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DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR,  
O SOLUŢIE DE CONTINUITATE? 

Mircea Dan BOB∗ 

Abstract. The new Romanian civil code absorbed in its content the provisions of the Law no. 
319 of 1944, on the successoral rights given to the surviving spouse. The later gave up on borrowing 
French legal provisions, which proved to be in this matter contrary to Romanian legal tradition. This 
paper will try to give an answer to the following question: is the law of 1944, and implicitly the 
corresponding provisions of 2009’s civil code, describing a continuity solution with the rationalities 
and the rules in force before 1865? 

 

Key words: law of succession; surviving spouse; reforme; codification; legal tradition; legal 
transplant. 
 

Tema aleasă pentru sesiunea de comunicări a Institutului de Cercetări 
Juridice din acest an este extrem de binevenită. Aceasta se mulează pe una dintre 
preocupările ce au vechime pentru istoricii dreptului românesc: efectul importului 
masiv al legislaţiei franceze în sec. XIX. Oportunitatea îi este ocazionată şi de 
recenta intrare în vigoare a noului nostru Cod civil. Am arătat şi cu altă ocazie1 
cum noul cod a absorbit principial în conţinutul său dispoziţiile Decretului-Lege nr. 
319 din 10 iunie 1944. Analiza de faţă va căuta să treacă peste simplele constatări 
de ordin legislativ, pentru a vedea cum practica şi literatura de specialitate au 
reacţionat sau/şi le-au provocat. Vom putea concluziona în final dacă există vreo 
continuitate în materie şi care ar fi aceasta. 

 
1. Vechiul drept românesc nescris, în pofida rădăcinilor sale romane 

postclasice, acorda o situaţie privilegiată soţului supravieţuitor. Văduva avea 
drepturile succesorale ale unui copil (o porţiune virilă – pro numero virorum), la 
care se adăuga dreptul de abitaţie viageră asupra locuinţei familiei2. 

                                                            
∗ Conferenţiar dr., Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca; e_mail: mirceabob@law.ubbcluj.ro. 
1 M.D. Bob, Probleme de moşteniri în vechiul şi în noul Cod civil, Universul juridic, 

Bucureşti, 2012, p. 44 sqq. 
2 Vezi pentru detalii G. Fotino, Vechiul drept succesoral românesc, în Pagini din istoria 

dreptului românesc, Editura. Academiei RSR, Bucureşti, 1972, p. 124–131. 
 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 2 (58), nr. 3, p. 287–297, Bucureşti, iulie – septembrie 2013 



288 Mircea Dan Bob 2 

 

Receptarea în sec. XV–XVIII a dreptului romano-bizantin a făcut ca 
legiuirile scrise să-i înăsprească regimul3. 

Pravilniceasca condică (Ţara Românească, 1780) conferea soţului supra-
vieţuitor, indiferent de starea sa materială şi fără deosebire după cum era vorba de 
bărbat sau de femeie, un drept de moştenire în averea soţului decedat. Soţului îi 
revenea tot o parte de copil, însă numai în uzufruct, dacă venea în concurs cu copiii 
majori rezultaţi din căsătorie; soţia îşi primea totuşi drepturile în plină proprietate 
dacă copiii decedaseră la vârste fragede („nevârstnici”). Sterilitatea cuplului atrăgea 
lipsa drepturilor succesorale între soţi (art. 1–6 cap. XXI). 

Codul Calimach (Moldova, 1817), dispunea la art. 957: „Văduva care, având 
copii, nu se va mai recăsători, va lua din averea mortului ei bărbat parte cât un 
copil, spre întrebuinţare numai. [...]”, iar la art. 958 : „Însă dacă o femeie, fiind 
bogată, n-au adus zestre în casa bărbatului ei, nu va lua partea aceasta. Asemenea şi 
bărbatul care, fiind bogat, n-au dat darul nuntesc femeii sale”. În continuare, art. 
959 preciza că: „Femeia săracă, având până la trei copii de la mortul ei bărbat, va 
lua o a patra parte din curată averea lui, spre întrebuinţare; iar de va avea mai mulţi 
copii, va lua numai partea cât un copil, după analoghie, spre întrebuinţare”. Art. 
960 reglementa concursul văduvei sărace cu descendenţii soţului din căsătoria 
anterioară a acestuia4. Se observă cum Codul Calimach merge principial pe soluţia 
drepturilor în uzufruct şi, prin excepţie, pe drepturile în plină proprietate, aplicând 
acest regim indiferent de sexul supravieţuitorului. 

