proces relativ îndelungat, realizat în trepte în raport direct cu concepția 
dominantă și rezistențele ei la unificare. Așa se face că în cele din urmă a învins 
metoda extinderii legislației din Vechiul Regat cu unele amendamente de sorginte 
transilvană, iar primii veniți, acceptați și astfel integrați au fost basarabenii (1928), 
urmați de bucovineni (1938) și, în cele din urmă și în ultimă instanță, ardelenii (15 
septembrie 1943). 

Specificul civilizației juridice românești a rezultat astfel din prezența și 
confruntarea creatoare a acestor trei mentalități juridice și percepții normative, de 
egală valoare, menite să conducă, sub impulsul implacabil al realizării și exprimării 
unității națiunii române, la o altă, nouă formulă de exprimare și existență: cea 
românească. În plan practic putea, și a fost astfel, vorba de un regim juridic 
întemeiat pe și caracterizat printr-un formalism moderat și bine precizat, „călăuzit 
de ideea dreptății materiale, care tinde spre realizarea dreptății sociale” și, astfel, 
potrivit aprecierii unor contemporani, putea ajunge a fi, cel puțin pe atunci, „cel 
mai desăvârșit din lume, și care ar forma cea mai puternică temelie a României 
Mari eterne”12.  
                                                 

11 Mircea Duțu, Temeiuri juridico-instituționale ale Marii Uniri, Editura Universul Juridic, 
București, 2019, p. 20 și urm. 

12 Valeriu Roman, Asupra Unificării Legislative, în „Curierul Judiciar”, anul XXXVII, nr. 13, 
25 mai 1928, p. 193 și urm. 
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Cât de aproape sau cât de departe au fost astfel de postulatul eminescian cum 
că „Civilizația adevărată a unui popor constă nu în adoptarea cu deridicata de legi, 
forme, instituții, etichete, haine străine. Ea consistă în dezvoltarea naturală, 
organică a propriilor puteri, a propriilor facultăți ale sale”, astfel că „nu de 
traducerea de legi străine atârnă civilizația juridică, ci de perfecționarea și 
completarea vechilor și propriilor începuturi de legislațiune și viață juridică”, 
anume deoarece numai „din rădăcinile proprii, în adâncime proprii răsare 
civilizația adevărată a unui popor” (XII, 378) nu este greu de întrevăzut. În orice 
caz, sub semnul respectului și valorificării tradițiilor, încrederii în forțele proprii, 
promovării specificului și creației naționale, evoluțiilor naturale și evitării salturilor 
conjuncturale s-a reușit constituirea unei științe a dreptului și culturi juridice 
româneşti la finele erei interbelice pe care, în același spirit, se cuvine să o preluăm, 
continuăm și reconstituim noi astăzi. 

Această ultimă idee este valabilă și astăzi, trebuie privită ca atare și mai ales 
ridicată la rangul de permanență a gândirii și acțiunii româneşti în domeniul de 
referință al dreptului, în ele regăsindu-se şi acel „drept viu” în legătură cu care 
Eugen Ehrlich (1860–1922), cernăuțeanul fondator al sociologiei dreptului, afirma 
într-o conferinţă susţinută în limba franceză la Institutul Sud-Est European, în 
zilele de 12 şi 19 decembrie 1920 şi al cărei text, tradus în limba română de 
Eugenia Sachelarie, a fost publicat în „Neamul Românesc” în numerele din 29-31 
decembrie 1920 și 1-6 ianuarie 1921, că „este indispensabil, căci el arată adevărata 
alcătuire a societăţii şi adevărata manifestare a vieţii naţionale”, astfel că, aşa cum 
arată tot Ehrlich în altă parte, „la timpul prezent, precum în orice altă epocă, centrul 
de gravitate al dezvoltării dreptului nu se situează în legislație și cu atât mai mult în 
știința juridică sau în jurisprudență, ci în societatea înseși”, drept viu prezent în 
egală măsură la Dimitre Gusti şi Nicolae Iorga, dar şi la jurişti precum Valentin Al. 
Georgescu şi Erast Diti Tarangul. În acest context general al forjării identității 
juridice naționale și surprinderii ecourilor sale eminesciene, trebuie aşadar să 
recunoaștem şi meritul revenit școlii bucovinene de drept interbelice în actul 
fondator al reflecției juridice naționale, iar  acum, la Centenar, să-i revendicăm 
tradițiile, să le valorificăm și, pe cât se poate, să le continuăm prin accentuarea 
tușei originale pe care ne-o propune peste timp. Sub impusul ideilor examinate și 
generate în dezbaterea de față se cristalizează tot mai mult nevoia inițierii și 
elementele componente ale unui nou proiect de cercetare științifică vizând 
valorificarea moștenirii operei eminesciene, menit astfel să întregească 
dimensiunile deja relevate ale acesteia pentru cultura română, cu dimensiunea 
juridică pusă în deplină lumină. Este vorba, în concret, de o investigare novatoare 
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și completatoare a manuscriselor juridice (germane) analizate până acum mai ales 
sub unghi literar-istoric, printr-un demers dominat de preocuparea surprinderii 
semnificațiilor în planul dreptului, în contextul studiilor universitare (vieneze și 
berlineze) și al expresiei lor publicistice. În acest fel, Mihai Eminescu apare și mai 
important pentru spiritualitatea și existența românească, iar continuarea cercetării 
operei sale indispensabilă pentru definitivarea sevei specifice a culturii naționale, 
în cazul de față în frunte cu cea juridică. Dezbaterea noastră de astăzi, credem 
absolut necesară și potrivită momentului, nu poate constitui decât punctul de 
plecare al unei colaborări pe teme de interes național, inclusiv eminesciene, la care 
invităm toate structurile interesate, în frunte cu institutele de cercetări ale 
academiei naționale, mai ales că, peste puțin timp, în ianuarie 2020, vom fi prezenți 
așa cum se cuvine și la aniversarea a 170 de ani de la nașterea lui Eminescu a cărui 
operă rămâne, oricum, o eternă comoară de reflecție și aprofundare pentru gândirea 
și spiritul româneşti. 
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Abstract : The synchronization with the modern West did not directly induce an advance in 
the economic civilization of the West, but a new historical edition of Oriental Peripherialization. For 
such a phenomenon, Western theories of modernization had not proposed appropriate explanatory 
models. Unlike the movement of economies, culture can get away from the peripheral tendency if, in 
its environment, creative personalities are born and asserted, capable of responding to this new 
challenge specific to oriental history. Thus, the true teaching area, in which the lessons on reactions 
to the world's crises must be searched, is the Oriental area through its geniuses and the eponymous 
works of the peoples. Eminescu's manuscripts, his social, economic, political and ethnological 
journalism acquire an exceptional significance and value for the national policies of the Oriental 
peoples. This journalistic proves it, as we will show in the present study, referring only to one of the 
dimensions of its theoretical system, namely the theory of demagogic and despotic states with their 
effect: The Fall in Oriental Semi-barbarity. 
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Despotism și demagogie la scara istoriei 
Teoria statului demagogic se înscrie pe linia contribuţiei lui Eminescu la 

sociologia statului. Poetul indică şi în acest caz, ca de fiecare dată, pentru alte idei 
ale sale, filiaţia teoriei pe care o va clădi în articole de la „Timpul". „Acestea, 
precizează el, nu sunt idei pe cari să le spunem de la noi: maniera de a judeca 
evenimentele şi stările de lucruri ale istoriei în chipul acesta se datoreşte lui 
Tocqueville". (Opere, XIII, p. 83). Ca şi Tocqueville, Eminescu observă că viaţa 
individului trăieşte „determinată de conceptul de stat", că ideea de stat se reazemă 
pe „mecanismul intim al sufletului", pe sentimente, pe instincte chiar, îşi leagă 
adică şansele şi neşansele de oamenii care-1 compun şi-l folosesc. Relaţia dintre 
individ şi stat are, aşadar, o reciprocitate. Statul rău alcătuit strică şi mai rău 
indivizii, după cum, încăput pe mâna inşilor „maloneşti", va intra pe panta 
dezastrului şi a nefericirii popoarelor. A doua consecinţă a statului, Eminescu o 
citeşte în chiar starea civilizaţiei naţionale. „Statele despotice şi cele demagogice", 
arată el, duc nu numai la o degradare morală ci şi la un declin al civilizaţiei 
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naţionale cu mari primejdii pentru viitorul popoarelor. „E în natura statelor 
despotice, precizează poetul, ca să fie întotdeauna lângă marginea prăpastiei, căci 
despotismul şi demagogia sunt două vlăstare ale unuia şi aceluiaşi principiu. 
Despotismul, care nu îngăduie alte legături între oameni decât puţinele care-i 
convin lui, îl sileşte pe fiecare de-a se restrânge în el însuşi şi de-a vedea numai de 
interesele materiale. Luându-li-se cetăţenilor orice patimă comună, orice trebuinţă 
mutuală, orice necesitate de-a se înţelege, orice ocazie de-a lucra împreună, îi 
zideşte oarecum în viaţa privată. În societatea despotică, ca şi în cea demagogică, 
omul prin sine însuşi nu însemnează nimic, banul e totul. Banul devine semnul 
distinctiv care clasează şi deosebeşte oamenii între ei (...). Dorinţa de a se îmbogăţi 
cu orice preţ, iubirea câştigului, căutarea bunului trai şi a plăcerilor materiale, iată 
pasiunile care devin comune în statele despotice şi în cele demagogice. Ele se 
răspândesc în toate clasele, pătrund şi în acele cărora le erau străine şi ajung a 
enerva şi degrada naţiunea întreagă iar esenţa despotismului consistă în a favoriza 
şi a întinde aceste instincte" (Eminescu). Spre deosebire de statul organic, ori de cel 
care reprezintă „operă comună" şi „obiectivare" legitimă, statul demagogic, ca şi 
cel despotic, în loc de a da „direcţiile fundamentale ale Eului", de a face să 
rodească „seminţele" instituţiilor în solul sufletesc al individului, făcând să se 
nască acel atât de necesar „cult al statului", prezent la toate popoarele civilizate, 
conduc dimpotrivă la dezagregarea Eului, la sporirea fenomenului gregar în 
societate şi deci la declinul forţelor morale ale naţiunii, exaltă „plăcerile materiale" 
şi „iubirea câştigului" în locul oricăror preocupări mai înalte. „Aceste pasiuni 
slăbitoare îi vin (statului demagogic) în ajutor; ele abat şi ocupă imaginaţia 
oamenilor departe de afacerile publice. Despotismul şi demagogia creează ici 
secretul şi umbra, dincolo nepăsarea publică, cari pun la adăpost lăcomia şi permit 
câştiguri maloneste, bravând dezonoarea. Fără despotism, aceste patimi sunt tari, 
cu el devin dominante. Acestea nu sunt idei pe care să le spunem de la noi: maniera 
de a judeca evenimentele şi stările de lucruri ale istoriei în chipul acesta se 
datoreşte lui Tocqueville" (Eminescu). 

Statele despotice şi demagogice întreţin ciudate paradoxuri, pe care 
sociologia mai nouă le-ar numi „efecte perverse". Cu cât statele demagogice şi 
„despotice" acţionează mai intens şi mai hotărât spre întărirea şi apărarea lor, cu 
atât îşi accentuează declinul şi degradarea generală. Nenorocirea lor cea mai mare 
stă în faptul că prăbuşirea le vine numai după ce şi-au dus lucrarea la un nivel 
destul de adânc şi la o lărgime nebănuită. 

Când într-o societate „interesele morale ar fi substituite prin interese 
materiale ale claselor" este pregătit cadrul alunecării statului fie spre despotism fie 
spre demagogie... înecarea indivizilor în „ambiţii şi nevoi individuale", în dorinţa 
de câştig şi de bun trai" provoacă un declin al gândirii şi al „intereselor morale mai 
înalte". 

„«Despotismul» se întemeiază pe lipsa de gândire a maselor, demagogia pe 
ideile greşite pe cari panglicari politici le inspiră acestora, făcându-le să crează că 
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aceste idei constituie voinţa lor". Despotismul şi demagogia abat popoarele de pe 
drumul evoluţiei lor organice, din mersul lor natural, generalizând „lenea 
intelectuală şi dezinteresarea pentru viaţa publică". „Despotism şi demagogie nu 
egalizează numai oamenii, ci-i animalizează totodată; o libertate însă care înlesneşte 
gruparea lor după interese publice şi asigură grade de inegalitate socială pe care 
oricine să fie liber a le trece prin muncă şi merit stimulează instinctele cele bune ale 
lui şi-1 prefac într-o fiinţă eminamente ideală. Libertatea aceasta adevărată e cea 
care prezervă statele în contra primejdiei despotismului pe de-o parte, a demagogiei 
pe de alta" (ibidem). Cel mai semnificativ lucru pe care-l află Eminescu în cadrul 
teoriei sale este acela că „în statul despotic şi-n cel demagogic puterea 
dispreţuieşte poporul şi poporul dispreţuieşte puterea", în aceste state, puterea şi 
poporul stau separate, singura legătură care le aminteşte apartenenţa comună la un 
spaţiu este dispreţul reciproc. Acesta este cel mai de seamă produs al statelor 
despotice şi demagogice, în viziunea iui Eminescu. Demagogia este fiica sistemelor 
care nesocotesc munca și deopotrivă civilizația economică întemeiată pe energiile 
muncii naționale. 

 „Oricine ne promite o îmbunătăţire care nu se datoreşta muncii, adică oricine 
ne promite un venit de forţe, fără ca noi să fi cheltuit pentru el, e ca un 
prestidigitator, care vrea să ne facă să vedem că bunurile ce le scoate la iveală s-au 
ivit din nimic. Ei : Ex nihilo nil fit. Din nimic, nimic iese". (Mss. 2 267., Fr. 179). 

 
Apusul și Răsăritul. Din suburbia otomană în „periferia occidentală”. 

Eminescu dă o formulare clară distincţiei, care se va adânci pe firul gândirii sale, 
dintre civilizaţie şi „semibarbarie", cele două specii de societăţi istorice înălţate pe 
scena Europei. Această precizare, făcută în focul polemicii cu fraţii Nădejde, este 
rezultatul întregii sale activităţi de cercetare istorică şi empirică. El arată că între 
„organizarea raţionalistă" (citeşte artificială, impusă din afară) şi „organizarea mai 
naturală", rezultat al unei cauzalităţi organice a devenirii istorice a societăţilor, 
există o mare deosebire. Acest al doilea tip de organizare mai naturală ar fi specific 
pentru „civilizaţie", pentru societatea apuseană, iar primul pentru societăţile 
orientale, adică pentru societăţile aduse (coborâte) în stadiul „semibarbariei". 
Eminescu nu îmbrăţişează ideea, împărtăşită de fraţii Nădejde, că, în sine, 
„organizarea bazată pe capital" ar fi „cauza mizeriei". Capitalul generează 
exploatare, dar nu mizerie, sub forma unei întregi game de procese ale degradării 
sociale, sprijinite toate pe decăderea economică. În Apus, organizarea bazată pe 
capital n-a antrenat decăderea economică, ci dimpotrivă, şi atunci, spune Eminescu, 
trebuie căutată adevărata cauză specifică, aceea care generează întâi decăderea 
economică şi apoi, în strânsă dependenţă de aceasta, degradarea morală, religioasă, 
culturală şi chiar degenerarea biologică. 

„Nouă ni se pare că adevărata cauză a mizeriei e cu totul altundeva (decât în 
organizarea bazată pe capital şi pe proprietate, aşa cum spun fraţii Nădejde, în 
broşura lor — n.ns., I.B.), că ea e în caracterul întregii dezvoltări liberale, începute 
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în secolul trecut, că-şi are temeiul în organizarea raţionalistă în locul vechei 
organizări mai naturale (...). Sunt aci mii şi mii de oameni cari nu compensează 
prin nimic munca societăţii ce-i susţine, care în schimbul a patru clase primare sau 
a Codului Boerescu, învăţat pe dinafară, iau de la naţie în puterea organizării lor în 
societate de exploatare zeci de mii de franci, ca retribuţiuni anuale. Această presiune 
nu ar exercita-o nici capitalul moştenit, nici cel câştigat, prin muncă proprie (şi 
urm.) Acesta e, din contra, totdeauna la dispoziţia muncitorului, căci dacă n-ar fi ar 
rămâne improductiv. Dacă socialiştii români ar face bine să cerceteze sub câte 
forme bugetare, fie ale comunei, ale judeţului, ale statului, se escamotează şi cel 
din urmă ban câştigat de omul din popor prin muncă, pentru a hrăni cu el clasa de 
postulanţi şi de ambiţioşi de rând cari trăiesc din fondul mizeriei comune, fără nici 
o compensaţie pentru aproapele lor, atunci s-ar convinge că răul la noi este cu totul 
de altă natură." 

„La noi mizeria e produsă în mod artificial, prin introducerea unor 
organizaţii şi a unor legi străine nepotrivite cu stadiul de dezvoltare economică a 
ţării, organizaţie care costă prea scump şi nu produce nimic" (subl. ns., I.B.). 

Modelul analitic pentru „periferie" trebuie, așadar, să fie altul decât cel 
specific ariilor metropolitane. Aceasta nu înseamnă apologia trecutului, care-i 
repugnă poetului. „Suntem departe de a lăuda inferioritatea condiţiei sociale a 
ţăranului în timpul Regulamentului, departe de a dori ca starea veche de lucruri să 
se mai reîntoarcă în ceea ce priveşte inconvenientele ei. Departe suntem de-a ne 
face laudatores temporis acti. Defectul principal al organizării vechi era că nu 
ţinea seama îndeajuns de clasa de mijloc; dar ţăranul şi proprietarul mare se aflau 
amândoi bine (...) fiind într-un contact perpetuu între ei (...). Putem zice că şi 
boierul vechi era ţărănos şi ţăranul vechi avea un fel de mândrie boierească în el. 
De când însă cu emigraţiunea în străinătate, cu contractarea de obiceiuri străine şi 
costisitoare, de când cu absenteismul la care sunt supuse în mod egal toate clasele 
dirigente la noi, …, raportul vechiu a trebuit să se strice (...). Nu mai există altă 
deosebire între oameni decât cea pe care o stabileşte banul, oricum ar fi câştigat..." 
(subl. ns., I.B.). 

Societăţile sunt de două tipuri: „naturale", organice şi „artificiale", imitative. 
Rezultatul instaurării acestui tip de societate este manifestarea unei serii istorice 
(de procese) cu semn negativ. Contribuţia majoră a lui Eminescu constă însă în 
cercetarea pozitivă a celui de-al doilea stadiu al seriei istorice negative, şi anume 
cel în care poporul român este împins din suburbia imperiului în periferia 
Occidentului. Teza sa de bază este că o dată cu epoca modernă axa gravitării 
noastre se schimbă, fiind împinşi în suburbia occidentală. Agentul care a realizat 
această transgresiune a fost sistemul de exploatare fiscal-comercială. El a instaurat 
o oligarhie lumpenburgheză, aservind ţara întâi „regelui Stroussberg" (deci 
agenţilor sistemului comercial european). În acest sens este pusă problema 
drumurilor de fier, precum şi cea a influenţei austriece şi chiar occidentale. Analiza 
lui Eminescu este contribuţia validă la o teorie a acumulării mondiale bazată pe un 
masiv proces de periferializare a popoarelor Orientului. 
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Metropola şi periferia. Teoriile acumulării mondiale a capitalului şi teoria 
schimbului inegal între economiile naţionale vin să-i dea dreptate lui Eminescu şi nu 
fraţilor Nădejde, adică marxiştilor cu care polemizase poetul. Într-adevăr, în metropole 
funcţionează o proporţionalitate directă între dezvoltarea forţelor productive şi rata 
salariului. Această situaţie a fost larg cercetată şi ea a stat la baza formulării legii 
scăderii tendenţiale a ratei profitului, În „periferie", însă, aşa cum arată Samir Amin, 
raportul organic dintre cei doi termeni a fost rupt sub acţiunea sistematică a unui 
ansamblu de factori. În „periferie", se instaurează o tendinţă spre decapitalizare 
progresivă, concomitent cu, iată paradoxul, o relativă creştere a ratei profitului în 
favoarea „păturii superpuse". Acest lucru se explică prin adâncirea exploatării 
poporului, scăderea nivelului său de venituri (deci o cădere în „scara salariilor") şi 
transformarea economiei interne în economie exportatoare de materii prime (cherestea, 
minereuri, cereale, etc.). Acest proces a fost echivalent cu transgresiunea ţării din 
suburbia otomană în suburbia central-europeană (capitalul german, austriac şi maghiar, 
englez şi francez). Cu aceasta, Eminescu plasează influenţele occidentale în lumina lor 
adevărată. Ele nu aduc obligatoriu un plus de civilizaţie, cum va susţine Lovinescu mai 
târziu, căci pot funcţiona pur şi simplu ca un mecanism de susţinere a raporturilor 
istorice negative (între metropolă şi periferie).  

Eminescu demonstrează faptul că beneficiile realizate de pătura superpusă se 
datorează organismului economic internaţional, adică sistemului de raporturi 
economice negative dintre economiile central-europene şi economiile naţionale, 
sud-est europene, în genere, sistem în care este împinsă şi ţara noastră prin jocul 
raporturilor pur politice. 

Înarmat cu metodele sociologiei pozitive, Eminescu dezvăluie rezultatele 
cercetărilor sale, deosebit de concludente pentru teoria cauzei specific-orientale a 
împingerii poporului în starea de „semibarbarie". 

Eminescu ni se arată a fi sociologul unei naţiuni împinse într-un sistem de 
exploatare fiscal-comercială şi în deznădejde, iar încercarea de a-1 considera un 
doctrinar romantic al răzeşimii ni se pare cel puţin stângace. Eminescu nu respinge 
civilizaţia modernă, din contră, el recunoaşte prezenţa ei ca civilizaţie istorică (deci 
organică şi bazată pe o economie pozitivă) în cadrul Europei centrale şi nord-vestice. 
El respinge, în plan sociologic, nu societatea ridicată pe civilizaţia capitalului (pe 
care o salută şi o apreciază), ci numai tipul de societate artificială ridicată pe 
temeiul supraexploatării muncii, fără nici o compensaţie în ceea ce priveşte 
compoziţia şi volumul capitalului. În acelaşi înţeles respinge, în plan teoretic, orice 
tentative teoretice, între care socialismul fraţilor Nădejde, de a aplica pe cazul 
ţărilor române o schemă „cosmopolită şi nihilistă", în baza căreia „sentimentele de 
patrie şi naţionalitate sunt mofturi" şi „apăsaţii de pe faţa întregului pământ sunt 
fraţi şi aliaţi naturali în contra formaţiunilor istorice actuale". Teoria lui Eminescu 
este o teorie a „societăţilor artificiale" ridicate pe o „economie negativă" şi împinse 
în suburbia istoriei europene de păturile superpuse în contul unui supraconsum de 
clasă şi al scurgerii plusprodusului către companii străine (de tip Stroussberg). 
Eminescu atrage atenţia că starea de suburbie istorică în care e împinsă Europa 
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sud-estică a fost determinată de tendinţa de egalizare a nivelurilor şi structurii 
consumului între diversele economii europene nu şi a nivelurilor şi structurii 
producţiilor. În timp ce  în unele arii nivelul producţiei şi al consumului creşte con-
comitent, la noi pătura superpusă îşi egalizează consumul cu cel al păturilor 
superioare din Apus pe spezele împingerii capitalului la împuţinare şi a poporului 
la mizerie, iar a naţiunii spre starea de suburbie (la dependenţă faţă de străinătate, 
cum spune Eminescu). A existat vreodată în aria noastră un tip de societate 
naturală creatoare de civilizaţie istorică? A existat, spune Eminescu; a fost 
societatea istorică a românilor până la epoca fanariotă. Odată cu veacul fanariot 
începe seria istoriei negative, deci a decadenţei treptate a poporului şi naţiunii de la 
starea de agent al istoriei la starea de „suburbie a istoriei otomane" şi apoi central-
europene. Modele noi de civilizaţie şi tipuri de societăţi naturale, organice, sunt 
găsite de Eminescu la naţiunile central-europene şi nord-vest-europene. În viziunea 
lui Eminescu ceea ce se schimbă sunt civilizaţiile (ele se întemeiază direct pe 
economie, pe muncă), iar societăţile sunt organizate ca formaţiuni istorice . Dar 
dincolo de acestea, societatea este naturală şi deci continuistă, pentru că altfel s-ar 
produce ruptura, care ar însemna regresiunea în starea de semibarbarie. Creatoare de 
civilizaţie sunt numai societăţile care se ridică pe raporturi  economice  
pozitive,  cele în care din relaţia  producţie-consum rezultă o „bunăstare", un 
„beneficiu". Pentru ca să fie posibil acest lucru trebuie să funcţioneze un raport de 
compensaţie între clasele societăţii, astfel încât nici una să nu consume fără a oferi 
ceva în compensaţie. Când acest raport este tulburat se manifestă seria de procese 
care instaurează un curent istoric negativ ce duce societăţile artificiale la decadenţă 
morală şi la degradarea rasei, deci la dispariţia poporului respectiv. 

 
Semibarbaria răsăriteană. Eminescu nu este un evoluţionist de şcoală 

tradiţională, întrucât el consemnează chiar pe seria istoriei europene ruperea 
lanţului evoluţiei. Stadiile devenirii istorice nu sunt obligatoriu evolutive, ci pot 
consemna şi perioade regresive, în care evoluţia este întreruptă. Popoarele care 
intră într-un atare curent al istoriei vor trece de la „barbarie", nu la civilizaţie, ci la 
„semibarbarie". Aceasta nu mai este nici „barbarie" (stare natural-organică a 
societăţii omeneşti, corespunzând stadiului anterior trecerii la civilizaţie), dar nu 
este nici civilizaţie, este o a treia stare: „semibarbarie", în care „avem numai 
viciiile civilizaţiei, pe de o parte, și numai viciile barbariei, pe de altă. 
Semibarbaria, iată termenul tehnic" pentru starea noastră (...); această stare e de o 
sută de ori mai rea decât barbaria, nevorbind de răutatea ei în alăturarea cu 
adevărata civilizaţie (...) Există ţară în Europa în care descreşterea populaţiei să fie 
atât de mare ca la noi ? Văzutu-s-au o descompunere a obiectelor casnice şi publice 
în gradul în care există la noi?". 

„Dar întrebe-se Alecsandri ce-a câştigat cu operele lui (...) şi câţi l-au citit? 
Întrebe-se Odobescu şi Hajdeu câţi cititori află în România (...) Pentru pătura 
superpusă (...) de la noi nu există nici limbă, nici ştiinţă, nici literatură 
românească." 
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În viziunea lui Eminescu, popoarele pot fi scoase de pe un parcurs organic, 
evoluționar și împinse în suburbii ale istoriei, pentru care poetul propune și 
dezvoltă o teorie adecvată, teoria semibarbariei. 

„Semibarbaria e o stare de degradare, de regres, este coruperea unui popor 
primitiv prin viciile unei civilizaţii străine. Un popor barbar e bunăoară religios. 
Civilizaţia lui religioasă adevărată vine atunci când, prin progresul lent al propriei 
sale maniere de a vedea în materii religioase, credinţele formale, adesea 
superstiţioase, se schimbă în convingeri morale. Dar când el admite de la alt popor 
numai ştergerea credinţei formale fără a o înlocui prin convingere morală şi 
religioasă, el rămâne şi fără una şi fără alta; are numai răul civilizaţiei şi răul 
barbariei, e semibarbar. Un popor barbar îşi are industria lui de case, meseriile lui, 
activitatea lui economică sănătoasă, deşi primitivă poate. Când el, în loc de a da 
dezvoltare propriei sale munci, cumpără obiecte gata de la străini, fără a învăţa cum 
să devie el însuşi în stare de-a le produce, e semibarbar. Civilizaţia adevărată a unui 
popor constă nu în adoptarea cu deridicata de legi, forme, instituţii, etichete, haine 
străine. Ea constă în dezvoltarea naturală, organică a propriilor puteri, a propriilor 
facultăţi ale sale. Nu există o civilizaţie umană, generală, accesibilă tuturor 
oamenilor în acelaşi grad şi în acelaşi chip, ci fiecare popor îşi are civilizaţia sa 
proprie, deşi în ea intră o mulţime de elemente comune şi altor popoare. Există deci 
o civilizaţie franceză, una engleză, una germană, una italiană. Nu există însă o 
civilizaţie română, şi dacă sunt începuturi, ele sunt cu totul individuale şi n-au a 
face nimic cu dezvoltarea generală a lucrurilor. Trecerea cea adevărată, nu e de la 
barbarie la semibarbarie, ci asta e o trecere spre rău, ci de la barbarie la civilizaţia 
adevărată. Semibarbaria nu este o stare organică sau necesară, ci e o boală, un 
regres, o stare de slăbiciune şi mizerie. Dacă pe acest pământ va exista vr-odată o 
civilizaţie adevărată, va fi aceea ce va răsări din elementele civilizatorii vechi. Nu 
… de traducerea de legi străine atârnă civilizaţia juridică, ci de perfecţionarea şi 
completarea vechilor şi propriilor începuturi de legislaţiune şi viaţă juridică. Din 
rădăcini proprii, în adâncime proprii, răsare civilizaţia adevărată a unui popor 
barbar; nu din maimuţăreala obiceiurilor străine, a limbilor străine..." (ibidem).  

Putem, deci, să considerăm că Eminescu este adeptul unei sociologii de 
concepţie dinamică nouă, care ne oferă un instrument analitic ce serveşte studierii 
situaţiilor in care seria faptelor istorice negative capătă o intensitate şi o extensie 
dramatice, neîntâlnite în „centrul sistemului mondial".  

În Occident reformele îşi aveau temei intern, în Răsărit ele sunt fără temei 
economic (tipul de producţie) şi cultural intern (cultura muncii industriale e 
absentă). Ele au doar întemeiere politică, deci răspund arbitrariului şi coerciţiei. 

„...lefuri şi sinecuri, întreprinderi fără capăt, lucrări costisitoare, fără nici un 
folos direct pentru mase, sutele de vagoane făcute pentru a introduce în ţară mii de 
consumatori străini, împreună cu mărfurile lor, c-un cuvânt lipsa de sentiment de 
rasă, lipsa de solidaritate între popor şi clasele diligente, …. lipsa de simţ istoric şi 
naţional ne-au dus unde suntem şi au prefăcut o ţară veche cu trecutul ei cinstit, cu 
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datinele ei oneste, într-un han de oaspeţi străini, în care toată organizaţia s-au făcut 
în favorul străinilor şi pentru a le face traiul cât de neted şi de moale în faţa 
nimănui, căci numai ca firmă mai e a noastră. Noi nu suntem contra îmbogăţirii 
celor ce vin şi se aşază în ţară. Cu timpul vor deveni poate cetăţeni buni ai acestui 
stat. Dar ca de dragul lor să ucidem oamenii noştri proprii, ca de dragul luxului, 
desfătărilor şi înlesnirilor de traiu să compromitem existenţa fizică şi morală a 
rasei române, iată-ceea ce e neauzit şi neînţeles." (s. n., I.B.). 

Aşadar, concepţia eminesciană despre devenirea istorică a popoarelor şi a 
culturilor este străină de viziunea evoluţionismului uniliniar, plat şi abstract. Chiar 
şi în cazul în care se referă la o devenire normală a societăţilor el arată că „în-
toarcerea la trecut" nu este decât o „întoarcere parţială". 

„Semibarbaria, scrie el (...), e o şcoală produsă prin mediu străin (...). Deci 
orice civilizaţie adevărată nu poate consista decât într-o parţială întoarcere la trecut, 
la elementele lui bune, sănătoase, proprii de dezvoltare". Aşadar, societăţile au un 
„potenţial" propriu de dezvoltare, prezent în toate compartimentele existenţei lor 
istorice: în limbă, în credinţă, în cutume, în sistemele muncii, ale producţiei etc. 
Toate acestea sunt forţele productive acumulate ale societăţii. Trecerea la 
civilizaţie presupune dezvoltarea lor organică. Or, în societăţile artificiale, aduse la 
stare de semibarbarie, are loc un fenomen de regresare a forţelor productive, de 
decadenţă a economiei şi a culturii. Acesta este un proces regresiv care duce la 
„dispariţia popoarelor" şi a culturilor lor istorice. În viziunea lui Eminescu, 
exploatarea capitalistă fiscal-comercială, parazitară şi prădalnică, duce la dispariţia 
popoarelor dacă nu este întreruptă pe căi evoluţionare sau, atunci când e prea 
târziu, pe căi revoluţionare. 

„Oriunde, manufactura dispare, precum dispar la noi pe zi ce merge 
industriile de casă şi meseriile, şi unde creşte necesitatea de-a exporta productele, 
într-o formă crudă, nepregătită, omul recade în barbarie. În asemenea ţări averea 
scade an cu an, scăzând necontenit şi valoarea omului...". 

„Şi când o rasă a căzut prin inepţii economice, atunci i se scoate ponosul ca o 
leneşă, fatalistă ignoranţă (...) De religii deosebite şi de origini deosebite, sub alte 
clime şi latitudini geografice, statele omeneşti se aseamănă numai decât de îndată 
ce li se retrage putinţa de-a diversifica şi-a înmulţi ocupaţiile cetăţenilor, de-a le 
da putinţa de-a se dezvolta, orice individualitate. Mărginiţi apoi numai la 
agricultură, au trebuit să-şi exporte productele în forma cea mai crudă, lucrul prin 
care pământul osteneşte, productivitatea scade, venitul muncii devine din ce în ce 
mai mic. Activitatea industriala ne lipseşte, lipseşte piaţa în care braţele să se 
ofere şi să găsească întrebuinţare" (subl. ns., I.B.). 

Eminescu nu cerea întoarcerea la „barbarie” (întemeiată pe „agricultura de 
subzistenţă", pe meserii etc., etc.), ci înaintarea întru civilizaţia Apusului. În acest 
imperativ el, cel care deschidea o nouă serie în cultura românească, „cultura 
critică", se întâlnea într-un punct esenţial cu imperativul înaintării întru civilizaţia 
Apusului, formulat de paşoptişti. 
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Ca sociolog al înaintării întru civilizaţie, Eminescu a gândit tocmai căile 
progresului istoric, proprii acelui veac: a. organizarea muncii; b. crearea şi apărarea 
industriei şi c. raporturi sociale de compensaţie între clasele de sus şi poporul 
producător. Numai pe baza unei economii prospere se poate ridica o civilizaţie. 
Altfel, calea istoriei va căpăta, o altă, direcţie, care duce popoarele din „barbarie" 
în „semibarbarie" în loc de a le ridica în cea de-a treia fază evoluționară a unei 
societăți, aceea a civilizației. 

Eminescu a redat culturii şi poporului român marea sinteză la răscrucea 
acestui mileniu, sinteză care cuprinde toate înţelesurile câte se află în cuprinsul 
întreg al culturii româneşti adusă, până la acest prag de istorie. Rare, deşi nu puţine 
din cele care există, sunt acele culturi care „s-au rostit" pe ele în creaţia toată, vastă 
şi complexă a unei personalităţi exemplare, care devine astfel „omul deplin" al 
acelor culturi. Născută de gândirea lui Eminescu, sociologia pozitivă românească ni 
se înfăţişează ca prima mare sinteză ştiinţifică, teoretică-reflexivă românească 
asupra societăţii şi civilizaţiei moderne. 
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„O ŞTIINŢĂ FOARTE COMPLICATĂ”  
MIHAI EMINESCU ŞI ŞTIINŢA DREPTULUI  

ÎNTRE HÖLDERLIN ŞI SAVIGNY 

Tudor AVRIGEANU∗ 

Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu, 
Daß immer noch auf Erden für euch ein Fähnlein sey 

(Max von Schenkendorf, Erneuter Schwur, 1814) 

Abstract: Die Beziehungen zwischen dem sozial-politischen Werk des großen rumänischen 
Dichters Mihai Eminescu und der Hiatorischen Rechtsschule in der rumänischen Fachliteratur 
durchaus bekannt. Völlig unbekannt scheint hingegen die Tatsache zu sein, daß Eminescu wie kein 
zweiter Jurist in Rumänien den Rechtswissenschaftsbegriff v. Savignys als solchen bewußt rezipierte. 
Dabei dürfte ein berūhmtes Hòlderlin-Fragment aus dem Roman Hyperion als wichtiger Vermittler 
gespielt haben. 

Keywords: Savigny; Eminescu; Hölderlin; Historical School of Law; legal sciene. 

* 

„Lipsit de prieteni în timpul vieţii şi batjocorit, Eminescu devine după moarte, 
printr-o exagerare de cult tot atât de violentă, prototipul tuturor însuşirilor şi virtuţilor 
umane ... cel mai mare filosof, cel mai de seamă filolog, cel mai învăţat individ”, iar 
dacă la această situaţie se ajunsese mai ales deoarece până şi „cel mai inocent cuvânt 
al paginilor lui e umflat de simboluri ca o rodie coaptă”, atunci George Călinescu 
avea pe deplin dreptate când afirma încă din 1936 că „a venit, credem, vremea să 
cercetăm pe Eminescu în spiritul adevărului şi cu o pietate care să nu degenereze în 
caricatură”1. La rândul său, Zigu Ornea, deplângând în 1998 faptul că „se vorbeşte de 
Eminescu în termeni absoluţi, considerat o culme în toate disciplinele umanioarelor ... 
sociolog, economist pedagog, jurist, antropolog, şi chiar anticipator al teoriei 
                                                 

∗ M. iur. comp. (Bonn); cercetător științific II, Academia Română, Institutul de Cercetări 
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”; tavrigeanu@gmx.de 

1 G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. I, Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1969, p. 335–336. 
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relativităţii einsteiniene”, radicaliza critica lui Călinescu prin raportarea ei pe de o 
parte la „definiţia aberantă despre Eminescu «omul deplin al culturii româneşti»” 
propusă de Constantin Noica şi, pe de altă parte, la „protocroniştii din deceniul 
trecut”, formulând apoi ca remediu un veritabil program de reducere a lui Eminescu 
la dimensiunea poetică şi de eliminare mai ales a dimensiunii social-politice a operei 
sale2. În formularea recentă a profesorului de istorie modernă Lucian Boia, concluzia 
acestui program ar consta în readucerea lui Eminescu la „condiţia lui originară. El e, 
pur şi simplu, atât şi nimic mai mult (dar nu înseamnă deloc puţin), un mare poet 
romantic, cu siguranţă cel mai de seamă, şi încă de departe, pe care l-a dat literatura 
română în epoca ei clasică”3. 

Pe cât de drastic formulat, pe atât de neclar cât priveşte amplitudinea şi 
modalităţile concrete de realizare a unei asemenea reducţii, un asemenea demers 
trebuia să se aştepte la critici dintre cele mai dure, precum aceea că „este absurd a 
spune că avem de a face cu doi Eminescu, unul poetul, pe care poporul român îl 
preţuieşte încă drept simbolul naţional, şi altul ideologul, pe care trebuie să-l 
condamnăm ca «naţionalist», «autohtonist» şi «xenofob»”4. Pe de altă parte, dacă 
tocmai „romantismul lui Eminescu, conectarea lui la şcoala romantică germană” 
este inseparabil de ideologia publicisticii eminesciene, prin el explicându-se de ce 
poetul „nu putea fi decât conservator” şi „nu putea vedea decât o evoluţie organică 
a fondului românesc”, alimentând astfel o „confruntare care durează de două secole 
în România, între tendinţa de modernizare şi cea de întoarcere în trecut”5, atunci 
demersul reducţionist trebuie să le apară promotorilor săi drept singura soluţie 
pentru izolarea microbului romantic eminescian într-un spaţiu al poeziei – şi acesta 
eventual limitat numai la poezia naturii şi a iubirii – oarecum neutru în raport cu 
ideologiile politice, indiferent de natura acestora din urmă.  

  Dat fiind caracterul în mod necesar extrem al celor două poziţionări, o 
comunicare reală între adepţii lor nu este de aşteptat în mod rezonabil, iar lipsa 
timp de decenii a unei asemenea comunicări între adversarii de idei din materia 
operei social-politice eminesciene lasă să se întrevadă situarea acestei opere în 
zona politicului, al cărui criteriu constă, potrivit celebrei definiţii a lui Carl 
Schmitt, în „diferenţa dintre prieten şi duşman”6. Dacă aşadar referirea la 
actualitatea lui Eminescu presupune volens nolens o poziţionare fie şi numai 
                                                 

2 Z. Ornea, Poetul naţional, „Dilema” nr. 265 / 1998, p. 10. 
3 L. Boia, Mihai Eminescu, românul absolut, Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 216. 
4 I. A. Pop, Istoria, adevărul şi miturile, ed. a III-a, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, p. 293. 
5 V. Stoica / D. P. Aligică, Provocări liberale, Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 294, 295; comp. E. 

Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, vol. III, Ed. Ancora, Bucureşti, 1924, p. 157: 
„tradiţionalismul lui Eminescu sau al Sămănătorismului porneşte ... din dragostea romantică a 
trecutului”; L. Boia, Cultura românească, între autohtonism şi europenism, în M. Flonta ş. a. (coord.), 
Religia şi societatea civilă, Paralela 45, Piteşti 2005, p. 107–116 (113). 

6 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Duncker & Humblot, Berlin, 82009, p. 25. – Comp. chiar 
fără o încadrare explicită în paradigma schmittiană, A. Terian, (Re)Politicizing the «National Poet». 
Methodology and Ideology in Eminescu’s readings after 1990, „Transilvania” 10 / 2010, p. 10–13. 
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implicită în cadrul a ceea ce doamna profesoară Lucia Cifor considera un veritabil 
Kulturkampf în jurul poetului7, iar domnul profesor Theodor Codreanu „necurmata 
stare de război cu Eminescu, de un secol incoace, război care a culminat in anii 
comunismului şi s-a prelungit, cu violenţă, şi după 1989”8, atunci o „eminescologie 
neutră fundamentată ştiinţific, străină de intenţiile iconoclaste ori iconodule”9, 
presupunând „neutralizarea şi depolitizarea”10 operei eminesciene înseşi, nu pare a 
fi posibilă, şi nici de dorit. Aşa cum chiar inamicii poetului naţional al românilor o 
dovedesc cu asupra de măsură, Eminescu rămâne stindardul de referinţă al unui 
Befreiungskrieg cultural românesc ce poate fi şi trebuie purtat în continuare nu 
numai cu hotărâre, ci şi de combatanţi care înţeleg să-şi asume în mod integral la 
nivel metodologic calitatea de „tehnicieni militari ai conceptului”11. Tocmai din 
acest motiv, nu putem decât subscrie fără rezerve tezei potrivit căreia astăzi „din 
punct de vedere cultural-ştiinţific, Eminescu nu mai poate fi slujit altfel decât prin 
cercetări împrospătate din noi unghiuri epistemologice, care să vizeze nu atât 
calităţile intrinseci ale operei (sau ale omului) – s-a tot scris despre acestea! – cât 
determinaţiile estetice şi larg culturale ale receptării sale în diferite perioade 
istorice”12, teză care a inspirat şi rândurile care urmează. 

Dacă despre legătura dintre gândirea social-politică eminesciană şi Şcoala 
Istorică a Dreptului s-a mai scris (deşi mult prea puţin, faţă de cât ar fi fost de dorit 
şi de aşteptat), faptul că Eminescu pare să fi rămas până astăzi singurul jurist 
român – chiar cu studiile de drept neterminate – care a receptat în mod conştient şi 
integral conceptul ştiinţei juridice, aşa cum fusese acesta formulat de către 
Friedrich Carl von Savigny în 1814, a trecut neobservat, atât de către juriştii care 
au ratat astfel ocazia unei regândiri din temelii a propriei discipline, cât şi de către 
eminescologii interesaţi de circulaţia unor structuri romantice între poezie şi ştiinţa 
dreptului. Din perspectiva contextului general polemic schiţat mai sus, considerând 
caracterul „reacţionar” (dar deloc paseist) al gândirii eminesciene ca „supremă 
calitate, de o actualitate stringentă, acum şi pentru viitor”13, vom încerca să arătăm 
mai întâi continuitatea liniilor de atac ale criticii „progresiste” la adresa lui 
Eminescu, Savigny şi a romantismului german de la Eugen Lovinescu şi Ştefan 
Zeletin, trecând prin Zigu Ornea şi ajungând în zilele noastre până la profesorul de 
drept constituţional Ioan Stanomir (I), cum tocmai o critică formulată tot la adresa 
                                                 

7 L. Cifor, Eminescu între Kulturkampf şi Methodenstreit, Studii eminescologice 11 (2009),  
p. 204–208. 

8 Th. Codreanu, Dubla sacrificare a lui Eminescu, f. ed., Târgovişte, 1997, p. 14. 
9 L. Cifor, Cîteva consideraţii epistemologice privind eminescologia, „Caietele de la Putna” 

III, 3 (2010), pp. 120-128 (125). 
10 C. Schmitt, Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen, în idem, Der 

Begriff des Politischen, op. cit., p. 73–87 (81). 
11 R. Mehring, Kriegstechniker des Begriffs: Biographische Studien zu Carl Schmitt, Mohr 

Siebeck, Tűbingen, 2017. 
12 L. Cifor, Cîteva consideraţii epistemologice, op. cit., p. 127. 
13 Th. Codreanu, Şansa de a fi reacţionar, Studii eminescologice 10 (2008), p. 87–107 (88). 
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romantismului lui Savigny de către Rudolf von Jhering pare să fi stat la originea 
apropierii tânărului student vienez al acestuia din urmă de concepţia lui Savigny 
(II) şi cum această apropiere pare să fi fost la rândul ei mediată într-o măsură 
considerabilă de influenţa marelui poet romantic Friedrich Hölderlin asupra lui 
Savigny însuşi (III), regăsindu-se deopotrivă în poezia, proza literară şi în unele 
fragmente teoretice din manuscrisele eminesciene. 

 
I. 
La sfârşitul anului 1989 juriştii Constantin Jornescu şi C. Petrescu publicau 

volumul intitulat Valori etice în opera lui Eminescu, tratând pe parcursul a mai 
bine de 200 de pagini exclusiv ideile juridice prezente în opera eminesciană. Greu 
de justificat ca demers propriu al unor autori cărora diferenţa dintre drept şi etică 
nu le putea fi necunoscută, alegerea unui asemenea titlu în răspăr cu conţinutul 
lucrării se va fi datorat intenţiei controlorilor ideologici ai vremii – bunul de tipar 
era acordat pe 6 noiembrie 1989 – de a ascunde volumul tocmai de jurişti: cu toate 
exagerările ţintind afirmarea orientării «progresiste» a lui Eminescu, abordarea în 
general echilibrată şi având în centru textul eminescian însuşi i-ar fi revelat cu 
uşurinţă cititorului atent incompatibilitatea dintre concepţia lui Eminescu şi vulgata 
marxism-leninismului juridic. C. Jornescu şi C. Petrescu încadrează creaţia 
eminesciană în curentul general al romantismului german şi al receptării în cadrul 
acestui curent al gândirii evoluţioniste în opoziţie cu raţionalismul, subliniind apoi 
faptul că în concepţia lui Friedrich Carl von Savigny şi a Şcolii Istorice a Dreptului 
era exprimat „pentru prima oară clar şi direct ethosul romantic în drept. El ne arată 
că dreptul, asemenea altor produse naturale specifice vieţii sociale, este o operă a 
naturii, un produs al timpului, care «nu este făcut, ci se face singur», astfel cum se 
dezvoltă o plantă” şi care „asemenea limbii pe care o vorbim, asemenea literaturii 
şi artei populare, reflectă cu fidelitate trecutul istoric al unui popor”14. 

În condiţiile ideologice ale regimului comunist, o asemenea prezentare plină 
de empatie a Şcolii Istorice a Dreptului era, de bună seamă, cel puţin neobişnuită, 
fie şi numai datorită faptului că cel puţin pentru juriştii din Republica Socialistă 
România tezele lui Savigny şi Puchta trebuiau apreciate ca având „caracter 
neştiinţific, nu numai pentru că au considerat dreptul ca un produs spontan, al 
«spiritului poporului», ci şi pentru faptul că plecau de la premisa că «spiritul 
poporului», la rândul său, este o creaţie misterioasă a divinităţii”15. La rândul său, 
cu trimitere explicită la faptul că „Marx a avut cuvinte aspre pentru şcoala istorică 
a dreptului şi pentru opera teoretică şi legislativă a lui Savigny în special”, criticul 
şi istoricul literar Zigu Ornea arătase că această şcoală „era legată de romantismul 
filosofic şi literar german (fireşte, de direcţia retrogradă a romantismului), contesta 
ideea burgheză, iluministă a dreptului ca expresie a «drepturilor naturale» ale 
omului şi stăruia asupra specificităţii principiilor de drept la fiecare popor, 
                                                 

14 C. Jornescu / C. Petrescu, Valori etice în gândirea lui Eminescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 
1989, p. 22–23. 

15 G. Gilescu, Istoria gândirii politico-juridice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1968, p. 163. 
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determinată de procesul organic al evoluţiei sale istorice”, având asupra vieţii 
culturale din Germania o influenţă dintre cele mai nefaste.16 Verdictul pronunţat 
asupra concepţiei eminesciene va fi consecvent: dacă în 1942 Paul Georgescu 
arătase, pe bună dreptate, că „Eminescu opune raţionalismului iluminist o 
concepţie naturalistă a societăţii, vădit inspirată din ideile şcoalei istorice germane 
ale lui Savigny”17, pentru Zigu Ornea „Eminescu este, ca orice adept al 
conservatorismului, împotriva statului de tip contractual, elogiind statul natural” şi 
propunând „un stat modern care să păstreze tradiţii arhaice, organizat după legi 
nescrise, altfel spus «obiceiuri ale pământului»”, de bună seamă „un ideal de poet 
abstras care confunda dezideratul cu posibilul”18. 

După Revoluţie, în 1994, civilistul ieşean Eugeniu Safta Romano avea să 
publice în prestigioasa colecţie «Eminesciana» o antologie a textelor eminesciene 
cu conţinut juridic însoţită de un studiu introductiv la sfârşitul căruia va susţine că 
„multe din ideile cu caracter juridic ale lui Eminescu rămân încă viabile”19. Deja 
şase ani mai târziu, profesorul de drept constituţional Ioan Stanomir aprecia însă în 
finalul lucrării sale despre Reacţiune şi conservatorism în gândirea politică a lui 
Eminescu că „tradiţionalismul eminescian, mizând pe trecut şi autohtonie, pare, cel 
puţin în viitorul previzibil, prea puţin viabil din punct de vedere intelectual”20. Deşi 
scrisă de un jurist, această lucrare nu suferea de o contradicţie între titlu şi conţinut 
similară celei înregistrate la C. Jornescu şi C. Petrescu: ideile specific juridice ale 
lui Eminescu sunt complet marginalizate în favoarea celor politice (inclusiv de 
teoria statului). Stigmatizat deja din 1989/1990 de intelectuali români din Occident 
precum Ioan Petru Culianu şi Virgil Nemoianu ca filototalitar şi protolegionar, 
Eminescu avea să fie caracterizat de profesorul Lucian Boia în prima ediţie a 
influentei sale lucrări despre Istorie şi mit în conştiinţa naţională din 1997 ca 
„marele poet naţional, dar şi marele gazetar şi profet naţionalist ... cel puţin 
rezervat, adesea însă chiar ostil, faţă de valorile occidentale”, întrucât „visa la o 
civilizaţie românească pură, neatinsă de înrîuririle străine şi cu atît mai puţin de 
prezenţa efectivă a străinilor”, aşa cum s-ar desprinde din „teoria sa a «păturii 
superpuse»” văzută drept un clişeu „justificat, în măsura în care servea critica 
formelor fără fond ale elitei, chiar la Titu Maiorescu”21.  
                                                 

16 Z. Ornea, Junimea şi junimismul, ed. a II-a, Eminescu, Bucureşti 1978, p. 154, 155–156. 
„Şcoala istorică a dreptului a dominat efectiv decenii de-a rândul universităţile germane şi opinia 
publică, întreţinând cultul pentru spiritul evolutiv şi blamul antirevoluţionar, pentru calea specifică, 
organică a definirii structurilor politico-legislative ale fiecărui popor, împotriva tendinţelor cercurilor 
progresiste care cereau universalizarea (altfel spus transplantarea şi în Germania) a principiilor de 
drept şi organizare social-politică statuate de filosofii francezi ai secolului luminilor”. 

17 P. Georgescu, Statul şi naţiunea în concepţia lui Eminescu, în idem, Cercetări de filosofie 
juridică, Tourouţiu, Bucureşti, 1942, p. 157–180 (158). 

18 Z. Ornea, Junimea şi junimismul, op. cit., p. 544–545, 546, comp. şi p. 552: „Eminescu a 
considerat că România trebuia să rămână în structurile arhaice ale unui stat ţărănesc. O asemenea 
fizionomie decurgea firesc din ordinea naturală a statului organic”.  

19 E. Safta Romano, Studiu introductiv, în M. Eminescu, Există dreptate?, op. cit., p. 5–48 (47).  
20 I. Stanomir, Reacţiune şi conservatorism, Nemira, Bucureşti, 2000, p. 316.  
21 L. Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 50. 
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Toate aceste idei aveau să se regăsească în articolul despre «Poetul naţional» din 
faimosul număr 265/1998 al publicaţiei «Dilema», acolo unde Zigu Ornea, sintetizând 
criticile mai vechi şi mai noi, formula un veritabil program de lectură corectă politic a 
publicisticii eminesciene. „Eminescu a fost, în gândirea sa socio-politică, un paseist, 
respingând cu intransigenţă de nimic ocolită, noile structuri (sau suprastructuri) create 
de liberalismul românesc, cu tot ceea ce presupuneau noile rânduieli burgheze. Ducând 
dincolo de originar teoria maioresciană (junimistă) a formelor fără fond, Eminescu i-a 
adăugat conceptul păturii superpuse (avocaţi, funcţionari, oameni politici, comercianţi), 
judecând cu neclintită asprime noile aşezăminte”, ceea ce împreună cu apelul la 
„argumente xenofobe”, cu discursul „şi mai vehement împotriva exponenţilor 
capitalului străin, a negustorilor şi a meseriaşilor alogeni care primejduiau, credea el, 
breslele autohtonilor” şi „împotriva evreilor, refuzând, în 1878, în articole incendiare, 
posibilitatea împământenirii lor, cum propuneau marile puteri întrunite în Congresul de 
la Berlin” face din articolele sale un „ansamblu de convingeri social-politice ... negreşit 
paseist şi, în consecinţă, retrograd”22. 

Atât consideraţiile lui Eminescu referitoare la pătura superpusă23, cât şi 
pretinsele atitudini xenofobe şi antisemite24 făcuseră deja până la momentul 
respectiv obiectul unor analize aprofundate, asupra cărora nici Zigu Ornea, nici 
numeroşii săi continuatori nu par să se fi oprit vreodată. Proclamând, în schimb, 
infailibilitatea propriului program critic, Ornea îi desprindea în acelaşi timp cu o 
remarcabilă claritate ideologică premisele şi consecinţele. „Aceste adevăruri 
trebuie spuse cu limpezime. Cei care văd în astfel de aprecieri o efectivă blasfemie, 
îmbrăţişând laudativ tot legatul eminescian, sunt în mare eroare”, anume nu numai 
ca aderenţi la „idolatria eminesciană” şi complici la „anularea spiritului critic” în 
spaţiul operei lui Eminescu, ci şi ca promotori volens nolens ai unor ideologii 
politice condamnabile, câtă vreme – astfel deja Eugen Lovinescu şi Ştefan Zeletin 
invocaţi de Ornea – „toate curentele noastre de idei romantic-agrariene 
(sămănătorismul, gândirismul, naeionescianismul, legionarismul) care au 
condamnat procesul ivirii României moderne, de la 1848 încoace, socotind că ea 
trebuie să rămână ca în vechime autohtonistă şi tradiţionalistă, s-au folosit de 
gazetăria lui Eminescu ca de un stindard de mare preţ”. Pronunţată asupra 
scriitorului politic, sentinţa lui Zigu Ornea „nu ştirbeşte geniul poetului, care 
trebuie preţuit, în spirit critic, cum se cuvine”, însă chiar admiţând că Eminescu ar 
fi într-adevăr «poetul naţional» ar românilor, ar fi totuşi necesar, scrie Ornea în 
finalul articolului său, „să ne întrebăm cum de ceilalţi «poeţi naţionali» ai altor 
popoare au fost, toţi, antemergători, revoluţionari şi progresişti (Victor Hugo, 
Byron sau Shelley, Goethe sau Schiller, Dante, Puşkin sau Lermontov, 
Mickiewicz, Petöfi etc) iar Eminescu, totuşi, un paseist conservator. Nu spune asta 
multe despre psihea României profunde?”25 
                                                 

22 Z. Ornea, Poetul naţional, „Dilema” nr. 265 / 1998, p. 10.  
23 A se vedea pe larg I. Bădescu, Sociologia eminesciană, Porto-Franco, Galaţi, 1994, p. 151 şi urm. 
24 A. Oprea, În căutarea lui Eminescu: Gazetarul, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983, p. 137–167. 
25 Toate citatele la Z. Ornea, Poetul naţional, „Dilema” nr. 265 / 1998, p. 10.  
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Precum în cazul oricărei întrebări retorice, mai importante decât răspunsul 
sunt consecinţele lui practice, iar în cazul de faţă ele fuseseră deja desprinse de 
Friedrich Engels într-un text pe care Zigu Ornea îl cunoştea, desigur, foarte bine. 
Realizând o „împărţire a naţiunilor” în naţiunile care „au fost purtătoare ale 
progresului, au avut o influenţă activă asupra istoriei şi şi-au păstrat şi azi 
viabilitatea”, precum germanii, polonezii şi maghiarii, pe de o parte, şi naţiunile 
„contrarevoluţionare .. sortite să piară într-un viitor apropiat în furtuna revoluţiei 
mondiale”, pe de altă parte, Engels nu lăsa nici o îndoială asupra destinului 
României profunde avute în vedere şi de Ornea: faptul că „în războiul mondial care 
se apropie vor dispărea de pe suprafaţa pămîntului nu numai clasele reacţionare şi 
dinastiile, dar şi întregi popoare reacţionare ... va însemna şi el un progres”26. 
Acelaşi tip de împărţire în «forţe revoluţionare» şi «forţe reacţionare» îl 
determinase şi pe Eugen Lovinescu să susţină în cazul lui Eminescu văzut ca 
reprezentant al unui „tradiţionalism reacţionar” necesitatea izolării operei poetului 
de cea a sociologului – „pe cât talentul lui poetic a lărgit orizonturile creaţiunii 
artistice, pe atât concepţiile lui sociologice, înguste şi fanatice, au încercat inutil să 
stăvilească mersul revoluţionar al civilizaţiei române”27 – în condiţiile în care 
progresul revoluţionar este înţeles întru totul în termenii şi spiritul lui Engels: ca 
forţă revoluţionară opusă reacţiunii, pentru Lovinescu şi în mod cu totul 
consecvent, „bolşevismul reprezintă ... cel puţin teoretic, un principiu de viitor, 
dacă nu chiar de progres”28.  

Continuitatea condamnării lui Eminescu ca gânditor social-politic de pe 
aceleaşi poziţii ideologice înainte şi după 1989 este vizibilă nu doar la Zigu Ornea, 
ci şi la autori mai recenţi, care construiesc pe aceste coordonate o istorie a idelor 
politice româneşti în care gândirea politică a lui Eminescu este situată printre 
                                                 

26 F. Engels, Lupta din Ungaria (1849), în Marx-Engels, Opere, vol. 6, Ed. Politică, Bucureşti, 
1959, p. 181–198, 184–185. 198. În mod explicit, românii şi saşii din Transilvania sunt menţionaţi de 
Engels ca cele două naţiuni alăturate slavilor de sud („reprezentanţii contrarevoluţiei” prin excelenţă), 
naţiuni care, scrie Engels, „ajunseseră de multă vreme într-o stare de decădere şi erau lipsite de orice 
capacitate de acţiune istorică” (p. 190–191). Românii se înscriu şi ei, prin urmare, printre acele „frânturi 
de popoare” precum bretonii din Franţa şi bascii din Spania, care, după Engels, „devin ... cele mai 
fanatice exponente ale contrarevoluţiei şi rămân astfel pînă la totala lor nimicire sau pînă la pierderea 
totală a particularităţilor lor naţionale, aşa cum în general întreaga lor existenţă este şi ea un protest 
împotriva marii revoluţii a istoriei” (p. 189).  

27 E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, vol. II, op. cit., p. 127–153 (153). 
28 Ibidem, vol. III, op. cit., p. 68. „Cu totul altfel e cazul fascismului”, care „nu numai că nu e o 

anti-cipaţie, dar reprezintă chiar o involuţie socială” (p. 69), crede Lovinescu în continuare, fiind apreciat 
corespunzător de Zigu Ornea, pentru care „cu materialismul istoric (ne referim, fireşte, la cel autentic) 
Lovinescu avea în comun tocmai dezavuarea orientărilor sociologice romantice, tradiţionaliste şi, 
repetăm, afirmarea caracterului necesar al intrării ţării noastre în faza sa modernă, ... subliniind 
superioritatea regimului politic al proletariatului în comparaţie cu reacţionarismul fascist” (Z. Ornea, 
Studiu introductiv, în E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, 
p. 37, 38–39), comp. şi V. Tismăneanu, în Marele şoc din finalul unui secol scurt: Ion Iliescu în dialog 
cu Vladimir Tismăneanu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2004, p. 158: „Din comunism se putea naşte 
măcar o iluzie de umanism – şi exista, probabil, în tradiţia comunistă, probabil în marxism, în 
antropologia filosofică marxistă, o tradiţie umanistă, pe care, însă, fascismul o respingea total”. 
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reperele doctrinelor asociate cu fascismul. Astfel, profesorul de ştiinţe politice 
Vladimir Tismăneanu, care îşi afirmă „răspicat şi cu mândrie lovinescianismul”29, 
asociind „ideologia gânditorilor conservator-populişti, precum poetul romantic din 
secolul al XIX-lea, Mihai Eminescu, şi filosoful interbelic, Nae Ionescu” cu 
„etnocentrismul nostalgic şi naţionalismul liturgic”30, aşadar cu o „naţiune definită 
în termeni mistici”31. De aici şi până la asocierea lui Eminescu cu „un mistic suflet 
sau spirit al poporului (Volksgeist) în sens savignian”, criticabil tocmai întrucât „se 
ştie de ce tendinţele şcoalei istorice erau pentru Karl Marx conservatoare sau 
reacţionare, iar în istoria modernă a Sud-Estului Europei istoricismul lui Savigny şi 
doctrina Volksgeist-ului ... au fost folosite în mod eteroclit, cu cele mai variate şi 
greu de precizat accente teoretice sau practice”32, nu mai era decât un pas. Acest 
pas este făcut de profesorul Ioan Stanomir, potrivit căruia în Germania secolului al 
XIX-lea „afirmarea «Şcolii istorice» a lui Savigny ... se conjugă cu credinţa în 
„vitalitatea unui trecut naţional recitit cultural”, romantismul politic avansând „în 
locul unei guvernări determinate raţional ... alternativa unei exploatări a fondului 
juridic autohton ... valorizat ca o expresie a Volksgeist-ului” şi apărând astfel ca o 
linie care transformă „pulsiunea regresivă în alternativă societală” şi de care 
„gândirea lui Eminescu sau Iorga nu va fi departe”33. 

Există în acest context unele formulări care lasă deschisă posibilitatea ca 
imaginea lui Savigny adept al unei guvernări mistic-iraţionale într-un stat întemeiat 
pe dreptul consuetudinar medieval să nu fi fost asociată cu întregul curent al 
romantismului german, ci numai cu expresia sa târzie, avându-l ca principal exponent 
pe Adam Müller, iar asupra faptului că o asemenea imagine nu poate fi altceva decât 
caricatura grotescă a unui savant considerat până astăzi întemeietorul ştiinţei juridice 
moderne (un indiciu puternic constituindu-l şi texte ale lui Savigny din care rezultă 
totala şi profunda lipsă de consideraţie pentru Adam Müller) nu este nevoie să mai 
insistem aici34. Însă naraţiunea propusă pentru continuarea traseului «romantismului 
politic» în interbelicul românesc, conduce mai degrabă la teza unei condamnări a 
                                                 

29 V. Tismăneanu, Teze şi antiteze la Washington, Curtea Veche, Bucureşti, 2017, p. 38. 
30 V. Tismăneanu, Fantasmele salvării. Democraţie, naţionalism şi mit în Europa postcomunistă, 

Polirom, Iaşi, 1999, p. 103–104. 
31 Ibidem, p. 128. 
32 V. Al. Georgescu, Momente principale ale dezvoltării dreptului românesc de la începuturi 

până la constituirea statului naţional român, „Revista de istorie” 29 (1976), p. 1791–1806 (1801). 
33 I. Stanomir, Spiritul conservator: de la Barbu Catargiu la Nicolae Iorga, Curtea Veche, 

Bucureşti, 2008, p. 25–28. – Comp. însă recent despre scrierea lui Savigny ca „the most articulate 
analysis of the future of Europe’s past” (444) şi „nuanced appeal for evolution, not revolution” (445) 
A. Caiani, Re-inventing the Ancien Régime in Post-Napoleonic Era, European History Quarterly 47 
(2017), p. 437–460. 

34 A se vedea pe larg T. Avrigeanu, Spiritul poporului şi poporul spiritului în drept. Romantism şi 
ro-manitate în receptarea Şcolii Istorice a Dreptului în România, în M. Nicolae et al (ed.), In honorem 
Valeriu Stoica. Drepturi, libertăţi şi puteri la începutul mileniului al III-lea, Universul Juridic, Bucureşti, 
2018, p. 277–299.  
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romantismului german in toto35, fără a mai diferenţia între Heidelberg, Jena sau 
Berlin: după ce „semănănătorismul lui Iorga şi A. C. Popovici revitalizează 
romantismul politic deja prezent la Eminescu”, perioada interbelică reprezintă faza 
istorică în care „de la la Nichifor Crainic la Nae Ionescu, trecând prin Pamfil Şeicaru 
şi Radu Dragnea, reacţionarii locali ... asemenea slavofililor ruşi, ... reinventează 
tradiţia, utilizând cărămizile intelectuale ale Occidentului” pentru construirea unui 
proiect antioccidental, altfel spus, în termenii construcţiei occidentalismului de către 
Ian Buruma şi Avishai Margalit, la care profesorul Stanomir trimite explicit, 
„ostilitatea faţă de Vestul liberal şi individualist” este hrănită de „ura de sine a 
Occidentului însuşi”, fiind fondată pe „gramatica şi vocabularul furnizate de 
inamicul diabolizat”: promovând „lichidarea romantismului paşoptist” prin care Nae 
Ionescu înţelege „stat artificial, constituţie artificială, ordine artificială”, acesta din 
urmă devine în lectura profesorului Stanomir „maestrul infernal al unei întregi 
generaţii”36 tocmai deoarece dezvoltă până la ultimele consecinţe romantismul politic 
eminescian. 

Urmând trimiterea profesorului Stanomir la Buruma şi Margalit, vom regăsi, 
nu numai teza potrivit căreia „slavofilia rusă îşi avea originile în romantismul 
german”, ci şi culpabilizarea globală a acestuia din acestuia din urmă ca fenomen 
cultural: pentru slavofili, ca şi pentru romanticii germani, „când vine vorba de 
gândire, «organic» este un cuvânt bun, iar «mecanic», un cuvânt rău. Mintea 
organică îi permite individului să fie una cu sine însuşi, una cu ceilalţi şi una cu 
natura sau cu Dumnezeu”37. Într-adevăr, nimeni nu va putea contesta faptul că 
Eminescu şi Savigny se situează de partea unei organicităţi a cărei ultimă 
consecinţă este dată de afirmarea unui „Deus in nobis”38, aşa cum ambii se pot 
regăsi în concepţia lui Friedrich Wilhelm Schelling despre univers ca „organism 
viu, care-şi urmăreşte scopurile”, văzută de Buruma şi Margalit ca „răsturnare a 
conceptului lui Isaac Newton asupra naturii ca mecanism mânat nu de scopuri, ci 
de forţe şi cauze”, opoziţie a cărei manifestare pe planul conceperii societăţii relevă 
acele „implicaţii politice şi sociale intense” ale romantismului german care îi 
conferă acestuia caracterul specific pe plan european: „Ideea lui Schelling era o 
metodă de a desfiinţa gândirea înclinată spre calcule a Occidentului şi prezenta 
                                                 

35 Comp. deja Şt. Zeletin, Romantismul german şi cultura critică română (1929), în idem, 
Neoliberalismul, ed. a III-a, Scripta, Bucureşti, 1992, p. 57–72 şi apoi Z. Ornea, Sămănătorismul, Ed. 
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998, p. 109–160, în special 126–134. 

36 I. Stanomir, La Centenar: Recitind secolul României Mari, Humanitas, Bucureşti, 2018, p. 
57, 61. – Despre Lichidarea romantismului 48-ist ca proiect al lui Nae Ionescu, Vasile Marin şi 
Mircea Eliade comp. Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Ed. Fundaţiei Culturale 
Române, Bucureşti, 1995, p. 27–33. 

37 I. Buruma / A. Margalit, Occidentalismul. Războiul împotrva Occidentului, trad. A. 
Bărbulescu, Humanitas, Bucureşti, 2016, p. 93, 96.  

38 A se vedea pe de o parte S. Paleologu-Matta, Eminescu şi abisul ontologic, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1994, p. 21; H. Kiefner, Deus in nobis - «Objektiver Idealismus» bei Savigny, ZRG RA 
112 (1995), p. 428–460. 
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societatea ca pe un organism viu, ale cărui acţiuni erau determinate de scopuri 
comune. Era antiteza noţiunii liberale de societate compusă din indivizi legaţi 
printr-un contract”39.  

În mod incontestabil, Savigny şi Eminescu au respins cu hotărâre această 
concepţie40, alături de mulţi alţi gânditori din ultimele două secole şi jumătate şi 
despre care, ca şi în cazul celor aparţinând despre marele curent al romantismului 
german, nu s-ar putea spune că ar fi exprimat «ura de sine a Occidentului». Mult 
mai degrabă poate fi considerat în aceşti termeni ceea ce profesorul Tismăneanu 
înţelege prin „Sturm und Drang-ul romantismului leninist”41, aşadar opţiunea 
autodefinită în epocă prin  „vizionarismul lucid şi acţiunea ştiinţific exactă asupra 
realităţii” în opoziţie cu „viziunile romanticilor” germani care, aşa cum se arată 
mai departe într-o broşură destinată activiştilor politici comunişti din anii 1980, „se 
sprijineau cel mai adesea – sub raport filosofic – pe utopii, plăsmuiri fantaste, care 
se destrămau în confruntarea cu asprimile vieţii, precum visele a căror deşertăciune 
umbresc, vai, dimineţile treziei oamenilor”42. Ceea ce uneşte însă «vizionarismul 
lucid» al activistului comunist şi „luciditatea vizionară”43 echivalată de profesorul 
Stanomir cu „luciditatea liberală”44 este tocmai această incompatibilitate radicală 
cu viziunea despre lume căreia i se datorează „importanţa visului şi a 
inconştientului în literatura romantică” şi care se explică prin aceea că sentimentul 
unităţii iniţiale între spirit şi natură pierdut de lumea modernă „poate fi însă 
recâştigat, sugerează sistemul analogic schellingian, prin magie sau vis, prin 
cufundarea în inconştient, în trecut, în noaptea conştiinţei”45.  

Opusă dezvrăjirii lumii (Entzauberung der Welt) inaugurată de modernitatea 
raţionalistă şi înţeleasă împreună cu Max Weber drept „credinţa că am putea afla 
oricând – cu condiţia să vrem – că, în principiu nu există forţe care să joace un rol 
important în viaţa noastră; dimpotrivă, toate lucrurile, în principiu, pot fi stăpânite 
prin calcul”46, ideea centrală a romantismului german formulată de Novalis constă 
în „a vedea un sens mai înalt în ceea ce este socotit îndeobşte comun, o aură de 
mister în ceea ce este obişnuit, demnitatea necunoscutului în ceea ce se cunoaşte şi 
o aparenţă de infinit în ceea ce este finit”47 şi tocmai în lumina acestei idei trebuie 
                                                 

39 I. Buruma / A. Margalit, Occidentalismul, op. cit., p. 107. 
40 A se vedea pentru corespondenţa între Savigny şi Eminescu în acest punct P. Georgescu, 

Statul şi naţiunea în concepţia lui Eminescu, op. cit., p. 138–139. 
41 V. Tismăneanu, Mizeria utopiei. Criza ideologiei marxiste în Europa Răsăriteană, Polirom, 

Iaşi, 1997, p. 155.  
42 Pop Simion, Romantismul revoluţionar – o perpetuă tinereţe de spirit, în Romantismul 

revoluţionar al tineretului, Ed. Politică, Bucureşti, 1984, p. 30–34 (30, 32: evidenţierea în original).  
43 I. Stanomir, Mihail Fărcăşanu sau încercarea istoriei, Revista «22», 24.02.2009. 
44 I. Stanomir, Mihai Fărcăşanu: individ, comunitate, totalitarism, în idem, Apărarea 

libertăţii 1938–1947, Curtea Veche, Bucureşti, p. 129–156 (130). 
45 Vera Călin, Romantismul, Ed. Univers, Bucureşti, 1970, p. 24. 
46 M. Weber, Omul de ştiinţă şi omul politic, trad. I. Alexandrescu, Humanitas, Bucureşti, 

2011, p. 51. 
47 Novalis apud R. Safranski, Romantik: Eine deutsche Affäre, C. Hanser, München, 2007, p. 31. 
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înţeleasă şi natura romantică a concepţiei Şcolii Istorice a Dreptului48. În acord cu 
această idee, se poate afirma că specificul romantic în concepţia lui Savigny despre 
drept constă în explicarea «spiritului poporului» ca o concretizare a „spiritului 
universal al umanităţii (allgemeiner Menschengeist) care lucrează în fiecare popor, 
revelându-se astfel în mod individual”49 prin concretizarea în cadrul istoriei a 
principiilor juridice universale de inspiraţie divină. Departe, aşadar, de orice ar 
sugera vreo legătură cu procesul istoric desfăşurat un secol mai târziu, constând în 
„afirmarea în întreaga Europă Centrală şi de Est a mişcărilor etnocentrice populiste, 
având rădăcini în sentimentele romantice profund antioccidentale şi 
antiintelectuale”50, concepţia despre omenirea care „nu există decât în părţile ei 
componente, în naţiuni” (IX, 455) pe care o regăsim la Eminescu este exprimată de 
Savigny în acest pasaj având în fundal viziunea pe care Justinian o afirmă în 
prefaţa la Corpus iuris civilis despre drept ca „lucrare a Trinităţii asupra omului 
înţeles ca fiinţă liberă” şi de a cărui libertate ţine configurarea imanentă a unui 
sistem juridic demn de originile sale supranaturale51. 

Impactul istoric al acestei concepţii a fost epocal, graţie influenţei 
covârşitoare a lui Savigny putându-se afirma şi în zilele noastre că „ştiinţa juridică 
germană este un proiect profund romantic, care se întemeiază de la fondarea ei 
modernă în jurul anului 1800 pe două reprezentări fundamentale, anume dreptul ca 
ştiinţă şi ştiinţa dreptului ca proiect de viitor”52. Aşa cum vom încerca să arătăm în 
ultima secţiune, înţelegerea romantică a ştiinţei juridice ca mijloc de regăsire 
                                                 

48 G. Dilcher, Bürgerliche Wissenschaft zwischen Romantik, Realismus und Rationalisierung, 
în idem, Die Germanisten und die Historische Rechtsschule, Klostermann, Frankfurt a. M., 2017,  
p. 1–88 (16). 

49 Savigny, System des heutigen römischen Rechts, vol. 1, Veit, Berlin 1840, p. 21. – În acest sens 
specific savignian credem că pot fi înţelese consideraţiile lui Eminescu din scrisoarea către Titu 
Maiorescu privind „eliminarea teoretică a oricărei îndreptăţiri la importul necritic de instituţii străine, 
care nu sunt altceva decât organizări speciale ale societăţii omeneşti în lupta pentru existenţă şi care pot 
fi, deci – în principiile lor generale –, receptate, dar a căror cazuistică trebuie să rezulte empiric din 
relaţiile dintre popor şi ţară” (traducerea românească a originalului german eminescian preluată de la  
I. Gregori, „Şi popoarele dorm ...”. Eminescu şi etnopsihologia, în idem, Ştim noi cine a fost Eminescu? 
Fapte, enigme, ipoteze, Ed. Art, Bucureşt8i, 2009, p. 102–117 (106–107). Chiar dacă Eminescu leagă 
această perspectivă teoretică de metafizica schopenhaueriană, ideea nu este prin aceasta mai puţin 
savigniană, regăsindu-se şi la A. D. Xenopol, Reforma aşezămintelor noastre, în E. Lovinescu (ed.), 
Antologia ideologiei Junimea, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1942, p. 205–227 (208): „nu introducerea 
principiilor celor mari de viaţă a timpurilor moderne este cauza mai adâncă a turburărilor vieţii noastre 
publice, ci împrumutarea formelor şi legilor speciale sub care acele principii căutau a fi realizate la 
popoare străine”. 

50 V. Tismăneanu, Spectrele Europei Centrale, Polirom, Iaşi, 2001, p. 188. 
51 O. Behrends, Savignys Geistigkeit und der Geist der justinianischen Kodifikation. 

Fortdauernde Wirkung trotz gravierender neuzeitlicher, nationalistischer und idealistischer 
Missdeutungen, în S. Meder / C.-E. Mecke, Savigny global 1814-2014, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 2016, p. 26–30 (73).  

52 C. Schönberger, «The German Approach»: Die deutsche Staatsrechtslehre im 
Wissenschaftsvergleich, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, p. 2. 
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conştientă a dreptului natural ca parte a spiritului unui popor explică propensiunea 
romanticilor Eminescu şi Savigny spre dreptul roman53 – „Gajus şi Justinian, 
Institute şi Pandecte” (XII, 83) – în dezacord profund nu numai cu slavofilii ruşi54, 
ci şi cu o bună parte din proprii lor discipoli: întreaga facţiune «germanistă» a 
Şcolii Istorice, în cazul lui Savigny, mari gânditori precum Nicolae Iorga şi 
Constantin Noica, în cazul lui Eminescu55. Liantul care îi aduce împreună pe 
Eminescu şi Savigny este reprezentat de temele romantice ale creşterii vegetale, 
somnului şi visului, iar gânditorul care reprezintă puntea de legătură între cei doi 
este Friedrich Hölderlin, după cum se va vedea în secţiunea care urmează. 

 
II. 
Aflat din toamna anului 1869 pentru studii la Viena şi înscris în semestrul de 

iarnă 1871/1872 ca auditor extraordinar la Facultatea de Drept56, Eminescu audiază, 
printre altele, cursul de Instituţii şi istorie a dreptului roman predat de Rudolf Jhering 
(1818–1892) – devenit Rudolf von Jhering prin înobilarea conferită de împăratul 
Franz Josef în 1872 ca semn de preţuire şi dar de rămas bun la încheierea carierei 
sale vieneze57 – şi cursurile de filosofie a dreptului, economie naţională şi doctrină 
administrativă ale lui Lorenz von Stein (1815-1890), „important continuator al lui 
Hegel”58 situat „la jumătatea distanţei de la Hegel la Marx”59  şi fondator al unei „noi 
epoci în ştiinţa dreptului” înţeleasă ca gesellschaftliche Rechtswissenschaft60, aşadar 
ca ştiinţă configurată pornind de la legile obiective ale dinamicii sociale61. Pentru 
                                                 

53 J. Q. Whitman, The Legacy of Roman Law in the German Romantic Era, Princeton 
University Press, 1957. 

54 M. Avenarius, Fremde Traditionen des römischen Rechts. Einfluß, Wahrnehmung und 
Argument des‚ rimskoe pravo‘ im russischen Zarenreich des 19. Jahrhunderts, Wallstein, Göttingen, 
2014, p. 298–302 (299).  

55 C. Noica, Jurnal filosofic (1944), Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 39; pentru Iorga a se vedea 
pe larg V.-Al. Georgescu, Unele probleme istorice ale dreptului roman în gândirea lui Nicolae Iorga, 
Studii Clasice 8 (1966), p. 297–305. 

56 A se vedea G. Călinescu, Viaţa lui M.ihai Eminescu, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 
1966, p. 123–124; G. Munteanu, Hyperion I. Viaţa lui Eminescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, p. 
81–82; D. Vatamaniuc, Eminescu, Manuscrisele, Ed. Minerva, Bucureşti, 1980, p. 22–23; Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, Eminescu: viaţă, operă, cultură, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1989, p. 45–46. 

  57 A se vedea pe larg despre împrejurările chemării lui Jhering de la Giessen la Viena, cei 
patru ani de profesorat (1868–1872) şi motivele plecării la Göttingen H. Hofmeister, Jhering in Wien, 
în G. Luf / W. Ogris (Hrsg.), Der Kampf ums Recht. Forschungsband aus Anlass des 100. Todestages 
von Rudolf von Jhering, Duncker & Humblot, Berlin, 1995, p. 9–30 (28–29).  

58 C. Schmitt, Die Stellung Lorenz von Steins in der Geschichte des 19. Jahrhunderts (1940) în id., 
Staat, Grossraum, Nomos, hrsg. von G. Maschke, Duncker & Humblot, Berlin, 1995, p. 156–165 (156).  

59 F. Ronneberger, Lorenz von Stein. Zur 150. Wiederkehr seines Geburtstages am 15.11.1965, 
Der Staat 4 (1965), p. 395–396; a se vedea şi R. Stintzing / E. Landsberg, Geschichte der deutschen 
Rechtswissenschaft III/2, Berlin, 1910, p. 718–727. 

60 B. Rüthers / C. Fischer / A. Birk, Rechtstheorie, C. H. Beck, München, 2014, p. 324. 
61 E.-W. Böckenförde, Lorenz von Stein als Theoretiker der Bewegung von Staat und 

Gesellschaft, în Alteuropa und die moderne Gesellschaft. Festschrift für Otto Brunner, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 1963, p. 248–277 (255–256). 
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prelegerea de deschidere a cursului, Jhering alesese tema înţelegerii jurisprudenţei ca 
ştiinţă, cu referire directă la vestita prelegere din 1847 în care magistratul berlinez 
Julius Hermann von Kirchmann (1802–1884) – cunoscut de Eminescu cel puţin ca 
îngrijitor al ediţiei Criticii raţiunii pure pe care poetul o folosise la traducerea lui 
Kant în româneşte62 – punea la îndoială valoarea unei jurisprudenţe astfel înţelese în 
condiţiile ascensiunii pozitivismului legalist ca paradigmă dominantă a gândirii 
juridice („trei cuvinte corective ale legiuitorului şi întregi biblioteci devin 
maculatură”63), declarând şi el pozitivimul legalist „duşman de moarte al 
jurisprudenţei”64.  

Insistenţa lui Jhering asupra caracterului ştiinţific al dreptului şi considerarea 
judecătorilor ca primi garanţi în acest sens65 pot explica de ce Eminescu în anul 
1881, după mai bine de un deceniu, sublinia acelaşi caracter: în lumea modernă 
„dreptul nu mai e un obicei, ci ştiinţă, şi o ştiinţă foarte complicată” (XII, 327), iar 
în cazul special al României şi „o ştiinţă străină, care trebuie învăţată de la străini” 
(XII, 83). Cu ideile specifice lui Jhering expunerile lui Eminescu din cadrul acestor 
articole au prea puţine în comun, prezentând în schimb similitudini izbitoare cu 
ideile formulate de Savigny în 1814. Nici Jhering, nici Stein nu pot fi consideraţi 
promotori ai acestor idei: dacă pentru Jhering explicaţiile date de Savigny istoriei şi 
actualităţii dreptului roman sufereau de defectul fundamental al romantismului66, 
Stein îi reproşa lui Savigny, dimpotrivă, tocmai aşezarea ştiinţei juridice germane 
pe fundamentele dreptul roman, străine deopotrivă de realităţile secolului al XIX-lea 
şi de tradiţiile juridice ale germanilor67. Faptul că Eminescu a luat în serios ideile 
lui Stein o demonstrează fragmentul despre «Teoria generală a dreptului» 
[Allgemeine Recht(s)lehre] (XV 521) din manuscrisul german 2257, fragment pe 
care Dimitrie Vatamaniuc îl leagă, credem, pe bună dreptate de prelegerile 
juristului german68, precum şi traducerea parţială a acestui conţinut de către 
Eminescu însuşi în cadrul manuscrisului românesc 2286 [În privinţa definiţiunii 
absolute a dreptului], traducere realizată în perioada studiilor de la Berlin, în care 
                                                 

62 Cf. Al. Oprea, Biografia intelectuală a lui M. Eminescu, în M. Eminescu, Opere XIV, Ed. 
Academiei RSR, Bucureşti, 1983, p. 26.  

63 J. H. v. Kirchmann, Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft (1847), ed. H. Klenner, 
Hauke, Freiburg, 1990, p. 23.  

64 Jhering, Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft?, hrsg. v. O. Behrends, 2. Aufl., Wallstein, Göttingen, 
2009, p. 52. – Pentru ideile expuse aici de Jhering a se vedea pe lângă studiul din cuprinsul acestui volum şi O. 
Behrends, Anche la giurisprudenza è una scienza? La riscoperta della prolusione viennese tenuta da Jhering, 
venerdi 16 ottobre 1868, în id., Scritti italiani, Jovene, Napoli, 2009, p. 183–191. 

65 Jhering, Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft?, op. cit., p. 85. 
66 K. Luig, Rudolf von Jhering und die historische Rechtsschule, în F. Kervégan (Hg.): Recht 

zwischen Natur und Geschichte. Le droit entre nature et histoire, Klostermann, Frankfurt a. M., 1997, 
p. 281–303. 

67 K. Takii, Savignynähe und Savignykritik – Entstehung und Tragweite der Staatswissenschaft 
Lorenz von Steins, în S. Koslowski (Hrsg.), Lorenz von Stein und der Sozialstaat, Nomos, Baden-
Baden, 2014, p. 42–62. 

68 D. Vatamaniuc, Eminescu, Manuscrisele, op. cit., p. 24. 
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Marin Bucur, editorul fragmentului, vedea „singura dată când Eminescu se 
pronunţă, direct sau indirect, dar în orice caz subscrie la poziţia profesorului său, în 
favoarea filosofiei dreptului a lui Hegel”69. Dacă această teză trebuie privită cu 
maximă prudenţă70, iar pentru identificarea exactă a raporturilor dintre Eminescu şi 
Stein nu dispunem încă de elemente suficiente, influenţa lui Jhering asupra 
tânărului său student de la Viena poate fi documentată suficient cât pentru a putea 
face posibilă formularea unei ipoteze plauzibile privind ajungerea lui Eminescu la 
concepţia lui Savigny şi astfel la izvoarele înseşi ale Şcolii Istorice a Dreptului. 

Faptul că Eminescu nu se limitase la audierea prelegerilor lui Jhering, ci 
cunoştea principala sa operă despre Spiritul dreptului roman în diferitele etape ale 
evoluţiei sale poate fi considerat mai presus de orice îndoială: este greu să nu 
observăm, de exemplu, că atunci când, de exemplu, poetul se opune în Icoane 
vechi şi icoane nouă importului de „legi franţuzeşti”, argumentând de pe poziţiile 
organicităţii dreptului că „precum sunt deosebite soiuri de constituţii, tot astfel 
lecuirea se face într-alt fel, şi pe când Stan se însănătoşează de o buruiană, Bran se 
îmbolnăveşte de dânsa şi mai rău” (X, 22),  el face acest lucru - chiar fără o 
menţiune expresă – opunându-se tezei lui Jhering, potrivit căreia „receptarea unei 
instituții juridice străine nu ţine de naționalitate, ci de utilitate și nevoie, căci 
nimeni nu aduce de departe un lucru pe care îl are şi acasă la fel sau chiar într-o 
variantă mai bună, însă numai un nebun (ein Narr) ar refuza chinina numai pentru 
că nu a crescut în propria lui grădină”71. În aceeaşi operă, tot Jhering scria însă 
despre concepţia lui Savigny despre formarea dreptului din «spiritul poporului» că 
                                                 

69 M. Bucur, De la Justinian la Hegel, Caietele Mihai Eminescu VI (1985), p. 13–14, studiu care 
urmează nemijlocit manuscrisului eminescian citat în text. – Nu credem însă că poate fi susţinută teza 
potrivit căreia fragmentul [În privinţa definiţiunii absolute a dreptului] din manuscrisul 2286 ar putea fi 
considerat numai un „conspect de curs universitar, în perioada berlineză, de drept roman”, perioadă în care 
„poetul a frecventat cursul Instituţiile şi istoria şi antichităţile dreptului roman ţinut de profesorul Dernberg 
(sic!) în semestrul de iarnă 1873/1874” (cu greu i s-ar putea atribui marelui pandectist Heinrich Dernburg 
ireverenţele la adresa dreptului roman din Mss. 2257), însă dacă Marin Bucur identifica în formularea lui 
Eminescu «Natura este lângă olaltă a celor ce sunt (esistente). Istoria este după o laltă a lor» locul în care 
„Hegel este prezent în mod absolut în gândirea eminesciană”, remarcând totodată „expresia proprie a rostirii 
filosofice moderne, cu acel joc de sensuri, folosind un potenţial adânc al cuvântului românesc: olaltă”, 
trebuie observat că în textul german corespondent din Mss. 2257 termenilor «lângă o laltă/după o laltă» le 
corespund nebeneinander şi nacheinander, iar întreaga construcţie (Das Nebenein-ander des Seienden, das 
Nacheinander des Gewordenen) se regăseşte expressis verbis în faimoasa lucrare despre metodologia 
istoriei a istoricului hegelian Johann Gustav Droysen (Grundriss der Historik, Veit, Leipzig, 1868, § 1, p. 7), 
ale cărui prelegeri Eminescu le va audia, într-adevăr, la Berlin. 

70 Altfel decât notează Eminescu în ambele manuscrise de mai sus, nu Hegel ci Savigny este 
cel care i-a aplicat dreptului natural raţionalist lovitura de graţie, iar faptul că adevărul trebuie căutat 
în istorie este o teză centrală şi pentru întreaga Şcoală Istorică a Dreptului, relativizând şi mai mult 
ipoteza unei apropieri a poetului român de un Hegel a cărui filosofie a istoriei este radical opusă celei 
profesate de Savigny (a se vedea pe larg W. Schild, Savigny und Hegel, Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez 18–19 (1978–1979), p. 271–320). 

71 Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, vol. 
I, ed. a II-a, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1866, p. 8–9.  
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geneza vechiului drept este „mai degrabă orice altceva decât o confirmare a 
doctrinei Şcolii Istorice despre existenţa şi dezvoltarea dreptului în termenii 
«creşterii naturale» (eher alles andere finden, als eine Bestätigung der Lehre der 
historischen Schule von der »naturwüchsigen« Existenz und Fortbildung des 
Rechts)”72 şi că „teoria despre aşa-numita creştere naturală, i. e. evoluţia 
inconştientă, onirică (traumartig) a dreptului nu a găsit niciodată ecou la energicii 
romani”73. În sfârşit, în prelegerea vieneză de adio despre Lupta pentru drept din 
1872, chiar Jhering avea să reveleze limpede semnificaţia acestor critici: „Şcoala 
Istorică ar putea fi numită tot atât de bine şcoala romantică. Este o idee autentic 
romantică, i. e. care se bazează pe o falsă idealizare a stărilor din trecut, că dreptul 
se formează fără durere, fără chin, în mod inactiv, precum planta câmpului”74. 

Pentru Eminescu, asemenea critici nu puteau constitui decât adevărate 
recomandări involuntare, iar încheierea manuscrisului 2286 poate constitui un 
indiciu important pentru preluarea criticii lui Jhering în acest sens: „Tocmai ca-ntr-o 
plantă e în istorie – cu deosebire e valabil asta în privinţa dreptului”75. Nu mai 
puţin însă, nici cea de-a doua sugestie critică a aceluiaşi Jhering nu putea fi uitată 
de un Eminescu considerat de Eduard Papu pe drept cuvânt „unul dintre cei mai 
mari poeţi ai somnului pe care i-a dat literatura universală”76, şi aceasta cu atât mai 
mult cu cât sosirea lui la Viena se suprapunea cu lucrul la romanul Geniu pustiu 
care, împreună cu Sărmanul Dionis, dau mărturie în mod implicit despre influenţa 
lui Hölderlin, dar nu numai „din cauza excesului de subiectivism”, aşa cum 
observa, în 1933 Victor Morariu: „Hyperion e Hölderlin, precum Dionis şi Toma 
Nour e  Eminescu”77. În contextul de faţă apare deosebit de relevantă corespondenţa 
dintre un fragment al discursului lui Toma Nour din primul capitol al romanului 
eminescian, respectiv acel tablou din poemul hölderlinian Precum în zi de 
sărbătoare, unde aceeaşi „hibernare a naţiunii (Winterschlaf der Nation)” este 
însoţită de „configuraţia aliniată paratactic cer, pământ / plante, popoare”78: 

 
EMINESCU: „Cînd naţiunea e în întuneric, ea doarme-n adîncimile geniului 

şi-a puterilor sale neştiute şi tace – iar cînd Libertatea, civilizaţiunea plutesc 
asupră-i, oamenii superiori se ridică spre a le reflecta în frunţile lor şi a le arunca 
apoi în raze lungi adîncimilor poporului, astfel încât în sânul mărei întregi se face o 
                                                 

72 Idem, vol. II/1, p. 36. 
73 Idem, vol. I, p. 97. 
74 Jhering, Lupta pentru drept, trad. I. Tourouţiu, Presa Bună, Iaşi, 1930, p. 6 (evidenţierea în 

original). 
75 [În privinţa definiţiunii absolute a dreptului] Mss. 2286, Caietele Mihai Eminescu VI (1985), 

p. 5–12 (12). 
76 E. Papu, Poezia lui Eminescu, ed. a II-a, Ed. Junimea, Iaşi, 1979, p. 243.  
77 V. Morariu, Hölderlin şi Eminescu, «Junimea literară» XXII (1933), p. 94–116 (113). 
78 Johann Kreuzer (Hrsg.), Hölderlin-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, J.B. Metzler, Stuttgart 

/ Weimar 2011, p. 356. 
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zi senină, se răsfrânge în adâncul ei cerul. Poeţii, filosofii unei naţiuni [luminate] 
presupun în cântec şi cuget înălţimile cerului şi-l comunică naţiunilor respective”79. 

 
HÖLDERLIN: „Astfel stau ei, în rânduiala vremii bune,  
Acei pe care, un maestru singur nu, ci minunat 
Omniprezentă, i-a crescut în delicate-mbrăţişări, 
Puternică, în frumuseţe-asemeni zeilor, Natura. 
De-aceea, când ea pare adormită, -n pragul anului, 
În cer ori printre plante sau popoare, 
Atât de mult se-ntunecă la chip Poeţii; 
Ei singuri par a fi, dar nencetat în presimţire, 
Căci şi ea presimţind se odihneşte”80. 
 