Codul Caragea (Ţara Românească, 1818) urma Pravilniceasca condică, 
perfecţionându-i soluţiile: supravieţuitorul, bărbat sau femeie, avea dreptul la o 
porţiune virilă în uzufruct în concurs cu descendenţii şi la o şesime în plină 
proprietate cu celelalte rude, absenţa rudelor de sânge conducând întreaga avere a 
decedatului la supravieţuitor (IV.3.17 k şi 23).  

Toate aceste reglementări aveau ca principală sursă de inspiraţie 
Bazilicalele, care fuseseră la rândul lor o prelucrare a operei legislative iustiniene. 
Or, Novellae 118 şi 127 ce instituiau o ordine succesorală legală bazată exclusiv pe 
                                                            

3 Vezi pentru detalii Al. Otetelişanu, Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor, Bucureşti, 
1912, p. 44–58 şi 91–93; D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, 
Tomul III partea a 2-a (Succesiunile ab intestat), Socec, Bucureşti, 1912, p. 188, 198–200 şi 213; Dem. D. 
Stoenescu, Observaţie la dec.151/1923 a C.Ap. Craiova I, în PR 1924.II.33; M.G. Rarincescu, în Curs de 
drept civil pentru anul IV licenţă. Succesiunile (ab intestate şi testamentare) şi donaţiunile, Bucureşti, 1945, 
p. 117-118; Al. Otetelişanu, Curs de drept civil comparat. Materia specială. Dreptul de succesiune al 
soţului supravieţuitor în dreptul comparat, (lito), Bucureşti, 1947, p. 79-90; I. Rosetti-Bălănescu, Al. 
Băicoianu, Drept civil român, vol. III: Regimuri matrimoniale. Succesiuni. Donaţiuni. Testamente, Socec, 
Bucureşti, 1948, p. 252 nr. 601; I. Bardoczi, Marchează codul civil din 1864 o evoluţie în materia 
drepturilor succesorale ab intestato ale soţului supravieţuitor?, în SUBB 1/2013, acces liber la adresa 
http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=530. 

4 „Dacă, murind bărbatul, au lăsat în urma lui copii de la femeia dintâi, atunci văduva săracă 
va lua din averea lui ori a patra parte sau, după numărul copiilor, analoghisita parte cu deplină 
proprietate. Iar dacă n-au rămas copii, ci alte rudenii, va lua ea a patra parte de-a pururea cu deplină 
proprietate. Asemenea va lua parte şi bărbatul sărac din averea moartei sale soţii”. 



3 Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor 289 

 

înrudirea de sânge, erau completate de Novellae 53 şi 117, în care era chemat la 
devoluţiunea legală şi soţul supravieţuitor. Legiuirile româneşti expuse mai sus au 
preluat rezolvarea legală conţinută în capitolul VI al Novellei 53, conform căreia 
vocaţia succesorală legală este reciprocă pentru soţi, deşi capitolul V al Novellei 
117 chemase numai pe văduva săracă la moştenirea defunctului soţ5. 

Iată deci o primă soluţie de continuitate în materie în vechile noastre 
reglementări, ce merge în linia dreaptă a legilor romane. Se remarcă fără dificultate 
cum cutumele şi pravilele noastre erau în ansamblu mai generoase decât Iustinian şi 
succesorii săi bizantini. Codul lui Cuza a făcut însă tabula rasa această optică 
legislativă. 

 
2. Preluarea la 1 decembrie 1865 aproape ad litteram a textelor napoleoniene 

a prescris un tratament succesoral derizoriu pentru partenerul de viaţă al 
defunctului. Codul francez preconizase la 1804 menţinerea bunurilor în familia de 
sânge, în care soţul supravieţuitor era un alogen aruncat la coada devoluţiunii 
succesorale: o colaborare afectivă şi pecuniară deloc neglijabilă nu avea alt ecou 
decât un ipotetic drept de moştenire în absenţa oricărei alte rude de sânge până la 
gradul al doisprezecelea inclusiv (art. 755 alin. 1 Code Napoléon = art. 676 c.civ., 
art. 767 Code Napoléon = art. 679 c.civ.)6, o creanţă pentru anul de doliu (art. 1570 
alin. 2 CN = art. 1279 c.civ.) şi un uzufruct conferit văduvei sărace (art. 684 c.civ.). 
Legiuitorul român a abandonat astfel tradiţia vechiului nostru drept cutumiar şi 
scris, în care supravieţuitorul era un moştenitor cu drepturi concurente.  