Aşezate împreună, cele două fragmente unesc motivele criticii lui Jhering la 

adresa lui Savigny – somnul/visul şi plantele – în jurul poeţilor-filosofi, acea elită, 
deloc numeroasă în cadrul unei naţiuni, cu acces privilegiat la cunoaşterea 
nemijlocită a adevărurilor eterne. Mai departe, aşa cum arăta Zoe Dumitrescu 
Buşulenga, din poemul lui Hölderlin Către Natură, Eminescu se va fi familiarizat şi 
cu „ruperea existenţei în două etape distincte: una a visurilor de aur, a vârstei de aur a 
copilăriei ..., alta a maturităţii, aflată sub cârma nemilosului destin în care ... cei 
«aleşi», care au avut norocul de a fi trăit acea vârstă de aur se mulţumesc, dacă pot, 
cu amintirea ei, tânjind după ea sau căutând comparaţii într-o cunoaştere absolută”81. 
În mintea lui Eminescu, aproape totul părea fi pregătit pentru întâlnirea cu Savigny şi 
de aceea, o dată ajunşi în acest punct, putem realiza inspiraţia pe cât de remarcabilă, 
pe atât de neluată în seamă a juriştilor C. Jornescu şi C. Petrescu, cei care înţeleg să 
motiveze afirmaţia potrivit căreia „Eminescu aderă necondiţionat la această linie de 
gândire”82 a lui Savigny prin trimiterea la unul dintre fragmentele din manuscrisul 
românesc 2257 la care C. Noica se oprise pentru a exemplifica importanţa 
manuscriselor eminesciene cu „gândurile lor stranii («Şi popoarele dorm ... »)”83, 
fragment în care epoca istorică a acestui somn al popoarelor este totodată aceea în 
                                                 

79 Eminescu, Geniu pustiu. Proză literară, Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1968, p. 135.   
80 Hölderlin, Precum în zi de sărbătoare, trad. Şt. Aug. Doinaş, în Hölderlin, Imnuri şi ode, 

Ed. Minerva, Bucureşti, 1977, p. 282. 
81 Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eminescu şi romantismul german, ed. D. Irimia, Nicodim 

Caligraful, Mănăstirea Putna, 2009, p. 103.  
82 C. Jornescu / C. Petrescu, Valori etice în opera lui Eminescu, op. cit., p. 24. 
83 C. Noica, Introducere la miracolul eminescian, op. cit., p. 127. – Şi Sorin Antohi, Civitas 

imaginalis, ed. a II-a, Polirom, 1999, p. 117–152 (Utopia lui Eminescu) găseşte în acest fragment 
„câteva sugestii extraordinare”, mai întâi „o ontologie socială fantastică, contaminată de oniric şi 
organic”, iar apoi, în completarea definiţiei date de Cioran utopiei, „tipul de utopie pentru care 
Eminescu era într-adevăr chemat ... „rêve cosmogonique au niveau de l’histoire” (p. 145). Credem 
însă că la Eminescu, în general şi mai ales în acest fragment, nu se poate vorbi despre utopie, fie ea 
„regresivă” (p. 127–131), ori nihilistă în sens cioranian. 
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care „instituţiile cresc ca plantele” (XV, 69)84. Datorită importanţei sale, acest 
fragment trebuie redat în întregime, de la începutul în care somnul şi visele 
popoarelor stau în relaţie directă cu creşterea plantelor, la finalul unde credem că 
Eminescu, deşi menţionează explicit numai ştiinţa în genere, are de fapt în vedere în 
mod special ştiinţa dreptului: 

 
„Chiar dacă omul visează în somnul lui adânc, totuşi nu-şi poate aduce aminte 

de vis. Abia când somnul adânc devine uşor umbrele chipurilor din cel dentâi s-aruncă 
în cel de-al doilea şi nasc visuri de care-ţi poţi aduce aduce aminte – chipuri care sunt 
numai simbolele celor văzute în somnul adânc. Şi popoarele dorm. În începutul 
instinctiv al vieţei lor, ele trăiesc în stat natural asemenea albinelor, îşi creează 
instituţii şi un uz ce ar trebui să le găseasă bune dacă le-ar crea cu conştiinţa, ba care 
sunt din punctul lor de vedere mai raţionale şi mai bine întocmite decât legi şi 
instituţii create prin reflecţiune. Instituţiile cresc ca plantele, totul în ele e cu 
minte, fără ca mintea să fi jucat vreun rol la crearea lor, instinctul sigur al 
naturei le-a creat bune şi oamenii vegetează în acest organism viu fără să-şi dea 
seama, ba fără să le vie-n minte cum că ar putea fi şi altfel. Asta-i o viaţă 
inconştie, e un fel de clar-vedere naivă, asemenea vieţii nocturne şi a pasurilor 
lunatecelor: somnul adânc. Dar când se scriu legile? Când încep a deveni 
controverse, când naivitatea încetează, când uzul începe-a fi privit ca formă 
goală şi nu ca expresia spontană a unui înţeles, a unei trebuinţe. Acest moment 
este somnul uşor, şi momentele de fixare şi visurile acestui somn uşor sunt simbole; 
dar, fiindcă aceste simbole nu sunt adevărul însuşi, ele dau loc la cele mai diferite 
explicări, şi aceste explicări umplu viaţa spirituală a popoarelor. Religie, istorie, 
filosofie, comentarea dreptului vor într-una să descifreze simbolele în care s-a 
aşezat infailibilul spirit al naturei. Natura iese din somnul omogeneităţii, din en kai 
pan, instinctiv, neconştiu – însă sigur şi infailibil în pasurile [lui], într-o stare 
consecutiv mai conştie, mai raţională, însă mai nesigură; o stare, a cărei cele mai 
multe pasuri sunt greşeli. Iese dintr-un somn treaz, care nimereşte toate scopurile sale 
cu mijloacele cele mai simple, vasăzică cele mai raţionale, într-o trezire plină de 
visuri, unde pasul e nesigur şi unde scopurile s-ajung adesea prin cele mai complicate 
şi mai penibile mijloace. S-ar părea că ştiinţa, care caută înţelesul acestor forme, 
cearcă a întoarce oamenii de unde-a plecat – deşi pe o cale foarte lungă. Pe când 
omul, fără s-o ştie, înconjură într-un an soarele, cât i-ar trebui ca să-l înconjure 
                                                 

84 Cel puţin până la importantul studiu al doamnei dr. Ilina Gregori, cercetător romanist la 
Heidelberg, „nici sensul, nici însemnătatea acestui fragment nu au fost încă apreciate în mod adecvat” 
(I. Gregori, „Şi popoarele dorm ...”. op. cit., p. 103). Fără a pune în vreun fel sub semnul întrebării 
interpretarea acestui fragment de către doamna Gregori prin referire la onirologia lui Arthur 
Schopenhauer şi la studiile de psihologia popoarelor Moritz Lazarus şi Nikolaus Steinthal, credem că 
este posibil şi un alt traseu interpretativ care trece, de această dată prin Friedrich Hölderlin, pentru a 
ajunge la Savigny, de unde drumul spre Lazarus şi Steinthal nu ar mai fi prea lung, comp. pentru 
vecinătatea între jurist şi etnopshihologi, Al. Zub, Eminescu. Glose istorico-culturale, Ed. Junimea, 
ed. a II.-a, Iaşi, 2016, p. 56. 
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conştiu şi numai după voinţa sa pas cu pas? Viaţa desigur nu-i va ajunge. Astfel 
pentru problemele ştiinţei nu va ajunge viaţa omenirei şi-a pământului şi desigur că 
cel din urmă om va sta tot înaintea ultimei probleme, fără să aibă răspuns la ea” (XV, 
69, evidenţierile îmi aparţin, T. A.). 

 
Pe cât de remarcabilă intuiţia lui Jornescu şi Petrescu, pe atât de semnificativă, 

totuşi, lipsa unor explicaţii mai ample pentru alegerea acestui fragment, precum şi, 
mai ales, redarea lui incompletă, autorii oprindu-se chiar înaintea frazei care conţine 
referirea la »simbolurile« cu a căror descifrare se ocupă teologia, istoria, filosofia şi 
jurisprudenţa, într-un cuvânt: ştiinţa. Se prea poate însă ca, în cazul în care ar fi avut 
în faţa ochilor capitolul despre formarea dreptului pozitiv din lucrarea lui Savigny 
privind Vocaţia timpului nostru, cei doi jurişti români nu ar fi ezitat să redea întregul 
pasaj, în pofida întinderii lui, aceasta deoarece Savigny împarte la rândul lui existenţa 
popoarelor în etape istorice distincte: „în timpurile noastre [dreptul este fixat în] 
principii comunicate prin scris şi viu grai, presupunând o abstractizare imposibilă în 
acel timp al tinereţii, unde, în schimb, întâlnim pretutindeni acţiuni simbolice prin 
care iau naştere sau se sting raporturile juridice”; invers, la maturitate, „dreptul este 
construit lingvistic, ia o direcţie ştiinţifică, şi precum înainte trăia în conştiinţa 
poporului, acum intră în conştiinţa juriştilor care reprezintă poporul în această 
funcţiune”85. Aşa cum va reieşi din dezvoltările cre urmează, există motive temeinice 
pentru a considera că şi această construcţie a lui Savigny este la rândul ei legată de 
opera poetică a lui Friedrich Hölderlin.  

 
III.  
Printre comunicările prezentate la un mare congres internaţional organizat la 

Florenţa cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui Savigny şi publicate un 
an mai târziu într-un volum bipartit poate fi întâlnit un studiu de 8 pagini al 
istoricului jurist german Hans Kiefner, intitulat «Ceea ce a fost natură, se 
preschimbă în ideal (Ideal wird, was Natur war)»86. Cât de important va fi fost 
acest studiu pentru autor se poate aprecia după împrejurarea că mai târziu, atunci 
                                                 

85 Savigny, Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft,  Mohr Zimmer, 
Heidelberg, 1814, p. 10, 12. – Aşa cum rezultă implicit din notele bibliografice ale lucrării, autorii nu par 
să fi avut experienţa nemijlocită a lecturii textelor lui Savigny sau Jhering, şi nici posibilitatea de a se 
apleca asupra imensei bibliografii germane existentă deja la vremea respectivă pentru Şcoala Istorică a 
Dreptului. Astfel se explică de ce referirile la ştiinţa dreptului în accepţiunea specifică acestei Şcoli 
lipsesc cu desăvârşire, împiedicând astfel de la bun început exegeza unor importante fragmente 
eminesciene precum articolele din ziarul „Timpul” (1881) referitoare la electivitatea magistraturii. 
Recunoscând pe deplin strădania autorilor de a da şi în materie juridică „un Eminescu cu toate 
implicaţiile lui istorice şi toate semnificaţiile lui posibile”, se poate spune, de aceea, împreună cu 
Constantin Noica, Introducere la miracolul eminescian, Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 48, că de un 
asemenea proiect ei „nu se pot ocupa fără cultură germană, şi, din păcate, n-o au”. Traducerea în limba 
franceză a lucrării lui Savigny, singura care le-ar fi fost accesibilă autorilor judecând după aceeaşi 
bibliografie, a apărut abia în anul 2006.  

86 H. Kiefner, Ideal wird, was Natur war, Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero 
Giuridico moderno 9 (1980), p. 515–522 = idem, Ideal wird, was Natur war. Abhandlungen zur 
Privatrechtsgeschichte des späten 18. und des 19. Jahrhunderts, Keip, Goldbach, 1997, p. 137–145. 
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când avea să-şi adune cele mai importante studii publicate de-a lungul întregii sale 
cariere într-un volum de aproape 800 de pagini, acest volum va purta acelaşi titlu – 
el însuşi o formulă utilizată de Friedrich Hölderlin în următorul pasaj dintr-un 
discurs al lui Hyperion în romanul cu acelaşi nume: 

 
„Ca o plantă fericită şi-au început oamenii existenţa, apoi s-au dezvoltat şi au 

crescut, până ce s-au maturizat; de atunci au fermentat fără încetare, înlăuntru şi în 
afară, până când stirpea omenească, în continuă descompunere, a devenit un adevărat 
haos, încât toţi cei care mai sunt încă în stare să simtă şi să vadă sunt cuprinşi de 
ameţeală; dar frumuseţea se refugiază din viaţa oamenilor în spirit, ceea ce a fost 
Natură se preschimbă în Ideal, şi chiar dacă spre rădăcină copacul e uscat şi ros de 
vreme, tot se iveşte din el un lăstar proaspăt şi înverzeşte în razele soarelui, ca tulpina 
în zilele tinereţii ei; ceea ce cândva era Natură e acum Ideal. În acest Ideal, în această 
divinitate întinerită, se recunosc cei puţini, şi sunt unul, pentru că un singur Ideal este 
în ei, şi de la aceştia, de la ei începe a doua vârstă a omenirii”87. 

 
Studiul lui Kiefner pornea de la o descoperire arhivistică. Într-un convolut cu 

eticheta «Politică [şi] noi legislaţii» unde Savigny adunase materialele de lucru 
pentru redactarea scrierii despre Vocaţia timpului nostru pentru legiferare şi ştiinţa 
dreptului a fost găsită o filă pe care marele jurist german transcrisese manu propria 
acest pasaj, adăugând de la sine numai indicaţia bibliografică. Date fiind pe de o 
parte stilul de lucru riguros planificat al lui Savigny, care nu obişnuia să adune în 
asemenea convolute decât «notanda et adhibenda in opere proxime scribendo», şi 
pe de altă parte faptul că în cuprinsul scrierii nu se regăseşte nici o trimitere la acest 
fragmentul din Hyperion, era necesară identificarea modului în care ideile lui 
Hölderlin se regăsesc totuşi în această scriere, iar rezultatul avea să se dovedească 
cum nu se poate mai fascinant: Savigny întâlnise la Hölderlin „clarificarea, de 
eminentă importanţă pentru el ca promotor al dreptului roman, a raportului dinre 
dreptul înţeles în „tinereţea popoarelor” ca parte a «credinţei poporului» («drept 
natural») şi dreptul care, «o dată cu progresul culturii», devine obiect al reflecţiei 
unor specialişti puţini la număr («drept savant»)”88. 

Corespondenţele dintre fragmentul lui Hölderlin şi pasajele din capitolul 
secund al Vocaţiei timpului nostru în care Savigny tratează problema genezei dreptului 
pozitiv sunt, într-adevăr, evidente89 şi nu mai puţin evidente sunt şi corespondenţele 
                                                 

87 Hölderlin, Hyperion, trad. Şt. Aug. Doinaş, Ed. Minerva, Bucureşti, 1977, p. 69–70.  
88 C.-E. Mecke, Friedrich Carl von Savignys Rechtsdenken und die Romantik, în A. Arnold / 

W. Pape (Hrsg.), Romantik und Recht. Recht und Sprache, Rechtsfälle und Gerechtigkeit, De 
Gruyter, Berlin, 2018, p. 34–59 (51); pentru fragmentele citate Savigny, Beruf, op. cit., p. 9, 11–12. 

89 A se vedea pe larg J. Rückert, Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von 
Savigny, Rolf Gremer, Ebelsbach, 1984, p. 151–142, 254–258, 335–342; H. H. Jakobs, Die Begründung 
der geschichtlichen Rechtswissenschaft, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1992, p. 331, din nou H. 
Kiefner, Deus in nobis, op. cit., p. 241–244; F. Vollhart, Natur, Recht, Staat: Problemkonstellationen in 
Hölderlins Hyperion, în K. Richter et al. (Hrsg.), Die Literatur und die Wissenschaften 1790–1930, 
Metzler, Stuttgart, 1997, p. 71–106; R. Berkowitz, The Gift of Science. Leibniz and Modern Legal 
Tradition, Harvard University Press, 2005, p. 125–127. 



 Tudor Avrigeanu 20 196 

cu textele lui Mihai Eminescu. Epoca în care Hölderlin aseamănă creşterea 
oamenilor şi a popoarelor cu aceea fericită a plantelor şi în care Eminescu scria în 
lungul fragment citat mai sus că „popoarele dorm” (XV, 69), aşadar tinereţea 
popoarelor, este la Savigny totodată epoca în care domneşte „o stare [de lucruri] clară 
şi conformă naturii (klarer, naturgemäßer Zustand)” în care dreptul civil, limba, 
obiceiurile, constituția. „nu au o existență separată, fiind numai energii și activități 
ale unicului popor, indisolubil legate în natură şi apărând doar perpectivei noastre ca 
proprietăţi specifice. Ceea ce le ţine laolaltă într-un întreg este credinţa comună a 
poporului, acelaşi sentiment al necesităţii intrinseci (innere Notwendigkeit) care 
exclude gândul la orice geneză întâmplătoare şi arbitrară”90. Dimpotrivă, în epoca pe 
care am putea-o numi modernă, şi care corespunde la Hölderlin dezagregării şi 
haosului91, iar la Eminescu „somnului uşor” (XV, 69), aşadar timpului în care „se 
nasc «câte bordeie, atâtea obiceie»”, astfel că „raporturile sunt astăzi atât de multiple, 
aât de deosebite de simplitatea de odinioară a tranzacţiunilor între populaţiuni 
primitive, încât cel ce aplică principiile lui trebuie să fie un om învăţat, trebuie să se 
fi ros prin şcoli înalte” (XII, 83), Savigny constată că „existența dreptului este de 
acum mai artificială și mai complicată, deoarece el are o viaţă dublă, mai întâi ca 
parte a întregii vieţi a poporului (ceea ce rămâne mereu), iar apoi ca ştiinţă specială în 
mâinile juriştilor. … De dragul conciziei vom numi corelaţia dintre drept și viața 
generală a poporului, elementul politic, iar viaţa ştiinţifică specializată a dreptului 
elementul tehnic al acestuia din urmă”92. Poeţii-filosofi ai lui Hölderlin şi Eminescu, 
cei puţini la număr, însă cu acces la o cunoaştere specială devin acum, la Savigny, 
juriştii chemaţi la abordarea ştiinţifică a dreptului, prin care şi în acest domeniu 
specializat, natura (pierdută) a dreptului – frumuseţea – să poată fi regăsită în plan 
ideal93. 

Identificarea corespondenţelor cu cele două articole despre electivitatea 
magistraturii publicate de Eminescu în ziarul «Timpul» din 26 februarie, respectiv 
9-10 septembrie 1881, este relevantă şi cât priveşte pretinsul paseism al poetului. 
Precum la Savigny „în diferite epoci dreptul este pentru acelaşi popor drept natural 
(în alt sens decât dreptul naturii cu care suntem familiarizaţi) sau drept savant, după 
cum unul sau altul dintre principii predomină, fără a se putea trasa o frontieră 
precisă”94, la fel şi pentru Eminescu „popoarele îşi au vrâstele lor deosebite, şi ceea 
ce se potriveşte într-o vârstă nu le mai prinde într-alta” (XII, 83), iar diferenţa 
                                                 

90 Savigny, Beruf, op. cit., p. 9. 
91 Altfel decât H. Kiefner, Ideal wird, was Natur war, op. cit., p. 522, pentru care la Savigny 

această epocă – interpretată de Kiefner ca fiind cea a revoluţiei – lipseşte, vom identifica şi la Savigny 
împreună cu J. Rückert, Savignys Konzeption von Jurisprudenz und Recht, ihre Fogen und ihre 
Bedeutung bis heute, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 61 (1993), p. 65–95, „schema triadică a 
naturii originare pierdute, a scindării între natură şi spirit şi a regăsirii unei naturi artistice 
(Kunstnatur), a unei naturalităţi conştiente” (p. 80) graţie ştiinţei (dreptului).   

92 Savigny, Beruf, op. cit., p. 12. 
93 Kiefner, Friedrich Carl von Savigny [I], în H. Kiefner, Ideal wird, was Natur war, op. cit., 

1997, p. 173–188 (185).  
94 Savigny, Beruf, op. cit., p. 12. 
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dintre tinereţea şi maturitatea poporului este surprinsă cu o precizie remarcabilă: în 
această din urmă epocă, „societatea omenească nu mai este un organism precum 
era înainte, ea este o masă de indivizi social egali, fără legături între ei, liberi a 
lucra şi a se mişca oricum vor voi” (XII, 327) şi tot acestei epoci îi corespunde 
apariţia legilor: „codificarea e un semn cum că cunoştinţa obiceiurilor şi statornicia 
aplicării lor au dispărut din conştiinţa poporului, că părţile au început a contesta 
însăşi esenţa juridică a datinilor” (XII, 83).  

Altfel decât ar pretinde legenda neagră a paseismului eminescian, Eminescu 
însuşi nu opune câtuşi de puţin acestei stări de lucruri proiectul unei reîntoarceri cu 
totul în trecut, cum ar sta lucrurile dacă formele de organizare ale societăţii „dintr-
un timp în care morală şi lege erau unul şi acelaşi lucru, în care legea religioasă şi 
civilă era una şi aceeaşi” (XII, 83) ar fi impuse din nou în propriul său timp. 
Dimpotrivă, atunci când exegetul este conştient de existenţa şi implicaţiile 
încadrării acestei succesiuni de epoci istorice într-un model în care schemei 
«natură-ideal» la Hölderlin îi corespunde schema «natură-artă» la Schelling şi 
Savigny95, precum şi în cazul lui Eminescu96, el va putea observa de la bun început 
că ştiinţa dreptului – care în textul eminescian este asociată în mod nemijlocit 
codificării şi legilor, dar despre care poetul nu scrie nicăieri că ar consta într-o 
simplă exegeză, aşadar în ceea ce Jhering, profesorul său vienez, vedea numai o 
„jurisprudenţă inferioară” (niedere Jurisprudenz) – este la Eminescu tocmai 
instrumentul modern prin care defectele societăţii româneşti a timpului său să poată 
fi corectate, şi aceasta tocmai deoarece recuperarea naturii autentice a societăţii în 
plan ideal „nu constituie prin aceasta nici o antiteză a realităţii, nici un loc de 
refugiu pentru o existenţă nemulţumită, ci sinteză, sau reconciliere efectivă”97.  

Pentru ca un asemenea demers să poată avea succes este nevoie de modele, şi 
de aceea Eminescu, ca şi Savigny şi foarte probabil pe urmele acestuia, recurge la 
dreptul roman: modelul prin care jurisconsulţii epocii clasice a Romei („cei 
puţini”) au reuşit să dea lumii prin arta lor juridică un model neîntrecut pentru 
sistemul de drept al unei republici libere..98 Într-un pasaj celebru al scrierii din 
1814, Savigny îşi exprima în acest sens admiraţia faţă de juriştii romani care 
„stăpâneau principiile directoare ale dreptului cu o siguranţă întâlnită doar în 
matematică, putându-se spune fără exagerare că ei calculau cu conceptele (Rechnen 
mit Begriffen)”99, având în vedere tocmai priceperea romanilor în a adapta formele 
tehnice ale instituţiilor dreptului (Rechtsinstitute) realităţilor sociale vii identificate 
                                                 

95 J. Rückert, Idealismus, Jurisprudenz und Politik, op. cit., p.  
96 Foarte lămuritoar A. Petrescu, Eminescu: Originile romantismului, Albatros, Bucureşti, 

1983, p. 79–89.  
97 H.-G. Pott, Natur als Ideal. Anmerkungen zu einem Zitat aus dem »Hyperion«, Hölderlin-

Jahrbuch 22 (1980–1981), p. 143–157 (156). 
98 A se vedea pe larg O. Behrends, Idealismus, Politik und Jurisprudenz in F. C. v. Savignys 

System des heutigen römischen Rechts, în O. Behrends ş.a. (Hg.), Römisches Recht in der 
europäischen Tradition, Rolf Gremer, Ebelsbach, 1985, p. 257–321.  

99 Savigny, Beruf, p. 29. 
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în raporturile juridice (Rechtsverhältnisse)100: „juristului îi este indispensabil un 
dublu simţ: unul istoric, pentru a surprinde precis ceea ce îi este propriu fiecărei 
epoci, şi unul sistematic, pentru a privi fiecare concept şi fiecare normă într-o 
relaţie vie şi reciprocă cu întregul”101, tocmai deoarece – în acest punct poate fi 
identificat motivul credinţei lui Eminescu în capacitatea socialmente regeneratoare 
a ştiinţei juridice – juriştii „pot crea noi instituţii şi le modifica sau chiar elimina pe 
cele existente ... dacă au devenit străine sensului şi nevoilor timpului”102. 

Neconsiderându-se el însuşi un jurist savant, Eminescu nu menţionează pe 
larg instituţiile de drept, însă cu atât mai importantă este sublinierea repetată de 
către el a punctului în care şiinţa juridică îşi găseşte începutul. Înainte de toate, 
juriştii formaţi în şcolile înalte şi instruiţi de „Gajus şi Justinian, Institute şi 
Pandecte” trebuie să ştie „a distinge raporturile în adevăr juridice de restul infinit 
de alte raporturi ce mai există pe lume” (XII, 83) şi aceasta deoarece dreptul unei 
societăţi moderne „se mărgineşte la relaţii pur juridice” (XII, 327). Dacă este 
adevărat că termenul tehnic al «reporturilor juridice» a fost preluat de la Savigny 
din Spiritul legilor al lui Montesquieu103, a cărui concepţie a constituit nu numai 
referinţa centrală şi permanentă a lui Savigny, ci şi sursa nemijlocită a „raportului 
juridic” (Rechtsverhältnis) ca punct central al dogmaticii juridice savigniene104, 
atunci nu va fi greu să identificăm la rândul nostru în cazul lui Eminescu acelaşi 
izvor de inspiraţie, dată fiind trimiterea poetului la „genialul Montesquieu însuşi, 
întemeietorul cercetării naturaliste în materie de viaţă publică”, potrivit căruia 
„înainte de-a exista legi, existau raporturi de echitate şi de justiţie” (XIII, 86), iar 
prin aceasta receptarea de către Eminescu a conceptului ştiinţei juridice specific lui 
Savigny şi Şcolii Istorice a Dreptului poate fi considerată a se afla în afara oricărei 
îndoieli. 

Explicând conceptul romantic al ştiinţei juridice moderne la Savigny şi 
Eminescu, transformarea prin artă a naturii în ideal formulată de Hölderlin şi 
observaţiile sociologice ale lui Montesquieu, nu întâmplător „unul dintre gânditorii 
preferaţi ai lui Eminescu”105, nu îşi epuizează în acest punct potenţialul de a 
reprezenta o fabuloasă cheie de lectură a operei eminesciene. Pentru un Eminescu a 
cărui admiraţie pentru instituţiile engleze – „Anglia, care stă în toate celea, în 
fruntea civilizaţiei, păstrează şi astăzi vechile sale forme istorice, pururea 
reîmprospătate de spiritul modern, de munca modernă” (XII, 159) – o egala pe cea 
                                                 

100 O. Behrends, Idealismus, Politik und Jurisprudenz, op. cit., p. 306. 
101 Savigny, Beruf, p. 48. 
102 Savigny, System des heutigen römischen Rechts I, p. 17.  
103 O. Behrends, Rudolf von Jhering ediatore fra diritto romano e diritto moderno in un 

momento di grande rottura culturale, în idem, Scritti italiani, Jovene, Napoli, 2009, p. 359–377 (362).  
104 C. Bumke, Rechtsdogmatik. Eine Disziplin und ihre Arbeitsweise. Zugleich eine Studie über 

das rechtsdogmatische Arbeiten Friedrich Carl von Savignys, Mohr Siebeck, Tübingen, 2017,  
p. 190–193.  

105 D. Vatamaniuc, Eminescu, Manuscrisele, op. cit., p. 235–236 (236). 
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nutrită de Savigny pentru sistemul juridic englez, remarca francezului, potrivit 
căreia „cine va vrea să citească admirabila operă a lui Tacitus, Despre obiceiurile 
germanilor, va vedea că de la ei au luat englezii ideea guvernămîntului lor politic. 
Acest minunat sistem a fost descoperit în păduri”106, poate şi trebuie avută în 
vedere oricând s-ar aduce în discuţie caracterizarea poetului român de către Ramiro 
Ortiz ca „poetul român al pădurii şi izvorului)”, precum în cazul încercării 
profesorului Lucian Boia de a explica viziunea lui George Călinescu despre un 
Eminescu cel puţin în parte „copil al naturii”107, cu trimitere la pasajul în care 
criticul constata faptul că pentru Eminescu „universul se va împărţi, toată viaţa ... 
în lumea ideilor, înfăţişată prin cărţi, şi natura vie”108. Chiar dacă criticul a 
întâmpinat elogios volumul lui Ortiz, considerând că, intuind bine „firea forestieră 
şi agrestă a poeziei sale”, Ortiz „ne-a înfăţişat un Eminescu păduratec, nebun de 
libertate, un fel de Rimbaud mai chinuit, dar tot aşa de sălbatec în sentimentul 
naturii”109, o simplă privire asupra contextului în care Ortiz emite caracterizarea 
respectivă este de natură să trezească anumite semne de întrebare: „s-a vorbit prea 
mult despre Eminescu filosoful şi a fost neglijat Eminescu purul artist şi purul 
poet. Se vorbeşte prea mult despre Luceafărul şi despre Scrisori, prea puţin despre 
acele pure capodopere care sunt Floare albastră, Dorinţa, Lacul, Singurătate ... 
Somnoroase păsărele ... O, rămâi, Freamătul codrului, ... etc, unde Eminescu e 
mai mult Eminescu decât oriunde, în care elementul străin al filosofiei, 
patriotismului, istoriei (chiar şi retrăită în mod fantastic) nu intervine pentru a 
tulbura fluxul melodios al inspiraţiei lirice pure, pacea şi prospeţimea peisajului 
românesc”110. Era Călinescu realmente dispus să înlăture din poezia eminesciană a 
naturii substratul ei intelectual profund, pentru a lăsa să subziste numai «purul» 
naturalism psihologic şi estetic sugerat de Ortiz? 

Credem că răspunsul nu poate fi decât negativ. Mai degrabă, aşa cum şi în 
cazul poetului romantic Eminescu „romantismul ni se recomandă ca un căutător 
pasionat al izvoarelor, al începuturilor, al originilor”111, la fel şi unui Eminescu care 
„a crescut, s-a desvoltat şi s-a format în atingere cu spiritul german”, trăind „din 
copilărie şi până în ziua înnoptării sale în atmosfera poeziei şi a filozofiei 
                                                 

106 Montesquieu, Despre spiritul legilor I, trad. A. Bădărău, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p. 207.  
107 L. Boia, Mihai Eminescu, românul absolut, Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 111.  
108 G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, op. cit., p. 114 (profesorul Boia citează ediţia din 1936).  
109 G. Călinescu, Mihai Eminescu: studii şi articole, Ed. Junimea, Iaşi, 1978, p. 18, 20.  
110 R. Ortiz, Introduzione, în Eminescu, Poesie, Sansoni, Firenze, 1927, p. VII–LXIV, LXII. – 

Pasajul va fi reluat şi în R Ortiz, La letteratura romena, Angelo Signorelli, Roma, 1941, p. 93: „Per 
me le poesie, nelle quali Eminescu è più Eminescu che altrove son proprio quelle, in cui nessun 
elemento allotrio entra a turbare il flusso melodioso dell’ispirazione lirica pura, la serenità e la 
freschezza del paesaggio romeno perfettamente rievocato, per cui a me piace definir Eminescu il 
«poeta della selva e della polla»”. 

111 E. Papu, Existenţa romantică. Schiţă morfologică a romantismului, Ed. Minerva, Bucureşti, 
1980, p. 28. 



 Tudor Avrigeanu 24 200 

germane”112 nu i-ar fi putut rămâne străină – cu atât mai mult cu cât cunoştea, fără 
îndoială, remarca lui Montesquieu – transformarea „pădurii germane” într-un 
„simbol pentru tradiţie şi continuitate”, renumitele pasaje în care Tacitus elogia 
organizarea ierarhică şi simţul comunitar al germanilor – şi aceasta în pofida 
faptului că din punctul de vedere al peisajului Germania forestieră şi mlăştinoasă îi 
părea mai degrabă înfricoşătoare şi respingătoare, aut silvis horrida aut paludibus 
foeda113! – fiind opuse în contextul războaielor contra lui Napoleon, libertăţii şi 
egalităţii promovate de Revoluţia Franceză114. Faptul că în scrierile cu conţinut 
juridic ale lui Eminescu sunt criticate peste tot legile şi codicile anume 
„franţuzeşti” şi-ar putea găsi şi aici o parte a explicaţiei, chiar dacă nu pe cea 
principală. „Dacă ar fi dăinuit încă pădurile Germaniei”, scria Hegel, „fără îndoială 
că revoluţia franceză nu s-ar mai fi produs”, arătând mai târziu, într-un pasaj care 
ar fi putut fi scris la fel de bine de Eminescu, că „acele păduri au fost socotite 
totdeauna ca lăcaşurile unor popoare libere, iar Tacitus a zugrăvit renumitul său 
tablou al Germaiei cu o nuanţă de iubire şi nostalgie în opoziţie cu descompunerea 
lumii căreia îi aparţinea el însuşi”115.  

Aceasta era viziunea care a condus la „închegarea unui mit al pădurii 
seculare, al codrului ca mit naţional”116, explicându-se astfel cel puţin în parte şi de 
ce „Eminescu a înţeles ca nimeni altul importanţa codrului în istoria şi cultura 
poporului român ... ca forţă de propulsare şi de persistenţă istorică”117. Mai departe 
însă, dacă pădurea poae fi socotită, precum visul din Geniu pustiu, „spaţiu al unei 
libertăţi altundeva imposibile”118, atunci, reamintindu-ne succesiunea epocilor 
istorice şi schema naturii transformate în ideal, vom putea găsi o explicaţie nu 
numai pentru asocierea constantă şi exclusivă a tinereţii cu pădurea şi izvorul 
(„Fiind băiet, păduri cutreeram/Şi mă culcam ades lângă izvor”, IV, 354), ci şi 
pentru „atitudinea ... net hölderliniană”119 din exprimarea maturităţii în O, rămâi: 
„Astăzi chiar de m-aş întoarce/A-nţelege n-o mai pot” (I, 110). Şi astfel putem, în 
final, înţelege mai bine, cu ajutorul lui Eminescu, de ce Carl Schmitt, în prelegerea 
susţinută la Bucureşti pe 16 februarie 1943 şi publicată pentru prima dată în 
                                                 

112 I. Sân-Giorgiu, Eminescu şi spiritul german, Revista Fundaţiilor Regale 1 (1934), p. 56–87 (57). 
113 P. Cornelius Tacitus, Germania (Lateinisch und deutsch), Reclam, Stuttgart, 2007, p. 8/9. 
114 J. Zechner, Natur der Nation: «Der deutsche Wald» als Denkmuster und Weltanschauung, ApuZ 

49–50 (2017), p. 4–10 (5); a se vede pe larg pentru imaginea pădurii germane la poeţi romantici precum 
Ludwig Tieck şi Joseph von Eichendorff idem, Der deutsche Wald. Eine Ideengeschichte zwischen Poesie 
und Ideologie 1800–1945, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2016, p. 25–60.  

115 Hegel, Prelegeri de filosofie a istoriei, trad. P. Drăghici/R. Stoichiţă, Ed. Academiei RSR, 
Bucureşti, 1968, p. 86, 330. 

116 Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eminescu şi romantismul german, op. cit., p. 141. 
117 I. C. Chiţimia, Documentul folcloric în viziunea istorică şi cosmică la Eminescu, în G. 

Burcescu ş.a. (ed.), Mihai Eminescu, omagiu (1889-1979), Bucureşti, 1979, p. 23. 
118 Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eminescu: viaţă, operă, cultură, op. cit., p. 205–233 (210). 
119 Ibidem, p. 337. 



25 Eminescu – Hölderlin – Savigny – ştiinţa dreptului  

  
 

201 

Germania în 1950, considera necesar să insiste asupra folosirii de către Savigny a 
„metaforei şi imaginii «izvorului»” în sintagma – obişnuită şi în româna tehnico-
juridică – «izvoarele dreptului», insistând asupra faptului că dreptul nu este un 
produs tehnic, avându-şi în schimb originile într-o izvodire cristalină – „izvor .. nu 
cisternă pentru o justiţie de cadiu, nici canalizare pentru planificări lipsite de sens 
spaţial” – pe care juriştii savanţi sunt chemaţi să o păzească, făcând astfel din 
ştiinţa dreptului „autenticul izvor de drept”120 Non iam frustra doces, Mihai 
Eminescu! 

                                                 
120 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft (1943/44), în idem, 

Verfassungsrechtliche Aufsätze und Vorträge, Duncker & Humblot, Berlin 1958, pp. 386–429: „Die 
Rechtswissenschaft ist selbst die eigentliche Rechtsquelle” (411–412). 
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I. Introducere 
Art. 4 alin. (2) din Tratatul Uniunii Europene, potrivit căruia Uniunea „respectă 

egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum şi identitatea lor naţională, 
inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea 
ce priveşte autonomia locală şi regională” reprezintă cea mai clară recunoaştere a 
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identităţii constituţionale a statelor membre în dreptul primar al Uniunii Europene1. 
Practic, în acest mod „identitatea constituţională europeană este aşezată faţă în faţă 
cu identităţile constituţionale naţionale, iar procesul de integrare constituţională la 
nivelul Uniunii Europene are o limită instituţională clară: până acolo unde sunt 
atinse structurile fundamentale, politice şi constituţionale ale statelor membre”2. 

Din această perspectivă, o temă importantă de analiză priveşte rolul pe care 
instanţele constituţionale îl au în definirea identităţii constituţionale naţionale, precum 
şi evoluţia acestui concept, urmare a dialogului inerent „constituţionalismului pe 
mai multe niveluri”3 specific ordinii juridice europene. 

În acest cadru, lucrarea de faţă prezintă repere de natură să evidenţieze rolul 
instanţei constituţionale române în promovarea conceptului de identitate constituţională, 
cu referire deopotrivă la dialogul acesteia cu Curtea de Justiţie a Uniunii Europene4 
şi cu alte instanţe constituţionale, invitând la dezbatere şi la un demers de drept 
comparat pe această temă, care poate fi util pentru definirea şi caracterizarea 
conceptului-cheie în discuţie în cadrul Conferinţei. 

II. Identitatea constituţională naţională în jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale a României 

1. Supremaţia Constituţiei  
Abordarea temei identităţii constituţionale naţionale presupune analiza 

rolului constituţiilor naţionale şi a raportului dintre acestea şi tratate, respectiv 
ordinea juridică europeană. Constituţia „nu este un simplu agregat de elemente 
normative juxtapuse faţă de acestea din urmă, nu o realitate normativă, nu un 
simplu suport formal ale cărui componente pot fi modificate ori înlocuite după 
dorinţă sau împrejurări. Dimpotrivă, ea constituie o totalitate coerentă de principii 
şi valori, cu o substanţă constituţională proprie”,5 cristalizând, explicit sau implicit 
nucleul de identitate naţională al fiecărui stat. 

Cât priveşte Curtea Constituţională a României, aceasta a statuat încă de la 
momentul constituirii bazelor constituţionale ale aderării la Uniunea Europeană, 
principiul supremaţiei constituţiei în ordinea juridică naţională. 
                                                 

1 K. Lenaerts, Rolul constituţiilor naţionale în dreptul Uniunii Europene. De la valori comune la 
încredere reciprocă şi dialog constructiv, în „Revista Română de Drept European”, nr. 2 din 30 iunie 2018. 

2 M. Guţan, Identitatea constituţională românească între pozitivism juridic şi abordare 
interdisciplinară, în R. Bercea (ed.), Comparaţia în ştiinţele sociale. Mizele interdisciplinarităţii, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 170–208. 

3 A. Vosskuhle, Multilevel cooperation pf the European constitutional courts. EuConst, vol. 6, 
2010, p. 175, 184, apud I. Pernice, Constituţionalismul european şi constituţiile naţionale ale statelor membre. 
Implicaţii pentru „Brexit”, în „Revista Română de drept European”, nr. 3 din 31 septembrie 2017. 

4 În continuare CJUE. 
5 M. Duţu, Identitatea constituţională şi răspunsurile la provocările prezentului, în 

Tribuna învăţământului, http://www.tribunainvatamantului.ro/identitatea-constitutionala-si-raspunsurile-
la-provocarile-prezentului/ 
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Pronunţându-se astfel asupra iniţiativei de revizuire a Constituţiei, în anul 
2003, Curtea a reţinut că „aderarea la Uniunea Europeană, odată realizată, implică 
o serie de consecinţe care nu s-ar putea produce fără o reglementare corespunzătoare, 
de rang constituţional. Prima dintre aceste consecinţe impune integrarea în dreptul 
intern a acquis-ului comunitar, precum şi determinarea raportului dintre actele 
normative comunitare şi legea internă. Soluţia propusă de autorii iniţiativei de 
revizuire are în vedere implementarea dreptului comunitar în spaţiul naţional şi 
stabilirea regulii aplicării prioritare a dreptului comunitar faţă de dispoziţiile 
contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. 
Consecinţa aderării pleacă de la faptul că statele membre ale Uniunii Europene 
au înţeles să situeze acquis-ul comunitar – tratatele constitutive ale Uniunii 
Europene şi reglementările derivate din acestea – pe o poziţie intermediară 
între Constituţie şi celelalte legi, atunci când este vorba de acte normative 
europene obligatorii”6. 

Ideea supremaţiei Legii fundamentale a fost reafirmată la mai mult de un 
deceniu, când, cu prilejul unei noi iniţiative de revizuire a Constituţiei, s-a propus 
modificarea ierarhiei de norme juridice, statornicită prin actuala reglementare a art. 
148 alin. (2) din Constituţie. Luând în considerare evoluţiile europene sub acest aspect, 
instanţa constituţională română a reţinut că «prin Hotărârea din 9 martie 1978 
pronunţată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (în prezent a Uniunii 
Europene) în Cauza C-106/77, s-a statuat că, „în temeiul principiului preeminenţei 
dreptului comunitar, dispoziţiile tratatului şi actele instituţiilor direct aplicabile au 
ca efect, în raporturile lor cu legislaţia naţională a statelor membre, prin simplul 
fapt al intrării în vigoare, inaplicabilitatea ipso jure a oricărei dispoziţii contrare 
legislaţiei naţionale existente, ci şi – datorită faptului că aceste dispoziţii fac parte 
integrantă, cu rang superior normelor interne, din ordinea juridică aplicabilă pe 
teritoriul fiecărui stat membru – de a împiedica adoptarea valabilă a unor noi acte 
normative naţionale, în măsura în care acestea ar fi incompatibile cu normele 
comunitare”». Faţă de aceste statuări, însă, Curtea Constituţională a României a 
constatat că „actualul text din Constituţie dispune în sensul că prevederile tratatelor 
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu 
caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu 
respectarea prevederilor actului de aderare”, sens în care a trimis la ierarhia de 
norme stabilită prin Decizia nr. 148 din 16 aprilie 2003 precitată, unde Curtea a 
făcut o distincţie între Constituţie şi celelalte legi. Subliniind astfel că „dispoziţiile 
constituţionale nu au un caracter declarativ, ci constituie norme constituţionale 
obligatorii, fără de care nu se poate concepe existenţa statului de drept, prevăzută 
prin art. 1 alin. (3) din Constituţie”, Curtea a reţinut că „stabilind că dreptul Uniunii 
Europene se aplică fără nicio circumstanţiere în cadrul ordinii juridice naţionale, 
nedistingând între Constituţie şi celelalte legi interne, echivalează cu plasarea Legii 
                                                 

6 Decizia CCR nr. 148 din 16 aprilie 2003, pubicată în „Monitorul Oficial al României”, 
Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003. 
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fundamentale într-un plan secund faţă de ordinea juridică a Uniunii Europene”. Din 
această perspectivă, Curtea a reţinut că Legea fundamentală a statului – Constituţia 
este expresia voinţei poporului, ceea ce înseamnă că aceasta nu îşi poate pierde 
forţa obligatorie doar prin existenţa unei neconcordanţe între prevederile sale şi cele 
europene. De asemenea, aderarea la Uniunea Europeană nu poate afecta supremaţia 
Constituţiei asupra ordinii juridice naţionale. Curtea a mai constatat că instanţele de 
contencios constituţional „beneficiază de o competenţă prin atribuire, dar au plenitudine 
de jurisdicţie în privinţa atribuţiilor stabilite. Curtea Constituţională a României  
se supune numai Constituţiei şi legii ei organice de organizare şi funcţionare  
nr. 47/1992, competenţa sa fiind stabilită de art. 146 din Legea fundamentală şi de 
Legea nr. 47/1992”. Curtea a arătat, astfel, că a accepta noua formulare propusă la 
acel moment a art. 148 alin. (2) din Constituţie, ar echivala cu crearea premiselor 
necesare limitării competenţei Curţii Constituţionale, în sensul că doar actele normative 
care sunt adoptate în domenii ce nu fac obiectul transferului de competenţe către 
Uniunea Europeană ar mai putea face obiectul controlului de constituţionalitate, în 
timp ce actele normative care reglementează, din punct de vedere material, în 
domeniile partajate s-ar supune în mod exclusiv ordinii juridice a Uniunii Europene, 
fiind exclus controlul de constituţionalitate asupra acestora. Or, „indiferent de 
domeniul în care actele normative reglementează, ele trebuie să respecte supremaţia 
Constituţiei României, potrivit art. 1 alin. (5)”. Ca urmare, Curtea a constatat că o 
asemenea modificare s-ar constitui într-o limitare a dreptului cetăţenilor de a se adresa 
justiţiei constituţionale pentru apărarea unor valori, reguli şi principii constituţionale, 
adică suprimarea unei garanţii a acestor valori, reguli şi principii, care includ şi sfera 
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, motiv pentru care, cu unanimitate de voturi, 
a decis că modificarea adusă dispoziţiilor art. 148 alin. (2) este neconstituţională, 
întrucât încalcă limitele revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie7. 

Cu trimitere şi la aceste dezvoltări, principiul supremaţiei Constituţiei şi rolul 
Curţii Constituţionale de garant al acestei supremaţii sunt consecvent invocate în 
jurisprudenţa instanţei constituţionale române. Normele dreptului Uniunii Europene 
pot fi norme interpuse în controlul de constituţionalitate, însă cu îndeplinirea unor 
condiţii cumulative: pe de o parte, acestea să fie suficient de clare, precise şi 
neechivoce sau înţelesul lor să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de 
CJUE şi, pe de altă parte, norma/normele trebuie să se circumscrie unui anumit nivel 
de relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul normativ să susţină posibila 
încălcare de către legea naţională a „Constituţiei – unica normă directă de referinţă 
în cadrul controlului de constituţionalitate.” Aprecierea relevanţei constituţionale 
revine exclusiv Curţii Constituţionale a României8.  
                                                 

7 Decizia CCR nr. 80 din 16 februarie 2014, publicată în „Monitorul Oficial al României”, 
Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014. 

8 A se vedea, exemplificativ, Decizia CCR nr. 668 din 18 mai 2011, publicată în „Monitorul 
Oficial al României”, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2011, Decizia CCR nr. 921 din 7 iulie 2011, publicată 
în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 673 din 21 septembrie 2011, Decizia CCR nr. 64 din 
14 februarie 2018, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 336 din 26 aprilie 2018. 
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2. Conceptul de „identitate constituţională” – repere jurisprudenţiale 

Cât priveşte, în sine, conceptul de identitate constituţională naţională, acesta 
apare în mai multe decizii ale Curţii Constituţionale a României, fără a fi însă 
definit expres. Invocarea sa apare în contextul examinării competenţei Curţii 
Constituţionale în raport cu ordinea juridică europeană, în general, şi cu Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene, în special, cu stabilirea rolului Curţii Constituţionale 
de a aprecia asupra respectării acestei identităţi. 

La această concluzie conduc, de exemplu, considerentele cuprinse în Decizia 
nr. 683 din 27 iunie 20129, unde Curtea a statuat că „statele membre îşi menţin 
competenţe care sunt inerente în vederea păstrării identităţii lor constituţionale, 
iar cedarea de competenţe, precum şi regândirea, accentuarea sau stabilirea unor 
noi orientări în cadrul competenţelor deja cedate ţin de marja constituţională de 
apreciere a statelor membre.” Concluzia este confirmată de Decizia nr. 80/2014, 
precitată, unde neconstituţionalitatea modificării art. 148 din Constituţie a fost 
motivată, în esenţă, prin aceea că « a accepta noua formulare propusă la art. 148 
alin. (2) ar echivala cu crearea premiselor necesare limitării competenţei Curţii 
Constituţionale», în sensul că doar actele normative care sunt adoptate în domenii 
ce nu fac obiectul transferului de competenţe către Uniunea Europeană ar mai 
putea face obiectul controlului de constituţionalitate, în timp ce actele normative 
care reglementează, din punct de vedere material, în domeniile partajate s-ar 
supune în mod exclusiv ordinii juridice a Uniunii Europene, fiind exclus controlul 
de constituţionalitate asupra acestora”. (par. 457–460).” 

Afirmarea unei astfel de competenţe nu înseamnă şi nu trebuie să conducă  
de plano la ideea unui conflict de jurisdicţii, ci este consecinţa logică a afirmării 
supremaţiei Constituţiei, care oferă temeiul unui control identitar, în limitele şi cu 
respectarea obligaţiilor asumate prin Constituţie. Până la acest moment Curtea 
Constituţională a României nu a fost pusă în situaţia de a realiza propriu-zis un 
control identitar. Jurisprudenţă conturată începând cu anul 2003 şi dezvoltată mai 
ales de data recentă10, creează însă, am spune, un „scut de protecţie” al supremaţiei 
Constituţiei, ce poate fi activat în situaţia în care nucleul de identitate constituţională 
ar fi afectat. 

Astfel de situaţii extreme pot şi trebuie a fi însă evitate prin dialogul 
constant şi constructiv între instanţele constituţionale şi CJUE. Ca urmare,  
                                                 

9 Asupra conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvern, reprezentat de primul-
ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte, publicată în „Monitorul Oficial al 
României”, Partea I, nr. 479 din 12 iulie 2012. 

10 A se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015, Publicată în „Monitorul 
Oficial al României”, Partea I, nr. 286 din 28 aprilie 2015, nr. 887 din 15 decembrie 2015, Publicată 
în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 191 din 15 martie 2016, nr. 104 din 6 martie 2018, 
publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 446 din 29 mai 2018, sau nr. 682 din 6 
noiembrie 2018, Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 1.050 din 11 decembrie 2018. 
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la întrebarea cine identifică şi defineşte identitatea constituţională naţională, 
răspunsul nostru ar fi că deopotrivă instanţele constituţionale naţionale şi CJUE. 
Desigur că nu putem face abstracţie de posibilitatea unor inerente tensiuni sub acest 
aspect – constând în asumarea de către CJUE a competenţei de interpretare a art. 4 
TFUE pe de o parte, şi de către instanţele naţionale, a propriilor norme constituţionale, 
pe de altă parte, însă ceea ce trebuie să prevaleze este interesul comun în realizarea 
unei Uniuni Europene puternice, bazată pe coerenţă jurisdicţională, valori 
comune, dar şi pe respect al identităţilor constituţionale, corespunzătoare tot 
atâtor state suverane.  

III. Dialogul Curţii Constituţionale a României cu Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene 

1. Consideraţii generale 

Rolul cheie al CJUE în integrarea europeană este incontestabil, dreptul european 
neputând fi conceput fără hotărârile istorice11 ale acestei Curţi, care i-au afirmat 
efectul direct şi supremaţia12. Vocea curţilor constituţionale şi dialogul, între instanţele 
aflate la acele două niveluri au condus la modelarea conceptului de identitate 
constituţională naţională, chiar articolul 4 din TFUE fiind caracterizat ca dând 
expresie reconfigurării, prin limitare, a incidenţei principiului supremaţiei dreptului 
Uniunii Europene, postulat de CJUE.  

Dialogul se manifestă în diverse moduri, inclusiv prin comunicare directă în 
cadrul reuniunilor organizate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene13 sau de 
instanţele constituţionale naţionale. Influenţa cea mai puternică în planul analizat o 
are, în opinia noastră, mecanismul trimiterii preliminare prevăzute de art. 267 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Astfel cum s-a subliniat, atât 
statele membre sunt ţinute prin deciziile preliminare, cât şi Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene şi întreaga Uniune Europeană,14 acest instrument dovedindu-şi, 
în timp, „succesul extraordinar”15 în realizarea uniformităţii interpretării şi aplicării 
                                                 

11 Hotărârea Curţii din 5 februarie 1963, Van Gend en Loos, cauza 26/62; Hotărârea Curţii din 
15 iulie 1964, Costa v Enel, cauza 6/64. 

12 Pentru dezvoltări a se vedea K. Lenaerts, Rolul cheie al Curţii de Justiţie în integrarea 
europeană, în „Revista Română de drept european” nr. 1 din 31 martie 2018; nu vom dezvolta aici 
discuţia referitoare la prioritate şi supremaţie, cu atât mai mult cu cât această chestiune este tranşată în 
jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, precum şi a altor instanţe constituţionale. 

13 Pentru dezvoltări, a se vedea T. Toader, M. Safta, Dialogul între Curtea Constituţionala a 
României şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în Revista „Dreptul”, nr. 12/2013, p. 129–162. 

14 K. Lenaerts şi alţii, Procedural Law of the European Union (2006) p. 195 şi urm, apud  
M. Broberg, Coerenţă jurisdicţională şi procedura trimiterii preliminare, în „Revista română de drept 
european” nr. 1/2016. 

15 A. Tizzano, Câteva consideraţii privind rolul Curţii de Justiţie, în „Revista Română de 
drept european”, nr. 6/2012. 
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dreptului Uniunii Europene. Trimiterea preliminară reprezintă însă şi o modalitate 
de definire a identităţii constituţionale naţionale, respectiv de abordare constituţională 
nuanţată, la care concură ambii parteneri – CJUE şi instanţele naţionale. Am susţinut 
şi cu alte prilejuri16 opinia potrivit căreia trimiterea preliminară ar trebui apreciată 
ca fiind „pură cooperare, în care fiecare partener îşi exercită puterile şi le 
respectă pe cele ale celuilalt”17. 

2. Trimiterea preliminară şi identitatea constituţională naţională 
Prima (şi singura pâna în prezent) trimitere preliminară la CJUE pe care 

Curtea Constituţională a României a realizat-o, ilustrează afirmaţiile de mai sus, 
întrucât a pus în discuţie o chestiune sensibilă, şi anume aceea a recunoaşterii unor 
efecte ale căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, context în care, în dezbaterile la 
CJUE şi în considerentele hotărârii pe care CJUE a pronunţat-o, a fost antamată şi 
problematica identităţii constituţionale naţionale.  

Dosarul în care s-a formulat această trimitere a avut ca obiect excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil, text cu 
denumirea marginală Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu 
căsătoria. Excepţia a fost ridicată în contextul refuzului autorităţilor române de a 
acorda un drept de şedere, ca membru de familie, pentru soţul de acelaşi sex (cetăţean 
american) al unui cetăţean român, refuz bazat pe normele Codului civil menţionate. 

Subliniem că, în examinarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea 
Constituţională a circumstanţiat analiza sa, plasând-o în cheia exercitării dreptului 
la liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene. Curtea a reţinut că această cauză 
se referă strict la recunoaşterea efectelor unei căsătorii legal încheiate în străinătate 
între un cetăţean al Uniunii Europene şi soţul său de acelaşi sex, resortisant al unei 
ţări terţe, în raport cu dreptul la viaţă de familie şi cu dreptul la liberă circulaţie, din 
perspectiva interdicţiei discriminării pe motiv de orientare sexuală, iar întrebările 
preliminare pe care le-a formulat către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene au 
fost determinate de lipsa de certitudine privind interpretarea care trebuie dată mai 
multor noţiuni utilizate de Directiva 2004/38 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE şi 93/96/CEE(2), coroborate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
                                                 

16 S.M. Teodoroiu, M. Safta, Câteva consideraţii referitoare la trimiterile preliminare către 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, formulate de Curţile Constituţionale ale statelor membre – 
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema „10 ani de la aderarea României la Uniunea 
Europeană Impactul asupra evoluţiei dreptului românesc”, 31 martie 2017, Academia Română, în 
volumul http://www.icj.ro/Volum-ICJ-2017.pdf, ISBN CD: 978-606-39-0043-3, p. 381–391. 

17 V. Skouris, apud S.M. Teodoroiu, M. Safta, op. cit. 
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Europene şi cu jurisprudenţa recentă a CJUE şi a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, cu privire la dreptul la o viaţă de familie (iar nu cu privire la instituţia 
căsătoriei, ca atare).  

Prin Hotărârea din 5 iunie 2018, pronunţată în Cauza C-673/16, CJUE (Marea 
Cameră) a răspuns afirmativ primelor două întrebări formulate, statuând că, în situaţia 
în care un cetăţean al Uniunii a făcut uz de libertatea sa de circulaţie, deplasându-se 
şi locuind efectiv, în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) 
din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 
2004, într-un alt stat membru decât cel a cărui cetăţenie o deţine şi a întemeiat sau 
a consolidat cu această ocazie o viaţă de familie cu un resortisant al unui stat terţ, 
de acelaşi sex, de care este legat printr-o căsătorie legal încheiată în statul membru 
gazdă, articolul 21 alineatul (1) TFUE trebuie să fie interpretat în sensul că se opune 
ca autorităţile competente ale statului membru a cărui cetăţenie o deţine cetăţeanul 
Uniunii să refuze acordarea unui drept de şedere pe teritoriul acestui stat membru 
resortisantului menţionat, pentru motivul că dreptul statului membru menţionat nu 
prevede căsătoria între persoane de acelaşi sex. Articolul 21 alineatul (1) TFUE trebuie 
interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuţie în litigiul principal, 
resortisantul unui stat terţ, de acelaşi sex ca cetăţeanul Uniunii, a cărui căsătorie cu 
acesta din urmă a fost încheiată într-un stat membru conform dreptului acestui stat, 
dispune de un drept de şedere pe o perioadă mai mare de trei luni pe teritoriul statului 
membru a cărui cetăţenie o deţine cetăţeanul Uniunii. Acest drept de şedere derivat 
nu poate fi supus unor condiţii mai stricte decât cele prevăzute la articolul 7 din 
Directiva 2004/38. Pentru pronunţarea acestei soluţii, Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene a avut în vedere că noţiunea „soţ”, prevăzută de articolul 2 pct. 2 lit. (a) 
din Directiva 2004/38, desemnează o persoană legată de o altă persoană prin căsătorie 
şi este o noţiune neutră din punctul de vedere al genului fiind, aşadar, susceptibilă 
să înglobeze soţul de acelaşi sex al cetăţeanului Uniunii în cauză. În ceea ce 
priveşte persoana care deţine calitatea de „soţ”, Curtea a constatat că, în aplicarea 
directivei menţionate, un stat membru nu poate invoca dreptul său naţional pentru a 
se opune recunoaşterii pe teritoriul său, exclusiv în scopul acordării unui drept de 
şedere derivat unui resortisant al unui stat terţ, a căsătoriei încheiate de acesta cu un 
cetăţean al Uniunii de acelaşi sex într-un alt stat membru în conformitate cu dreptul 
acestuia din urmă (punctul 36 din hotărâre). Cu privire la cea de-a doua întrebare 
formulată, instanţa europeană a dispus că „articolul 21 alineatul (1) TFUE trebuie 
interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuţie în litigiul principal, 
resortisantul unui stat terţ, de acelaşi sex ca cetăţeanul Uniunii, a cărui căsătorie cu 
acesta din urmă a fost încheiată într-un stat membru conform dreptului acestui stat, 
dispune de un drept de şedere pe o perioadă mai mare de trei luni pe teritoriul 
statului membru a cărui cetăţenie o deţine cetăţeanul Uniunii” (punctul 2 din 
dispozitivul hotărârii). Curtea a arătat că, astfel cum reiese din cuprinsul articolului 
7 alineatul (2) din Directiva 2004/38, dreptul de şedere prevăzut la alineatul (1) al 
acestui articol se extinde asupra membrilor de familie care nu au cetăţenia unui stat 
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membru, în cazul în care ei însoţesc ori se alătură cetăţeanului Uniunii în statul 
membru gazdă, dacă cetăţeanul Uniunii îndeplineşte condiţiile menţionate la 
alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) a aceluiaşi articol. Având în vedere răspunsurile 
date primei şi celei de-a doua întrebări, CJUE a apreciat că nu este necesar să se 
răspundă la a treia şi la a patra întrebare, acestea rămânând fără obiect. 

Pornind de la aceste statuări, Curtea Constituţională a aplicat, în cadrul 
controlului de constituţionalitate al dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi alin. (4) din 
Codul civil, normele de drept european cuprinse în articolul 21 alineatul (1) 
TFUE şi cele ale articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2004/38, a admis 
excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 277 alin. (2) şi (4) 
din Codul civil sunt constituţionale în măsura în care permit acordarea dreptului de 
şedere pe teritoriul statului român, în condiţiile stipulate de dreptul european, 
soţilor – cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi/sau cetăţeni ai statelor 
terţe – din căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex, încheiate sau contractate într-un 
stat membru al Uniunii Europene.  

Prezintă interes, din perspectiva prezentului studiu, analiza realizată de CJUE, 
cu privire la art. 4 alin. (2) din TFUE. Astfel, mai multe guverne care au prezentat 
observaţii Curţii au evidenţiat, în această privinţă, caracterul fundamental al 
instituţiei căsătoriei şi voinţa mai multor state membre de a păstra o concepţie 
a acestei instituţii ca fiind o uniune între un bărbat şi o femeie, care este 
protejată în anumite state membre prin norme de rang constituţional. Guvernul 
leton a indicat, astfel, în şedinţa Marii Camere a CJUE că, presupunând că refuzul, în 
împrejurări precum cele în discuţie în litigiul principal, de a recunoaşte căsătoriile 
între persoane de acelaşi sex încheiate într-un alt stat membru constituie o restricţie 
privind articolul 21 TFUE, o asemenea restricţie este justificată de motive legate de 
ordinea publică şi de identitatea naţională, prevăzută la articolul 4 alineatul (2) 
TUE. CJUE a reţinut în acest sens că trebuie să se constate că obligaţia unui stat 
membru de a recunoaşte o căsătorie între persoane de acelaşi sex încheiată 
într-un alt stat membru conform dreptului acestui stat, exclusiv în scopul 
acordării unui drept de şedere derivat unui resortisant al unui stat terţ, nu 
aduce atingere instituţiei căsătoriei în acest prim stat membru, care este definită 
de dreptul naţional şi intră, în competenţa statelor membre. Ea nu presupune 
prevederea de către statul membru menţionat, în dreptul său naţional, a 
instituţiei căsătoriei între persoane de acelaşi sex, ci se referă la obligaţia de a 
recunoaşte asemenea căsătorii, încheiate într-un alt stat membru, conform dreptului 
acestui stat, exclusiv în scopul exercitării drepturilor şi libertăţilor pe care dreptul 
Uniunii Europene le conferă acestor persoane. Astfel, o asemenea obligaţie de 
recunoaştere exclusiv în scopul acordării unui drept de şedere derivat, unui 
resortisant al unui stat terţ, nu aduce atingere identităţii naţionale şi nici nu 
ameninţă ordinea publică a statului membru în cauză. (par. 45–46). 

Considerăm însă ca a fost important, în configurarea acestei soluţii, 
cadrul întrebărilor preliminare, care nu au antamat chestiuni de identitate 
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constituţională naţională18. Chiar dacă modul în care familia este privită în 
societate şi reglementată juridic a cunoscut schimbări semnificative în toate statele 
membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, legalizarea căsătoriilor între 
persoane de acelaşi sex reprezintă, în continuare, o problemă care ţine de modul în 
care cetăţenii statelor percep, înţeleg sau acceptă noţiunea de căsătorie şi drepturile 
aferente acesteia. Dialogul dintre cele două instanţe a fost unul foarte nuanţat, 
precis circumstanţiat în ce priveşte aplicarea şi respectarea normelor de drept 
european, anume cu privire la acordarea unui drept de şedere pentru soţul de 
acelaşi sex cetăţean al altui stat terţ.  

Am realizat această subliniere pentru a arăta importanţa modului în care sunt 
formulate întrebările preliminare adresate CJUE. Instanţele constituţionale sunt 
cel mai bine plasate pentru a cunoaşte evoluţiile naţionale atunci când analizează 
teme complexe care apar în raporturile între dreptul naţional şi cel al Uniunii 
Europene, iar configurarea şi reconfigurarea identităţii europene trebuie să fie racordată 
la aceste evoluţii. Cât priveşte obligaţia în sine de a formula astfel de trimiteri 
preliminare, Curtea Constituţională a României a statuat că rămâne la aprecierea sa 
formularea de întrebări preliminare, în vederea stabilirii conţinutului normei europene. 
O atare atitudine ţine de cooperarea dintre instanţa constituţională naţională 
şi cea europeană, precum şi de dialogul judiciar dintre acestea, fără a se aduce 
în discuţie aspecte ce ţin de stabilirea unor ierarhii între aceste instanţe19.  

IV. Dialogul Curţii Constituţionale a României cu alte instanţe 
constituţionale din Uniunea Europeană 
Am evocat decizii ale altor instanţe constituţionale, precum şi poziţii ale altor 

state membre chiar în cauza Coman împotriva României, pentru a sublinia contribuţia 
                                                 

18 Pentru un asemenea caz, tot cu referire la libertatea de circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene, 
a se vedea cauza C-208/09, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată 
în temeiul articolului 234 CE de Verwaltungsgerichtshof (Austria), prin decizia din 18 mai 2009, primită 
de Curte la 10 iunie 2009, în procedura Ilonka Sayn-Wittgenstein împotriva Landeshauptmann von Wien, 
CJUE a admis că, în contextul istoriei constituţionale a Austriei, Legea privind abolirea clasei nobiliare, 
ca element al identităţii naţionale, poate fi luată în considerare la evaluarea comparativă a intereselor 
legitime cu dreptul de liberă circulaţie a persoanelor recunoscut de dreptul Uniunii şi că „circumstanţele 
specifice care ar putea justifica recurgerea la noţiunea de ordine publică pot varia de la un stat membru la 
altul şi de la o perioadă la alta şi că, în această privinţă, trebuie astfel să se recunoască autorităţilor 
naţionale competente o marjă de apreciere în limitele impuse de tratat. De aceea Curtea a reţinut că 
„articolul 21 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca autorităţile unui stat membru să poată 
refuza să recunoască, cu toate elementele sale, un nume de familie al unui cetăţean al acestui stat, 
astfel cum a fost stabilit într-un al doilea stat membru, în care locuieşte cetăţeanul respectiv, cu ocazia 
adopţiei sale la vârsta adultă de către un cetăţean al acestui al doilea stat membru, în cazul în care 
acest nume de familie conţine un titlu de nobleţe care nu este permis în primul stat membru în temeiul 
dreptului său constituţional, din moment ce măsurile luate de aceste autorităţi în contextul menţionat 
sunt justificate prin motive legate de ordinea publică, mai precis sunt necesare pentru protecţia 
intereselor pe care urmăresc să le garanteze şi sunt proporţionale cu obiectivul legitim urmărit”. 

19 Decizia CCR nr. 668 din 18 mai 2011, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea 
I, nr. 487 din 8 iulie 2011. 
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comună – în sensul de state membre şi instanţe constituţionale din statele membre, 
la susţinerea şi definirea conceptului de identitate constituţională naţională. Aceasta 
este tot o formă de dialog, potenţat de organisme precum Comisia de la Veneţia, 
care a creat o consistentă bază de date – CODICES – cuprinzând decizii relevante 
ale instanţelor din statele membre ale Consiliului Europei şi cele asociate, dar şi de 
schimbul de publicaţii şi culegeri de jurisprudenţă, publicate prin grija instanţelor 
constituţionale. 

Am arătat în acest sens că, abordând tema ierarhiei de norme, cu prilejul 
revizuirii Constituţiei în anul 2003, Curtea Constituţională a României s-a raportat 
la celealte state membre şi la modul în care acestea au înţeles să plaseze acquis-ul 
comunitar. Tot astfel, în 2014, prin Decizia nr. 80/2014, precitată, cu referire la 
statuarea în sensul că aderarea la Uniunea Europeană nu poate afecta supremaţia 
Constituţiei asupra întregii ordini juridice, instanţa constituţională română a invocat 
şi Hotărârea din 11 mai 2005, K 18/04, pronunţată de Tribunalul Constituţional al 
Republicii Polonia. De asemenea, dezvoltând statuările de principiu enunţate în 
perioada de preaderare la Uniunea Europeană, respectiv transferul competenţelor în 
favoarea UE şi articularea dintre dreptul constituţional naţional şi dreptul UE, Curtea 
Constituţională a României a procedat, cu referire şi la jurisprudenţa în materie a altor 
instanţe constituţionale, la precizarea raporturilor dintre cele două ordini juridice şi, 
în context, a identităţii constituţionale20.  

Prin Decizia nr. 683 din 27 iunie 201221, Curtea Constituţională a României 
a reţinut că, „potrivit art. 1 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 83 din 30 martie 
2010, acesta marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot mai 
profunde între popoarele Europei. De esenţa Uniunii este atribuirea de către 
statele membre a unor competenţe – tot mai multe la număr – pentru realizarea 
obiectivelor lor comune, desigur, fără a se aduce atingere, într-un final, prin această 
cedare de competenţe, identităţii constituţionale naţionale – Verfassungsidentitat 
(a se vedea Decizia Tribunalului Constituţional german din 30 iunie 2009, 
pronunţată în Cauza 2 BvE 2/08, referitoare la constituţionalitatea Tratatului de la 
Lisabona). De aceea, pe această linie de gândire, statele membre îşi menţin 
competenţe care sunt inerente în vederea păstrării identităţii lor constituţionale, 
iar cedarea de competenţe, precum şi regândirea, accentuarea sau stabilirea unor 
noi orientări în cadrul competenţelor deja cedate ţine de marja constituţională de 
apreciere a statelor membre. (…) De aceea, art. 5 alin. (2) din Tratatul Uniunii 
Europene prevede expres că, «în temeiul principiului atribuirii, Uniunea acţionează 
numai în limitele competenţelor care i-au fost atribuite de statele membre prin 
tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. Orice competenţă 
care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre», ceea ce 
                                                 

20 A se vedea in extenso, T. Toader, M. Safta, Dialogul judecătorilor constituţionali, Editura 
Universul Juridic, 2015. 

21 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 479 din 12 iulie 2012. 
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demonstrează că Uniunea Europeană, în momentul de faţă, este încă o uniune de 
state. (…) Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, era dificil de 
stabilit limitele competenţelor Uniunii Europene, dar în momentul de faţă există 
categorii de competenţe prevăzute în Tratat cu privire la care Uniunea Europeană 
are o competenţă exclusivă, competenţă partajată sau competenţă de a sprijini, 
coordona sau completa acţiunea statelor membre. Aşadar, acţiunea statelor 
membre este foarte importantă în structura arhitecturală a Uniunii Europene, ea 
variind ca intensitate în funcţie de domeniu”. 

Poate cel mai sugestiv în acest sens, din punctul de vedere al corelării 
jurisprudenţei instanţelor din statele membre, în cele din urmă, cu jurisprudenţa şi 
principiile statuate de Curte de Justiţie a Uniunii Europene, este cazul invalidării de 
către CJUE a Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu 
furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele 
de comunicaţii publice şi de modificare a Directivei 2002/58/CE, după ce mai 
multe instanţe constituţionale constataseră neconstituţionalitatea legilor naţionale 
de transpunere a acestei Directive. 

Curtea Constituţională a României a fost prima instanţă constituţională care 
a constatat neconstituţionalitatea legii de transpunere a acestei Directive (Legea nr. 
298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de 
comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice22), în principal pentru lipsa de claritate şi precizie, reţinând că 
„limitarea exerciţiului dreptului la viaţă intimă şi la secretul corespondenţei şi a 
libertăţii de exprimare, (...) trebuie să aibă loc într-o manieră clară, previzibilă şi 
lipsită de echivoc, astfel încât să fie îndepărtată, pe cât posibil, eventualitatea 
arbitrariului sau a abuzului autorităţilor în acest domeniu”. În motivarea Curţii 
sunt prezentate în detaliu deficienţele de redactare a actului normativ criticat, 
inclusiv cu raportare la standardele impuse de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, în jurisprudenţa sa23.  

Evoluţiile ulterioare, atât a jurisprudenţei CJUE, cât şi a jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale a României, demonstrează existenţa şi eficienţa dialogului judiciar 
referitor la problematica mai sus analizată. Astfel, Curtea Constituţională a 
Republicii Cehe a făcut trimitere în decizia sa privind aceeaşi problematică24, la 
concluziile similare elaborate de curţi constituţionale din alte state europene 
precum Curtea Constituţională Federală a Germaniei, Curtea Constituţională a 
României, Curtea Constituţională a Bulgariei, Curtea Supremă din Cipru.  
                                                 

22 Decizia nr. 1258 din 8 octombrie 2009, publicată în M. Of. nr. 798 din 23 noiembrie 2009. 
23 Sunday Times c. Regatului Unit, 1979; Rotaru c. României, 2000. 
24 Disponibilă la adresa http://www.concourt.cz - 2011/03/22 - Pl. ÚS 24/10. 
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Cât priveşte evoluţia jurisprudenţei CJUE, după o primă încercare, fără succes, 
de contestare a Directivei, formulată de Irlanda şi Slovacia25, CJUE a fost învestită 
de Curtea Constituţională a Austriei şi de Curtea Supremă din Irlanda, care au ridicat 
o serie de probleme cu privire la compatibilitatea Directivei cu Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene şi dacă aceasta asigură o bună funcţionare a 
pieţei interne a Uniunii Europene26. Prin Hotărârea pronunţată în cauză, în data de 
8 aprilie 2014, Curtea de Justiţie a declarat Directiva nevalidă. Curtea a reţinut,  
în esenţă, că datele care trebuie păstrate în temeiul Directivei permit, printre altele: 
(1) să se cunoască cu ce persoană şi prin ce modalitate a comunicat un abonat sau 
un utilizator înregistrat; (2) să se determine durata comunicării, precum şi locul de 
unde aceasta a avut loc; şi (3) să cunoască frecvenţa comunicaţiilor abonatului sau 
a utilizatorului înregistrat cu anumite persoane într-o perioadă determinată. Aceste 
date, considerate în ansamblul lor, pot furniza indicaţii precise cu privire la viaţa 
privată a persoanelor ale căror date sunt păstrate, cum sunt obiceiurile din viaţa 
cotidiană, locurile de şedere permanente sau temporare, deplasările zilnice sau 
alte tipuri de deplasări, activităţile desfăşurate, relaţiile sociale şi mediile sociale 
frecventate. Curtea a considerat că, prin impunerea păstrării acestor date şi permiţând 
accesul autorităţilor naţionale competente, directiva reprezintă o imixtiune deosebit 
de gravă în drepturile persoanei. Faptul că păstrarea şi utilizarea ulterioară a datelor 
sunt efectuate fără ca abonatul sau utilizatorul înregistrat să fie informat poate da 
persoanelor vizate sentimentul că viaţa lor privată este obiectul unei supravegheri 
constante. Analizând dacă o astfel de ingerinţă în drepturile fundamentale în discuţie 
este justificată, Curtea a constatat că, prin adoptarea directivei privind păstrarea 
datelor, legiuitorul Uniunii a depăşit limitele impuse de respectarea principiului 
proporţionalităţii27. 

Această abordare comună, şi efectul obţinut – de invalidare a unei Directive 
contrare drepturilor fundamentale, demonstrează rolul şi importanţa instanţelor 
constituţionale, a dialogului între acestea şi cu CJUE, în realizarea aceloraşi valori 
comune. În acelaşi mod, pe calea aceluiaşi dialog, se pot defini şi proteja în comun 
identităţile constituţionale naţionale. Nu este lipsită de interes, din această perspectivă, 
şi o analiză care să abordeze valorile constituţionale comune şi identitatea 
constituţională naţională. 

Desigur că, potrivit unei jurisprudenţe constante a CJUE, un stat membru 
nu poate invoca dispoziţii din ordinea sa juridică naţională, nici chiar 
constituţională, pentru a justifica nerespectarea obligaţiilor care rezultă din 
dreptul Uniunii (C.J.U.E., cauza C-288/12, Comisia c. Ungariei, Hotărârea din  
                                                 

25 Este vorba de acţiunea din 10 februarie 2009 a Irlandei, susţinută de Slovacia, de solicitare 
a anulării Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 pentru 
motivul că nu a fost adoptată pe baza unui temei juridic adecvat.  

26 Cauzele conexate C-293/12 şi C-594/12 – Digital Rights Ireland şi Seitlinger şi alţii. 
27 Preluare – Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Comunicat de presă nr. 54/14, Luxemburg, 

8 aprilie 2014. 
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8 aprilie 2014, § 35, curia.europa.eu). Tot CJUE a reţinut însă că este obligaţia 
autorităţilor naţionale competente, atunci când adoptă o măsură derogatorie de la 
un principiu consacrat de dreptul Uniunii, să dovedească, în fiecare caz, că măsura 
respectivă este de natură să asigure realizarea obiectivului invocat şi că nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia. Motivele care pot fi 
invocate de un stat membru trebuie, aşadar, să fie însoţite de dovezi adecvate sau 
de o analiză a capacităţii şi a proporţionalităţii măsurii restrictive adoptate de acest 
stat, precum şi de elementele precise care permit susţinerea argumentelor sale. 
(C.J.C.E., cauza C-254/05, Comisia c. Belgiei, Hotărârea din 7 iunie 2007, § 36; 
C.J.U.E., cauza C-73/08, Bressol şi alţii, Hotărârea din 13 aprilie 2010, § 71 ). 

V. Concluzii 
Prezentarea realizată invită la reflecţie asupra rolului instanţelor constituţionale 

şi al dialogului judiciar într-o construcţie europeană solidă. Aşa cum sublinia 
actualul preşedinte al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, „este eronat să se 
opună constituţionalismul naţional apariţiei şi dezvoltării ordinii juridice – şi chiar 
constituţionale – a UE. Realitatea este foarte diferită: constituţiile naţionale şi 
ordinea juridică a Uniunii Europene se completează reciproc şi, prin urmare, sunt 
perfect – deşi nu în mod necondiţionat – capabile de coexistenţă şi dezvoltare 
armonioasă”28. 

Altfel spus, împreună şi printr-un dialog judiciar constructiv, se pot identifica 
cele mai bune soluţii pentru ca procesul de construcţie europeană să fie unul solid 
şi armonios, sens în care considerăm că este necesar să fie dezvoltat schimbul de 
jurisprudenţă existent, în special pe tema dreptului european. Şi în cadrul trimiterilor 
preliminare, modalitatea în care tema identităţii constituţionale naţionale este 
analizată de instanţele constituţionale oferă premisa pentru CJUE de a realiza o 
interpretare a art. 4 din TUE care să ţină seamă de obligativitatea interpretării pe 
care instanţele naţionale, în virtutea lor de garanţi ai supremaţiei Constituţiei, o dau 
legilor fundamentale şi nucleului identitar pe care acestea îl consacră.  

Astfel, „Uniunea se adaugă statelor membre, se construieşte pe constituţiile 
lor, adăugând un nou instrument şi noi opţiuni de acţiune la ceea ce constituţiile 
naţionale pot oferi şi care sunt puse la dispoziţia autorităţilor naţionale”29. 

 

                                                 
28 K. Lenaerts, Rolul constituţiilor naţionale în dreptul Uniunii Europene. De la valori 

comune la încredere reciprocă şi dialog constructiv, în „Revista română de drept european”, nr. 2 din 
30 iunie 2018. 

29 I. Pernice, Constituţionalismul european şi constituţiile naţionale ale statelor membre. 
Implicaţii pentru „Brexit”, în „Revista Română de Drept European”, nr. 3 din 31 septembrie 2017. 
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Abstract: The article looks into the judgments rendered by the High Court of Cassation and 
Justice – panels for the resolution of points of law in the matter of enforcement, which are published 
in the Official Gazette until July the 1st, 2019. In this respect, solely the judgments admitting the 
referrals made by the courts are taken into consideration. Thus, enforcement issues regarding the 
competence of the enforcement body, the classification of court charges as primary obligation in the 
enforcement title and the possibility to update such charges in the context of enforcement, the 
enforceability of the minutes regarding the enforcement expenses, the enforceability of the mortgage 
agreement, the enforcement rendering of the promissory note, the conventional representation of the 
legal entity for filing the enforcement request, the effects of deeming as unconstitutional the 
provisions of art. 666 para. (2) of the Civil Procedure Code, in the form prior to the amendments 
brought by G.E.O. no. 1/2016, the amounts that may be subject to garnishment, the enforcement 
procedure of the obligations to do or refrain from doing that are intuitu personae. 
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1. Introducere 
Procedura reglementată de dispoziţiile art. 519–521 C. pr. civ. îşi dovedeşte 

eficienţa în asigurarea unei interpretări şi aplicări uniforme a normelor de drept, 
contribuind, în acest fel, la asigurarea garanţiilor dreptului la un proces echitabil, 
precum şi a stabilităţii circuitului civil, lucru dovedit şi de numărul crescând de 
sesizări transmise de instanţele judecătoreşti către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
în temeiul art. 519 C. pr. civ. (în materie civilă: 3 sesizări prealabile în anul 2013, 
17 sesizări prealabile în anul 2014, 38 sesizări prealabile în anul 2015, 70 sesizări 
prealabile în anul 2016, 76 sesizări prealabile în anul 2017, 69 sesizări prealabile în 
anul 2018)1.  
                                                 

∗ Lector univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, 
horia.tit@gmail.com. 

1 Conform datelor publicate pe pagina: http://www.scj.ro/695/Dosare-sesizari-prealabile 
(accesată la data de 12.03.2019).  

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 8 (64), nr. 2, p.217–236, Bucureşti, aprilie – iunie, 2019 



 Nicolae-Horia Ţiţ 2 218 

În paginile următoare vom încerca să facem o prezentare succintă a soluţiilor 
date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la chestiuni referitoare la executarea 
silită, referindu-ne doar la acele decizii prin care au fost admise sesizările pentru 
pronunţarea unei hotărâri prealabile şi care au fost publicate în „Monitorul Oficial” 
până la data de referinţă, respectiv 1 iulie 2019, cu privire la dispoziţii cuprinse în 
noul Cod de procedură civilă şi în Codul de procedură civilă anterior. În scopul 
analizei, vom face o prezentare succintă a argumentelor avute în vedere de Înalta 
Curte pentru pronunţarea soluţiei, cu indicarea, acolo unde vom considera necesar, 
a eventualelor critici care ar putea fi formulate în legătură cu aceste argumente.  

2. Competenţa organului de executare în cazul în care se pune în 
executare o hotărâre judecătorească privind creanţe bugetare datorate 
de debitor în temeiul unor raporturi juridice contractuale care se fac 
venit la bugetul consolidat al statului  
Prin Decizia nr. 66/20172, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, a decis că „Executarea silită a titlurilor executorii – 
hotărâri judecătoreşti privind creanţe bugetare, datorate în temeiul unor raporturi 
juridice contractuale care se fac venit la bugetul consolidat al statului, se realizează 
prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului.” 

Dezlegarea are în vedere dispoziţiile art. 623 C. pr. civ., potrivit cu care 
„executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect 
venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi 
bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către 
executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel”3. Textul de 
lege a fost interpretat prin raportare la dispoziţiile art. 220 alin. (3) şi (5) şi art. 226 
alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală4, la dispoziţiile 
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale5 şi art. 3 pct. 
18 din Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare6. 

Pornind de la dispoziţiile art. 623 C. pr. civ., care stabileşte o plenitudine de 
competenţă a executorului judecătoresc ca organ de executare, însă stabileşte şi o 
                                                 

2 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 969 din 7 decembrie 2017.  
3 Dispoziţii similare se regăsesc şi la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii 

judecătoreşti. Pentru interpretarea art. 623 C. pr. civ., a se vedea Oprina E., Gârbuleţ I., Tratat teoretic 
şi practic de executare silită, Vol. I. Teoria generală şi procedurile execuţionale, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2013, p. 106–107; Gavriş D. M., Comentariu la art. 623 C. pr. civ., în Boroi G. (coordonator), 
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 456–1134, ediţia a 2-a revizuită şi 
adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016, p. 350–353; Nicolae M., Comentariu la art. 623 C. pr. civ., 
în Ciobanu V. M., Nicolae M., Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Vol. II – art. 527–1134, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 313–315; Dinu M., Stanciu R., Executarea silită în Codul 
de procedură civilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017, p. 10–13; Frenţiu G.C., Băldean D.-L., Noul 
Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 956–958; Ţiţ N.-H., 
Executarea silită. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016, p. 9–11.  

4 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 547 din 23 iulie 2015.  
5 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 618 din 18 iulie 2006.  
6 Republicată în „Monitorul Oficial” nr. 330 din 14 mai 2015.  
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serie de excepţii în acest sens, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi întemeiază 
dezlegarea dată problemei de drept pe argumentul că textul de lege instituie aceste 
excepţii prin raportare nu la izvorul creanţei executate, ci la caracterul bugetar al 
acesteia, respectiv la faptul că, indiferent de izvor, odată ce sumele recuperate de la 
debitor se fac venit la bugetul consolidat al statului, acestea se încadrează în situaţiile 
exceptate de art. 623 C. pr. civ. Astfel, în motivarea deciziei se operează distincţia între 
creanţa fiscală şi creanţa bugetară, reţinându-se că, sub aspectul regimului juridic, 
pot exista diferenţieri (creanţele rezultate din raporturi contractuale vor fi supuse 
regimului juridic de drept comun), mai puţin însă în ceea ce priveşte recuperarea în 
cadrul unei proceduri execuţionale (par. 68–69 din Decizie). Se au în vedere, în acest 
sens, atât dispoziţiile art. 220 alin. (3) din Codul de procedură fiscală („creanţele 
bugetare care, potrivit legii, se administrează de autorităţile sau instituţiile publice, 
inclusiv cele reprezentând venituri proprii, se pot executa prin executori fiscali 
organizaţi în compartimente de specialitate, aceştia fiind abilitaţi să ducă la îndeplinire 
măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor 
prezentului cod”) (par. 56 din Decizie), cât şi cele ale art. 623 C. pr. civ., care, aşa cum 
am arătat, stabileşte drept criteriu în funcţie de care sunt exceptate de la competenţa 
generală a executorilor judecătoreşti anumite creanţe caracterul bugetar al acestora 
(par. 50 şi 70 din Decizie). Înalta Curte reţine că această repartizare a competenţelor 
constituie o opţiune a legiuitorului, pe care acesta o poate raporta la anumite situaţii 
speciale, în speţă, aceasta fiind determinată de necesitatea ocrotirii unui interes 
general (protejarea eficientă a creanţelor statului şi recuperarea cu prioritate a acestora) 
(par. 71–72 din Decizie).  

Raportat la aceste argumente, Înalta Curte conchide că prin instituirea acestui 
regim juridic nu este încălcat principiul egalităţii, situaţii juridice diferite impunând 
un tratament diferit (par. 73 din Decizie)7. 

Dezlegarea dată chestiunii de drept prezintă importanţă practică, urmând  
ca instanţele de executare să facă aplicarea Deciziei nr. 66/2017 în procedura de 
încuviinţare a executării silite; astfel, în ipoteza în care executorul judecătoresc ar 
fi sesizat cu o cerere de executare silită în vedere recuperării unei creanţe bugetare, 
stabilită prin hotărâre judecătorească, datorată de debitor în temeiul unor raporturi 
contractuale, instanţa de executare va respinge cererea de încuviinţare a executării 
în temeiul art. 666 alin. (5) pct. 1 C. pr. civ. („cererea de executare silită este de 
                                                 

7 În legătură cu principiul egalităţii, se face trimitere la Decizia nr. 942/2008 a Curţii Constituţionale 
(publicată în „Monitorul Oficial” nr. 716 din 22 octombrie 2008), prin care a fost respinsă excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (6) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, respectiv la Decizia nr. 6 din 14 mai 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (publicată în 
„Monitorul Oficial” nr. 411 din 20 iunie 2012), prin care a fost admis recursul în interesul legii şi s-a 
stabilit că „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, raportat la 
art. 136 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, executarea hotărârilor judecătoreşti de atragere a răspunderii 
membrilor organelor de conducere sau de supraveghere în condiţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, se 
va efectua, în cazul concursului dintre creditorii fiscali şi ceilalţi creditori ai debitorului, potrivit Codului de 
procedură fiscală”. În doctrină a fost exprimată şi o opinie contrară, conform căreia menţinerea organelor de 
executare fiscală contravine, în mod flagrant, principiului preeminenţei dreptului (the Rule of Law)” 
(a se vedea, M. Nicolae, Comentariu la art. 623 C. pr. civ., loc. cit., p. 315, nota de subsol nr. 4).  
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competenţa altui organ de executare decât cel sesizat”)8. În acest scop, instanţa de 
executare va trebui să aibă în vedere nu doar dispozitivul hotărârii în temeiul căreia 
a fost formulată cererea de executare, dar şi considerentele acesteia, pentru a se 
stabili dacă respectiva creanţă se încadrează în categoria celor bugetare. Relevanţă 
prezintă, sub acest aspect, aşa cum am arătat, nu izvorul creanţei (care, în speţă, 
este unul contractual), ci faptul că respectivele sume se fac venit la bugetul unităţii 
administrativ teritoriale, parte a bugetului general consolidat9.  

3. Calificarea cheltuielilor de judecată drept obligaţie principală în titlul 
executoriu şi posibilitatea actualizării acestora în cadrul executării silite 
Prin Decizia nr. 34/201510, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că, în 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 628 alin. (3) C. pr. civ., „cheltuielile de 
judecată se circumscriu noţiunii de obligaţie principală în titlul executoriu şi pot fi 
supuse actualizării în cadrul executării silite”. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în vedere, pe de o parte, calificarea 
cererilor de acordare a cheltuielilor de judecată drept cereri accesorii (în ipoteza în 
care sunt formulate în cadrul procesului care a generat respectivele cheltuieli), 
pornind de la clasificarea operată de art. 30 C. pr. civ. (par. 24 şi 32 din Decizie), 
pe de altă parte, determinarea naturii obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată, 
conţinută în cererea accesorie formulată în acest sens (par. 34 din Decizie). Sub 
acest aspect, se reţine ca argument decisiv de către instanţa supremă că problema 
accesorialităţii unei cereri constituie o chestiune de natură procesuală, în timp ce 
cea a determinării naturii obligaţiei de plată este una de drept material (par. 30–31 
din Decizie). Obligaţiile accesorii au un caracter dependent, pe toată perioada 
existenţei lor, faţă de obligaţia principală, fiind dat, în acest sens, chiar exemplul 
dobânzilor şi penalităţilor la care se referă art. 628 C. pr. civ. (par. 38 din Decizie)11. 

În cazul cheltuielilor de judecată, indiferent de calea pe care ar fi acestea 
solicitate, obligaţia este distinctă de obligaţia ce face obiectul raportului juridic 
                                                 

8 A se vedea N.-H. Ţiţ, Încuviinţarea executării silite, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2018, p. 326–327.  

9 Potrivit art. 3 pct. 2 din Legea nr. 69/2010, prin noţiunea de „buget general consolidat” se 
înţelege „ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, incluzând bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul general centralizat al unităţilor 
administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi din bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale 
căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile, precum şi al altor entităţi clasificate în administraţia publică, agregate, consolidate şi 
ajustate conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 pentru a forma un întreg.” Pentru detalii, a se 
vedea Costea I., Drept financiar – note de curs, ediţia a 5-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019, p. 6.  

10 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 945 din 21 decembrie 2015.  
11 Pentru distincţia dintre determinarea (calculul) veniturilor accesorii creanţei principale şi 

actualizarea acesteia, potrivit art. 628 alin. (2)–(4) C. pr. civ., a se vedea, Bozeşan V., Modul de calcul al 
veniturilor accesorii şi actualizarea creanţei în faza executării silite, în Oprina E., Bozeşan V., Executarea 
silită. Dificultăţi şi soluţii practice, Vol. 1, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 170–179. 
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dedus judecăţii; izvorul obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată este diferit de 
cel al obligaţiei pe care se întemeiază cererea introductivă de instanţă şi constă 
tocmai în culpa procesuală a celui căzut în pretenţii. Prin urmare, obligaţia de plată 
a cheltuielilor de judecată are un caracter autonom; odată ce hotărârea prin care 
sunt stabilite cheltuielile de judecată devine definitivă12, creanţa reprezentată de 
acestea poate fi pusă în executare şi este supusă actualizării potrivit art. 628 alin. 
(3) C. pr. civ. (par. 42 din Decizie).  

4. Caracterul executoriu al procesului verbal de stabilire a cheltuielilor 
de executare cu privire la cheltuielile care trebuie avansate de către 
creditor, precum şi caracterul normelor cu privire la modalitatea în 
care executorul îşi poate recupera cheltuielile de executare de la creditor 
Prin Decizia nr. 15/201613, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că, a) 

în interpretarea dispoziţiilor art. 3717 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură civilă 
de la 1865 şi a dispoziţiilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000, procesul-verbal 
întocmit de către executor, privind cheltuielile de executare care trebuie avansate 
de către creditor, constituie titlu executoriu împotriva acestuia. De asemenea, prin 
aceeaşi hotărâre a stabilit că dispoziţiile art. 3717 din Codul de procedură civilă de 
la 1865 nu au caracter imperativ cu privire la modalitatea în care executorul îşi 
poate recupera cheltuielile de executare, pe baza procesului-verbal ce constituie 
titlu împotriva creditorului sau a convenţiei încheiate cu acesta. 

În legătură cu prima problemă de drept dezlegată, instanţa supremă porneşte 
de la distincţia între cele două categorii de cheltuieli la care face referire art. 3717 
din Codul de procedură civilă de la 1865, respectiv cheltuieli avansate în vederea 
executării şi cheltuieli efectuate cu actele de executare întocmite (par. 54 din Decizie) 
şi reţine, cu valoare de regulă de bază a executării silite, principiul avansării de 
către partea care recurge la serviciile unui organ de executare a cheltuielilor pe care 
le implică această etapă a realizării unei creanţe (par. 57 din Decizie). Spre deosebire 
de cheltuielile iniţiale de executare care sunt în sarcina creditorului – şi pe care 
acesta le va recupera ulterior de la debitor – toate celelalte cheltuieli efective de 
executare sunt în sarcina debitorului (par. 60 din Decizie). Prin urmare, excepţia 
instituită de dispoziţiile art. 3717 alin. (2) din Codul de procedură civilă de la 1865, 
conform căreia cheltuielile de executare sunt în sarcina debitorului urmărit „afară de 
cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel”, 
nu poate avea semnificaţia că doar într-o asemenea ipoteză, a renunţării la executare, 
creditorul ar datora cheltuieli decât dacă s-ar ignora distincţia între cele două categorii 
                                                 

12 Cu privire la această chestiune, prezintă relevanţă dacă cererea de acordare a cheltuielilor 
de judecată este formulată ca cerere accesorie, în cadrul procesului care a generat respectivele 
cheltuieli, ori pe cale principală, printr-o cerere separată. În prima situaţie, actualizarea creanţei se va 
face de la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a tranşat litigiul, iar în a 
doua situaţie, de la momentul rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost admisă cererea de 
obligare la plata cheltuielilor de judecată (par. 43 din Decizie).  

13 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 741 din 23 septembrie 2016.  
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de cheltuieli (avansate şi, respectiv, efectuate cu actele de executare) (par. 61 din 
Decizie). În realitate, textul de lege are în vedere situaţia în care creditorul va 
suporta şi cheltuielile cu efectuarea executării (deci, nu numai avansarea lor), ca o 
sancţiune a faptului că a demarat o executare de care s-a desistat ulterior (par. 62 
din Decizie). În ceea ce priveşte avansarea onorariului executorului judecătoresc, 
potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 executorul nu poate 
condiţiona executarea silită de plata onorariului, legiuitorul fiind preocupat să înlăture, 
prin prevederea menţionată, impedimentul în calea valorificării unei creanţe, dat de 
starea materială precară a creditorului, care nu ar putea, astfel, demara urmărirea 
silită a debitorului său rău-platnic (par. 66 din Decizie). Această regulă nu poate 
avea semnificaţia faptului că nu i-ar incumba creditorului avansarea cheltuielilor în 
vederea executării silite şi că în cazul neplăţii acestora n-ar putea fi executat silit de 
către executorul judecătoresc care a avansat respectivele cheltuieli în locul creditorului 
(par. 64 din Decizie). Instanţa supremă conchide că într-o aplicare corectă a 
dispoziţiilor art. 3717 din Codul de procedură civilă de la 1865, pentru a stabili în 
ce măsură procesul-verbal întocmit poate fundamenta o executare silită a executorului 
împotriva creditorului şi a aprecia apoi, asupra temeiniciei contestaţiei la executare, 
instanţa trebuie să lămurească în ce categorie de cheltuieli se înscriu cele care fac 
obiectul procesului-verbal folosit ca titlu, respectiv dacă este vorba despre cheltuieli 
ce trebuie să fie avansate de creditor sau de cheltuieli efective de executare, ce se 
suportă de către debitor. Dispoziţiile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 nu au 
consecinţe sub aspectul caracterului de titlu executoriu al proceselor-verbale 
menţionate, câtă vreme ipoteza de reglementare a acestui text este diferită – 
necondiţionarea urmăririi silite de plata avansului onorariului executorului neavând 
nicio legătură cu valoarea de titlu a procesului-verbal de executare care îşi are 
sediul materiei în art. 3717 din Codul de procedură civilă de la 1865. 

În legătură cu cea de-a doua problemă de drept dezlegată [caracterul normelor 
(dispozitive sau imperative) care reglementează valoarea de titlu executoriu a 
procesului-verbal privind cheltuielile de executare], Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a reţinut că reglarea, între creditor şi executorul judecătoresc, a modalităţii în care 
să se facă plata cheltuielilor de executare nu se află în sfera interesului public, pentru 
că nu este vorba despre afectarea funcţiei publice pe care o exercită executorul, ci 
doar de plata unor servicii prestate de către acesta (par. 76 din Decizie). Convenţia 
încheiată între creditor şi executorul judecătoresc, prin care se stabileşte 
modalitatea în care urmează să fie achitate sumele datorate cu titlu de avans de 
către creditor nu conţine nicio derogare de la normele procedurale referitoare la 
caracterul de titlu executoriu al procesului-verbal întocmit de executor. În cazul în 
care creditorul şi executorul convin asupra unui anumit avans al cheltuielilor de 
executare şi al onorariului, urmând ca restul cheltuielilor să fie recuperate de la 
debitor pe măsura încasării creanţei, nu fac decât să dea expresie dispoziţiilor art. 
3731 alin. (9) coroborate cu art. 3717 alin. (1) din Codul de procedură civilă de la 
1865 referitoare la obligaţia de avansare a cheltuielilor de executare (par. 77 din 
Decizie). Nimic nu împiedică executorul judecătoresc să convină cu creditorul ca 



7 Jurisprudența ICCJ – dezlegarea unor chestiuni de drept în materia executării silite  223 

toate cheltuielile executării (deci şi cele care ar trebui avansate de acesta) să fie 
suportate de către debitor, instanţa supremă conchizând că nu este vorba despre un 
interes public, ca să se poată pretinde derogarea de la o normă imperativă, ci de 
interesul particular al executorului legat de modalitatea în care îşi încasează 
contravaloarea serviciului prestat (par. 82 din Decizie). 

Alături de alţi autori14, exprimăm rezerve faţă de distincţia făcută de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie între cheltuieli avansate în vederea executării (pentru 
recuperarea cărora ar putea fi executat creditorul indiferent dacă acesta renunţă sau 
nu la executare) şi cheltuieli efectuate cu actele de executare îndeplinite. Instanţa 
supremă lasă să se înţeleagă că în sarcina creditorului cad doar acele cheltuieli 
efectuate la momentul deschiderii dosarului de executare, într-o fază premergătoare 
efectuării actelor de executare propriu zise [spre deosebire de cheltuielile iniţiale de 
executare care sunt în sarcina creditorului – şi pe care acesta le va recupera ulterior 
de la debitor – toate celelalte cheltuieli efective de executare (prilejuite, de exemplu, 
de deplasarea executorului judecătoresc sau transportul bunurilor urmărite la locul 
stabilit pentru efectuarea vânzării la licitaţie ori de expedierea către creditor a 
sumelor de bani poprite) sunt în sarcina debitorului (par. 60 din Decizie]. Or, o astfel 
de distincţie este artificială, chiar incorectă; în contextul reglementării actualului 
Cod de procedură civilă, toate cheltuielile necesare îndeplinirii actelor de executare 
trebuie avansate de către creditor, indiferent de momentul la care ar urma să fie 
executat actul de executare [art. 647 alin. (1) teza finală C. pr. civ.]. Un exemplu 
grăitor în acest sens găsim la art. 829 alin. (2) C. pr. civ.: în ipoteza în care imobilul 
supus urmăririi nu este întabulat, deschiderea cărţii funciare va fi realizată la 
cererea executorului, pe numele debitorului, în baza unei documentaţii cadastrale, 
toate cheltuielile necesare în acest scop urmând a fi avansate de către creditor şi 
recuperate, ulterior, de la debitor, cu titlul de cheltuieli de executare. Prin urmare, 
distincţia operată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe criterii temporale, adică 
prin raportare la momentul avansării cheltuielilor, este una greşită, creditorului 
revenindu-i obligaţia de avansa cheltuielile necesare efectuării actelor de executare pe 
tot parcursul executării silite. Noţiunea de „avansare” a cheltuielilor a fost interpretată 
eronat, ea nereferindu-se doar la acele cheltuieli care sunt efectuate la momentul 
sesizării organului de executare (taxa de timbru aferentă cererii de încuviinţare a 
executării silite, cheltuielile necesare pentru constituirea dosarului de executare), ci 
la obligaţia creditorului de a pune la dispoziţia executorului mijloacele şi sumele 
necesare anterior efectuării actelor de executare. În realitate, distincţia care trebuie 
operată este cea dintre cheltuielile necesare efectuării actelor de executare [cu 
privire la acestea, creditorul are obligaţia avansării lor în toate situaţiile, potrivit 
art. 647 alin. (1) teza finală C. pr. civ.] şi cheltuielile de executare care nu trebuie 
                                                 

14 Oprina E., Caracterul de titlu executoriu al încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare – 
analiză din perspectiva Deciziei ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 15/2016, în 
Oprina E., Bozeşan V. (coordonatori), Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice, Vol. 2, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2017, p. 327–331.  
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avansate de creditor, în care se încadrează onorariul executorului judecătoresc, cu 
privire la care creditorul nu are obligaţia de a-l avansa, şi care, prin urmare, va 
putea fi pretins de executor de la acesta numai în ipoteza renunţării la executare ori 
în situaţii similare (cum este cea a perimării executării silite). 

Raportat la argumentele de mai sus, creionate pe baza dispoziţiilor cuprinse 
în reglementarea actuală, apreciem că dezlegarea dată prin Decizia nr. 15/2016 
problemelor de drept izvorâte din interpretarea Codului de procedură civilă de la 
1865 nu îşi găseşte aplicarea în şi peisajul legislativ actual, ipoteză emisă, de altfel, 
şi de alţi autori15. 

5. Caracterul executoriu al contractului de ipotecă, chiar dacă creanţa 
nu este constatată printr-un înscris care să constituie titlu executoriu 
Prin Decizia nr. 60/201716, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că, în 

interpretarea dispoziţiilor art. 2431 C. civ. raportat la art. 632 C. pr. civ., „este 
posibilă executarea silită a unei creanţe garantate printr-un contract de ipotecă 
valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar dacă dreptul de creanţă însuşi 
nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispoziţiilor legale, 
titlu executoriu.” 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie porneşte argumentarea deciziei sale prin  
a remarca faptul că dificultatea problemei de drept supusă interpretării rezidă în 
raportul dintre dispoziţiile art. 2431 C. civ. („contractele de ipotecă valabil încheiate 
sunt, în condiţiile legii, titluri executorii”) şi cele ale art. 2430 C. civ. („executarea 
ipotecii nu poate fi realizată decât în virtutea unui titlu executoriu şi pentru o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă”), ridicându-se, în acest context, problema dacă, 
pentru declanşarea executării silite, caracterul executoriu al contractului de ipotecă 
trebuie să fie dublat şi de caracterul executoriu al contractului din care s-a născut 
obligaţia pentru a cărei garantare a fost constituită ipoteca (par. 73–74 din Decizie). 
Înalta Curte remarcă, în acest context, că dispoziţiile art. 2431 C. civ. nu instituie 
nicio condiţie suplimentară de care să depindă executorialitatea contractului de 
ipotecă, nefăcându-se nicio trimitere la natura creanţei ipotecare ori la orice fel de 
altă cerinţă; prin urmare, într-o interpretare gramaticală a textului de lege, contractul 
de ipotecă este titlu executoriu per se în limita valorii bunului ipotecat (par. 80–81 
din Decizie). În cazul în care executarea ipotecii nu conduce la recuperarea 
integrală a creanţei, creditorul nu ar putea urmări alte bunuri aflate în patrimoniul 
debitorului decât după obţinerea unui titlu executoriu (par. 82 din Decizie). 

Un alt argument reţinut de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în vedere 
prevederile art. 2504 C. civ., potrivit cu care „prescripţia dreptului la acţiune 
privind creanţa principală nu atrage şi stingerea dreptului la acţiunea ipotecară. În 
acest din urmă caz, sub rezerva prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită, 
                                                 

15 Ibidem, p. 338.  
16 Publicată în „Monitorul Oficial”, nr. 928 din 24 noiembrie 2017.  
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creditorul ipotecar va putea oricând urmări, în condiţiile legii, bunurile mobile sau 
imobile ipotecate, însă numai în limita valorii acestor bunuri.” Se reţine că dispoziţiile 
legale sus-citate nu şi-ar mai găsi aplicabilitatea în situaţia în care nu ar fi recunoscut 
caracterul executoriu independent al contractului de ipotecă, în baza căruia creditorul 
să poată declanşa executarea silită asupra bunurilor ipotecate (par. 85 din Decizie).  

Se remarcă, de asemenea, o anumită autonomizare a ipotecii faţă de creanţa 
principală, care decurge din posibilitatea transmiterii ipotecii separat de creanţa  
pe care o garantează (art. 2358 C. civ.), respectiv a schimbării rangului ipotecii  
(art. 2427 C. civ.) (par. 93 din Decizie). Caracterul accesoriu al ipotecii (prevăzut 
de art. 2344 teza I C. civ.) nu poate anula sau limita substanţial caracterul executoriu 
al contractului de ipotecă, în absenţa unei prevederi legale în acest sens, având în 
vedere şi faptul că raţiunea pentru care este reglementat caracterul executoriu al 
oricărui contract de ipotecă este aceea ca acestea să poată fi executate rapid şi în 
mod direct (par. 98 din Decizie).  

Analizând, în continuare, condiţiile declanşării executării silite, sub aspectul 
caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei, potrivit art. 663 C. pr. civ., instanţa 
supremă conchide că, raportat la dispoziţiile legale referitoare la constituirea ipotecilor 
şi la condiţiile de conţinut ale contractului de ipotecă, acestea se suprapun peste 
criteriile prevăzute de art. 663 C. pr. civ., ceea ce face posibilă declanşarea executării 
silite în baza contractului de ipotecă (par. 99–122 din Decizie).  

În finalul argumentaţiei sale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţine, prin 
raportare la jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, că o 
interpretare a dispoziţiilor art. 2430–2431 C. civ. care ar impune creditorului 
„dublarea” titlului executoriu reprezentat de contractul de ipotecă cu un alt titlu 
executoriu pentru creanţa principală ar constitui o limitare nejustificată a dreptului 
de acces la justiţie, care are drept componentă dreptul de a obţine executarea titlurilor 
executorii. În interpretarea conform căreia contractele de ipotecă nu ar avea 
caracter executoriu independent de executorialitatea creanţei principale, dispoziţiile 
art. 2431 C. civ. nu ar mai produce efecte decât dacă creditorul ar deţine ori ar 
obţine un titlu executoriu distinct pentru creanţa principală, ceea ce ar contraveni 
principiului de interpretare actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat 
(par. 123–129 din Decizie)17. 

6. Învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin 
Prin Decizia nr. 7/201718, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că 

„învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin se face în cadrul procedurii de 
                                                 

17 Pe larg, cu privire la executorialitatea contractului de ipotecă, a se vedea Rizoiu R., Chiar 
poate fi pus în executare un contract de ipotecă? Oricum? Oricând, în Oprina E., Bozeşan V. 
(coordonatori), Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice, Vol. 2, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2017, p. 109–127; Ungureanu A., Gheorghe E., Ipoteca – titlu executoriu (in)apt de a fi 
pus în executare independent de contractul de credit, în R.R.E.S. nr. 1/2017, p. 58–68.  

18 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 220 din 30 martie 2017.  
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încuviinţare a executării silite, iar nu ca o etapă prealabilă distinctă”. Dezlegarea 
chestiunii de drept a intervenit pe fondul modificării dispoziţiilor Codului de procedură 
civilă prin O.U.G. nr. 1/201619 şi revenirii la soluţia legislativă a înglobării procedurii 
de învestire cu formulă executorie în procedura încuviinţării executării silite, formula 
executorie urmând a fi adăugată în partea finală a încheierii de încuviinţare20. În 
acest context, Înalta Curte a reţinut aplicabilitatea dispoziţiilor art. VII din O.U.G. 
nr. 1/2016 („ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă 
executorie a titlurilor executorii şi/sau încuviinţarea executării de către executorul 
judecătoresc, acestea vor fi puse în executare după încuviinţarea executării de către 
instanţa judecătorească competentă potrivit legii, fără a fi necesară învestirea cu 
formulă executorie”), precum şi faptul că dispoziţiile art. 640 C. pr. civ., care fac 
trimitere la „condiţiile prevăzute de legea specială” în ceea ce priveşte executorialitatea 
titlurilor de credit trebuie înţelese ca făcând referire doar la condiţiile de fond 
prevăzute de legea specială, nu şi cele de formă, respectiv învestirea cu formulă 
executorie (par. 37–38 din Decizie). În reglementarea Codului de procedură civilă 
actual, învestirea cu formulă executorie a titlurilor cambiale nu mai este o etapă 
distinctă pentru punerea lor în executare, ci o etapă în cadrul procedurii executării 
silite, conform art. 666 C. pr. civ. (par. 40 din Decizie).  

Se reţine, aşadar, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu valoare de 
principiu, că actuala procedură de încuviinţare a executării silite este incompatibilă cu 
orice dispoziţie dintr-o lege specială care ar prevedea învestirea cu formulă executorie 
a titlului anterior sesizării organului de executare cu cererea de executare silită. 
Regula vizează doar învestirea cu formulă executorie a titlurilor supuse dreptului 
naţional, în cazul hotărârilor străine punându-se, în continuare, problema recunoaşterii 
caracterului executoriu al acestora anterior sesizării organului de executare, prin 
procedura de exequatur (art. 1103–1110 C. pr. civ.), cu excepţia titlurilor executorii 
europene (art. 636 C. pr. civ.)21.  

În contextul abrogării dispoziţiilor art. 666 alin. (8) C. pr. civ. prin Legea nr. 
310/201822, se pune problema dacă interpretarea dată de Înalta Curte prin Decizia 
nr. 7/2017 îşi mai găseşte aplicabilitatea, legiuitorul renunţând la soluţia legislativă 
a aplicării formulei executorii în partea finală a încheierii de încuviinţare23. Având 
în vedere că dispoziţiile art. 61 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 58 /1934 a cambiei şi 
                                                 

19 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 85 din 4 februarie 2016.  
20 Pentru detalii cu privire la învestirea cu formulă executorie, a se vedea Mircioiu Ş., 

Formula executorie – între formalism şi inutilitate, în R.R.E.S. nr. 2/2018, p. 47–74. Cu privire la 
menţionarea formulei executorii în partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite, a se 
vedea Ţiţ N.-H., Încuviinţarea executării silite, op. cit., p. 271–281.  

21 Ibidem, p. 272–274, nota de subsol nr. 1.  
22 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 1074 din 18 decembrie 2018.  
23 Ţiţ N.-H., Stancu R., Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 

privind Codul de procedură civilă – comentarii, explicaţii, jurisprudenţă relevantă, Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2019, p. 125–126.  
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biletului la ordin, respectiv art. 53 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 59/1934 a cecului24 
au rămas nemodificate, acestea reglementând, în continuare, învestirea cu formulă 
executorie a acestor titluri, se poate ridica întrebarea dacă, în acest context 
legislativ, odată cu intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 310/2018 nu ar trebui 
ca, anterior sesizării executorului judecătoresc cu cererea de executare, creditorul 
să solicite învestirea cu formulă executorie a acestor titluri.  

Apreciem că, în ciuda abrogării dispoziţiilor art. 666 alin. (8) C. pr. civ., 
dispoziţiile art. VII din O.U.G. nr. 1/2016 rămân aplicabile, astfel încât nu este 
necesară parcurgerea unei proceduri de învestire anterior încuviinţării executării, 
iar interpretarea dată de Înalta Curte prin Decizia nr. 7/2017 îşi menţine actualitatea 
şi aplicabilitatea. Faptul că în partea finală a încheierii de încuviinţare nu se mai 
regăseşte formula executorie nu înseamnă că în cadrul procedurii de încuviinţare 
nu vor fi făcute, în continuare, aceleaşi verificări referitoare, inter alia, la condiţiile 
pe care titlul executoriu, altul decât o hotărâre judecătorească, trebuie să le 
îndeplinească, pentru a fi autorizată de instanţă efectuarea actelor de executare. În 
acest sens, instanţa are la dispoziţie motivul de respingere a cererii de încuviinţare 
prevăzut de art. 666 alin. (5) pct. 3 C. pr. civ. („înscrisul, altul decât o hotărâre 
judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege sau alte 
cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege”)25.  

Prin urmare, modificarea operată prin Legea nr. 310/2018 nu are drept scop 
decât simplificarea procedurii de încuviinţare a executării, menţionarea formulei 
executorie în cuprinsul încheierii de încuviinţare fiind anacronică; instanţei de 
executare îi rămâne însă prerogativa verificării condiţiilor prevăzute de lege cu 
privire la titlul executoriu, rezultatul acestei verificări materializându-se în soluţia 
de admitere ori de respingere a cererii de încuviinţare. Apreciem că, în acest 
context, se impune ca, de lege ferenda, dispoziţiile cuprinse în art. 61 alin. (2) şi (3) 
din Legea nr. 58 /1934 a cambiei şi biletului la ordin, respectiv art. 53 alin. (2) şi 
(3) din Legea nr. 59/1934 a cecului să fie abrogate.  

7. Reprezentarea convenţională a persoanei juridice cu privire la 
formularea cererii de executare 
Prin Decizia nr. 19/2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că, în 

interpretarea şi aplicarea art. 664 alin. (2) C. pr. civ., reprezentarea convenţională a 
persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin 
consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 alin. (1) C. pr. 
civ., astfel cum acesta a fost interpretat prin Decizia nr. 9/2016 pronunţată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 
                                                 

24 Dispoziţii legale introduse prin O.G. nr. 11/1993 pentru modificarea Legii nr. 58/1934 
asupra cambiei şi biletului la ordin şi a Legii nr. 59/1934 asupra cecului, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 83/1994, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 292 din 14 octombrie 1994.  

25 Pentru detalii, a se vedea Ţiţ N.-H., Încuviinţarea executării silite, op. cit., p. 369–392.  
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Principalul argument reţinut de Înalta Curte în fundamentarea acestei decizii 
este acela că cererea de executare silită, formulată de creditor şi depusă la executorul 
judecătoresc, este analizată de către instanţa de executare, în procedura de încuviinţare 
a executării silite; executorul judecătoresc nu are competenţa de a verifica îndeplinirea 
condiţiilor pentru efectuarea executării silite, ci doar va înainta cerere de executare 
instanţei, singura competentă să analizeze legalitatea şi temeinicia cererii de executare 
şi să declanşeze procedura de executare silită (par. 45, 52–56 din Decizie), raportat 
şi la soluţiile relevante în materie ale Curţii Constituţionale (în special Decizia nr. 
895/201526) (par. 49–51 din Decizie). Fiind, aşadar, o cerere care, deşi se depune la 
executorul judecătoresc, este formulată pentru instanţa de executare, către care se 
înaintează, cererii de executare îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 84 alin. (1) C. pr. civ. 
astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 9/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în sensul în care 
reprezentarea convenţională a creditorului persoană juridică poate fi realizată 
numai de un avocat sau consilier juridic, nu şi de o altă persoană juridică ori de 
avocatul sau consilierul juridic al acesteia din urmă. 

Considerăm că argumentarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu 
este ferită de critici. Procedura de executare silită se declanşează prin formularea 
cererii de executare de către creditor [art. 622 alin. (2) C. pr. civ.], relevanţă sub acest 
aspect având momentul sesizării organului de executare şi nu cel al încuviinţării 
executării, pentru stabilirea legii aplicabile procedurii execuţionale (art. 24–25 C. 
pr. civ.) şi determinarea competenţei teritoriale a instanţei de executare [art. 651 
alin. (1) C. pr. civ.]. Cererea de executare nu este adresată instanţei de executare, ci 
executorului judecătoresc, având drept scop învestirea acestuia cu aducerea la 
îndeplinire a dispoziţiilor titlului executoriu. Rolul încuviinţării executării de către 
instanţă nu este acela de a declanşa procedura execuţională, ci de a autoriza 
executorului judecătoresc efectuarea actelor de executare, în urma verificării 
condiţiilor prevăzute de lege în acest sens. Executorul judecătoresc nu face un 
simplu oficiu de transmitere a cererii de executare către instanţă, având competenţa 
de a analiza cererea de executare, cu privire la cerinţele formale intrinseci şi 
extrinseci; în acest scop, legea prevede, în mod expres, competenţa executorului de 
a refuza, motivat, deschiderea procedurii de executare, printr-o încheiere motivată, 
atacabilă cu plângere la instanţa de executare [art. 665 alin. (2) C. pr. civ.]. În plus, 
cel care solicită încuviinţarea executării este executorul, nu creditorul, argument 
care nu poate fi răsturnat, în opinia noastră, prin aceea că legea conferă calitate 
procesuală pentru formularea apelului doar creditorului. Din contră, prin această 
reglementare se scoate în evidenţă că ceea ce se urmăreşte prin încuviinţare este ca 
executorul să fie autorizat să treacă la efectuarea actelor de executare, calitatea 
conferită creditorului pentru formularea apelului împotriva încheierii de respingere 
a cererii de încuviinţare fiind justificată de interesul pe care acesta îl justifică în 
acest sens. De altfel, dispoziţiile art. 666 alin. (4) C. pr. civ., care se referă la 
efectele încheierii de încuviinţare, menţionează în mod expres că aceasta permite 
                                                 

26 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 84 din 4 februarie 2016.  
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creditorului să ceară executorului care a solicitat încuviinţarea să recurgă la toate 
modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv; prin urmare, 
finalitatea procedurii de încuviinţare este diferită de cea a cererii de executare: 
aceasta din urmă are drept scop sesizarea organului de executare şi declanşează 
procedura execuţională, în timp ce cererea de încuviinţare, având drept titular pe 
executor, are drept finalitate autorizarea acestuia cu efectuarea actelor de executare. 
Raportat la aceste argumente, apreciem că, cel puţin în parte, considerentele 
reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, întemeiate pe ideea că cererea de 
executare, deşi depusă la executor, este adresată instanţei, sunt inexacte27. 

Chiar şi aşa, pornind de la argumentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
reţinem că aceasta a avut în vedere pentru dezlegarea chestiunii de drept faptul că, 
indirect, cererea de executare este o cerere adresată instanţei, nefiind menţionat nici 
un argument referitor la aplicabilitatea generală a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) C. 
pr. civ. în faza de executare silită. Aplicând metoda de interpretare per a contrario, 
înseamnă că în cazul cererilor adresate de creditor exclusiv executorului judecătoresc 
şi cu privire la care acesta din urmă nu trebuie să solicite încuviinţarea instanţei, 
dispoziţiile art. 84 alin. (1) C. pr. civ. nu ar fi aplicabile. Altfel spus, ulterior încuviinţării, 
reprezentarea convenţională a creditorului persoană juridică în raport cu executorul 
judecătoresc poate fi realizată şi de alte persoane, fizice sau juridice, care nu au 
calitatea de avocat. Această chestiune ar putea fi ridicată în legătură cu cereri 
precum cererea de conexare a executărilor, atunci când aceasta este de competenţa 
executorului judecătoresc [art. 654 alin. (5) C. pr. civ.], cererea de suspendare voluntară 
a executării [art. 701 alin. (2) C. pr. civ.], cererea de renunţare la executare [art. 703 
alin. (1) pct. 3 C. pr. civ.], cererea de reluare a executării (art. 705 C. pr. civ.). În toate 
aceste cazuri, cererea fiind de competenţa exclusivă a executorului judecătoresc, 
dispoziţiile art. 84 alin. (1) C. pr. civ. nu sunt aplicabile.  

8. Aplicarea în timp a 666 alin. (2) C. pr. civ., în forma anterioară modificării 
prin O.U.G. nr. 1/2016, ca urmare a declarării neconstituţionalităţii 
acestora prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 895/2015 
Prin Decizia nr. 77/201728, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că 

„efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 895/2015  se produc şi asupra încheierilor 
                                                 

27 Considerăm că soluţia adoptată prin Decizia nr. 19/2018 este corectă, însă apreciem că 
argumentele avute în vedere de instanţă sunt inexacte. Astfel, considerăm că argumentul pe baza căruia 
ar trebui recunoscută aplicabilitatea art. 84 alin. (1) C. pr. civ. în etapa de executare constă în caracterul 
de drept comun al dispoziţiilor reglementate în Cartea I a Codului de procedură civilă. A se vedea, în 
acest sens, Oprina E., Reprezentarea creditorului persoană juridică în faza executării silite – prin 
prisma Deciziei nr. 9/2016 a ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în Oprina E., Bozeşan 
V. (coordonatori), Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice, Vol. 2, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2017, p. 185–197; Dan R., Scurte consideraţii asupra reprezentării convenţionale a 
persoanelor juridice în faza executării silite, disponibil la adresa https://www.juridice.ro/465980/ 
scurte-consideratii-asupra-reprezentarii-conventionale-a-persoanelor-juridice-in-faza-executarii-
silite.html (vizitată la 04.07.2019); Ţiţ N.-H, Încuviinţarea executării silite, op. cit., p. 429–431.  

28 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 23 din 10 ianuarie 2018.  
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de încuviinţare a executării silite date de executorul judecătoresc anterior publicării 
acestei decizii, dacă motivul de nulitate decurgând din necompetenţa executorului 
judecătoresc a fost invocat în cadrul contestaţiei la executare formulate în termen, 
după publicarea deciziei instanţei constituţionale în Monitorul Oficial al României”.  

Dezlegarea chestiunii de drept a fost solicitată în contextul în care, prin 
paragraful nr. 28 al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 895/2015, aceasta a stabilit 
şi o serie de reguli de aplicare în timp a soluţiei de neconstituţionalitate pronunţată, 
reţinând, în acest sens, că aceasta se aplică „în privinţa contestaţiilor la executare 
formulate împotriva încheierii de încuviinţare a executării silite date de executorul 
judecătoresc aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data publicării prezentei 
decizii, precum şi în cele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate 
până la data sus-menţionată.” 

În acest context, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dedică o primă parte a 
motivării argumentaţiei referitoare la necompetenţa Curţii Constituţionale cu privire 
la determinarea efectelor declarării neconstituţionalităţii unui text de lege, această 
competenţă revenind instanţelor judecătoreşti, singurele în măsură să aprecieze 
asupra efectelor pe care o decizie de neconstituţionalitate le produce în legătură cu 
cauzele în curs sau asupra modului în care efectele produse de textele constatate 
neconstituţionale sunt păstrate sau înlăturate (par. 54–63); a doua parte a motivării se 
referă la semnalarea contradicţiilor în raţionamentul operat de Curtea Constituţională 
cu privire la chestiunea efectelor în timp a declarării neconstituţionalităţii soluţiei 
legislative a încuviinţării executării de către executorul judecătoresc şi consecinţele 
acestor contradicţii (par. 64–71); a treia parte a motivării, care prin aplicarea 
principiului de interpretare a fortiori, conduce la soluţia adoptată prin Decizie.  

Apreciem că motivarea dată de Înalta Curte şi soluţia la care aceasta a ajuns 
sunt criticabile. Astfel, chiar motivarea Deciziei reţine că aceasta are în vedere „raţiuni 
mai degrabă de echitate decât de compatibilitate cu norma care guvernează efectele 
pentru viitor ale statuărilor jurisdicţiei constituţionale” (par. 72). După ce face o 
critică a considerentelor Curţii Constituţionale referitoare la aplicarea în timp a deciziei 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 C. pr. civ. (în varianta adoptată prin 
Legea nr. 138/2014), atât sub aspectul instanţei de contencios constituţional cu privire 
la această chestiune, cât şi sub aspectul contradicţiilor din cuprinsul acesteia, Înalta 
Curte aplică regula de interpretare a fortiori pornind tocmai de la soluţia oferită de 
Curtea Constituţională cu privire la acest aspect. Înalta Curte îşi asumă conştient 
această interpretare, dorind, probabil, că nu creeze o injustiţie şi mai mare decât cea 
care fusese, deja generată de par. 28 din Decizia Curţii Constituţionale („dacă 
instanţele au găsit justificat să recunoască efecte deciziei de neconstituţionalitate în 
privinţa unor contestaţii la executare în curs, în cadrul cărora doar se contestase 
competenţa executorului judecătoresc de a emite încheieri de încuviinţare, cu atât 
mai mult (a fortiori) se impune producerea acestor efecte în situaţiile în care această 
contestare se face la un moment când norma este declarată neconstituţională” – par. 74 
din Decizie).  
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În ciuda acestei interpretări, considerăm, în deplin acord cu opiniile exprimate 
în jurisprudenţă anterior pronunţării Deciziei nr. 77/201729, că dispoziţiile art. 147 
alin. (4) din Constituţie, potrivit cu care deciziile Curţii Constituţionale produc efecte 
numai pentru viitor, impuneau ca efectele Deciziei nr. 895/2015 să nu privească 
încheierile de încuviinţarea a executării pronunţate de executorii judecătoreşti anterior 
publicării acestei decizii în Monitorul Oficial, indiferent de momentul la care acestea ar 
fi fost atacate cu contestaţie la executare, cu excepţia cazului în care pe rolul instanţei 
de executare exista o contestaţie la executare, formulată în termen, întemeiată pe 
motivul necompetenţei executorului judecătoresc de a dispune încuviinţarea executării 
şi în cadrul căreia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 666 C. pr. civ. (în forma adoptată prin Legea nr. 138/2014), iar instanţa de judecată 
a dispus, prin încheiere, sesizarea Curţii Constituţionale cu această excepţie30.  

9. Afectaţiunea specială a sumelor datorate lunar de terţul poprit membru 
al asociaţiei de proprietari debitoarei asociaţia de proprietari, cu titlul 
de cheltuieli de întreţinere 
Prin Decizia nr. 84/201831, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că 

„sumele datorate lunar de terţul poprit, membru al asociaţiei de proprietari, debitoarei 
asociaţia de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreţinere, au afectaţiunea specială 
corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli, astfel cum sunt 
determinate de legislaţia în materie”. Dezlegarea vizează interpretarea dispoziţiilor 
art. 781 alin. (5) lit. a) C. pr. civ., potrivit cu care „nu sunt supuse executării silite 
prin poprire sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege 
                                                 

29 A se vedea, în acest sens, Ciobanu V. M., Briciu T. C., Analiza O.U.G. nr. 1/2016, în 
lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 895/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 666 C. pr. civ., în R.R.E.S. nr. 1/2016, p. 27–41 

30 Ibidem, p. 41. Autorii reţin, pe baza unei argumentaţii exemplare, că pentru ca Decizia nr. 
895/2015 a Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea soluţiei legislative a încuviinţării 
executării silite de către executorul judecătoresc să conducă la invalidarea unei proceduri execuţionale 
declanşată anterior publicării în „Monitorul Oficial” a Deciziei Curţii Constituţionale, este necesară 
întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: să fi fost formulată, în termen, o contestaţie împotriva 
executării silite înseşi prin care să fi fost solicitată şi anularea încheierii de încuviinţare a executării, 
temeiul juridic al cererii de anulare a încheierii de încuviinţare dată de executorul judecătoresc să fi 
fost neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 666 C. pr. civ. sub acest aspect, iar instanţa de judecată 
învestită cu soluţionarea contestaţiei să fi declarat admisibilă excepţia de neconstituţionalitate, prin 
încheiere. De altfel, anterior pronunţării Deciziei nr. 77/2017, am exprimat opinia, pe care o 
menţinem, că decizia Curţii Constituţionale este aplicabilă contestaţiilor la executare aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti numai în măsura în care acestea sunt formulate împotriva executării silite 
înseşi şi numai dacă motivul referitor la neconstituţionalitatea încuviinţării executării silite de către 
executorul judecătoresc a fost invocată în termenul prevăzut de art. 715 alin. (1) pct. 3 C. pr. civ., 
raportat şi la dispoziţiile art. 713 alin. (3) teza a II-a C. pr. civ. (contestatorul îşi poate modifica 
cererea iniţială, adăugând motive noi de contestaţie, dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat 
termenul de exercitare a contestaţiei la executare) (a se vedea Ţiţ N.-H., Modificarea Codului de 
procedură civilă prin O.U.G. nr. 1/2016, adoptată ca urmare a Deciziei nr. 895/2015 a Curţii 
Constituţionale – studiu introductiv, Editura Hamangiu, 2016, p. XXXIII–XXXIV).  

31 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 84 din 1 februarie 2019.  
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şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie”, prin raportare la 
dispoziţiile art. 46–48 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari32 (în prezent abrogată prin art. 110 din 
Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor33) şi la cele cuprinse în art. 12 pct. B lit. c) 
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, aprobate prin H.G.  
nr. 1588/200734 (în prezent abrogate prin art. 110 din Legea nr. 196/2018).  

În vederea dezlegării chestiunii de drept, Înalta Curte analizează trei categorii 
de chestiuni: natura cheltuielilor lunare ale asociaţiei de proprietari; existenţa relaţiei 
tripartite pe care o implică solicitarea de validare a popririi; afectaţiunea sumelor 
plătite lunar cu titlu de întreţinere de un membru al asociaţiei de proprietari, respectiv, 
dacă şi în ce măsură această afectaţiune este aptă să constituie un impediment în 
calea executării prin poprire (par. 70 din Decizie). Pe baza acestei analize, instanţa 
supremă stabileşte că un creditor nu va putea urmări întreaga sumă pe care un 
proprietar o datorează lunar asociaţiei, deoarece în componenţa acestei sume intră 
debite ale acestuia către diferiţi alţi furnizori care au, în egală măsură, calitatea de 
creditori şi deci interes în valorificarea creanţei proprii. În acest scop, trebuie 
respectată destinaţia fiecărei sume, devenind incident, în acest fel, afectaţiunea 
specială la care face referire art. 781 alin. (5) lit. a) C. pr. civ., de natură să atragă 
indisponibilizarea sumelor de bani care au altă afectaţiune decât cea a cărei 
realizare o urmăreşte creditorul prin poprire; în caz contrar s-ar putea ajunge ca, în 
valorificarea unei creanţe, prin indisponibilizarea întregii sume plătite cu titlu de 
cheltuieli de întreţinere de către un debitor, să fie paralizat dreptul la valorificarea 
creanţei al altui creditor. (par. 102–104 din Decizie).  

Apreciem că dezlegarea chestiunii de drept îşi păstrează actualitatea şi în 
contextul abrogării dispoziţiilor Legii nr. 230/2007 şi ale H.G. nr. 1588/2007 prin 
art. 110 din Legea nr. 196/2018, în condiţiile în care dispoziţiile art. 47 alin. (1) din 
Legea nr. 230/2007, referitoare la cheltuielile asociaţiei de proprietari îşi găsesc 
corespondentul în dispoziţiile art. 75 alin. (2) din Legea nr. 196/201835.  

9. Caracterul definitiv al încheierii prin care instanţa de executare 
soluţionează cererea creditorului de obligarea debitorului la plata de 
penalităţi, în cazul neexecutării unei obligaţii de a face sau de a nu face 
cu caracter intuitu personae 
Prin Decizia nr. 73/201736, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că 

„în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 906 alin. (1) şi (2) C. pr. civ., 
                                                 

32 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 490 din 23 iulie 2007. 
33 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 660 din 30 iulie 2018.  
34 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 43 din 16 ianuarie 2008.  
35 Rădulescu T. E., Asociaţii de proprietari – Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, comentată şi 
adnotată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019, p. 221–225.  

36 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 914 din 22 noiembrie 2017.  
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încheierea de soluţionare a cererii de obligare la plata de penalităţi pe zi de 
întârziere a debitorului unei obligaţii de a face sau a nu face, evaluabile în bani, 
care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, este definitivă, indiferent de 
soluţia adoptată de instanţa de executare, respectiv de admitere sau de respingere 
a cererii creditorului”. 

Principalul argument reţinut de instanţa supremă în acest sens este unul de 
text, dispoziţiile art. 906 alin. (2) C. pr. civ. făcând referire în mod expres la 
caracterul definitiv al încheierii pronunţată de instanţa de executare, sesizată de 
către creditor cu o cerere de aplicare a penalităţilor pentru neexecutarea de către 
debitor a unei obligaţii de a face sau de a nu face cu caracter intuitu personae (par. 
67 din Decizie). Textul de lege instituie, în acest sens, o derogare de la regimul 
comun al încheierilor pronunţate de instanţa de executare, prevăzut de art. 651 alin. 
(4) C. pr. civ.; caracterul definitiv al încheierii, prevăzut expres de dispoziţiile art. 
906 alin. (2) C. pr. civ., face ca aceasta să nu fie susceptibilă de apel, potrivit art. 
634 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Având în vedere şi principiul legalităţii căilor de atac 
(art. 457 C. pr. civ.), nu ar putea fi creată, prin interpretare, o cale de atac pe care 
legea nu o deschide (par. 72–74 din Decizie). În cazurile în care legiuitorul a 
înţeles să stabilească un regim juridic diferit în ceea ce priveşte admisibilitatea căii 
de atac, în funcţie de soluţia pronunţată de instanţă, a menţionat expres acest lucru 
[spre exemplu, potrivit art. 666 alin. (7) C. pr. civ., încheierea prin care a fost 
respinsă cererea de încuviinţare a executării silite care poate fi atacată cu apel de 
către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare] (par. 76 din Decizie). În fine, 
consacrarea caracterului definitiv al încheierii de soluţionare a cererii de aplicare a 
penalităţilor, indiferent de soluţia pronunţată de instanţă, constituie opţiunea 
legiuitorului, care a dat prioritate principiului celerităţii executării silite, fiind de 
altfel, confirmată şi de practica instanţei de contencios constituţional (par. 77–78 
din Decizie). 

10. Inadmisibilitatea formulării mai multor cereri de fixare a sumei 
definitive datorată de debitor cu titlul de penalităţi, în cazul neexecutării 
obligaţiilor de face sau de a nu face cu caracter intuitu personae 
Prin Decizia nr. 16/2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „în 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 906 alin. (4) C. pr. civ., nu este admisibilă 
formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive datorate de debitor cu 
titlu de penalităţi.” 

Soluţia adoptată prin Decizia nr. 16/2017 a ICCJ are la bază mai multe categorii 
de argumente: instanţa supremă porneşte de la evidenţierea naturii juridice a 
penalităţilor cominatorii reglementate de art. 906 C. pr. civ., anume aceea de 
sancţiune de drept procesual civil menită să constrângă debitorul să execute în 
natură obligaţia prevăzută în titlul executoriu, şi conturează apoi trei categorii de 
argumente: un prim argument este cel de text, remarcându-se folosirea sintagmei 
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„suma definitivă” datorată cu titlu de penalitate (par. 67 din Decizie); al doilea 
argument vizează natura termenului de 3 luni, instanţa supremă reţinând că cererea 
de fixare a cuantumului penalităţilor ar trebui formulată în termen de 3 luni (par. 68 
din Decizie)37; al treilea argument are în vedere faptul că legiuitorul a prevăzut 
numai posibilitatea înlăturării sau reducerii penalităţilor, nu şi pe aceea a formulării 
unor solicitări succesive de fixare a sumei definitive datorată cu titlu de penalitate. 
Pe baza acestor argumente, Înalta Curte conchide că „obţinerea unor încheieri 
definitive, periodice, care să stabilească suma finală datorată de debitor cu titlu de 
penalităţi s-ar îndepărta de la scopul reglementării penalităţilor şi ar diminua 
efectul de mijloc de constrângere pe care acestea îl au: ele şi-au atins scopul pentru 
care au fost reglementate prin stabilirea lor de către instanţa de executare [art. 906 
alin. (1) din Codul de procedură civilă], iar apoi prin transformarea lor într-o sumă 
definitivă [art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă] şi s-ar putea dovedi 
                                                 

37 Cu privire la motivarea reţinută în par. 68 din Decizia nr. 16/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie s-a reţinut, în motivarea Deciziei nr. 12/2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (publicată în „Monitorul Oficial” nr. 418 din 16 
mai 2018) că „trebuie, însă, observat că în Decizia nr. 16/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, argumentul cuprins la paragraful 68 nu 
constituie argumentul principal în susţinerea soluţiei, ci un argument indirect, cu rol marginal în 
fundamentarea soluţiei. Existenţa unui termen de decădere de trei luni este doar enunţată, nu şi 
motivată, ceea ce face ca acest aspect să nu poată fi considerat un aspect dezbătut şi tranşat în mod 
efectiv prin hotărârea menţionată.” (par. 77) (subl. ns.). Prin Decizia nr. 12/2018, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a stabilit că în interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare: 

– termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei ce i se datorează de către debitor cu 
titlu de penalităţi este termenul de prescripţie a executării silite, de 3 ani, reglementat de art. 706 
din Codul de procedură civilă, termen care curge de la data executării obligaţiei sau, în caz de 
neexecutare, de la data expirării termenului de trei luni, înăuntrul căruia debitorul avea posibilitatea să 
execute în natură obligaţia; 

– penalităţile stabilite în procent pe zi de întârziere se calculează de la momentul indicat în 
încheierea pronunţată în cadrul procedurii reglementate de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la executarea obligaţiei, dar nu mai târziu de momentul 
expirării termenului de trei luni, înăuntrul căruia debitorul avea posibilitatea să execute în natură 
obligaţia, în caz de neexecutare; 

– în cadrul procedurii reglementate de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, instanţa de judecată poate stabili valoarea obiectului obligaţiei la care se 
aplică penalităţile de întârziere stabilite în procent pe zi de întârziere, în ipoteza în care instanţa 
prevăzută la art. 24 alin. (3) din aceeaşi lege nu a stabilit acest lucru. 

Cu privire la natura juridică a termenului de 3 luni reglementat de art. 906 alin. (4) C. pr. civ., 
a se vedea Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Vol. III, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2013, p. 667; Oprina E., Gârbuleţ I., op. cit., p. 913, Oprina E., Bozeşan 
V., Mijloace indirecte de realizarea executării silite, RRES nr. 1/2015, p. 50; Gârbuleţ I., Soluţii în 
cazul neexecutării obligaţiei de a face ce implică un fapt personal al debitorului, RRES nr. 3/2017, p. 
46; Andruţ A. L., Consideraţii privind executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a 
nu face prevăzute de art. 903–909 NCPC, în RRES nr. 3/2015, p. 23; Suciu A., Probleme practice 
privind executarea silită a obligaţiilor de a face şi de a nu face, în RRES nr. 4/2017, p. 49–50. 
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ineficiente sub aspectul constrângerii debitorului la executarea obligaţiei, în condiţiile 
în care creditorul ar recurge periodic la formularea de cereri de stabilire a unor 
sume finale datorate de debitor cu titlu de penalitate, pe care să le execute silit în 
mod direct. În plus, debitorul ar putea opta pentru neexecutare, expunându-se, cel 
mult, riscului de a plăti, periodic, o sumă de bani cu titlu de penalităţi” (par. 72)38.  

Soluţia adoptată de Înalta Curte prin Decizia nr. 16/2017 nu îşi mai găseşte 
aplicabilitatea în urma modificării dispoziţiilor art. 906 alin. (4) prin Legea nr. 
310/201839, textul de lege reglementând, în prezent, posibilitatea creditorului de a 
formula cereri succesive de stabilire a sumei definitive datorată de debitor cu titlul 
de penalităţi, după trecerea fiecărui termen de 3 luni în care debitorul nu îşi execută 
obligaţia prevăzută în titlul executoriu, până la stingerea ei completă40. Cu toate 
aceste, dezlegarea chestiunii de drept produce efecte în cazul procedurilor execuţionale 
declanşate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 310/2018.  

11. Concluzii 
Procedura reglementată de art. 519 şi urm. C. pr. civ. şi-a dovedit utilitatea 

în rezolvarea mai multor probleme de interpretare a dispoziţiilor legale în materia 
executării silite. Cu toate acestea, din păcate, în această materie au fost date şi 
numeroase soluţii de respingere ca inadmisibile ale unor sesizări care priveau 
chestiuni importante ale procedurii execuţionale, precum: dacă, pentru încheierea 
valabilă a unui contract la distanţă, nu mai este necesară semnătura olografă sau 
electronică a debitorului, primirea mesajului de confirmare de către consumator, 
referitor la comanda sa, fiind suficientă pentru încheierea valabilă a contractului, deci 
pentru a conferi valoare de titlu executoriu contractului de credit încheiat în această 
modalitate (Decizia nr. 7/201841); dacă dispoziţiile art. 870 alin. (1) C. pr. civ., care 
reglementează posibilitatea participării la distribuirea de sume pentru toţi creditorii 
interesaţi, presupun în mod necesar parcurgerea procedurii de intervenţie prevăzută 
de art. 691 şi următoarele C. pr. civ. (decizia nr. 18/201842); dacă existenţa unor 
măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei 
persoane fizice sau juridice suspendă executarea silită începută de un creditor 
garantat al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor 
anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal, respectiv determină 
nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul 
penal asupra aceloraşi bunuri, împiedicând astfel executarea silită începută de un 
                                                 

38 A se vedea Ţiţ N.-H., Consideraţii cu privire la executarea silită a obligaţiilor de a face 
sau de a nu face intuitu personae, în Nicolae M., Rizoiu R., Toma-Dăuceanu L., In honorem Valeriu 
Stoica. Dreptul, libertăţi şi puteri la începutul mileniului al III-lea, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2018, p. 353–354, nota de subsol 54. 

39 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 1074 din 18 decembrie 2018.  
40 A se vedea Ţiţ N.-H., Stanciu R., op. cit., p. 129–140.  
41 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 254 din 22 martie 2018.  
42 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 337 din 17 aprilie 2018.  
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creditor garantat (Decizia nr. 8/201543)44; interpretarea şi aplicarea art. 856 alin. (3) 
C. pr. civ. (decizia nr. 16/201645); dacă în noţiunile de „orice ipoteci sau alte sarcini 
privind garantarea drepturilor de creanţă”, respectiv „ipotecile şi celelalte sarcini 
reale”, la care fac referire dispoziţiile art. 857 alin. (3) şi (4) C. pr. civ. se include şi 
măsura sechestrului prevăzută de dispoziţiile art. 249 alin. (1) din C. pr. pen., astfel 
încât radierea înscrierii sechestrului în cartea funciară se realizează din oficiu, ca 
efect al adjudecării, sau exclusiv în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 167 alin. (1) 
teza finală şi dispoziţiile art. 195 alin. (5) din Regulamentul aprobat prin Ordinul 
nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare (Decizia nr. 20/201746); 
interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. (2) C.pr. civ. şi art. 1155 alin. (2) C. civ., în 
sensul de a se stabili dacă există posibilitatea începerii executării silite a bunurilor 
moştenirii împotriva moştenitorilor acceptanţi ai debitorului decedat, cât timp nu 
au fost stabilite cotele succesorale şi calitatea de moştenitor a acestora în cadrul 
dezbaterii succesorale (Decizia nr. 12/201947) respectiv cu privire la posibilitatea 
încuviinţării executării silite asupra bunurilor moştenirii împotriva succesibililor 
acceptanţi câtă vreme nu s-a emis certificat de moştenitor (Decizie nr. 17/201948); 
interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 719 alin. (1) C. pr. civ. în ceea ce priveşte 
momentul până la care se dispune suspendarea executării silite, respectiv înţelesul 
sintagmei „până la soluţionarea contestaţiei la executare” din cuprinsul acestui text 
de lege (Decizia nr. 27/201949). 

                                                 
43 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 431 din 17 iunie 2015.  
44 Cu privire la această chestiune, a fost formulată ulterior o sesizare în procedura recursului 

în interesul legii, iar prin Decizia nr. 2/2018 (publicată în „Monitorul Oficial” nr. 463 din 5 iunie 2018 
s-a stabilit că „existenţa unui sechestru asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau 
juridice nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra 
aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal şi 
nu determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal 
asupra aceloraşi bunuri”. 

45 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 779 din 5 octombrie 2016.  
46 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 349 din 11 mai 2017.  
47 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 316 din 23 aprilie 2019. 
48 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 399 din 22 mai 2019 
49 La momentul redactării acestui articol, Decizia nr. 27/2019 nu era publicată în „Monitorul 

Oficial”, soluţia dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie fiind disponibilă la adresa http://www.scj.ro/ 
1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=149454 
(vizitată la 04.07.2019). 



RECURSUL ÎN CASAŢIE. ASPECTE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ 

Versavia BRUTARU∗ 

Abstract: Remedies are means provided by the law by which the State, through the Public 
Ministry, and the persons designated by law promote a judicial control in which criminal judgments 
are verified in order to abolish those judgments which contain factual and legal errors and replacing 
them with judgements compliant with law and truth.  

Remedies against court decisions, both ordinary and extraordinary, are based on the need to 
control the work of the courts. Following the exercise of judicial control, possible errors in the judicial 
process can be avoided, either in terms of establishing the facts or as regards the enforcement of the law.  

Starting from the lato sensu definition, a criminal procedural law must take into account certain 
principles when regulating the appeal system, whether ordinary or extraordinary. Thus, the Criminal 
Procedural Law must take into account the principle of necessity (preventing the continued validity of 
an unlawful and ungrounded decision), the principle of operability (the judgment of conviction being 
enforced as soon as possible, and therefore a reasonable duration of the criminal proceedings), the 
principle of res judicata (in essence, this principle ensures the prestige of the final judgments under 
the legal presumption that they are in accordance with the truth and the law). Too many extraordinary 
remedies would inevitably result in distrust of justice, uncertainty about the way in which the courts 
have been finally ruled in criminal cases. The principle of operability and res judicata must be used 
by the legislator in a rational and balanced way. The length of the criminal proceedings can not be 
shortened to the detriment of a legal and thoroughly decision, the stability of the court judgment 
invested with res judicata does not justify maintaining a judgment with serious errors of fact and law, 
even if it is final.  

Keywords: appeal; remedy; cassation; court order; penal judgement.  

1. Căile de atac sunt mijloace prevăzute de lege prin care Statul, prin Ministerul 
Public, dar şi persoanele anume desemnate de lege promovează un control judecătoresc 
în cadrul căruia se verifică hotărârile judecătoreşti penale, în vederea desfiinţării 
acelor hotărâri care conţin erori de fapt şi de drept şi înlocuirea lor cu hotărâri 
conforme cu legea şi adevărul.  

Legea fundamentală, Constituţia1 României, prin art. 129 a consacrat principiul 
potrivit căruia „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul 
Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”.  
                                                 

∗ Cercetător ştiinţific gradul III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, 
Academia Română; bversavia@gmail.com 

1 Constituţia României, adoptată în 1991, republicată în M. Of. 767/31 octombrie 2003.  
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2. Căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, atât căi ordinare cât şi 
extraordinare, sunt instituite din necesitatea controlării activităţii desfăşurate de 
instanţele judecătoreşti. În urma exercitării controlului judiciar se pot înlătura 
eventualele erori din activitatea de judecată, fie în privinţa stabilirii faptelor, fie în 
ce priveşte aplicarea legii2. Doctrina3 a arătat că o hotărâre judecătorească, cu toate 
garanţiile înscrise în lege şi Constituţie, ar putea cuprinde erori de judecată şi de 
soluţionare (prezumţie de eroare4) şi că în cadrul noii judecăţi aceste erori vor fi 
înlăturate (prezumţia de îndreptare5). Tot doctrina6 a atras atenţia însă că termenul 
folosit, cel de „prezumţie”, ar putea da o apreciere apriorică negativă activităţii de 
judecată, ducând la scăderea prestigiului justiţiei. În acest context s-a sugerat că 
folosirea termenului de „posibilitate” ca o hotărâre judecătorească să nu fie legală 
şi temeinică, ar fi mai corect şi nu ar afecta prestigiul de care ar trebui să se bucure 
justiţia, cazurile de netemeinicie sau nelegalitate fiind de excepţie. De aceea căile 
de atac sunt considerate ca fiind remedii procesuale7, prin ele putându-se îndrepta 
eventualele erori cuprinse în hotărârile judecătoreşti.  

3. Căile de atac fac parte din instituţiile fazei de judecată deoarece pot fi 
îndreptate numai împotriva unor hotărâri pronunţate de instanţele judecătoreşti. 
Legiuitorul face o clasificare a căilor de atac, în funcţie de caracterul hotărârii atacate 
şi anume: căi ordinare şi căi extraordinare de atac. Căile ordinare sunt acelea prin 
care se atacă hotărâri judecătoreşti nedefinitive, care nu au dobândit putere de lucru 
judecat (în reglementarea anterioară, Codul de procedură penală din 1968 căile de 
atac ordinare apelul şi recursul făceau parte din sistemul gradelor de jurisdicţie, iar 
până în anul 19488 atât în legislaţia română cât şi străină era inclusă şi opoziţia9, ca 
şi cale ordinară de atac). Căile extraordinare de atac sunt acelea prin care se atacă 
hotărâri definitive care au intrat în autoritatea de lucru judecat. Codul de procedură 
penală din 1968 reglementa ca şi căi extraordinare de atac: contestaţia în anulare, 
revizuirea şi recursul în interesul legii, iar până la modificarea din anul 2004, prin 
legea nr. 576/200410, şi recursul în anulare.  
                                                 

2 Anca Lelia Lorincz, Recursul în casaţie în noul Cod de procedură penală, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014, p. 7.  

3 V. Dongoroz, Curs de procedură penală. Litografiat, Bucureşti, 1943, p. 316, Traian Pop, 
Drept procesual penal, vol. IV, Cluj, 1948, p. 339.  

4 Grigore Gr. Theodoru, Teoria şi practica recursului penal, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 1.  

5 V. Dongoroz, op. cit, p. 316.  
6 Grigore Gr. Theodoru, op. cit., p. 2.  
7 Idem, p. 2.  
8 Legea nr. 345/1947 de modificare a Codului de procedură penală, publicată în M. Of. 

nr. 299 bis din 29 decembrie 1947, prin care sunt desfiinţate opoziţia şi apelul, singura cale de atac 
ordinară rămânând recursul, transformat în cale de atac atât de fapt, cât şi de drept.  

9 Opoziţia este calea de atac prin care o parte din proces solicită instanţei care a judecat-o în 
lipsă să anuleze hotărârea pronunţată, în vederea rejudecării cauzei în prezenţa sa. Principiile care stau 
la baza acestei căi ordinare de atac sunt principiul contradictorialităţii judecăţii şi principiul dreptului 
la apărare, C. Rătescu, N. Pavelescu, Codul de Procedură Penală, adnotat, Tipografia şi Legătoria 
Penitenciarului Corecţional „Văcăreşti”, Bucureşti, 1930, p. 465–475.  

10 M. Of. Nr. 1223 din 20 decembrie 2004.  
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4. În reglementarea anterioară, începând cu Codul de procedură penală din 
1936, recursul a constituit o cale de atac ordinară, şi nu extraordinară, determinând 
verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârii atacate, pentru o serie de motive expres 
prevăzute de lege11. În noua reglementare însă recursul în casaţie a devenit o cale 
extraordinară de atac, de anulare, dată în competenţa exclusivă a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie. Noul Cod de procedură penală a revenit la sistemul clasic al 
dublului grad de jurisdicţie, constând în fond şi apel, astfel că în recurs nu se 
rejudecă litigiul, respectiv fondul cauzei, ci se apreciază dacă hotărârea dată 
corespunde sau nu legii. Recursul în casaţie reprezintă, aşadar, un mijloc de a 
repara ilegalităţile şi nu are drept obiect rezolvarea unei cauze penale, ci sancţionarea 
hotărârilor necorespunzătoare, cu scopul de a asigura respectarea legii, recursul 
având şi un rol subsidiar în uniformizarea jurisprudenţei. Întrucât recursul în 
casaţie nu are ca finalitate remedierea unei greşite aprecieri a faptelor şi a unei 
inexacte sau insuficiente stabiliri a adevărului printr-o urmărire penală incompletă 
sau o cercetare judecătorească nesatisfăcătoare, instanţa de casare nu judecă procesul 
propriu-zis, ci judecă exclusiv dacă hotărârea atacată este corespunzătoare din punct 
de vedere al dreptului, adică dacă aceasta este conformă cu regulile de drept aplicabile.  

Recursul în casaţie este de competenţa exclusivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, prin el urmărindu-se asigurarea unei practici unitare. Spre deosebire de 
contestaţia în anulare, care vizează îndreptarea erorilor de procedură, sau de 
revizuire, cale de atac de fapt, urmărind îndreptarea erorilor de judecată, recursul în 
casaţie are ca scop verificarea conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept 
aplicabile, scopul său fiind acela de a îndrepta erorile de drept comise de curţile de 
apel ca instanţe de apel, prin raportare la cazurile de casare expres şi limitativ 
prevăzute de lege.  

5. Aşadar, motivele de recurs, potrivit noii reglementări, se limitează doar la 
cele prevăzute în art. 438 Cod proc. pen. şi anume, nerespectarea dispoziţiilor privind 
competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost 
efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente; condamnarea inculpatului 
pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală; încetarea, în mod greşit, a 
procesului penal; lipsa constatării sau constatarea greşită a graţierii pedepsei 
aplicate inculpatului; aplicarea de pedepse în alte limite decât cele prevăzute de 
lege. Nu se mai prevede, distinct, că se poate declara o cale de atac: când nu sunt 
întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni sau când instanţa a pronunţat o 
hotărâre de condamnare pentru altă faptă decât cea pentru care condamnatul a fost 
trimis în judecată; când hotărârea este contrară legii sau când prin hotărâre s-a făcut 
o greşită aplicare a legii. Celelalte motive de netemeinicie sau nelegalitate, care nu 
sunt prevăzute de lege drept cazuri de declarare a căilor extraordinare de atac, pot 
fi invocate doar prin intermediul căilor ordinare de atac, acestea fiind, potrivit 
noilor dispoziţii, apelul şi contestaţia.  
                                                 

11 N. Volonciu (coord.), Noul Cod de Procedură Penală, (comentat), Editura Hamangiu, Bucureşti, 
2014, p. 1116.  
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6. Aşa cum am menţionat anterior, recursul în casaţie reprezintă un mijloc 
de a repara ilegalităţile şi nu are drept obiect rezolvarea unei cauze penale, ci 
sancţionarea hotărârilor necorespunzătoare, cu scopul de a asigura respectarea legii, 
recursul având şi un rol subsidiar în uniformizare a jurisprudenţei.  

O situaţie particulară, care necesită atenţie este reprezentată de situaţiile 
tranzitorii.  

Apariţia noii reglementări, cea a căilor extraordinare de atac, a impus adoptarea, 
de către legiuitor, a Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 
privind C. proc. pen. şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii procesual penale. În cap. II al acestei legi au fost prevăzute 
Dispoziţii privind situaţii tranzitorii. Art. 11 din Legea nr. 255/2013 prevede în 
alin. (1) că deciziile pronunţate în apel înainte de intrarea în vigoare a C. proc. pen. 
cu privire la care termenul de declarare a căii ordinare de atac prevăzute de legea 
anterioară şi care nu expirase la data intrării în vigoare a legii noi, sunt supuse 
recursului în casaţie. Art. 12 din Legea nr. 255/2013 prevede la alin. (1) că recursurile 
în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi, declarate împotriva hotărârilor 
care au fost supuse apelului potrivit legii vechi, rămân în competenţa aceleiaşi instanţe 
şi se judecă potrivit dispoziţiilor legii vechi privitoare la recurs. Într-o speţă, fost 
pronunţată o sentinţă penală la data de 17 noiembrie 2014 de către Tribunalul Bucureşti, 
sentinţă modificată ulterior de Curtea de Apel Bucureşti. În acest caz, s-a constatat 
că, raportat la data intrării în vigoare a C. proc. pen., 01 februarie 2014, nu ne 
aflăm în cazurile tranzitorii prevăzute de Legea nr. 255/2013, cauza intrând sub 
incidenţa noului Cod de procedură penală, acesta fiind de imediată aplicare.  

Astfel, Codul de procedură penală prevede numai instituţia recursului în 
casaţie, cale extraordinară de atac ce poate fi declarată împotriva deciziilor 
definitive pronunţate de curţile de apel, ca instanţe de apel, cu excepţia deciziilor 
prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor.  

Înalta Curte a reţinut că recursul în casaţie este conceput ca o cale extraordinară 
de atac în care părţile îşi pot apăra drepturile lor, înlăturând efectele hotărârilor 
definitive pronunţate în condiţiile celor cinci cazuri de nelegalitate prevăzute în  
art. 438 C. proc. pen. şi nu presupune examinarea cauzei sub toate aspectele, ci 
numai controlul legalităţii hotărârii atacate, respectiv al concordanţei acesteia cu 
dispoziţiile legii material şi procesuale atacate. Instanţa a mai constatat că, deşi în 
prezenta cauză inculpatul a declarat recurs împotriva deciziei penale pronunţată de 
Curtea de Apel Bucureşti, susţinând că recursul este calea legală de atac împotriva 
deciziei atacate, inculpatul a declarat şi recurs în casaţie împotriva aceleiaşi 
hotărâri. În acest sens, având în vedere inexistenţa instituţiei recursului conform 
noilor dispoziţii procesual penale, Înalta Curte a constatat că recursul formulat de 
inculpat împotriva Deciziei penale din 11 decembrie 2015 a Curţii de Apel Bucureşti, 
este inadmisibil.  

O hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres 
prevăzute de lege sau, cu alte cuvinte, căile de atac ale hotărârilor judecătoreşti nu 
pot exista în afara legii. Regula are valoare de principiu constituţional, dispoziţiile 
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art. 129 din Constituţie prevăzând că mijloacele procesuale de atac a hotărârii 
judecătoreşti sunt cele prevăzute de lege, iar exercitarea acestora se realizează în 
condiţiile legii.  

Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea 
procesuală constituie o încălcare a principiului legalităţii acesteia, precum şi al 
principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor şi din acest motiv, 
apare ca o situaţie inadmisibilă în ordinea de drept. Normele procesuale privind 
sesizarea instanţelor judecătoreşti şi soluţionarea cererilor în limitele competenţei 
atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin 
art. 126 din Constituţia României.  

De asemenea, inadmisibilitatea reprezintă o sancţiune procedurală care intervine 
atunci când părţile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede 
sau îl exclude, precum şi în situaţia când se încearcă exercitarea unui drept epuizat 
pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual. Având în vedere faptul 
că a fost formulată o cale de atac nerecunoscută de legea procesual penală, Înalta 
Curte, va respinge, ca inadmisibil, recursul astfel formulat.  

7. Prin decizia nr. 651/201712 pronunţată de Curtea Constituţională, în ceea 
ce priveşte imposibilitatea atacării cu recurs în casaţie a soluţiilor pronunţate ca 
urmare a aplicării procedurii privind recunoaşterea învinuirii, Curtea a reţinut că 
potrivit dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) C. pr. pen., nu pot fi atacate cu recurs în 
casaţie soluţiile pronunţate ca urmare a aplicării procedurii privind recunoaşterea 
învinuirii. Este de remarcat faptul că, spre deosebire de prevederile art. 434 alin. 
(2) lit. a)–d) şi g), unde se prevede expres că nu pot fi atacate cu recurs în casaţie 
hotărârile instanţelor, în cazul art. 434 alin. (2) lit. f) C. pr. pen. se specifică 
expres faptul că, urmare a aplicării procedurii privind recunoaşterea învinuirii nu 
pot fi atacate cu recurs în casaţie soluţiile pronunţate de instanţă.  

În cazul procedurii privind recunoaşterea învinuirii, faptele fiind recunoscute 
de către inculpat aşa cum au fost descrise în actul de sesizare, legiuitorul a considerat 
firesc să nu mai poată fi supusă recursului în casaţie soluţia instanţei de condamnare 
a inculpatului, urmare a recunoaşterii faptelor. În schimb, poate fi supusă recursului 
în casaţie hotărârea instanţei dată în această procedură, dacă această hotărâre a fost 
dată cu încălcarea prevederilor legale. Dacă am interpreta altfel prevederile legale 
s-ar aduce atingere dispoziţiilor art. 1 alin. (5), art. 16, art. 21, art. 24 şi art. 53 din 
Constituţia României, întrucât s-ar restrânge fără o justificare obiectivă şi 
proporţională dreptul inculpatului de a avea un proces echitabil în care soluţia 
dispusă în procedura recunoaşterii învinuirii, deşi evident nelegală, să nu poată fi 
reformată de către instanţa ierarhic superioară, în acord cu prevederile codului 
penal, ale codului de procedură penală şi ale Constituţiei României.  

În această privinţă, opinia ÎCCJ a fost aceea că excepţia de neconstituţionalitate 
este neîntemeiată. Curtea, a arătat că hotărârile judecătoreşti pronunţate în primă 
instanţă în procedura recunoaşterii învinuirii sunt supuse căii de atac ordinare a 
apelului, cale de atac ce poate fi exercitată inclusiv de către părţile civile, potrivit 
                                                 

12 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 1000 din 18.12.2017.  
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prevederilor art. 409 alin. (1) lit. c) din C. pr. pen. Apelul astfel declarat este o cale 
de atac integral devolutivă, care, împreună cu judecata în fond a cauzei, asigură 
exigenţa dublului grad de jurisdicţie în materie penală, atât în privinţa inculpatului, 
cat şi pentru părţile civile. Recursul în casaţie este, în schimb, o cale extraordinară 
de atac, ce poate fi exercitată în cazuri limitativ prevăzute de lege şi numai pentru 
motive de nelegalitate, nu şi pentru chestiuni de fapt, motive care, fie nu au fost 
invocate în apel, fie au fost invocate, dar au fost respinse ori instanţa a omis să se 
pronunţe asupra lor.  

De altfel, în jurisprudenţa sa recentă, Curtea Constituţională a subliniat că 
dispoziţiile art. 434 alin. (2) lit. f) din C. pr. pen., privind excluderea unei categorii 
de hotărâri din sfera celor ce pot fi atacate cu recurs în casaţie, reprezintă „opţiunea 
legiuitorului, în acord cu politica penală a statului”, şi, totodată, fac aplicarea în 
domeniul legii procesual penale a prevederilor constituţionale ale art. 129, care se 
referă la „condiţiile legii” în ceea ce priveşte căile de atac13.  

 Interdicţia îngrădirii exercitării dreptului de acces la justiţie, instituită de 
prevederile art. 21 alin. (2) din Legea fundamentală, nu presupune posibilitatea juridică 
a părţilor de a avea acces necondiţionat la toate structurile judecătoreşti şi la toate 
căile de atac în toate categoriile de cauze, întrucât atât competenţa instanţelor 
judecătoreşti, cât şi procedura de judecată sunt stabilite, în mod exclusiv, de 
legiuitor, care poate impune reguli de procedură distincte, în considerarea unor 
situaţii diferite. O astfel de diferenţiere există şi între categoria părţilor implicate în 
procedura penală abreviată, reglementată de dispoziţiile art. 375 alin. (1) şi (2) din 
C. pr. pen, şi cea a părţilor implicate în procedura obişnuită, în care inculpaţii nu au 
formulat sau, după caz, instanţa nu a admis cererile acestora de judecare doar în 
baza probelor administrate în faza de urmărire penală. În cauzele în care cererea 
inculpatului de judecare pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală a 
fost admisă, iar procedura simplificată a fost parcursă integral, specificul apărărilor 
este limitat, spre deosebire de situaţia inculpaţilor pentru care s-a efectuat cercetarea 
judecătorească, distincţie ce justifică, în mod obiectiv, impunerea unor condiţii 
diferite de exercitare a căilor extraordinare de atac. Se mai arată că, în cadrul căii 
ordinare de atac a apelului exercitat împotriva unei hotărâri pronunţate în procedura 
simplificată, inculpatului i se asigură posibilitatea de a cere şi obţine restabilirea 
legalităţii prin desfiinţarea hotărârii nelegale. De asemenea, se garantează existenţa 
remediului în cazul încălcării legii, conferindu-i atât procurorului pârghiile necesare 
exercitării rolului său specific în cadrul procesului penal, cât şi inculpatului dreptul 
de a-şi apăra interesele legitime. În ceea ce priveşte apărările ce pot fi formulate de 
către părţile civile în cauzele soluţionate potrivit procedurii obişnuite, acestea au o 
sferă largă, în condiţiile în care, deseori, erorile de drept survenite în soluţionarea 
laturii civile derivă sau pot avea o strânsă legătură cu însuşi modul de soluţionare a 
laturii penale, legătură ce justifică recunoaşterea dreptului părţilor civile de a 
exercita, în condiţiile legii, calea extraordinară de atac a recursului în casaţie.  
                                                 

13 Decizia nr. 525 din 7 iulie 2015; Decizia nr. 879 din 15 decembrie 2015.  
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Prin contrast, în cauzele în care cererea inculpatului de judecare pe baza 
probelor administrate în faza de urmărire penală a fost admisă, iar procedura 
simplificată a fost parcursă integral, specificul apărărilor ce ar putea fi formulate de 
către părţile civile este limitat, în principiu, la chestiuni de temeinicie, care excedează 
scopului recursului în casaţie, astfel cum este reglementat de dispoziţiile art. 433 din 
C. pr. pen. Cât timp părţile din procesul penal soluţionat prin aplicarea procedurii 
simplificate au beneficiat de garanţiile recunoscute de prevederile art. 21 alin. (1) 
din Constituţie şi ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, atât pe parcursul judecăţii în primă instanţă, 
cât şi în faza apelului, dispoziţiile de lege criticate nu contravin exigenţelor 
constituţionale ori jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Ţinând 
cont de faptul că această categorie de părţi se află într-o situaţie distinctă de cea a 
inculpaţilor implicaţi în proceduri în care a fost efectuată cercetarea judecătorească, 
o atare diferenţă legitimează impunerea de către legiuitor a unor condiţii diferite de 
exercitare a căii extraordinare de atac, fără a genera discriminare, în înţelesul 
prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală.  

Se apreciază că aceste considerente sunt pertinente nu doar prin raportare la 
prevederile art. 434 alin. (2) lit. f) din C. pr. pen., ci şi în ceea ce priveşte 
dispoziţiile art. 439 alin. (41) din acelaşi cod, text de lege criticat doar sub aspectul 
tezei privind procedura de restituire, pe cale administrativă, a cererilor de recurs în 
casaţie îndreptate împotriva unor hotărâri pronunţate ca urmare a aplicării procedurii 
privind recunoaşterea învinuirii. Stabilirea tipului de hotărâre atacată cu recurs în 
casaţie şi a măsurii în care ea se circumscrie vreuneia dintre situaţiile prevăzute de 
dispoziţiile art. 434 alin. (2) din C. pr. pen. implică o verificare pur formală a obiectului 
cererii de recurs. Efectuarea acestei verificări formale de către instanţa care a pronunţat 
decizia atacată şi instituirea posibilităţii de a dispune, pe cale administrativă, restituirea 
cererii, nu îngrădeşte dreptul părţilor de acces la justiţie, având în vedere faptul că 
exercitarea acestui drept presupune respectarea cerinţelor impuse de legiuitor, iar 
nu un acces nelimitat la toate căile de atac.  

În raport de criticile aduse textului din Codul de procedură penală, Curtea, 
admiţând excepţia de neconstituţionalitate, a constatat următoarele:  

a) într-o cauză soluţionată definitiv potrivit procedurii accelerate, ar rămâne 
nesancţionate aspecte precum nerespectarea, în cursul judecăţii, a dispoziţiilor privind 
competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost 
efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente, condamnarea inculpatului 
pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală, greşita încetare a procesului 
penal, neconstatarea graţierii pedepsei sau greşita constatare a acesteia, aplicarea 
pedepselor în alte limite decât cele prevăzute de lege; 

b) excluderea posibilităţii atacării cu recurs în casaţie a soluţiilor pronunţate 
ca urmare a aplicării procedurii privind recunoaşterea învinuirii creează discriminare 
atât pentru inculpat, cât şi pentru partea civilă şi partea responsabilă civilmente, faţă 
de părţile din cauzele penale soluţionate potrivit procedurii de drept comun, fără a 
exista o justificare obiectivă şi rezonabilă, ceea ce atrage încălcarea prevederilor 
art. 16 din Constituţie referitor la egalitatea în drepturi; 
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c) soluţiile pronunţate în procedura recunoaşterii învinuirii au, sub aspectul 
posibilităţii de a fi atacate cu recurs în casaţie, un regim juridic diferit de cel al 
hotărârilor penale definitive pronunţate în procedura obişnuită, în sensul că primele 
nu pot fi atacate cu recurs în casaţie, în timp ce împotriva celor din urmă poate fi 
exercitată această cale extraordinară de atac; 

d) se creează o vădită inegalitate de tratament sub aspectul recunoaşterii liberului 
acces la justiţie, în componenta sa referitoare la dreptul la un proces echitabil; 

e) lipsesc procurorul de pârghiile necesare exercitării rolului său specific în 
cadrul procesului penal. 

8. O altă problemă sesizată în practica judiciară a fost tranşată de Curtea 
Constituţională prin decizia nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură 
penală14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 
434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: 
„Pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate de curţile de apel, ca 
instanţe de apel, [. . . ]”. Autorul excepţiei este de părere că astfel se limitează 
recursul în casaţie la deciziile pronunţate de curţile de apel ca instanţe de apel, 
încălcâdu-se prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi 
şi ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, precum 
şi prevederile art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât nu vizează şi 
deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca instanţă de apel.  

Potrivit opiniei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se apreciază că, raportat la 
jurisprudenţa constantă şi neechivocă a Curţii Constituţionale în materia criticilor 
ce au vizat încălcarea, prin modul în care sunt reglementate căile de atac, a egalităţii 
în faţa legii, a accesului liber la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, precum 
şi a dreptului la un recurs efectiv, excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. 
În acest sens, se arată că limitarea sferei hotărârilor împotriva cărora se poate 
exercita recursul în casaţie nu vine în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale şi 
convenţionale invocate de autorul excepţiei. Astfel, potrivit art. 434 alin. (1) din  
C. pr. pen., pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate de curţile de apel, 
ca instanţe de apel, cu excepţia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor. 
În scopul de a răspunde cerinţelor jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi de a se conforma prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale cu privire la asigurarea celerităţii procesului penal 
prin desfăşurarea acestuia într-un termen rezonabil, legiuitorul român a reconfigurat 
sistemul căilor de atac, reducând numărul gradelor de jurisdicţie. În acest context, 
noua legislaţie procesual penală prevede o singură cale de atac ordinară, şi anume 
apelul, recursul devenind o cale extraordinară de atac, sub denumirea de „recurs în 
casaţie”, ce poate fi exercitată doar în cazuri excepţionale, anume prevăzute de lege, 
şi numai pentru motive de nelegalitate, aşa cum reiese şi din expunerea de motive la 
proiectul noului Cod de procedură penală. Recursul în casaţie urmăreşte asigurarea 
                                                 

14 Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 841 din 24.10.2016.  
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unei practici unitare la nivelul întregii ţări. Prin intermediul acestei căi extraordinare 
de atac, de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, este analizată conformitatea 
unor hotărâri definitive cu regulile de drept, prin raportare la cazurile de casare 
expres şi limitativ prevăzute de lege. În Codul de procedură penală sunt prevăzute 
expres hotărârile ce pot fi atacate pe calea recursului în casaţie, precum şi cele care 
nu sunt supuse acestei căi extraordinare de atac. Faţă de specificul acesteia, legea 
impune condiţii stricte cu privire la termenul de declarare, la cuprinsul cererii de 
recurs în casaţie şi al titularii căii de atac, în scopul asigurării unei rigori şi 
discipline procesuale şi al evitării introducerii, în mod abuziv, a unor recursuri care 
nu se încadrează în motivele prevăzute de lege.  

Cazurile în care se poate exercita recursul în casaţie vizează exclusiv legalitatea 
hotărârii, iar nu chestiuni de fapt, putând constitui temei al casării hotărârii doar 
dacă nu au fost invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori dacă, 
deşi au fost invocate, au fost respinse sau instanţa a omis să se pronunţe asupra lor. 
De asemenea, este limitată şi sfera titularilor căii de atac şi a motivelor de recurs în 
casaţie doar la anumite aspecte de nelegalitate, urmărindu-se crearea unui cadru 
corespunzător pentru ca instanţa supremă să îşi îndeplinească rolul în interpretarea 
şi aplicarea unitară a legii. Recursul în casaţie vizează, aşadar, exclusiv legalitatea 
hotărârilor definitive. Necesitatea ca hotărârile penale definitive, dar contrare legii, 
să fie îndreptate, trebuie însă conciliată cu autoritatea de lucru judecat, respectiv cu 
siguranţa şi stabilitatea circuitului juridic. Astfel, siguranţa raporturilor juridice 
reglementate prin hotărâri judecătoreşti definitive impune, cu privire la exercitarea 
unei căi de atac, atât o limitare în timp, în ceea ce priveşte termenul de declarare, 
cât şi din perspectiva interesului procesual, sub aspectul persoanelor care pot 
formula respectiva cale de atac şi a cazurilor ce pot fi invocate.  

Constatarea neconstituţionalităţii unui text de lege pentru considerente ce ţin de 
încălcarea egalităţii în faţa legii, a accesului liber la justiţie, a actelor internaţionale 
la care România este parte, a dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la un 
recurs efectiv ar presupune fie că părţilor nu li se recunoaşte un grad de jurisdicţie 
în condiţiile impuse de tratatele internaţionale, fie că pentru persoane aflate în 
aceeaşi situaţie se prevăd condiţii diferite de declarare şi examinare a căii de atac, 
fie că textele invocate limitează dreptul la apărare.  

Principiul egalităţii în drepturi nu presupune uniformitate, ci stabileşte ca la 
situaţii egale să corespundă un tratament egal, iar pentru situaţii diferite să existe 
un tratament diferit. Altfel spus, principiul egalităţii nu se opune ca o lege să 
stabilească reguli diferite pentru persoane care se află în situaţii diferite. Liberul 
acces la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţie, semnifică faptul că orice persoană 
poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care consideră că drepturile, libertăţile 
sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi 
supus niciunei condiţionări, competenţa de a stabili regulile de desfăşurare a 
procesului în faţa instanţelor judecătoreşti revenind legiuitorului.  

În opinia Curţii, prin dispoziţiile art. 434 alin. (1) teza întâi din C. pr. pen., 
legiuitorul nu a intenţionat să îngrădească accesul liber la justiţie şi nici dreptul la un 
recurs efectiv, fiind vorba de o cale de atac ce poate fi exercitată numai împotriva 
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unor hotărâri definitive, după parcurgerea etapei judecăţii în primă instanţă şi în 
apel. Scopul recursului în casaţie, acela de a asigura posibilitatea îndreptării 
erorilor de drept comise la soluţionarea apelului, prin raportare la cazurile de casare 
expres şi limitativ prevăzute de lege, şi rolul procurorului în cadrul procesului 
penal în calitate de titular al dreptului de a formula cerere de recurs în casaţie, 
Curtea a constatat că exigenţele dreptului la un proces echitabil impun asigurarea 
verificării pe calea recursului în casaţie, şi la iniţiativa procurorului în calitatea sa 
de titular al acestei căi extraordinare de atac, a legalităţii deciziilor pronunţate de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca instanţă de apel, cu excepţia deciziilor prin 
care s-a dispus rejudecarea cauzelor. Având în vedere cele mai sus arătate, Curtea 
a constatat că dispoziţiile art. 434 alin. (1) teza întâi din C. pr. pen., care exclud 
deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca instanţă de apel, 
decizii prin care s-a soluţionat fondul cauzelor, de la exercitarea controlului 
judiciar prin intermediul căii extraordinare de atac a recursului în casaţie, încalcă 
prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi şi ale art. 
21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. În cazul în care 
legea, norma de procedură penală şi/sau norma de drept penal substanţial, este 
încălcată, trebuie să se asigure atât procurorului, cât şi părţii interesate posibilitatea 
de a cere şi obţine restabilirea legalităţii prin casarea hotărârii nelegale. Or, dispoziţiile 
de lege criticate nu asigură existenţa remediului pentru cazul încălcării legii şi creează 
un vid de reglementare în ceea ce priveşte desfiinţarea deciziilor nelegale pronunţate 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca instanţă de apel, decizii prin care s-a 
soluţionat fondul cauzelor, lipsind, pe de o parte, procurorul de pârghiile necesare 
exercitării rolului său specific în cadrul procesului penal, iar, pe de altă parte, 
părţile de posibilitatea apărării drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor lor legitime.  

9. Printr-o altă decizie15, Curtea Constituţională a admis excepţia de 
neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 
şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal în vigoare sunt constituţionale în măsura în care 
prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege 
„îndeplineşte prin încălcarea legii”. Astfel, în doctrină16 s-a arătat că sintagma 
„îndeplineşte în mod defectuos”, folosită în legislaţia noastră penală, pentru definirea 
infracţiunii de abuz în serviciu, a fost „opera” exclusivă, sui-generis a legiuitorului 
socialist român din 1969. Introducerea sintagmei „îndeplineşte în mod defectuos”, 
în definirea infracţiunii de abuz în serviciu în art. 246 din Codul penal din 1969 şi 
art. 297 alin. 1 din Codul penal în vigoare, a constituit un regres legislativ în raport 
de reglementarea făcută de acelaşi legiuitor prin Decretele nr. 192/1950 şi nr. 
202/1953 în care s-a utilizat o sintagmă mult mai potrivită, respectiv „impuse prin 
dispoziţiile legale”17.  
                                                 

15 Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016, „Monitorul Oficial” nr. 517 din 8 iulie 2016.  
16 Gh. Dobrican, Infracţiunea de abuz în serviciu în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 

405/2016, studiu publicat la adresa: www.revista.universuljuridic.ro; http://revista.universuljuridic.ro/ 
infractiunea-de-abuz-serviciu-lumina-deciziei-curtii-constitutionale-nr-4052016/#f6.  

17 Idem, p. 1.  
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Faţă de înţelesul cuvântului „defectuos”, din sintagma „îndeplineşte în mod 
defectuos”, este evident caracterul de generalitate şi imprecizie al acestuia, 
încălcându-se principiul incriminării şi pedepsei (nulum crimen, nula paena sine 
lege), potrivit căruia „legea trebuie să definească în mod clar infracţiunile şi 
pedepsele”. Curtea Constituţională a criticat legiuitorul pentru modul defectuos de 
redactare a art. 246 din Codul penal din 1969 şi art. 297 alin. 1 din Codul penal în 
vigoare, reţinând că „Având în vedere specificul dreptului penal, Curtea apreciază 
că, deşi propriu folosirii în alte domenii, termenul „defectuos” nu poate fi privit ca 
un termen adecvat folosirii în domeniul penal, cu atât mai mult cu cât legiuitorul 
nu a circumscris acest element al conţinutului constitutiv al infracţiunii de abuz în 
serviciu de îndeplinirea anumitor criterii. Cu alte cuvinte, legiuitorul, nu a operat 
o circumstanţiere expresă în sensul precizării elementelor faţă de care defectuozitatea 
trebuie analizată”.  

Astfel, recursul în casaţie întemeiat pe dispoziţiile art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. 
pen. constituie un mijloc procesual prin care poate fi invocată dezincriminarea,  
ca efect al unei decizii a Curţii Constituţionale de admitere a excepţiei de 
neconstituţionalitate privind norma de incriminare, cu respectarea condiţiilor 
privind termenul de exercitare a recursului în casaţie.  

În consecinţă, incidenţa deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016 – în 
sensul verificării existenţei ori a inexistenţei încălcării unei legi, ordonanţe sau 
ordonanţe de urgenţă – poate fi examinată pe calea recursului în casaţie, în baza 
dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., cu respectarea condiţiilor privind 
termenul de exercitare a căii extraordinare de atac18.  

În hotărârea prealabilă nr. 6/2017 a Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a arătat 
că efectele unei decizii a Curţii Constituţionale sunt echivalente abrogării textului 
de incriminare, inclusiv dezincriminării. Totodată, decizia menţionată arată că 
atunci când fapta anterioară a fost dezincriminată, trăsătura tipicităţii nu este întrunită 
indiferent dacă dezincriminarea a operat ca efect al abrogării normei sau ca efect al 
admiterii excepţiei de neconstituţionalitate şi al constatării neconstituţionalităţii 
normei (în acelaşi sens este şi decizia nr. 18/2016 a Completului pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie19). 
Constatarea neconstituţionalităţii unei norme de incriminare, având ca efect 
dezincriminarea, „poate privi norma în integralitatea sa ori numai anumite variante 
de incriminare, (prin constatarea neconstituţionalităţii unor teze ale normei de 
incriminare sau a unor sintagme din norma de incriminare care determină existenţa 
unor variante de incriminare). În această ipoteză, constatarea neconstituţionalităţii 
are ca efect dezincriminarea acelei variante vizate de decizia instanţei de contencios 
constituţional, iar nu a tuturor variantelor prevăzute în norma de incriminare”20.  
                                                 

18 I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 179/RC din 26 aprilie 2017, www.scj.ro.  
19 www.scj.ro. 
20 Decizia nr. 110/A din 4 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, 

www.scj.ro.  
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În ceea ce priveşte recursul în casaţie, pe de o parte, există condiţionarea 
termenului în care acesta se formulează, iar pe de altă parte, prin comparaţie cu 
prevederile art. 595 C. proc. pen., apare că momentul la care intervine legea de 
dezincriminare care este situat fie înainte de pronunţarea hotărârii definitive, fie cel 
târziu până la expirarea termenului de declarare a acestei căi de atac. În consecinţă, 
pot fi valorificate doar acele legi de dezincriminare (mutatis mutandis şi cazul unei 
decizii a Curţii Constituţionale prin care norma de incriminare este declarată 
neconstituţională) care intră în vigoare cel târziu până la expirarea termenului de 
declarare a recursului în casaţie. Incidenţa art. 4 C. pen. referitor la aplicarea legii 
penale de dezincriminare a fost invocată pe cale recursului în casaţie şi poate fi 
evaluată în acest stadiu procesual. Raportând considerentele teoretice anterior 
reliefate la speţa de faţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că aspectele 
invocate de apărare nu sunt incidente în cauză, inculpaţii fiind condamnaţi pentru 
săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în forma încălcării legislaţiei primare. 
Ca urmare, recursul în casaţie, în această cauză va fi respins ca nefondat.  

10. O altă problemă ivită în practica judiciară este cea a incidenţei 
principiului non reformatio in pejus.  

Principiul non reformatio in pejus prevăzut în art. 418 C. proc. pen. 
constituie un principiu care guvernează tratamentul sancţionator şi, în consecinţă, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate verifica, în cadrul cazului de recurs în 
casaţie prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., dacă pedeapsa aplicată de 
către instanţa de apel se situează în limitele impuse de exigenţele principiului non 
reformatio in pejus.  

a) În esenţă, în motivarea recursului în casaţie21, într-o speţă dedusă spre 
judecată Înaltei Curţi, inculpatul A., a invocat nelegalitatea deciziei atacate, susţinând 
că aceasta se circumscrie atât greşitei aplicări a dispoziţiilor art. 5 C. pen. 
referitoare la stabilirea legii penale mai favorabile, cât şi nerespectării principiului 
non reformatio in pejus.  

Fiind reglementat ca o cale extraordinară de atac, menită să asigure echilibrul 
între principiile legalităţii şi cel al respectării autorităţii de lucru judecat, recursul în 
casaţie vizează exclusiv legalitatea anumitor categorii de hotărâri definitive şi 
numai pentru motive expres şi limitativ prevăzute de lege. Dispoziţiile art. 433 C. 
proc. pen. reglementează explicit scopul căii de atac analizate, statuând, în acest 
sens, că recursul în casaţie urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
judecarea, în condiţiile legii, a hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. 
Analiza de legalitate a instanţei de recurs nu este una exhaustivă, ci limitată la 
încălcări ale legii apreciate grave de către legiuitor şi reglementate ca atare, în mod 
expres şi limitativ, în cuprinsul art. 438 alin. (1) C. proc. pen. În contextul obiectului 
său astfel definit, calea extraordinară de atac a recursului în casaţie nu are ca finalitate 
remedierea unei greşite aprecieri a faptelor ori a unei inexacte sau insuficiente stabiliri 
a adevărului printr-o urmărire penală incompletă sau o cercetare judecătorească 
nesatisfăcătoare.  
                                                 

21 I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 98/RC din 23 martie 2018, www.scj.ro.  



13 Recursul în casaţie – practică judiciară  

 

249 

Aşadar, instanţa de casare nu judecă procesul propriu-zis, respectiv litigiul 
care are ca temei juridic cauza penală, ci judecă exclusiv dacă, din punct de vedere 
al dreptului, hotărârea atacată este corespunzătoare. Prin urmare, starea de fapt 
reţinută în cauză cu titlu definitiv de către instanţa de apel şi concordanţa acesteia 
cu probele administrate nu mai pot constitui motive de cenzură din partea instanţei 
supreme în actuala procedură a recursului în casaţie.  

În speţa dedusă judecăţii, inculpatul a invocat, ca unic motiv de recurs în 
casaţie, art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., respectiv „s-au aplicat pedepse în 
alte limite decât cele prevăzute de lege”, susţinând că acesta se circumscrie atât 
greşitei aplicări a dispoziţiilor art. 5 C. pen. referitoare la stabilirea legii penale mai 
favorabile, cât şi nerespectării principiului non reformatio in pejus.  

Critica privind modalitatea în care instanţa de apel a evaluat şi stabilit legea 
penală mai favorabilă a fost argumentată pe aspectul că, pornind de la o greşită 
interpretare a sintagmei „pedeapsă prevăzută de lege”, astfel cum aceasta este 
definită prin art. 187 C. pen., în evaluarea legii penale mai favorabile, instanţa de 
apel s-a raportat limitelor de pedeapsă aferente infracţiunii de constituire a unui 
grup infracţional organizat prevăzută în art. 367 alin. (2) C. pen., deşi trebuia să 
aibă în vedere limitele de pedeapsă prevăzute în art. 367 alin. (1) C. pen., plecând 
de la reţinerea variantei simple a infracţiunii de delapidare (art. 295 C. pen.). Or, în 
acest context, instanţa de apel trebuia să constatate că, la data de 30 decembrie 
2014, s-a împlinit termenul de prescripţie specială a răspunderii penale pentru 
infracţiunea prevăzută în art. 367 alin. (1) C. pen., în condiţiile art. 155 alin. (4) 
raportat la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., împrejurare care implica o soluţie de 
încetare a procesului penal pentru această faptă şi, corelativ, excludea posibilitatea 
reţinerii unui concurs de infracţiuni, context în care, în mod evident, legea penală 
mai favorabilă în raport cu unica infracţiune pedepsibilă – delapidarea – era noul 
Cod penal.  

S-a apreciat că această critică nu se încadrează în cazul de casare prevăzut în 
art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., care este incident numai în situaţia în care 
pedeapsa stabilită de către instanţa de apel, prin raportare la toate normele de 
drept substanţial relevante pentru tratamentul sancţionator, este nelegală.  

În jurisprudenţa constantă a instanţei supreme s-a stabilit că pot fi încadrate 
în dispoziţiile legale menţionate erorile care se produc în legătură cu aplicarea 
pedepsei sau a măsurilor educative, prin stabilirea unei sancţiuni neprevăzute de 
lege, prin nerespectarea limitelor legale ori a tratamentului sancţionator. În toate 
cazurile, însă, legalitatea sancţiunilor a fost examinată prin raportare la încadrarea 
juridică dată faptei prin decizia definitivă şi la legea penală mai favorabilă, astfel 
cum au fost stabilite prin hotărârea recurată22 . În consecinţă, în incidenţa cazului 
de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., legalitatea pedepselor 
aplicate în apel este verificată exclusiv prin raportare la încadrarea juridică şi la 
legea penală mai favorabilă stabilite prin hotărârea atacată, criticile privind 
nelegalitatea pedepsei, urmare a greşitei stabiliri a legii penale mai favorabile şi 
                                                 

22 Decizia 150 din 2017, I.C.C.J., Secţia penală, www.scj.ro. 
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cele referitoare la influenţa prescripţiei răspunderii penale asupra alegerii unei legi 
ca fiind mai blândă, excedând controlului jurisdicţional ce poate fi exercitat în 
prezentul cadru procesual.  

În legătură cu a doua critică, şi anume, aplicarea principiului mitior lex, acesta 
presupune o activitate complexă, indisolubil legată de fapta comisă şi autorul ei, 
prin care, în urma comparării atât a condiţiilor de incriminare şi de tragere la 
răspundere penală, cât şi a celor referitoare la pedeapsă, stabilite în legi penale 
succesive, instanţa stabileşte în cazul concret dedus judecăţii care dintre legi este 
mai favorabilă. Ca urmare, stabilirea legii penale mai favorabile este atributul 
exclusiv al instanţei învestite cu judecarea cauzei (de fond sau de apel, ambele 
competente să cenzureze integral fondul cauzei, în fapt şi în drept), iar nu al 
instanţei învestite într-o cale extraordinară de atac, respectiv recursul în casaţie, 
necircumscriindu-se vreunuia dintre cazurile de recurs în casaţie prevăzute în art. 
438 C. proc. pen.  

b) În ipoteza în care prima instanţă a aplicat inculpatului o pedeapsă egală cu 
minimul special prevăzut de lege, instanţa de apel care reţine în favoarea acestuia o 
cauză de reducere a pedepsei, în apelul exercitat exclusiv de către inculpat, nu 
poate menţine pedeapsa aplicată de prima instanţă, ci trebuie să respecte 
modalitatea de individualizare judiciară a pedepsei la nivelul minimului special, în 
conformitate cu principiul non reformatio in pejus, prin aplicarea unei pedepse 
egale cu minimul special rezultat ca efect al incidenţei cauzei de reducere a 
pedepsei. Nerespectarea principiului non reformatio in pejus, în această ipoteză, 
prin menţinerea pedepsei aplicate de prima instanţă, poate fi cenzurată în calea de 
atac a recursului în casaţie, în temeiul dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. 
pen., instanţa de recurs în casaţie restabilind caracterul legal al pedepsei la nivelul 
minimului special determinat prin aplicarea cauzei de reducere a pedepsei, în baza 
art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a) teza a III-a C. proc. pen.  

Prin cererea de recurs în casaţie23, inculpatul a invocat incidenţa cazului de 
casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., respectiv „s-au aplicat 
pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”. Astfel, s-a învederat că greşita 
aplicare a legii rezultă din nereducerea pedepsei aplicate inculpatului pentru 
infracţiunea de trafic de droguri de mare risc prevăzută în art. 2 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. şi a art. 19 din 
Legea nr. 682/2002, apreciind că pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare aplicată 
inculpatului este orientată spre maximul special, ceea ce conduce la concluzia 
agravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac.  

Curtea, în urma analizei cauzei, a constatat că recursul este fondat. În 
reglementarea Codului de procedură penală, în calea extraordinară de atac a 
recursului în casaţie este analizată conformitatea hotărârilor definitive atacate cu 
regulile de drept, prin raportare la cazurile de casare prevăzute în art. 438 C. proc. 
pen. Recursul în casaţie reprezintă mijlocul procedural de înlăturare a aspectelor de 
nelegalitate, în scopul repunerii deciziilor în parametrii de legalitate şi în contextul 
                                                 

23 I. C. C. J., Secţia penală, decizia nr. 333/RC din 10 octombrie 2018, www.scj.ro 
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jurisprudenţei constante asumate. Inculpatul a invocat cazul de casare prevăzut în 
art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., susţinând că pedeapsa aplicată de Curtea de 
Apel Bucureşti este nelegală, întrucât pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare este 
aplicată spre limita specială maximă a pedepsei prevăzute de lege pentru 
infracţiunea de trafic de droguri de mare risc prevăzută în art. 2 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. şi a art. 19 din 
Legea nr. 682/2002. Potrivit art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., hotărârile sunt 
supuse casării în contextul cazului referitor la nelegalitatea pedepsei, când s-au 
aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege sau care rezultă din 
principiile de drept aplicabile. Pot fi încadrate în dispoziţiile legale menţionate 
erorile care se produc în legătură cu stabilirea şi aplicarea cuantumului pedepsei cu 
ignorarea limitei minime sau maxime deduse din incidenţa tuturor cauzelor sau 
stărilor de reducere sau agravare a pedepsei, ori din limitele pe care principiul non 
reformatio in pejus le generează24.  

Potrivit principiului non reformatio in pejus, inculpatului nu-i poate fi 
agravată situaţia în propria cale de atac. În cauză, inculpatul a fost singurul 
participant care a exercitat calea de atac a apelului. În acest context al aplicării 
principiului non reformatio in pejus, instanţa de apel nu putea pronunţa o hotărâre 
defavorabilă sau care să îngreuneze situaţia singurului apelant. Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie reţine că, în speţă, prin sentinţa nr. 2002 din 11 octombrie 2017 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, s-a dispus condamnarea 
inculpatului la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani interdicţia drepturilor 
prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), d) şi j) C. pen. pentru săvârşirea infracţiunii 
de trafic de droguri de mare risc prevăzută în art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
143/2000, cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. Această pedeapsă aplicată 
de prima instanţă este în cuantumul minimului special prevăzut de lege. Ulterior, 
prin decizia nr. 214/A din 9 februarie 2018 pronunţată de Curtea de Apel 
Bucureşti, Secţia I penală, s-a admis apelul declarat de inculpatul A. împotriva 
sentinţei nr. 2002 din 11 octombrie 2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia 
I penală, s-a făcut aplicarea cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzute în art. 
19 din Legea nr. 682/2002, însă s-a dispus condamnarea inculpatului la aceeaşi 
pedeapsă principală în cuantum de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de trafic de droguri de mare risc prevăzută în art. 2 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. şi s-a înlăturat 
interzicerea, ca pedeapsă complementară, a drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) 
lit. d) şi j) C. pen., precum şi interzicerea aceloraşi drepturi, ca pedeapsă accesorie, 
conform art. 65 alin. (1) C. pen.  

Analizând regimul sancţionator al infracţiunii de trafic de droguri de mare 
risc prevăzute în art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000, se constată că această 
                                                 

24 Decizia nr. 32/RC din 23 ianuarie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, 
www.scj.ro; decizia nr. 459/RC din 21 noiembrie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia 
penală, www.scj.ro; decizia 142/RC din 25 aprilie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia 
penală, www.scj.ro).  
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infracţiune este sancţionată cu pedeapsa închisorii de la 5 la 12 de ani. În cauză, 
fiind reţinute dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., limitele de pedeapsă se 
reduc cu o treime, fiind situate între 3 ani şi 4 luni şi 8 ani închisoare. În continuare, 
prin aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind efectele cauzei legale de 
reducere a pedepsei, limitele de pedeapsă de la 3 ani şi 4 luni la 8 ani închisoare se 
reduc la jumătate, fiind de la 1 an şi 8 luni închisoare la 4 ani închisoare. Or, dat 
fiind faptul că instanţa de apel a reţinut aplicarea cauzei legale de reducere a 
pedepsei şi având de soluţionat numai apelul inculpatului, nu putea modifica, în 
defavoarea acestuia, aspectele legate de limitele individualizării judiciare. Principiul 
non reformatio in pejus interzice crearea unei situaţii mai grele pentru cel ce a 
declarat apel (art. 418 C. proc. pen.). O situaţie mai grea poate fi rezultată din 
modificarea limitelor ori condiţiilor individualizării judiciare. Ca urmare, instanţa 
de apel urma a stabili pedeapsa, ca şi instanţa de fond, în cuantumul minimului, 
însă dedus din aplicarea cauzei legale de reducere a pedepsei. În apelul exclusiv al 
inculpatului, modalitatea de individualizare în cuantumul minimului trebuia păstrat, 
transpunându-se minimul de 3 ani şi 4 luni în cel rezultat din cauza legală de 
reducere, omisă de la evaluare de către instanţa de fond, de 1 an şi 8 luni. Pedeapsa 
aplicată fiind rezultatul exclusiv al calculului aritmetic, fără alte posibilităţi de 
reindividualizare, aducerea pedepsei principale în matca de legalitate se realizează 
direct de instanţa de recurs, fără a fi oportună sau necesară trimiterea spre rejudecare, 
în apel. În apel, intervalul de individualizare ar fi devenit 1 an şi 8 luni – 4 ani 
închisoare, numai dacă ar fi existat şi apel al procurorului, declarat pe aspectul 
individualizării judiciare, ce ar fi permis reevaluarea modalităţii de stabilire a 
cuantumului pedepsei, în interiorul intervalului determinat de reţinerea cauzei 
legale de reducere a pedepsei.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat nelegalitatea hotărârii atacate, 
întrucât pedeapsa a fost aplicată inculpatului în alte limite decât cele prevăzute de 
lege, fiindu-i stabilit un regim sancţionator mai sever, fiind incident motivul de 
casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., în contextul căruia 
instanţa poate evalua incidenţa principiilor care au influenţă asupra cuantumului 
pedepsei, cum este non reformatio in pejus, care stabileşte limite ale pedepsei sau 
modalitatea de executare, care nu pot fi ignorate sau nesocotite de instanţe25.  

În calea extraordinară de atac a recursului în casaţie instanţa se raportează, 
pentru stabilirea pedepsei într-un cuantum legal, la pedeapsa aplicată de prima 
instanţă respectiv la minimul special, ca fiind singurul criteriu de stabilire a 
pedepsei în limite legale. 

                                                 
25 În acest sens, decizia nr. 218/RC din 23 iunie 2015, Înalta Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia 

penală, www.scj.ro. 
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Droit et société, nr. 99 /2018, coordonat de Marta Rocai Escoda, Pauline Delage 
şi Natacha Chetcuti – Osorovitz, pag. 271–522 (Aura Preda) 

Droit et société, revista internaţională de teorie a dreptului şi de sociologie 
juridică, fondată în 1985 la iniţiativa unor autori francezi, este o serie a revistei 
internaţionale de teorie a dreptului, înfiinţată în 1926 de Hans Kelsen, Leon Duguit 
şi Franz Weyr. 

Titlul acestui număr este Les violences de genre à l’épreuve du droit, 
reuneşte 6 titluri grupate în prima  secţiune. Rubrica debutează cu articolul Când 
critica feministă revitalizează Dreptul. Prezentarea dosarului, de Marta Rocai Escoda, 
Pauline Delage şi Natacha Chetcuti – Osorovitz, se continuă cu Legiferarea „violenţelor 
de gen” prezervând ordinea patriarhală. Exemplul Nicaragua (1990–2017), de 
Delphine Lacombe, Violenţele în cuplu prin prisma justiţiei familiale franceze. 
Infiinţarea şi implementarea Ordinului de protecţie, de Solenne Jouaneau, Anna 
Matteoli, Politicile luptei contra violenţelor de gen în Belgia şi femeile migrante: 
între voinţa de protecţie şi controlul migrator, de Isabelle Carles, Recalificarea 
sesizărilor de viol: Inregistrarea plângerilor în «Registrul infracţiunilor» la nivelul 
departamentelor de poliţie judiciară de Oceane Perona şi ultimul articol din 
această secţiune, De la «violenţa masculină» la «gestionarea ameninţărilor» sau 
managementul riscurilor, de Geraldine Brown. 

Primul articol al revistei, Când critica feministă revitalizează Dreptul. Prezentarea 
dosarului, de Marta Rocai Escoda, Pauline Delage şi Natacha Chetcuti – Osorovitz, 
vizează mai puţin să dezbată tematici proprii ariei violenţelor contra femeilor aşa 
cum sunt cele privind bidirecţionalitate şi simetria violenţei sesizate, cât, preponderent, 
să sesizeze geneza şi logicile de luare în considerare, întorcându-se către drept şi 
instanţele care îl reprezintă. Ca atare, în ansamblu, contribuţiile autoarelor chestionează 
locul dreptului în constituirea politicilor de luptă contra violenţelor împotriva femeilor 
şi fixează cadrul de referinţă al multiplelor acţiuni (la nivel judiciar, politic, 
administrativ), de care sunt responsabile. Aceasta întrucât contribuţii recente au 
arătat cum dreptul produce identităţi de gen şi, invers, cum construcţia categoriilor 
juridice ţine cont şi legitimează inegalităţile de gen. 

În articolul Legiferarea „violenţelor de gen” prezervând ordinea patriarhală. 
Exemplul Nicaragua (1990–2017), autoarea îşi propune să răspundă câtorva întrebări, 
respectiv: 

– Cum a fost folosit dreptul pentru a politiza violenţele împotriva femeilor? 
– Cum poate această politizare să nu repună în cauză ordinea patriarhală, ea 

însăşi şlefuită prin repere religioase? 
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Practic, articolul analizează în vederea înţelegerii, pornind de la exemplul 
nicaraguan, modalităţile juridice de legitimare a luptelor contra violenţelor bazate 
pe gen, dar, deopotrivă, vizează deplasările şi contradicţiile dezvoltate de-a lungul 
reformelor legislative. Atfel, una dintre contradicţiile care se menţine este cea dintre 
ordinea morală şi protecţia integrităţii sexuale în dezbaterile privind penalizarea 
delictelor sexuale. Se subliniază cum  coexistenţa între maternitatea forţată în drept 
şi intrarea în vigoare a legilor integrale împotriva violenţelor contra femeilor, 
prinde formă într-un context de revenire la puterea politicii autoritare. Două valuri 
de reforme legislative caracterizează procesul istoric al politizării „violenţelor de 
gen” în America Latină: legislaţia privind violenţele intrafamiliale şi sexuale, apoi 
legile denumite ”integrale”.  

Violenţele în cuplu prin prisma justiţiei familiale franceze. Infiinţarea şi 
implementarea Ordonanţei de protecţie, de Solenne Jouaneau, Anna Matteoli debutează 
cu definirea unor concepte-cheie.  Ordonanţa de protecţie este o procedură civilă 
cu implicaţii penale, care permite judecătorilor din completele pentru familie 
(JAF), să ia de urgenţă măsuri care să conducă la încetarea violenţelor în interiorul 
cuplului. Acest articol reia logica elaborării criteriilor de atribuire. O primă parte se 
referă la condiţiile formalismului juridic specific parlamentarilor, adică se observă 
modul în care se gândeşte „lupta contra violenţelor împotriva femeilor” se regăseşte 
în articolele de dreptul familiei. Apoi, textul  revine pentru a sesiza cum interpretează 
judecătorii criteriile de apreciere edictate de parlamentari. Cea de-a treia analiză 
priveşte modul în care Ordonanţa de protecţie plasează magistraţii în poziţia de a 
bulversa criteriile obişnuite trasate în justiţia familială atunci cand judecă situaţii 
suficient de grave şi inacceptabile, în materie de separare a cuplurilor.  

Un alt articol interesant,  Politicile luptei contra violenţelor de gen în Belgia 
şi femeile migrante: între voinţa de protecţie şi controlul migrator, semnat de 
Isabelle Carles, porneşte de la o perspectivă istorică a Belgiei în ceea ce priveşte 
lupta împotriva violenţei de gen. Astfel, se menţionează anul 1980 ca fiind primul 
în care pe agenda politică a fost înscrisă  această tematică, an în care un arsenal 
legislativ şi politic a fost construit în sensul menţionat. Deşi mult timp absentă, 
specificitatea violenţelor împotriva femeilor migrante a fost de curând actualizată 
chiar şi prin adoptarea unor legi cu acest subiect. Totuşi, rămân multe întrebări 
deschise privind eficienţa acestor reglementări, întrucât punerea în aplicare a 
dispoziţiilor specifice şi a Convenţiei de la Istanbul, recent ratificată şi de Belgia, 
pare să se aşeze pe o tensiune între voinţa de a proteja în numele egalităţii de 
tratament şi aplicarea principiului de a controla fluxul migratoriu. 

Recalificarea sesizărilor de viol: Inregistrarea plângerilor în «Registrul 
infracţiunilor» la nivelul departamentelor de poliţie judiciară de Oceane Perona 
este un articol în care se ridică interogaţii cu privire la rolul poliţiştilor în tratamentul 
penal cu privire la plângerile de viol, neglijat de sociologie. Studiul se bazează pe 
«registrul infracţiunilor» (denunţuri care nu sunt înregistrate ca plângeri obişnuite), 
registru aparţinând serviciului de poliţie judiciară. Se punctează o concluzie a unei 
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teorii feministe a dreptului, conform căreia tratamentul penal al violurilor este în 
principal determinat de formularea regulii de drept. Datele prezentate şi studiate 
sunt valorificate dintr-o etnografie de 10 luni într-un serviciu de poliţie judiciară 
unde s-a accesat şi arhiva serviciului. Ancheta a pus în evidenţă vulnerabilitatea 
autonomiei poliţiei judiciare în materie de tratament al violurilor, în sensul că 
aceştia pot foarte rar să refuze înregistrarea unei plângeri din cauza unor 
constrângeri politice şi structurale. În continuare se arată că refuzul acestor plângeri 
variază în funcţie de gradul de proximitate relaţională între victimă şi suspect, dar 
depinde şi de interpretarea poliţiei raportată la pasivitatea victimei.  

Articolul De la «violenţa masculină» la «gestionarea ameninţărilor» sau 
managementul riscurilor, de Geraldine Brown,  propune o analiză socio-istorică a 
procesului prin care a crescut importanţa acordată intervenţiei poliţiei şi justiţiei în 
domeniul violenţei domestice în cantonul Zurich (Elveţia) – importanţă reflectată 
mai ales în adoptarea Legii de protecţie contra violenţei domestice din 2006. 
Studiul descrie eforturile asociaţiilor feministe de ajutor a victimelor şi a instituţiilor 
de stat de apărarea drepturilor femeilor pentru a face ca «violenţa domestică» să fie 
recunoscută ca «problemă publică», bineînţeles  şi de poliţie şi de sfera judiciară. 
Se arată cum succesul acestui demers a lărgit câmpul actorilor implicaţi, conducând 
la o redefinire a violenţelor şi a fost însoţit de o eufeminizare a raporturilor sociale 
dintre sexe. Nu sunt excluse aprecierile privind aspecte tensionate dintre raporturile 
dintre analizele feministe şi dispoziţiile legale şi poliţie în cazul luptei împotriva 
violenţelor domestice din Zurich.  

Cea de-a doua secţiune, intitulată Studii cuprinde 2 intervenţii: primul scris de 
Prune de Montvalon, Sub condiţia «emancipării active»: dreptul de azil al prostituatelor 
nigeriene victime  ale traficului de fiinţe umane, cel de-al doilea aparţinând 
Habibou Fofana, Reabordarea justiţiei justiţiabililor. O etnografie a «distanţei 
judiciare» la Burkina Faso. 

Prune de Montvalon în articolul intitulat Sub condiţia «emancipării active» : 
dreptul de azil al prostituatelor nigeriene victime  ale traficului de fiinţe umane,  
porneşte de la un caz, din anul 2011 în care, pentru prima dată Curtea naţională a 
dreptului de azil (CNDA) a acordat statutul de refugiat unei prostituate nigeriene. 
În această decizie, grupul victimelor susceptibile de a beneficia de azil este definit 
nu numai prin origine şi prin persecuţiile suferite, dar, de asemenea, prin condiţia 
calificată în text ca fiind «emancipare activă». Bazându-se pe analiza jurisprudenţei 
CNDA privind tratamentul fiinţelor umane în Franţa, acest articol arată cum o 
procedură vizând a priori evaluarea riscurilor în cazul returnării în ţară, îi conduce 
pe judecători să evalueze condiţiile de viaţă din Franţa. 

Reabordarea justiţiei justiţiabililor. O etnografie a «distanţei judiciare»  
la Burkina Faso aparţinând autoarei Habibou Fofana, are ca premisă realizarea 
unei «justiţii de proximitate» că presupune mai întâi o înţelegere adecvată a 
fundamentelor «distanţei judiciare», care variază de la un context la altul. 
Dimensiunile fizice, psihologice şi financiarecare nu pot fi sesizate decât dacă sunt 
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observate în manifestările lor concrete. În cazul Burkina Faso, observarea etnografică 
a derulării procedurilor legale, în care cei acuzaţi sunt analfabeţi,  arată că reducerea 
distanţei judiciare, producţnd «inechităţi», impune o ajustare a instituţiilor solicitate 
pentrua identifica care din mecanismele sale nu este funcţional. Încercările de a 
adapta dreptul de către actorii instituţiei sunt notabile, totuşi  există constrângeri de 
a se desfăşura într-un perimetru variabil în funcţie de aceşti actori. Practic, 
apropierea justiţiei de justiţiabili a devenit o constantă a discursului politic privind 
reformele justiţiei în Burkina Faso, sens în care sunt întreprinse diferite măsuri, dar 
în această ecuaţie lipseşte ideea esenţială. Studiul etnografic este centrat pe 
justiţiabilii din mediul rural care nu înţeleg limbajul juridic, ceea ce evidenţiază că 
distanţa care se stabileşte este fundamentală şi este de ordin cultural. 

Cea de-a treia secţiune, Traduse pentru cititori, include 2 articole. Primul 
având ca autor pe Susanne Baer, Dreptul ca practică. Provocările cercetării 
juridice astăzi, iar în continuare Periplul semiotic ale unui teoretician al dreptului 
scris de Bernard S. Jackson. 

A patra secţiune, À propos, este formată din 3 articole Revoluţia sociologică: 
răspuns lui Federico Tarragoni, de  Marc Joly, Sociologia pragmatică şi teoria 
dreptului: pentru un program de cercetare comun, de Lionel Zevounou, Apărarea 
dreptului. Perspective contemporane asupra dreptului nazist, de Guillaume Richard. 

Cronica bibliografică, ultima secţiune, cuprinde Lista noilor recenzii de 
consultat pe blogul Droit et Société şi Primite la biroul redacţiei. 
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Viaţa ştiinţifică 

REZISTENȚE, INVOLUȚII ȘI PROGRESE ÎN ADOPTAREA  
UNUI PACT GLOBAL PRIVIND MEDIUL 

Scenariile pesimiste prezentate în ultimele rapoarte ale Grupului 
Interguvernamental de Experţi privind Evoluţia Climei (IPCC) [din octombrie 
2018], Academiei Americane de Știinţe (februarie 2019) şi Platformei Știinţifice 
Interguvernamentale privind Biodiversitatea şi Serviciile Ecosistemice (IPBES) 
(mai, 2019) referitoare la problemele ecologice globale, interdependente ale 
dereglării climatice, ridicării nivelului şi poluării mărilor şi oceanelor şi eroziunii 
biodiversităţii, prezintă noi argumente menite să determine autorităţile să elaboreze 
şi să pună în aplicare noi politici publice şi legi capabile să răspundă unor asemenea 
provocări fundamentale şi prioritare ale stării mediului şi viitorului omenirii. 
Conştientizarea impactului socio-uman şi planetar al acestei deteriorări masive şi 
accelerate a mediului invită şi la regândirea dreptului şi a rolului său în reglarea şi 
orientarea acţiunii umane şi incită la construirea, pornind de aici, de noi reguli 
juridice şi, mai ales, la o nouă responsabilitate, adaptată protecţiei, prezervării şi 
reparării „bunurilor comune” ori indispensabile actualei ordini planetare. Criza 
ecologică apare ca una profundă a civilizaţiei noastre; ea poate fi percepută astfel şi 
ca o ocazie şi oportunitate pentru deschiderea de noi câmpuri juridice de reflecţie şi 
acţiune practică, atât pentru natură, cât şi pentru oameni care să conducă la o 
veritabilă refondare a dreptului. În epoca antropocenului când, pentru prima dată în 
istoria naturală a Terrei, o specie, respectiv cea umană, a devenit o forţă geologică, 
punând, prin impactul activităţii sale, sub presiune biosfera, hidrosfera şi atmosfera 
şi atingând limitele suportabilităţii naturale a biosferei, se impun mutaţii fundamentale 
şi în planul dreptului, deopotrivă, în privinţa conceperii şi aplicării sale concrete, 
unul dintre principalele instrumente chemate să contribuie la depăşirea impasului 
supravieţuirii şi relansarea speranţelor pentru viitorul comun.  

1. O abordare multidisciplinară necesară. Gândirea politică occidentală şi 
legile (juridice) care o exprimă în această privinţă sunt centrate pe bunăstarea 
fiinţei umane şi respectul demnităţii sale, potrivit postulatului că omul este vârful 
lanţului evoluţiei vieţii, o fiinţă superioară care poate domina pe Terra şi dispune în 
mod absolut de resursele sale. În cele din urmă însă, aşa cum o demonstrează şi 
ultimele date ale cunoaşterii, o atare concepţie asupra locului nostru în Univers nu 
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poate fi decât o legendă pe care ne-o relatăm şi repetăm nouă înşine, pe care o 
credem din ce în ce mai puţin şi mai puţini, o ficţiune cu care suntem interesaţi să 
fim de acord, dar care conştientizăm că nu poate duce decât la decădere, până la 
pieirea civilizaţiei noastre. Decurge de aici nevoia primordială a „reinventării 
umanului”, după expresia şi teoria lui Thomas Berry1, prin definirea rolului său în 
cadrul unei comunităţi mai largi, ţesută prin relaţiile dintre speciile şi sistemele 
care susţin viaţa; acelaşi lucru se impune şi la nivel regional şi local ca participant 
la ciclul vieţii bioregiunilor, teritoriilor ale căror limite nu sunt precizate de 
frontierele politice, ci de limitele geografice, care iau în calcul atât comunităţile 
umane, cât şi ecosistemele. 

Interdependenţele şi intercondiţionările sunt evidente şi consecinţele lor 
asupra abordării şi soluţionării problemelor aferente devin tot mai sesizabile. 
Schimbarea de paradigmă trebuie să pornească de la adevărul esenţial că omul, 
alături de celelalte vieţuitoare, aparţine Terrei, şi nu numai că planeta aparţine 
fiecăruia dintre noi şi tuturor deopotrivă. De aceea a devenit o prioritate absolută 
pentru omenire a-şi regândi în mod radical locul său în lume, şi a promova un drept 
şi o guvernanţă centrate pe planetă şi nevoile sale. Dacă condiţiile vieţii înseşi sunt 
ameninţate pe Pământ, cum am putea spera, garanta omului şi omenirii dreptul lor 
la apă, alimentaţie, sănătate şi chiar la habitat ori promova efectiv dreptul la un 
mediu sănătos şi echilibrat ecologic?  

După cum este cunoscut, în 2009, din iniţiativa Boliviei, în cadrul ONU s-au 
angajat negocieri interguvernamentale în jurul conceptului de a trăi în armonie cu 
natura. Ca rezultat al unor asemenea demersuri, Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite a adoptat nouă rezoluţii, invitând statele membre, organizaţiile competente 
ale sistemului onusian şi organismele internaţionale şi regionale să promoveze o 
viaţă în armonie cu natura şi să transmită Secretarului General al ONU punctele lor 
de vedere, experienţe şi propuneri în acest sens. Din 2011 un dialog interactiv asupra 
noţiunii de armonie cu natura s-a deschis pe baza rezoluţiei 70/208 şi a permis 
constituirea unei platforme internet cu participarea unor practicieni, universitari şi 
cercetători dornici să reflecteze asupra şi să formuleze o viziune a lumii centrate pe 
Pământ, devenită şi supranumită „Jurisprudenţa Terrei”. În 2016, peste 120 de experţi 
internaţionali de pe diferite continente, reprezentând 33 naţionalităţi, au stabilit un 
dialog virtual. Specializările lor înglobau fizica, biologia, ecologia, economia, sociologia, 
dreptul, etica, medicina, filosofia ş.a. În nota din august 2016 a Secretarului General 
al ONU, care rezuma deliberările şi recomandările experţilor în această privinţă, se 
arăta că legile în vigoare relative la mediu „sunt ineficace din cauza fundamentului lor 
conceptual”. Ele scindează ecosistemele în entităţi distincte, o abordare incompatibilă 
cu faptul că reglementările sunt strâns legate şi interdependente. Se propunea,  
în consecinţă, ca planeta să nu mai fie considerată „ca un obiect lipsit de viaţă, 
                                                 

1 Thomas Berry, (1914–2009), The Great Work: Our Way into the Future, Broadway Books, 
2000. 
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exploatabil, ci drept căminul nostru comun, locul viu a cărui sănătate este supusă la 
multe pericole”. Acest proces ar necesita regândirea întregii noastre interacţiuni cu 
natura şi integrarea „Jurisprudenţei Terrei” în legislaţie, etică, politică şi practici, 
antrenând o atitudine de respect şi deferenţă profunde faţă de Pământ şi condiţiile 
şi ciclurile sale naturale. 

2. Un proces pe etape. Demersul juridic aferent s-ar impune a debuta cu 
abandonarea treptată a elementelor de drept în care natura este considerată ca o 
proprietate, care îi conferă proprietarului dreptul de a o exploata, vătăma ori chiar a 
o distruge şi continua în ritm rapid, pe de o parte, cu reafirmarea supremaţiei 
drepturilor omului asupra dreptului comercial şi, pe de alta, prin a recunoaşte că 
drepturile umane fundamentale sunt condiţionate de respectarea dreptului naturii de 
a exista şi a se dezvolta plenar conform propriilor legităţi şi necesităţi. Într-un scenariu 
din ce în ce mai acreditat ca necesar, potrivit şi fezabil, o primă etapă ar presupune 
stabilirea şi impunerea unui cadru reglementar constrângător, obligatoriu activităţilor 
industriale pentru ca acestea să respecte limitele naturale şi să păstreze condiţiile de 
existenţă a vieţii2; limitele planetare sunt valori de prag stabilite ştiinţific după 2009; 
ele privesc schimbările climatice, degradarea biodiversităţii, despăduririle, consumul 
de apă dulce, acidificarea oceanelor, poluarea sub toate formele şi a tuturor mediilor, 
inclusiv a celui global; nu în ultimul rând, ele sunt astăzi recunoscute ca instrument 
de măsură a obiectivelor dezvoltării durabile în cadrul ONU sau cel al UE, dar este 
nevoie să fie ridicate la rangul de norme internaţionale şi înscrise, ca principiu şi 
garanţii, în litera şi spiritul legilor fundamentale ale tuturor statelor. Cea de a doua 
etapă ar impune să încetăm a crede că dezvoltarea este un obiectiv în sine şi a 
recentra eforturile aferente acesteia spre menţinerea relaţiilor pe care le întreţinem 
cu alte specii şi cu ecosistemele Terrei; interdependenţele condiţionând supravieţuirea 
şi acreditând adevărul: ori toţi, ori niciunul!; în plan juridic, exprimarea unei atare 
axiome ar putea începe prin „inventarea” de mijloace menite să concilieze drepturile 
noastre cu cele ale celorlalte vieţuitoare, începând prin a le recunoaşte dreptul de a 
juca rolul lor cuvenit în menţinerea vieţii, urmată de cea de subiect de drept şi un 
regim juridic protector şi de supravieţuire durabilă.  

2.1. Limitele planetare ca referenţial în sistemul juridic. În efortul de adaptare 
a instrumentelor juridice la specificul abordării problemelor ecologice a fost 
elaborat conceptul de „limite planetare” şi promovat în procesul normativ. În acest 
context, într-o primă formulă, s-au stabilit „limitele planetare pentru a evita ca 
planeta să devină nelocuibilă în 2100”. Astfel, din 2009 o echipă internaţională de 
26 cercetători, coordonată de J. Rockstrom de la Stockholm Resilience Center şi 
W. Steffen de la Universitatea Naţională Australiană a identificat nouă procese şi 
                                                 

2 Valérie Cabanes, Nos droits fondamentaux sont conditionnés par le respect du droit de la 
nature à exister et s’épanouir, Tribune, „Le Monde”, 24 mai 2019. 
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sisteme care reglează stabilitatea şi rezilienţa sistemului terestru – interacţiunile 
uscatului, oceanului, atmosferei şi vieţii, care, în ansamblu, furnizează condiţiile de 
existenţă de care depind societăţile noastre. Au fost definite valori de prag pentru 
fiecare din aceste procese ori sisteme, limite care nu trebuie să fie depăşite dacă 
umanitatea vrea să poată să se dezvolte într-un sistem sigur, adică evitând modificările 
brutale şi dificil de prevăzut ale mediului planetar. 

În pofida unor asemenea întreprinderi ştiinţifice şi a semnalelor emise care 
indică o influenţă majoră a omului asupra mediului Terrei, asistăm la o alunecare 
spre un „punct de basculare”, deosebit de periculos pentru securitatea umanităţii. 
Sub acţiunea antropică se transformă sisteme ecologice care au fost stabilite în 
întreaga eră a Holocenului, epocă geologică ce s-a întins în ultimii 10.000 de ani, şi 
care a fost deosebit de favorabilă avântului civilizaţiei umane. Ne aflăm, de altfel, 
într-o nouă vârstă naturală, denumită Antropocen, o eră fasonată de om, ai cărei noi 
parametri climatici şi de mediu apasă ameninţători asupra întregii lumi vii. 

Potrivit estimărilor echipei Steffen-Rockstrom s-au depăşit deja două limite 
fundamentale: cele ale stabilităţii climei şi ale integrităţii biosferei. Depăşirea lor 
provoacă un proces de extincţie ireversibilă a speciilor şi consecinţe catastrofale 
pentru omenire. Cele două fenomene interacţionează între ele. Astfel, degradarea 
biosferei are impact major asupra climei; cuvertura vegetală şi solul nu-şi mai 
asumă rolul lor crucial de regulator climatic direct, în afară de cel de stocare şi de 
reciclaj al carbonului; despăduririle antrenează dispersia locală definitivă a norilor 
şi a ploii; pierderea planctonului marin împiedică „pompa de carbon” reprezentată 
de mări şi oceane3 ş.a. După 2015 şi alte limite, pe lângă cele antrenând dereglarea 
climei şi eroziunea biodiversităţii, sunt depăşite; este vorba de schimbarea uzajului 
solurilor şi modificarea ciclurilor biogeochimice (fosfor şi azot), iar altele se află 
pe cale a se produce şi în supraveghere: folosirea apei dulci, acidificarea oceanelor, 
diminuarea stratului de ozon, aerosolii atmosferici, poluarea chimică (în sens mai 
larg, introducerea de entităţi noi în biosferă). Transgresarea unei limite poate 
amplifica posibilităţile apropierii de alte limite, schimbările climatice, de exemplu, 
afectând semnificativ ciclul apei dulci. 

Ca o apreciere concluzivă a acestor studii în materie, depăşirea unei frontiere 
sporeşte riscul ca activităţile umane să antreneze sistemul terestru, prin inadvertenţă, 
într-o stare mult mai puţin ospitalieră, prejudiciind eforturile vizând reducerea sărăciei 
şi angajând o deteriorare a bunăstării umane în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv 
în ţările bogate. 

Limitele planetare propuse de Stockholm Resilience Center sunt utilizate 
progresiv ca instrumente de măsură pentru respectarea obiectivelor dezvoltării 
durabile fixate sub auspiciile ONU. 

Aşa, de exemplu, în plan european, Raportul privind starea mediului al 
Agenţiei Europene pentru Mediu din 2010 ridică „limitele planetare” la rang de 
                                                 

3 W. Steffen ş.a., Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet, 
în „Science”, 2015, vol. 347, nr. 6223, p. 1 şi urm. 
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„prioritate de mediu”4; Comisia Europeană exploata conceptul în 2010 pentru a 
defini obiectivele sale arătând că „până în 2050, economia UE trebuie să respecte 
constrângerile de resurse şi limitele planetare”5. La nivel internaţional, Bank Ki 
Moon, pe atunci secretarul general al ONU, a evocat în Adunarea Generală din 
2011 limitele planetare ca instrument de măsurare ştiinţifică; de asemenea, Grupul 
de înalt nivel al Naţiunilor Unite privind viabilitatea dezvoltării mondiale (UN 
High Level Panel on Global Sustainability) a inclus în lucrările sale noţiunea de 
planetary boundaries6. 

Comandamentul respectării limitelor şi echilibrelor mediului natural reclamă 
instituirea unei „norme fundamentale ecologice” precum sugerează, în acest spirit, 
propunerea Fundaţiei pentru Natură şi Om (FNH) de a se introduce un nou articol 1 
în Constituţia Franţei, care să impună respectul absolut al „limitelor planetare” şi 
de a se adopta şi promova astfel un „punct de vedere sistematic” în opoziţie cu 
logica sectorială care prevalează încă astăzi. 

Dar întârzierea înregistrată şi manifestată de state în acţiunile lor în favoarea 
protecţiei climei şi a ecosistemelor a condus pe militanţii ecologişti, jurişti şi 
filosofi să gândească şi să considere „limitele planetare” nu numai ca indicatori 
ştiinţifici, ci şi ca potenţiale norme de reglementat în mod eficace activităţile 
industriale şi, în general, a permite regândirea activităţilor umane prin prisma unei 
abordări ecosistemice. Din această perspectivă, dacă se apreciază că gravitatea 
situaţiei planetare ameninţă direct drepturile fundamentale ale umanităţii ori, în 
plan şi mai larg, dacă condiţiile vieţii înseşi sunt ameninţate pe Terra, cum s-ar 
putea garanta omenirii dreptul său la apă, la alimentaţie, dreptul la sănătate şi chiar 
la habitat?  

3. Mutaţia antropologică. De la filosofia „Secolului luminilor” şi până la 
Declaraţia universală a drepturilor omului a ONU din 10 decembrie 1948, inclusiv 
îndrituirile fundamentale se înscriu în concepţia şi viziunea unui „umanism 
antropocentrist” care separă fiinţele umane de celelalte vietăţi şi postulează 
independenţa lor în raport cu natura, până la dominaţia absolută asupra restului viu 
şi a acesteia, percepută şi ca redusă la statutul de mediu de existenţă al fiinţelor 
umane. 

Apariţia, afirmarea şi conştientizarea noilor şi marilor provocări ecologice 
globale precum schimbările climatice şi erodarea biodiversităţii implică mutaţii 
antropologice fundamentale spre un „umanism al interdependenţelor” (Delmas-Marty) 
care îşi marchează semnificaţiile în noi documente internaţionale cu o viziune 
                                                 

4 European Environment Agency, The European environment state and outlook 2010: 
synthesis, Copenhaga, 2010, p. 151. 

5 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions, Feuille de route pour une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources, COM/2011/0571 final, Bruxelles, 20 septembrie 2011, p. 3. 

6 Communiqué d’UN News du 20 septembre 2011. 
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globală precum Carta Terrei, proiectul Pactului mondial pentru mediu sau Declaraţia 
drepturilor şi îndatoririlor umanităţii. Devenită vizibilă mai ales în contextul 
manifestării riscului ecoclimatic şi al asumării responsabilităţii reglementării sale, 
această mutaţie apelează la o adevărată tradiţie franciscană a fraternităţii fiinţelor,  
a căror viaţă depinde de Terra mamă şi îşi găseşte cadrul spiritual în manifeste  
de convertire precum scrisoarea enciclică Laudato si’ a Papei Francisc, din 2015. 
Înţelegerea dificultăţilor şi justificarea mersului noilor proiecte globale ecologice – 
al mediului, al schimbărilor climatice şi al biodiversităţii – presupun conştientizarea 
faptului că adoptarea, şi mai ales aplicarea lor, implică, după expresia lui M. Delmas-
Marty, şi o adevărată „revoluţie antropologică, de tip «copernician»”. Dacă Copernic 
şi Galilei ne-au învăţat şi au demonstrat că Terra nu este centrul Universului, noul 
drept global al mediului şi justiţia ecologică ne fac să descoperim şi ne impun să 
credem că în prezent umanitatea nu este centrul, nucleul, ci o componentă, alături 
de altele, egale în drepturi, a planetei Pământ. Este adevărat că numai una, ea 
„responsabilă”, fiind dotată cu raţiune şi conştiinţă şi mai ales cu puterea de a 
transforma biosfera. Rămâne ca, inclusiv pe calea dreptului, să-şi asume şi să 
acţioneze la definirea propriului destin şi viitor din această perspectivă şi mai ales 
să contribuie la apărarea lor. 

În acest sens este nevoie şi de o adevărată revoluţie a perceperii şi exprimării 
juridice a noii paradigme om-natură, a ecuaţiei ecologice actuale dar, din păcate, 
cel puţin deocamdată demersurile rămân mai ales la stadiul de tentative nereuşite. 
Trei exemple majore exprimă această neputinţă de afirmare în planul dreptului 
pozitiv a concepţiei potrivit căreia drepturile umane fundamentale, în frunte cu cel 
al existenţei ca specie, între celelalte specii şi împreună cu acestea sunt condiţionate 
absolut de respectarea şi garantarea dreptului naturii de a exista şi afirma pe deplin: 
Acordul universal de la Paris privind clima din 2015, proiectul (deocamdată, se 
pare, eşuat) al Pactului mondial privind mediul şi documentul preconizat în privinţa 
biodiversităţii. La care se adaugă slaba percepere şi exprimare în plan jurisdicţional-
judiciar a specificului ecologic şi a evoluţiilor previzibile în acest context.  

4. Precedente. Anterior demersului esenţialmente francez din 2016 o serie 
de iniţiative au avut ca obiectiv ajungerea la adoptarea unui fel de pact mondial 
pentru mediu. Astfel, Raportul Brundtland Our Common Future („Viitorul nostru 
comun”) din 1987 recomanda adoptarea unei declaraţii universale şi a unei convenţii 
relative la protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă. Plecând de la elemente cuprinse 
în Declaraţia de la Stockholm privind mediul uman din 1972, în Declaraţia de la 
Nairobi (1982) şi în multiplele convenţii internaţionale deja adoptate, precum şi în 
rezoluţiile Adunării Generale a ONU, se consideră că devenise necesară, potrivit 
documentului respectiv, lărgirea principiilor juridice pertinente şi reunirea lor într-o 
nouă „cartă”, care să ghideze statele în ascensiunea lor către o dezvoltare durabilă. 
În acest sens, Comisia mondială privind mediul şi dezvoltarea recomanda ca Adunarea 
Generală să se angajeze să pregătească o declaraţie universală şi, ulterior, o convenţie 
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privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă. În pofida acestor generoase 
intenţii şi pertinente recomandări, în cele din urmă primul obiectiv a fost înfăptuit, 
în sensul că Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea (iunie 1992) răspundea 
unor atari exigenţe, însă cel de al doilea proiect avea să rămână la stadiul de deziderat. 
În consecinţă, alte demersuri de acest gen aveau să se întreprindă în cadrul Uniunii 
Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN) care, în cadrul Congresului 
mondial al naturii de la Montreal, în octombrie 1996, a recomandat adoptarea unui 
proiect de pact internaţional privind mediul şi dezvoltarea, un text pregătit de 
Comisia sa de drept al mediului în colaborare cu Consiliul internaţional de drept al 
mediului. Documentul era preconizat mai ales ca un instrument de aplicare a 
recomandărilor aferente Agendei 21 adoptată la Rio (1992) în scopul ca statele să-şi 
elaboreze progresiv legi naţionale şi reglementări internaţionale privind dezvoltarea 
durabilă din punct de vedere ecologic. Totodată, se cerea membrilor IUCN să 
reflecteze asupra codificării principiilor de la Rio după modelul proiectului de pact 
al Uniunii şi se propunea statelor membre ale ONU să iniţieze crearea unui comitet 
de negociere interguvernamental însărcinat cu elaborarea unui proiect de pact după 
sugestiile arătate. S-a cerut, de asemenea, Comisiei de drept al mediului a IUCN să 
treacă în revistă, în fiecare an, progresele înregistrate în codificarea principiilor de 
la Rio şi să recomande măsurile adecvate organismelor onusiene interesate şi 
implicate în problemă, precum Comisia de drept internaţional ori ECOSOC, în 
scopul de a face să progreseze lucrările proiectului. Reluată la diverse reuniuni 
ulterioare, recomandarea a cerut şi actualizarea textului, care a ajuns, în 2010, la a 
4-a versiune a sa. În 2016, după adoptarea Programului de dezvoltare durabilă la 
orizontul 2030 şi a Obiectivelor dezvoltării durabile, la 25 septembrie 2015, de 
Adunarea Generală a ONU şi a Acordului de la Paris privind clima la 12 decembrie 
2015, contextul global părea propice relansării proiectului şi înfăptuirii sale.  

5. O primă experienţă reuşită a procesului vizând abordările juridice 
globale. Asemenea preocupări şi evoluţii reflectă tendinţa spre adoptarea unor 
instrumente juridice cu o natură specifică, structură globală şi care să privească 
probleme ecologice planetare, cu preponderent caracter codificator, de sinteză, şi 
care să poată a se constitui într-un viitor sistem al dreptului global al mediului. 
Acordul de la Paris privind clima (2015) exprimă cel mai bine situaţia existentă, 
relevând o stare de tranziţie juridică între clasicul şi viitorul drept al mediului. El 
nu creează noi concepte şi nu constituie nici măcar un ansamblu coerent; normele 
aferente irump de la toate nivelurile (internaţional, regional, naţional şi chiar 
infranaţional) şi merg la dreptul dur, cu reguli precise, obligatorii şi sancţionate 
până la dreptul flou (imprecis), mou (facultativ) şi/ori doux (nesancţionat), trecând 
prin toate categoriile intermediare. Totodată, documentul stabileşte o dinamică 
proprie care, combinând obiective comune, destinate a fi permanent actualizate, cu 
responsabilităţi diferenţiate potrivit cadrului naţional, devine el însuşi evolutiv. 

Chiar în privinţa contextului de generare este evident caracterul tranzitoriu 
spre o nouă stare a dreptului internaţional al mediului; el se inspiră mai degrabă din 
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spiritul de cooperare decât din cel de competiţie, anunţă mai puţin dispariţia 
suveranităţii, cât metamorfoza sa dintr-o suveranitate solitară (a intereselor naţionale) 
într-una solidară, nu partajat şi deci diminuată, ci sporită întrucât se deschide spre 
asumarea intereselor comune (Delmas-Marty). 

Cu o natură juridică imposibil de determinat prin încadrarea în figurile 
conceptual-practice deja existente, Acordul de la Paris stabileşte un proces menit 
să conducă la prezervarea viitorului, dar şi a prezentului planetei; totuşi, el nu poate 
fi privit ca un element izolat, separat de mişcarea în care se însumează şi o 
dinamizează în permanenţă. Documentul nu constituie el însuşi propria-i finalitate, 
ci face parte dintr-un proces care trebuie actualizat în mod regulat, prezentându-se 
astfel ca un text în mişcare, evolutiv şi nu ca un scop în sine. Acordul ca atare nu 
stabileşte obligaţii juridice propriu-zise, cu destinatari precişi, lăsând înfăptuirea 
prevederilor sale pe seama acţiunilor voluntare ale statelor semnatare. În orice caz, 
pentru înţelegerea momentului juridic pe care îl reprezintă, se cuvine mers dincolo 
de litera sa şi analizat de unde vine, în ce perspectivă internaţională a evoluţiilor se 
înscrie, ce semnificaţii juridice poartă şi mai ales urmările sale. Desigur, pentru 
desprinderea posibilelor consecinţe pentru viitor e nevoie de un bilanţ a ceea ce 
continuă şi cu precădere o evaluare a modului cum a fost pregătit în amonte, după 
2011 şi reuniunea de la Durban. 

Perspectivele documentului pot să se anunţe astfel promiţătoare, cel puţin 
faţă de trei probleme esenţiale: în primul rând, cea a solidarităţii dintre ţările dezvoltate 
şi cele în curs de dezvoltare, apoi de chestiunea cooperării între state şi sectorul 
privat şi, în fine, responsabilitatea faţă de schimbările climatice. Aceste trei noţiuni, 
chiar dacă apar palid în text, nu sunt mai puţin prezente şi bine rezumate într-un 
concept-cheie cu rezonanţe practice care se coagulează în Preambul: cel al justiţiei 
climatice. O sintagmă teoretică care devine realitate practică, operaţională, concretă 
prin emergenţa unui contencios climatic tot mai consistent şi răspândit peste tot în 
lume. Toate asemenea noţiuni sunt enunţate, se întrevăd, se reajustează în conţinut, 
evoluează în scopul unei cât mai bune adaptări la particularităţile procesului general 
de apartenenţă. Rămâne de văzut, aşadar, ce noi concepte vor surveni în scena 
juridico-teoretică în silajul Acordului, în contextul viitorului dinamicilor astfel 
create. Odată adoptat (2015) şi intrat în vigoare (2016), Acordul trebuie pregătit cu 
o foaie de parcurs pentru punerea sa în aplicare (din 2020). Evenimente neprevăzute, 
precum retragerea S.U.A. din tratat (2017) ori întărirea frontului climatoscepticilor 
(Brazilia din 2018), ridică problema neregresiunii în procesul mondial aferent al 
acţiunii ecoclimatice. Declaraţiile finale pe această temă, adoptate în cadrul 
reuniunilor G20 (dar în formula G19 – S.U.A.) din ultimii 3 ani (Hamburg – 2017, 
Buenos Aires – 2018 şi Osaka – 29 iunie 2019), redactate în termeni similari, şi-au 
(re) afirmat angajamentul de „a pune în aplicare complet Acordul de la Paris” şi 
acordul asupra „ireversibilităţii acestei înţelegeri”, evitându-se de fiecare dată 
reculul, dar bătându-se pasul pe loc când trebuia „să se meargă mult mai departe.” 
(E. Macron). 
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În acelaşi timp, într-un context tot mai evident de interdependenţe, în frunte 
cu cele statale, nevoia unei acţiuni comune pentru apărarea mediului şi salvarea vieţii 
pe planetă resimte necesitatea unei abordări noi asupra gestionării riscurilor globale. 
În acest cadru-principiu juridic cu dimensiuni politice şi morale, responsabilităţile 
comune, dar diferenţiate au fost concepute pentru a răspunde unor atari exigenţe, 
amenajând o diferenţiere între state în funcţie de nivelul lor de dezvoltare. Chiar dacă 
astfel se instaurează o dualitate normativă, principiul se distinge de diferenţierea 
clasică prin aspectele şi implicaţiile sale în privinţa dezvoltării şi perspectivelor. 
Odată cu Acordul de la Paris conceptul a dobândit un rol şi loc consolidat în 
regimul climatic. Principiu proteiform, director şi structurant, responsabilităţile 
comune, dar diferenţiate participă la umanizarea dreptului internaţional şi tind să 
devină un principiu general al dreptului internaţional al mediului, a cărui 
efectivitate se verifică în special în regimul juridic aplicabil schimbărilor climatice.  

5.1. Contenciosul climatic – instrument de realizare a dreptului climei. Un 
instrument procedural desemnat tot mai importat în realizarea prevederilor dreptului 
climei îl reprezintă, fără îndoială, contenciosul aferent domeniului, tot mai vast şi mai 
consistent. Într-adevăr, acestea au determinat statele lumii să adopte, după anii 2000, 
legi purtând asupra reducerii şi adaptării la schimbările climatice. Ca rezultat al 
acestui fenomen de internalizare a dreptului internaţional s-au afirmat progresiv 
drepturi şi obligaţii şi au fost invocate de actori foarte diferiţi în faţa tribunalelor 
internaţionale: fie pentru a contesta conţinutul lor (prea ori insuficient exigente),  
fie pentru a obliga statul ori autorităţile publice să meargă mai departe (potrivit 
reclamanţilor) şi de a fi mai ambiţioase în planificarea obiectivelor climatice ori, în 
fine, de a angaja responsabilitatea întreprinderilor poluante. De atunci, acest contencios 
s-a dezvoltat şi diversificat, mai întâi în S.U.A. şi apoi în Europa şi în restul lumii. 
Procesul climatic reprezintă un ansamblu foarte eterogen: de la acţiuni administrative 
la sesizări ale instanţelor internaţionale şi regionale, angajând răspunderea unei 
agenţii zonale ori a unui vast grup de întreprinderi multinaţionale, solicitând reparaţii 
pentru o singură victimă ori pentru un întreg popor, invocând impacte climatice 
trecute sau violarea drepturilor generaţiilor viitoare. Tematicile vizate în aceste 
demersuri sunt vaste, abordând, deopotrivă, reglementări de drept al climei (măsuri 
de reducere a gazelor cu efect de seră ori de adaptare), dreptul responsabilităţii 
statale şi a întreprinderilor, regimul clasic al răspunderii civile şi al celei administrative. 
Argumentele şi apărările aduc în jocul judiciar noţiuni de comon law (Law of Torts, 
Public Trust), drepturi fundamentale, drepturi constituţionale, dreptul mediului, dar şi 
de dreptul investiţiilor, dreptul afacerilor şi acesta la toate eşaloanele: internaţional, 
regional, naţional şi local.  

6. Proiectul unui pact global pentru mediu şi perspectivele sale. Pactul 
global pentru mediu, conceput ca unul dintre răspunsurile juridice la criza ecologică 
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majoră cu care se confruntă omenirea, iniţiat de Franţa în 2015, promovat împreună 
cu mai multe state în cadrul ONU, pare a fi eşuat, cel puţin pentru moment, la  
23 mai 2019, în cadrul reuniunii de la Nairobi (Kenya) a Grupului de lucru special 
instituit pentru elaborarea textului care, în cele din urmă, nu a reuşit să reţină ideea 
unui document obligatoriu din punct de vedere juridic, ci a recomandat adoptarea 
unei simple declaraţii politice şi convocarea, în 2022, unei conferinţe internaţionale 
pe probleme de mediu. Noul „naufragiu” juridico-ecologic a fost determinat în special 
de opoziţia mai multor state, în frunte cu S.U.A. şi Brazilia devenite, în ultima 
perioadă, obişnuitele obstrucţiilor la reglementările privind protecţia mediului. 
Compromisul la care s-a ajuns in extremis a „golit de conţinut, de substanţă” proiectul 
(Yann Aguila)7, avocatul Baroului din Paris şi unul dintre principalii artizani ai 
textului, „O declaraţie politică nu are decât o valoare simbolică şi nu una juridică; 
ea nu e coercitivă, contrar unui tratat” a adăugat acesta. De altfel, asemenea 
declaraţii internaţionale, al căror rol în dezvoltarea dreptului în materie nu poate fi 
negat şi ignorat, există deja şi au marcat parcursul preocupărilor juridico-politice în 
materie, începând cu Declaraţia de la Stockholm din iunie 1972 a primei Conferinţe 
mondiale a ONU privind mediul uman, continuând cu Carta mondială a naturii 
(1982) şi culminând cu Declaraţia de la Rio (Carta Terrei) din 1992. Pentru pesimişti 
ar fi vorba nici mai mult, nici mai puţin de „falimentul procesului de decizie 
onusian”, sub efectul „incapacităţii de a depăşi egoismele naţionale pentru binele 
umanităţii”. Totuşi, optimiştii precum Yann Wehrling, ambasadorul francez pentru 
mediu, văd în hotărârile din mai 2019 de la Nairobi şi o parte bună, în sensul că 
ţările-motor ale iniţiativei, în frunte cu Franţa, au reuşit să desprindă un consens, să 
realizeze, în actualul context internaţional, o „adevărată performanţă”, prin faptul 
că „S-a evitat astfel închiderea pur şi simplu a procesului şi au obţinut convocarea 
unei reuniuni internaţionale” care oferă noi perspective continuării demersului 
internaţional şi a şanselor de consolidare a procesului juridic şi ajungem, în cele din 
urmă, la ţinta finală a unui tratat global. 

Referitor la desfăşurarea unei conferinţe internaţionale în 2022, pentru a 
marca cea de a 50-a aniversare a primei conferinţe ONU privind mediul din iunie 
1972, prima dintr-o serie de reuniuni decenale consacrate problemelor ecologice şi 
care a condus la instituirea, în toamna aceluiaşi an, a Programului Naţiunilor Unite 
pentru Mediu (UNEP). 

Dincolo de asemenea aspecte concrete ale acestui deznodământ de etapă, 
importante rămân semnificaţiile întregului parcurs al proiectului. Ideea a apărut în 
2015, în cadrul preocupărilor şi acţiunilor de adoptare a Acordului de la Paris 
privind clima, iar după încheierea acestuia s-a considerat că se impune continuarea 
şi extinderea dinamicii astfel dobândite la ansamblul provocărilor de mediu. 
                                                 

7 Pentru istoricul proiectului, a se vedea: Andrei Duţu, Spre un Pact mondial (global) privind 
mediul, în „Studii şi Cercetări Juridice” nr. 4/2018, p. 527–532. 
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Responsabilitatea a fost asumată în cadrul comunităţii juridice franceze, cu 
importante conexiuni internaţionale şi se pornea de la ideea că dreptul internaţional 
al mediului se prezintă azi precum o „mille-feuille”, creată din straturi succesive, 
fără o viziune de ansamblu; cele peste 500 de acorduri aferente poartă amprenta 
unor domenii specifice (mare şi adâncimi marine, deşeuri, Antarctica, păsări 
migratoare ş.a.), „fără o logică comună”, ceea ce antrenează o materie fragmentată, 
cu incoerenţe şi lacune, în special în protecţia efectivă astfel promovată. Aşadar, 
adoptarea şi intrarea în vigoare a unui asemenea pact ar permite simplificarea şi 
consolidarea dreptului mediului, prin concentrarea într-un text unic, obligatoriu 
juridic, cu valoare universală „Cum s-a făcut pentru drepturile omului, cu cele două 
pacte internaţionale adoptate de ONU în 1966” (Y. Aguila). În modul acesta născută 
ideea, în iunie 2017 un anteproiect a 26 articole a fost desăvârşit şi adoptat în cadrul 
unei reuniuni internaţionale a peste 100 de jurişti, reprezentând marile orizonturi 
juridice ale lumii, sub diriguirea lui Laurent Fabius, preşedintele Consiliului 
Constituţional francez şi fostul preşedinte al COP-21, şi contribuţia tehnică a think 
tank-ului Le Club des Juristes. Textul conţine 20 de principii, unele deja existente 
altele noi: dreptul la un mediu sănătos, principiul precauţiei, poluatorul-plăteşte ori 
preconizatul vizând neregresiunea.  

În Preambul se exprimă conştientizarea agravării ameninţărilor care apasă 
asupra mediului şi a necesităţii de a acţiona în mod ambiţios şi concertat la nivel 
mondial pentru a asigura o protecţie mai bună. 

Se afirmă ca acte anterioare şi de filiaţie: Declaraţia privind mediul uman de 
la Stockholm (16 iunie 1972), Carta mondială a naturii (28 octombrie 1982) şi 
Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea (14 iunie 1992). De asemenea, se 
reaminteşte ataşamentul faţă de obiectivele dezvoltării durabile 2030, se subliniază 
urgenţa acţiunii contra schimbărilor climatice şi se invocă obiectivele fixate prin 
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (1992) şi 
Acordul de la Paris (2015). 

Se constată că planeta se confruntă cu o pierdere fără precedent de biodiversitate, 
ceea ce impune o acţiune urgentă şi se reafirmă necesitatea de a se asigura, în exploatarea 
resurselor naturale, că ecosistemele sunt reziliente şi continuă să furnizeze serviciile 
esenţiale, prezervându-se astfel diversitatea vieţii pe Terra şi contribuind la bunăstarea 
umană şi eliminarea sărăciei. Statele părţi se arată conştiente de faptul că, neîndoios, 
caracterul planetar al ameninţărilor la adresa comunităţii de viaţă pe Terra reclamă 
ca toate entităţile interesate să coopereze pe cât posibil şi să participe la o acţiune 
internaţională, eficientă şi adecvată, potrivit responsabilităţilor lor comune dar 
diferenţiate şi a capacităţilor respective, în raport cu diferitele situaţii naturale. Se 
declară dispoziţia de a promova o dezvoltare durabilă care să permită fiecărei 
generaţii să-şi satisfacă nevoile sale fără a compromite capacitatea generaţiilor 
viitoare de a răspunde la cele ale lor, cu respectarea echilibrelor şi a integrităţii 
ecosistemului Terrei. Se subliniază rolul vital al femeilor în materie de dezvoltare 
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durabilă, precum şi necesitatea de a promova egalitatea de sex şi autonomizarea 
femeilor. Statele sunt conştiente de necesitatea respectării, promovării şi luării în 
considerare a obligaţiilor lor respective privind drepturile umane, în general, dreptul 
la sănătate, drepturile populaţiilor autonome, comunităţilor locale, de migranţi, copii, 
persoane handicapate şi de persoane în situaţie vulnerabilă plasate sub jurisdicţia 
lor, în special. 

Nu în ultimul rând, se relevă rolul vital al acţiunilor nestatale, inclusiv cel al 
societăţii civile, actorilor economici, oraşelor, regiunilor şi al altor autorităţi 
infranaţionale, în protecţia mediului. Se subliniază importanţa fundamentală ce 
revine ştiinţei şi educaţiei în promovarea dezvoltării durabile. Din preocuparea de a 
se ajunge la acţiuni ghidate de echitatea intergeneraţională şi intrageneraţională se 
reafirmă necesitatea de a cultiva o poziţie şi principii comune care inspiră şi 
guvernează eforturile tuturor în vederea protejării şi prezervării mediului. 

Lista completă a drepturilor şi principiilor aferente este următoarea: dreptul 
la un mediu sănătos ecologic (art. 1), îndatorirea de a lua în grijă mediul (art. 2), 
integrare şi dezvoltare durabilă (art. 3), echitate intergeneraţională (art. 4), prevenţie 
(art. 5), precauţie (art. 6), daune aduse mediului (art. 7), poluatorul-plăteşte (art. 8), 
informarea publicului (art. 9), participarea publicului (art. 10), accesul la justiţie în 
materie de mediu (art. 11), educaţie şi formare (art. 12), cercetare şi inovare (art. 13), 
rolul actorilor nestatali şi al entităţilor infranaţionale (art. 14), efectivitatea 
normelor de mediu (art. 15), rezilienţa (art. 16), neregresiunea (art. 17), cooperarea 
(art. 18), conflicte armate (art. 19), diversitatea situaţiilor naţionale (art. 20). 

O primă analiză ne arată că e vorba de o codificare a dreptului existent, în 
măsura în care marea majoritate a articolelor reafirmă drepturi şi obligaţii care se 
regăsesc în diverse texte cu valoare juridică diferită. Totuşi, unele dintre ele precizează 
şi adaugă la ceea ce există trunchiat, oferind o formă mai completă şi coerentă 
(dreptul la un mediu sănătos ecologic, daunele ecologice, efectivitatea normelor de 
mediu, rezilienţa, conflictele armate). În orice caz, universalizarea şi exprimarea 
uniformă a conţinutului textului ar genera progrese importante în dezvoltarea 
reglementărilor juridice în materie în multe regiuni ale planetei şi ar contribui la 
consolidarea dreptului mediului privit în specificitatea şi singularitatea sa. 

Proiectul a fost imediat asumat de preşedintele Franţei, E. Macron, care l-a 
promovat şi înscris pe ordinea de zi a ONU în septembrie 2017. La 10 mai 2018, 
143 de state au votat o Rezoluţie a Adunării Generale a ONU privind iniţierea şi 
lansarea procesului de adoptare, stabilindu-se şi procedura aferentă; cu această 
ocazie, cinci state s-au opus demersului: S.U.A., Federaţia Rusă, Siria, Turcia şi 
Filipine, din raţiuni diferite, dar cu acelaşi efect: opoziţia faţă de noi reglementări 
juridice în materie. Conform uzanţelor onusiene, a fost creat un Grup de lucru  
ad hoc însărcinat cu definitivarea şi negocierea textului documentului. Înainte de 
ultima reuniune, din 20–22 mai 2019, la Nairobi (Kenya), cei doi raportori ai 
grupului au pus la dispoziţie o bază pentru discuţii deja mai restrânsă care 
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reprezenta poziţia Uniunii Europene: recomandarea adoptării „unui instrument 
internaţional” pentru a consolida dreptul mediului al cărui caracter constrângător 
urma să fie definit mai târziu. Însă, în cadrul negocierilor decisive, al compromisului 
după compromis, pactul s-a transformat, în final, într-o declaraţie politică. S-a ajuns 
la o asemenea formulă şi pentru faptul că, spre deosebire de mai 2018, la Nairobi, 
în mai 2019, s-a aplicat regula consensului, specifică şi preferată reuniunilor onusiene, 
ceea ce a deschis calea blocajelor din partea opoziţiei unui număr restrâns de state. 
Și, înainte de toate, a S.U.A. ale lui Donald Trump şi a Braziliei lui Jair Bolsenavo, 
care în plan intern desfid legislaţia de mediu şi încurajează regresul în materie. Ele 
au fost urmate şi de Egipt, Arabia Saudită şi, într-o mai mică măsură, de Federaţia 
Rusă şi Argentina. 

„Fiecare dintre aceste state puteau vedea în acest text un pericol – explica un 
expert în cunoaşterea dosarului respectiv. Egiptul se temea că un principiu devenit 
suveranitate al statelor asupra resurselor lor naturale ar compromite accesul său la 
Nil, iar Brazilia, care îşi distruge pădurile ecuatoriale, că ar putea fi atacată în 
justiţie de către populaţiile autohtone”.  

7. Spre un Pact mondial între Om şi Natură? În cadrul celei de a 14-a 
Conferinţe a Părţilor la Convenţia Naţiunilor Unite privind biodiversitatea 
(Sharm-El Sheikh, Egipt, noiembrie 2018) s-a lansat ideea elaborării şi adoptării 
unui Pact global (mondial) pentru natură şi oameni, care să recunoască „legătura 
intrinsecă între sănătate şi natură, bunăstarea persoanelor şi viitorul plantei” 
(WWF), un document de anvergură menit „să protejeze şi să restaureze natura şi 
oamenii pentru un viitor comun durabil”. Nevoia unui atare demers rezultă, pe de 
o parte, din faptul că evaluările ştiinţifice arată că degradarea biodiversităţii se 
amplifică şi presiunile care o ameninţă nu se diminuează, ci, dimpotrivă, se multiplică 
şi se intensifică, iar, pe de alta, până în prezent, angajamentele internaţionale 
vizând protecţia naturii nu au ajuns să stopeze prăbuşirea viului, nu exprimă 
angajamente politico-juridice ferme, măsuri la înălţimea urgenţei problemei şi de 
o bună şi eficace aplicare. Hotărârile Conferinţei mondiale privind biodiversitatea 
de la Nagoya, din 2010, Protocolul privind accesul şi repartizarea avantajelor 
ecosistemice şi niciunul dintre cele 20 de obiective de la Aichi nu-şi produc 
efectele scontate şi binefăcătoare. Pentru depăşirea impasului şi relansarea 
preocupărilor internaţionale în materie s-a propus astfel un „acord pragmatic şi 
ambiţios”, realizat conform unei „foi de parcurs” care să fie dezbătută şi aprobată 
în cadrul COP-15 de la Bejing din 2020 şi care să-şi stabilească drept obiectiv a 
pune capăt eroziunii naturii până în 2030. Conştientizând adevărul că stabilitatea 
economiei şi a societăţii depinde major de natură şi de serviciile pe care ni le 
favorizează gratuit, un atare demers poate reprezenta un element important al 
cadrului mondial al biodiversităţii pentru perioada post 2020 şi aferent Viziunii 
strategice 2050 „A trăi în armonie cu natura”. În acest context general urmează a 
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se examina şi reflecta specific: legăturile între diversitatea biologică şi schimburile 
climatice, conservarea şi utilizarea durabilă a polenizării sălbatice şi domestice, 
gestiunea cunoştinţelor şi protocoalelor în cadrul Convenţiei privind biodiversitatea, 
procesul de aliniere a rapoartelor naţionale şi protocoalelor privind documentul şi 
evaluarea eficacităţii măsurilor politice. 

Perceput ca un cadru universal de acţiune privind biodiversitatea acesta este 
dominat de principiul neregresiunii, ceea ce presupune că prevederile sale nu 
trebuie să fie mai puţin ambiţioase decât Planul strategic actual pentru diversitatea 
biologică, Programul dezvoltării durabile pentru orizontul 2030 ori orice alt plan 
sau cadru relativ la biodiversitate adoptat în temeiul unui acord multilateral privind 
mediul.  

8. Propunerea unui contract social planetar. În plan teoretico-filosofic 
asemenea transformări şi evoluţii de abordare şi exprimare juridică globalistă 
presupun şi reevaluări ţinând de redefinirea statutului condiţiei umane, în sensul 
completării sale prin integrarea corespunzătoare a dimensiunii apartenenţei integrante 
a acesteia la sistemul ecologic planetar. După modelul clasicului „contract social” 
al lui J.J. Rousseau, şi având ca ţintă de această dată reconcilierea omului cu natura 
şi reformularea conceptului şi practicilor dezvoltării în sensul compatibilităţii 
ecologice şi durabilităţii devenirii economico-sociale şi culturale, s-au afirmat şi 
propuneri de genul elaborării unui „contract natural” (M. Serres)8 sau, mai recent, a 
unui „contract social planetar” (aparţinând lui François Ost)9. 

În această ultimă privinţă, într-o lume a interdependenţelor tot mai evidente 
ale persoanei cu societatea şi mediul său natural de existenţă, „individul de 
competiţie” face loc exigenţei unei „autonomii a cooperării”, iar cuvântul de ordine 
devine widening the circle, aşa încât e nevoie nu de o „declaraţie de independenţă”, 
ci de una a interdependenţelor. 

Dacă vechiul, clasicul contract social a reprezentat baza conceptuală a 
constituţiilor moderne (de tip pact), cel propus astfel şi acum, din dorinţa de coerenţă 
spaţială şi temporală, legile fundamentale contemporane actuale sunt ţinute să 
inaugureze şi să consacre formule pertinente de articulare a globalului cu localul, 
proiecte ale unui multilevel governance performante, ceea ce ar putea fi denumită 
„gramatica dreptului în reţea”. Trăsătura dominantă a noii abordări ar trebui să fie 
reprezentată de durabilitate, care implică pe conţinut expresia protecţiei perene a 
mediului (prin mecanismul studiilor de impact ecologic, emergenţa principiului 
neregresiunii, principiului imemorial al transmiterii patrimoniului potrivit căruia e 
                                                 

8 Michel Serres, Le contrat naturel, Editions F. Bourin, Paris, 1990. 
9 François Ost, À quoi sert le droit de l’environnement, Conclusions, în vol. „À qui sert le 

droit de l’environnement? Réalité et spécificité de son apport au droit et à la société” (coord.  
D. Missone), Editura Bruylant, Bruxelles, 2019, p. 341 şi urm., Cambridge University Press, 
Cambridge, p. 6. 
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echitabil şi rezonabil să consumăm fructele unei resurse, fără a aduce, totuşi, atingere 
capacităţii sale de regenerare, recunoaşterea drepturilor generaţiilor viitoare, echitatea 
între generaţii, justiţia, inclusiv climatică ş.a.). 

Redefinirea contractului social în sensul unuia planetar şi din raţiuni de 
natură ecologică ţine şi de lărgirea obiectului său printr-o trecere de la „guvernarea 
oamenilor” şi la o „administrare a lucrurilor”. 

O schimbare de paradigmă care presupune în primul rând o reconfigurare a 
priorităţilor ecologice şi exprimare a acesteia în privinţa principiului proporţionalităţii 
(prin redefinirea semnificaţiilor sale în sensul unei finalităţi ecologice), o regândire 
a principiului integrării din aceeaşi perspectivă şi cristalizarea unui nou regim 
juridic global care ar consta în extinderea conceptului de Rule of Law la raporturile 
noastre cu natura. Definit ca „un principiu de guvernanţă care face din drept factorul 
suprem în relaţiile dintre autorităţi şi cetăţean şi în cadrul său, orice persoană, 
instituţiile şi entităţile publice şi private, inclusiv statul însuşi, sunt guvernabile de 
reguli stabilite şi justiţiabile ale instituţiilor juridice”, un asemenea ansamblu de 
reguli juridice diriguitoare ar configura elementele definitorii ale dreptului 
mediului al viitorului. Unul al armoniei dintre om şi natură, devenirii durabile şi 
echităţii şi justiţiei naturale şi sociale. O utopie absolut necesară.  

9. Semnul reticenţei generale faţă de reglementarea juridică (clasică)? 
Unii văd într-o atare situaţie chiar o reticenţă mai generală manifestată în ultimul 
timp de către state, preocupate de posibilitatea oferită de textele juridice cetăţeanului 
de a acţiona în justiţie pentru respectarea drepturilor sale astfel consfinţite. Mai 
exact, într-un context al creşterii contenciosului de mediu în general şi al celui 
climatic în special – cetăţenii acţionând guvernele în carenţă privind protecţia 
mediului ori lupta contra dereglărilor climei – un pact mondial inspiră noi temeri 
de acest gen întrucât noul text ar putea fi invocat în faţa instanţelor judiciare de 
orice persoană interesată, inclusiv de societatea civilă „pentru a ordona statelor să 
meargă mai departe”. Dintr-o altă perspectivă, şi având în vedere experienţa 
negocierilor aferente elaborării şi adoptării Acordului de la Paris privind clima, 
situaţia astfel creată pare a confirma noua traiectorie a reglementării de mediu şi 
formulele actuale de exprimare a normativităţii în domeniu. Să ne amintim în acest 
sens că, în cadrul negocierilor privind continuarea acţiunii internaţionale post 
Kyoto în decembrie 2009, la Copenhaga s-a ajuns în extremis la adoptarea unei 
declaraţii politice, în pofida obiectivului urmărit de încheiere a unui tratat privind 
limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Reluarea şi relansarea 
negocierilor în domeniu aveau să conducă, însă, în cele din urmă, la formula 
Acordului de la Paris, din 12 decembrie 2015, o experienţă inedită, dar o soluţie în 
condiţiile actualei conjuncturi internaţionale. 

Aşadar, şi în privinţa Pactului global soarta acestuia va depinde, în cele din 
urmă, de ambiţia franceză iniţiatoare de a duce proiectul la bun sfârşit, de evoluţia 
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conjuncturii internaţionale, de dinamica proprie a procesului juridic de mediu şi, nu 
în ultimul rând, de capacitatea opiniei publice de a conştientiza priorităţile ecologice, 
a conştientiza urgenţa acestora şi a acţiona prin toate mijloacele de care dispune 
asupra factorilor decidenţi de a se manifesta în consecinţă. 

Totodată, înscris în rândul „utopiilor necesare” aferente încheierii unui 
„contract ecologic” planetar un atare demers pare a urmări un obiectiv prioritar 
absolut necesar, transformarea dreptului mediului dintr-o masă de recomandări, 
într-un ansamblu de exigenţe şi prevederi efective chiar dacă nu în sensul juridic 
clasic, dar ca termeni posibili ai dreptului mediului al viitorului. Este relevant în 
acest sens cuprinsul art. 15 al preconizatului Pact global: „Părţile au îndatorirea de 
a adopta norme de mediu efective şi de a garanta aplicarea şi executarea lor 
efectivă şi echitabilă”. 

 
Mircea Duţu* 

                                                 
* Prof. univ. dr., dr.h.c., Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” 

al Academiei Române. 



ROLUL JURISPRUDENŢEI ÎN DEZVOLTAREA  
NOULUI DREPT ROMÂN 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutul  
de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”  
al Academiei Române, Bucureşti, 10 mai 2019 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de Cercetări 
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române s-a desfăşurat în data de 
10.05.2019, în sediul din strada 13 Septembrie al Academiei Române.   

Sub generoasa tematică Rolul jurisprudentei în dezvoltarea noului drept 
român, manifestarea ştiinţifică a reunit peste 90 jurişti: magistraţi, avocaţi, 
profesori, cercetători, consilieri juridici, notari, doctoranzi, etc. care au reuşit să 
elaboreze lucrări circumscrise tematicii enunţate din perspective profesionale 
proprii, unele dintre ele cu analize interdisciplinare, pertinente şi deosebit de utile, 
atât din punct de vedere teoretic cât şi practic.  

Sesiunea de comunicări a fost deschisă prin alocuţiuni în plen care au fost 
prezentate de dl. dir. Duţu Mircea, dna cerc. st. gr. I, prof. univ. dr. Dana Tofan, 
cerc. st. gr. II Tudor Avrigeanu şi cerc. st. gr. II Ion Ifrim.  

Directorul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, prof. 
univ. dr. Mircea Duţu, care şi-a expus viziunea asupra rolului jurisprudenţei în ţara 
noastră.  

Lucrările s-au desfăşurat în 5 secţiuni: Drept Privat I, Drept Privat II, Drept 
Public (Teoria Generală a Dreptului, Filosofia şi Sociologia dreptului, Drept 
Constituţional, Drept administrativ), Drept Internaţional Public şi Drept European 
şi ultima, Ştiinţe Penale, Criminologie.  

Spre exemplificare enumerăm lucrările şi autorii înscrişi la sesiune. Astfel, 
lucrările înscrise la Secţiunea: Drept Privat I au fost: Reflecţii cu privire la 
transmisiunea succesorală şi caracterele sale juridice – Ilioara GENOIU, Bogdan 
PĂTRAŞCU; Câteva aspecte privind rolul jurisprudenţei în exercitarea autorităţii 
părinteşti în caz de divorţ – Mihaela-Gabriela BERINDEI; Locuinţa copilului 
versus relaţii personale extinse – Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU; Relaţii  
de familie. Noutăţi şi precizări – Lidia Simona SECELEANU; Modalitaţi de 
exercitare a dreptului de opţiune matrimonial – Silvia IOSA; Pactele comisorii – 
construcţie doctrinară şi jurisprudenţială, consacrată legislativ în noul cod civil – 
Nora Andreea DAGHIE; Contractul de vânzare-cumpărare. Evoluţie-noutăţi – 
                                                 
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 8 (64), nr. 2, p. 273–276, Bucureşti, aprilie – iunie, 2019 
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Adela TEOTEOI-PÎRLICĂ; Dreptul la demnitate, o perspectivă jurisprudenţială – 
Izabela BRATILOVEANU; Dreptul la viaţă privată, conturarea unor noţiuni ca 
urmare a jurisprudenţei CEDO şi CJUE – Adrian TRUICHICI, Luiza NEAGU; 
Manifestări jurisprudenţiale actuale în aplicarea principiului autonomiei de voinţă – 
Andreea Mariana SIMA (NICOLESCU); Lipsa caracterului cert al creanţei cuprinse 
într-o clauză penală dintr-un act autentificat de notarul public – Vlad-Victor OCHEA; 
Aplicarea de către instanţele judecătoreşti a măsurilor de restituire în natură şi a 
măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română, 
Dumitru DINU; Răspunderea civilă pentru daune morale în reglementarea 
actualului cod civil – Laura MANEA; Natura juridică a contractului de furnizare 
de servicii medicale – Laura-Valeria MALINETESCU.  

Cea de-a doua, secţiunea de Drept Privat II, a avut de dezbătut următoarele 
teme: Probleme ale practicii judecătoreşti privind încetarea contractului de muncă 
pe parcursul perioadei de probă – Raluca DIMITRIU; Consideraţii privind unele 
decizii pronunţate de înalta curte de casaţie şi justiţie cu privire la raporturile de 
muncă şi de asigurări sociale în anul 2018 – Dan ŢOP, Ana-Maria Alexandra IANCU; 
Jurisprudenţa neunitară a instanţelor de judecată în litigiile referitoare la drepturile 
salariale şi alte drepturi conexe, examen critic – Viorel TATU; Rolul jurisprudenţei 
europene în materie de nediscriminare – Dragoş-Lucian RĂDULESCU; Scurt examen 
(parţial critic) asupra jurisprudenţei înaltei curţi de casaţie şi justiţie – completuri 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia executării silite – Nicolae-
Horia ŢIŢ; Rolul jurisprudenţei curţii constituţionale şi a jurisprudenţei instanţelor 
judecătoreşti în reglementarea insolvenţei profesioniştilor – Nicoleta ŢĂNDĂREANU; 
Rolul şi importanţa categoriilor de drept procesual civil – Ionuţ NEFLIU; Importanţa 
predictibilităţii în arbitraj – Cristina Ioana FLORESCU; Adunarea generală a 
asociaţilor – evoluţie jurisprudenţială – Dragoş DAGHIE; Impactul jurisprudenţei 
limitate asupra fiduciei în dreptul roman – Günay DUAGI; Unele consideraţii 
privind regimul juridic al trustului şi al fiduciei – Laura-Magdalena TROCAN.  

Secţiunea de Drept Public, incluzând Teoria Generală a Dreptului, Filosofia 
şi Sociologia dreptului, Drept Constituţional, Drept administrativ a avut în dezbateri 
următoarele lucrări: Jurisprudenţa-resursă majoră a dimensiunii practice a filosofiei 
dreptului – Ion CRAIOVAN; Jurisprudenţa – izvor de drept – Mihai BĂDESCU; 
Unele aspecte metodologice ale practicii recente a Curţii constituţionale a României – 
Marius BĂLAN; Dreptul la cultură şi importanţa lui fundamentală în protecţia 
juridică a patrimoniului cultural – Mirel-Sorin IVAN; Consideraţii privind rolul 
jurisprudenţei ca instrument de exprimare şi diseminare a culturii juridice în sistemul 
dreptului roman – Claudiu Ramon BUTCULESCU; Particularităţi ale jurisprudenţei 
în dreptul românesc contemporan – Emilian CIONGARU, Iosif FRIEDMANN – 
NICOLESCU; Continuitate şi discontinuitate în jurisprudenţa românească – Iosif 
FRIEDMANN – NICOLESCU, Emilian CIONGARU; Reforma în domeniul justiţiei 
şi calitatea actului de justiţie – componente necesare ale progresului social. 
Aspecte relevante ale contenciosului constituţional, Simona-Maya TEODOROIU, 
Ioniţa COCHINTU; Rolul jurisprudenţei referitoare la aplicarea principiului 
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constituţional al egalităţii în drepturi în dezvoltarea noului drept român – Nicolae 
PAVEL; Jurisprudenţa constituţională – factor de stabilitate şi securitate juridică – 
Florina MITROFAN; Contribuţii ale jurisprudenţei la dezvoltarea controlului de 
constituţionalitate al legilor în România – Marius ANDREESCU; Drept raţional, 
drept pozitiv şi jurisprudenţă în doctrina juridică – Viorel MIULESCU; Consideraţii 
referitoare la receptarea în dreptul român a standardelor stabilite prin jurisprudenţa 
europeană în materia libertăţii de exprimare – Carmen MOLDOVAN; Problematica 
ştiinţifică a bioeticii reflectată în domeniul socio-juridic – Corina-Ramona IONIŢĂ; 
Jurisprudenţa – factor decisiv în evoluţia legiferării – Mihaela AGHENIŢEI, Jafar 
SAMDANI; Aspecte teoretice şi jurisprudenţă în materie canonică privind 
problema autocefaliei bisericeşti – Cosmin SANTI; Jurisprudenţa – practică 
neunitară a art. 24 din legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ – Anca-
Verginica ALDESCU; Reflecţii cu privire la dreptul de proprietate publică al 
Uniunii Europene – Valentin-Stelian BĂDESCU, Ficţiunea juridică-conţinut, 
esenţă şi formă în drept – Cristian NEACȘIU; Consideraţiuni privind drepturile 
omului în contextul dezvoltării tehnologiilor informaţionale – Igor SEROTILA.  

Secţiunea de Drept Internaţional Public şi Drept European au vizat următoarele 
teme: Aspecte privind aplicarea regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecţia 
datelor cu caracter personal în România – Mihai ŞANDRU; Rolul jurisprudenţei 
în ordinea juridică a Uniunii Europene – Nicoleta DIACONU; Drepturile copilului 
vs. jurisprudenta CEDO – Roxana-Daniela PĂUN; Definiţia investiţiei internaţionale 
în hotărâri arbitrale. Insuficienţa prevederilor dreptului intern în materie – Cristina 
Elena POPA–TACHE; Aspecte privind rolul jurisprudenţei internaţionale de 
mediu – Cristina-Monica KASSAI; O formă atipică de răspundere civilă delictuală – 
răspunderea pentru daunele aduse mediului – Florin-Octavian BARBU; Contribuţia 
jurisprudenţei la explicitarea semnificaţiilor şi afirmarea principiului precauţiei, 
Sorin-Constantin PĂUN; Principiul securităţii juridice în jurisprudenţa Curţii de 
justiţie a Uniunii Europene şi rolul acestuia în dezvoltarea dreptului român – 
Marius Cătălin MITREA; Opinii privind raportul de ţară al comisiei europene 
pentru românia din 13.11.2018 în cadrul m.c.v. – Andrei CONSTANTIN; Dreptul 
la ştergerea datelor cu caracter personal în jurisprudenţa instanţelor naţionale şi 
europene – Alexandru GEORGESCU; Rolul jurisprudenţei europene şi naţionale 
în materia insolvenţei transfrontaliere, Daniela ILINCA.  

La Secţiunea Ştiinţe Penale, Criminologie au fost înscrise următoarele lucrări: 
Evoluţia dreptului penal prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale – Tudorel TOADER, 
Marieta SAFTA; Consideraţii de doctrină şi jurisprudenţă privind asigurarea unei 
practici judiciare unitare în materie penală – Ion RISTEA; Divergenţe jurisprudenţiale 
ale înaltei curţi de casaţie şi justiţie şi ale curţii constituţionale în materia măsurilor 
preventive – Mihai MAREȘ; Unele considerente privind rolul jurisprudenţei din 
sistemul sanitar în dezvoltarea noului drept român – Cristian POPA, Antonia-
Luciana PĂUN; Instituţia reabilitării în legislaţia şi practica judiciară a ultimelor 
5 decenii – Sorin-Alexandru VERNEA; Jurisprudenţa cu valoare de lege penală – 
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Mihaela AGHENIŢEI, Luiza-Tatiana PRICOP; Răspunderea de mediu în cazul 
societăţilor comerciale aflate în insolvenţă – Candit Valentin VERNEA; Practica 
judiciară între izvor de drept şi adevăr juridic particular – Tiberiu-Viorel POPESCU; 
Subiecţii răspunderii juridice pentru încălcarea obligaţiilor de serviciu – Adrian-
Remus GHICULESCU; Aspecte practice privind excepţia necompetenţei teritoriale 
în camera preliminară – Denisa BARBU; Răspunderea penală a aleşilor locali – 
tendinţe de racordare la noile provocări legislative şi jurisprudenţiale – Mihnea-
Alexandru CERCHEZ; Interpretarea legii în contextul noilor realităţi sociale – 
Mihai-Adrian DINU; Norme de incriminare ineficiente în materia protecţiei 
mediului prin mijloace de drept penal – Andreea VERNEA; Principiile generale 
ale directivei în cadrul jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene – Justin 
ȘTEFAN; Unele comentarii privind modificările codului penal care urmează să fie 
adoptate, cu referire specială la infracţiunile de corupţie şi de serviciu – Niculae 
GAMENŢ; Aspecte procesual penale privind cauzele cu minori în lumina directivei 
nr. 2016/800 (directiva copiilor) – Lorena Mihaela ZIDARU; Confiscarea specială. 
Confiscarea extinsă. Standarde probatorii – Mihai-Costin TOADER; Implicaţiile 
jurisprudenţei naţionale asupra mijloacelor de probă în procesul penal – Adrian 
ȘANDRU; Influenţa jurisprudenţei asupra căilor extraordinare de atac (recursul 
în casaţie) – Versavia BRUTARU; Soluţiile pronunţate de instanţa de judecată 
sesizată cu acord de recunoaştere a vinovăţiei – Ioana STOENAC-CÎRSTEA, Ciprian 
STOENAC; Aspecte practice privind conducerea şi supravegherea de către 
procuror a urmăririi penale efectuate de către organele de cercetare penală – 
Denisa BARBU, Ion FLĂMÂNZEANU; Efectele jurisprudenţei Curţii de la 
Strasbourg asupra procesului penal român – Beatrice-Florina DRĂGHICIU; Rolul 
jurisprudenţei în reforma penitenciară – Crina-Bianca VEREȘ; Rolul jurisprudenţei 
CEDO în configurarea legislaţiei execuţional-penale. Studiu criminologic – Aura 
PREDA; Unele aspecte ale evoluţiei incriminării privind criminalitatea organizată – 
Vasile BAICULESCU; Sancţionarea terorismului şi radicalizării în scop terorist – 
un „compromis” al marilor sisteme de drept – Viorel GHEORGHE, Recidiva în 
progresul reglementărilor dreptului penal – Constantin TĂNASE; Principiul 
nemijlocirii în dreptul penal român – Nicolae BĂBEANU; Unele observaţii cu 
privire la interpretarea art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 în practica instanţelor – 
Mariana STAN.  

Lucrările sesiunii au fost publicate într-un volum cu acelaşi titlu, în format  
e-book, cu sprijinul Editurii Universul Juridic.  

 
Conf. univ. dr. Aura Preda∗ 
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CONFERINȚA NAŢIONALĂ „ACTUALITATEA GÂNDIRII SOCIALE  
ŞI JURIDICE EMINESCIENE”, BUCUREȘTI, 13 IUNIE 2019 

Cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la trecerea în eternitate a poetului nostru 
naţional Mihai Eminescu (1850–1889), Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” (I.C.J.) şi Institutul de Sociologie (I.S.) ale Academiei Române au 
organizat joi, 13 iunie 2019, conferinţa cu tema Actualitatea gândirii sociale şi 
juridice eminesciene. Au participat cercetători ştiinţifici ai celor două institute şi ai 
altor structuri academice de profil, cadre didactice universitare, oameni de ştiinţă şi 
cultură.  

În cuvântul de deschidere Știinţa dreptului şi misiunea ei în societatea 
românească prof. univ. dr., dr. h.c. Mircea Duţu, directorul I.C.J., a precizat, mai 
întâi, că organizarea unei dezbateri ştiinţifice asupra actualităţii gândirii sociale şi 
juridice eminesciene, dincolo de semnificaţiile momentului comemorativ, reprezintă 
un demers care astăzi, mai mult ca oricând, pare a avea nevoie, dacă nu de o 
justificare explicită şi insistentă, în orice caz de precizări clare cât priveşte modul 
în care o asemenea problematică urmează a fi abordată dintr-o perspectivă genuin 
ştiinţifică. Se propunea, astfel, o analiză aprofundată din perspectiva ştiinţelor 
politice a observaţiilor juridice din scrierile eminesciene şi încadrarea lor într-o 
explicaţie realizată cu instrumentele metodologice specifice de care aceste ştiinţe 
dispun astăzi. S-a pornit de la remarca faptului că acelaşi Eminescu, care nu era 
dispus să admită pentru vremea lui cristalizarea unei ştiinţe a sociologiei şi în 
contextul dezbaterilor privind „electivitatea magistraturii”, considera că dreptul nu 
mai era un obicei, ci o ştiinţă şi încă una foarte complicată, legând tocmai de această 
constatare raţiunea ultimă a ceea ce astăzi înţelegem prin „independenţa justiţiei” 
faţă de acţiunea politicienilor. Actualitatea acestei poziţionări eminesciene a fost 
văzută de directorul ICJ din perspectiva dreptului pe mai multe nivele. Eminescu 
leagă, aşadar, justificarea independenţei magistraturii de caracterul ştiinţific al 
(aplicării) dreptului, care înseamnă cu totul altceva decât aplicarea unor legi ale 
statului; pentru Eminescu dreptul este o ştiinţă în primul rând ca orientare după 
„Gaius şi Justinian, Institute şi Pandecte, anume pentru a putea distinge raporturile 
în adevăr juridice de restul infinit de raporturi.” Ca atare, caracterul ştiinţific al 
dreptului şi formaţia ştiinţifică a magistraţilor ca jurişti savanţi în cadrul universităţilor 
prin dobândirea deprinderii de a studia realitatea socială din perspectiva specifică a 
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categoriilor ştiinţifice este adevărata garanţie a independenţei puterii judecătoreşti. 
Eminescu ajunge la această soluţie în urma studiilor juridice vieneze şi berlineze şi 
formarea sa în materie sub influenţa ideilor Școlii Istorice a Dreptului fondată de 
Savigny. Din păcate, în evaluarea juriştilor români a acestei perspective a operei 
eminesciene a scăpat din vedere această opţiune şi apartenenţă şi implicaţiile aferente 
unei atari abordări pentru dezvoltarea ştiinţei dreptului şi civilizaţiei juridice moderne 
româneşti sunt evidente. 

Ca o concluzie la densa şi novatoarea analiză astfel realizată, cu titlu introductiv 
prof. Duţu arăta: „Inevitabil se ridică întrebarea: la 130 de ani de la moartea lui 
Eminescu nu este deja prea târziu pentru a recupera ceea ce, din câte se pare, în 
cultura juridică românească i-a fost dat numai lui să reuşească?” 

Răspunsul pe care îl oferim este, fireşte, negativ, pentru că altfel nu am fi 
fost astăzi împreună aici într-un demers care să reprezinte mai mult decât actul 
solemn al unei comemorări ritualice. Marile congrese internaţionale consacrate 
receptării lui Savigny şi Şcolii Istorice au loc astăzi (2009, 2014), ideea armonizării 
dreptului privat în cadrul Uniunii Europene pornind explicit de la „moştenirea lui 
Savigny” a fost şi este în continuare formulată tot în zilele noastre, iar autori 
germani susţin tot în zilele noastre că „drumul de la moştenirea Şcolii Istorice la o 
teorie a proceselor juridice transnaţionale” poate fi astăzi cartografiat tocmai 
deoarece „această şcoală a avertizat încă de la începutul secolului al XIX-lea 
asupra pericolului identificării dintre drept şi stat”. Pentru noi, juriştii români, nu 
este, prin urmare, prea târziu să vedem în moştenirea lui Savigny în egală măsură şi 
moştenirea lui Eminescu şi să arătăm pietatea pe care trebuie să i-o arătăm în 
calitate de moştenitori legitimi pe terenul unei autentice cercetări fundamentale în 
domeniul ştiinţelor juridice şi ne dăm prea bine seama că în calitate de oameni ai 
ştiinţei dreptului acceptarea acestei moşteniri presupune nu doar beneficiul, ci şi 
datoria unui inventar al ei: pentru a putea continua astăzi drumul parcurs de 
studentul Eminescu, trebuie mai întâi să parcurgem din nou drumul studiilor sale, 
atât cât ne permite materialul documentar de care dispunem.” 

Problema actualităţii concepţiei sociologice a lui Mihai Eminescu a făcut 
obiectul comunicării domnului prof. univ. dr. Ilie Bădescu privind „Concepţia 
eminesciană despre semibarbarie ca maladie a societăţilor sud-est europene” şi 
consacrată interpretării felului în care Eminescu înţelege „despotismul” şi „demagogia” 
ca motoare ale declanşării patologiei unei evoluţii sociale normale. În acord cu 
concepţiile evoluţionismului organic din epoca sa, Eminescu considera drept evoluţie 
normală a unei societăţi procesul prin care aceasta din urmă realizează trecerea de 
la ceea ce s-ar putea considera o stare de „barbarie” la stadiul „civilizaţiei”, trecere 
a cărei forţă motrice  reprezintă munca şi care se realizează prin efortul conştient al 
unei succesiuni de generaţii legate prin continuitatea de limbă, istorie şi cultură a 
poporului. În opoziţie cu această tranziţie naturală, profesorul Bădescu aşează pe 
urmele lui Eminescu involuţia prin care se ajunge de la „barbarie” la „semi-barbarie” 
şi care este generată de preluarea superficială a unor elemente ale „civilizaţiei” 
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rezultate din experienţa istorică a unor alte societăţi, în primul rând a elementelor 
ţinând de suprastructura instituţională politică şi juridică condamnate deja de 
Titu Maiorescu ca «forme fără fond», subliniind însă importanţa felului în care 
Eminescu – prin analiza „păturii superpuse” susţinute şi autoreproduse prin 
„despotism” şi „demagogie” şi care înlocuieşte „clasa de mijloc” a unei burghezii a 
cărei existenţă se datorează „muncii” – situează problema modernizării României 
în termenii unei teorii a periferializării, anticipând în această măsură evoluţii mult 
ulterioare şi explicând totodată inclusiv problemele actuale ale societăţii româneşti. 

Din perspectiva specială a ştiinţelor juridice, încadrarea gândirii social-
politice eminesciene în curentul de gândire al evoluţionismului social a constituit şi 
substanţa comunicării domnului dr. Tudor Avrigeanu consacrate înţelegerii de către 
Eminescu a ştiinţei dreptului în paradigma Şcolii Istorice. Identificând principalele 
direcţii ale programului ideologic anti-eminescian în condamnarea ideilor lui Eminescu 
ca paseiste şi reacţionare şi în separarea netă dintre opera lui poetică şi cea publicistică, 
autorul a evidenţiat faptul că aderenţa lui Eminescu la contextul prin excelenţă 
modern şi modernizator al Şcolii Istorice a Dreptului – aderenţă suficient de bine 
documentată pentru a nu putea fi pusă nicicum la îndoială – reprezintă poate cea 
mai bună mărturie a faptului că Eminescu nu poate fi considerat nici paseist, nici 
reacţionar, chiar dacă, pe de altă parte, opoziţia lui faţă de vulgata programului 
politic liberal-revoluţionar nu poate fi nici ea contestată. Analizele de text efectuate 
asupra textelor publicate şi manuscriselor eminesciene au relevat pe de o parte 
corespondenţe interesante care unesc în gândirea eminesciană romantismul poetic 
(Hölderlin) cu romantismul juridic (Savigny) şi cu evoluţionismul cultural ca 
program al ştiinţei juridice moderne, teoretizat de Rudolf von Jhering în opoziţie cu 
evoluţionismul organicist a lui Savigny, iar concluziile desprinse în urma acestor 
analize au relevat nu doar actualitatea gândirii juridice eminesciene în raport cu 
stadiul atins de ştiinţa juridică deopotrivă în România şi în lume (chiar dacă în 
fiecare caz această actualitate are a fi înţeleasă în mod specific, complex şi astfel 
lipsit de orice conotaţii aşa-zis «protocroniste»), ci şi importanţa realizării unui 
studiu aprofundat al componentei juridice din manuscrisele eminesciene, în special 
cele germane. Fapt este că, deşi publicarea completă a acestora a fost încheiată 
acum mai un sfert de secol prin publicarea volumului XV din ediţia Perpessicius a 
Operelor lui Mihai Eminescu, identificarea tuturor pasajelor interesând în mod 
nemijlocit dreptul şi gândirea juridică este departe de a fi fost realizată, şi nu altfel 
stau lucrurile cât priveşte identificarea surselor ideilor eminesciene. Dar nu este 
oare chiar aceasta substanţa unui nou proiect Eminescu pentru Institutul de 
Cercetări Juridice? 

În încheierea reuniunii, directorul ICJ, prof. Mircea Duţu ţinea să precizeze, 
printre altele: „Manifestările celebrativ-aniversare precum dezbaterea de faţă privind 
actualitatea gândirii sociale şi juridice eminesciene la 130 de ani de eternitate a 
„omului deplin al culturii române” au, dacă se vrea, pe lângă rolul de a evoca 
semnificaţiile unor repere ale devenirii noastre istorice, şi rostul de a cataliza şi 
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contribui la analiza, evaluarea şi avansul cunoaşterii şi creaţiei în domeniile 
aferente sau, cel puţin, de a cădea de acord asupra nevoii ori chiar de a deschide 
perspective de cercetare şi reflecţie asupra unor teme pendinte. Și toate aceste 
preocupări şi demersuri, sub imperativul chemării timpului nostru, subsumate ideii 
desăvârşirii unităţii şi afirmării identităţii naţionale. A fost o asemenea mare 
ocazie, din păcate în mod evident ratată, marcarea Centenarului Marii Uniri, cu 
treptele sale ziditoare ale desăvârşirii unificării politico-statale (1918), înfăptuirii 
marii universităţi naţionale (1919), recunoaşterii internaţionale a statului naţional 
unitar deplin (1920) ori consacrării sale constituţionale (1923). Refuzând eşecul şi 
asumându-şi responsabilitatea cuvenită, ICJ a înţeles să-şi îndeplinească, pe măsura 
puterilor şi capacităţilor de care dispune astăzi, datoria moral-istorică de a nu 
rămâne indiferent şi a încerca să abordeze momentele istorice aniversate în 
principal din perspectiva contribuţiilor şi evoluţiilor astfel înregistrate în 
construirea ştiinţei dreptului şi culturii juridice româneşti. Din această perspectivă, 
evocarea eminesciană se doreşte a fi nu atât un simplu memento, ci, mai ales, 
punctul de deschidere a unui nou câmp de cercetare şi reflecţie asupra moştenirii 
astfel lăsate şi înscrierii sale în marea evoluţie naţională.” 

 
dr. Mircea Bucur 