O atenţie specială între toate acestea merită acordată art. 684 din Codul lui 
Cuza7:  

„Când bărbatul moare şi văduva sa nu are avere, dânsa ia o porţiune virilă în 
uzufruct, din succesiunea bărbatului, dacă acesta are descendenţi.  

Când bărbatul lasă un singur descendent, porţiunea femeii în succesiune va fi 
numai de a treia parte. Acest drept începe de la epoca încetării uzufructului legal. 

Când bărbatul lasă rude de sus sau de alături, atunci femeia succede la o 
porţiune în plină proprietate din averea mortului”. 

Legiuitorul român adăugase astfel la succesiunile neregulate un articol 
împrumutat din vechiul nostru drept scris şi nescris: o minusculă soluţie de 
continuitate într-o mare de transplant juridic francez. Textul a conferit văduvei 
                                                            

5 Al. Degré, Văduva săracă, când capătă o parte numai în uzufruct (art. 684 c.c. alin. I şi II), 
succede ea cu titlu universal ? Când primesce o parte în plină proprietate (art. 684 alin. III c.c.), 
răspunde ea ultra vires? […], în Scrieri juridice, vol. I, Gutenberg, Bucureşti, 1900, p. 171. 

6 “La dévolution successorale selon le Code civil repose sur la parenté et accessoirement sur le 
mariage” (Marie-Claude Catala de Roton, Les successions entre époux, Economica, Paris, 1990, p. XI). 

7 V. şi M.D. Bob, Succession et famille – Rapport roumain aux Journées roumaines de 
l’Association „Henri Capitant” des amis de la culture juridique française, în SUBB nr. 3/2010, 
accesibil online la adresa http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=352, nr. 5 şi în Les 
successions – Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées roumaines, tôme LX/2010, 
Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 204–205. 
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sărace un uzufruct în averea soţului predecedat, ce începea numai la sfârşitul 
uzufructului ei legal asupra moştenirii soţului (art. 338 c.civ.). 

Soţia nu avea nici sezină, nici rezervă, nici nu putea cumula dreptul său 
succesoral cu dreptul la alimente acordat de art. 1279 c.civ. (art. 1570 Code 
Napoléon) oricărei văduve pe durata anului de doliu. Văduva primea totuşi un 
drept de abitaţie, conceput ca sarcină a succesiunii chiar şi dacă defunctul testase 
soţiei casa în care locuia. Ceilalţi moştenitori puteau însă solicita instanţei să 
transforme abitaţia într-o sumă de bani plătibilă lichid soţiei. În plus, aceasta din 
urmă mai avea şi dreptul la veşmintele de doliu. 

Aplicarea practică a art. 684 c.civ. a ridicat însă probleme multiple: ce natură 
juridică avea dreptul văduvei sărace? când va fi considerată legal săracă văduva? 
cum se va calcula concret masa de bunuri asupra căreia văduva urma să impute 
dreptul său?8 

Iată deci cum Codul civil român din 1864 a rupt brutal în materie de 
succesiune legală cu tradiţia tratării soţiei supravieţuitoare în acelaşi rang cu 
descendenţii. Legiuitorul nostru nu a acţionat însă total inconştient, ci a încercat să 
repare lucrurile prin introducerea art. 684. Textul se prezenta ca o soluţie de 
continuitate cu vechiul nostru drept; dar redactarea sa neglijentă şi insuficienta 
integrare în economia celorlalte dispoziţii succesorale de origine franceză l-au 
transformat într-o nedorită sursă de controverse. 

Concluzia ce se prefigurează deocamdată ar fi că împrumutul francez cu 
abandonarea tradiţiei autohtone nu a fost cea mai fericită alegere. Nu o vom formula 
însă înainte de a verifica optica contemporanilor asupra reglementării în discuţie. 

  
3. Alexandru Degré analiza în 1892 problematica art. 684 c.civ. şi medita 

concluziv: 
„Cuprinde el multă înţelepciune? Părerile, răspundem, sunt împărţite asupra 

reformelor de făcut în acéstă materie. Legea franceză din 9-10 martie 1891 
modificătóre a art. 767 şi 205 codul Napoleon acordă soţuluĭ supravieţuitor 
nedespărţit întréga moştenire a bărbatuluĭ numaĭ, dacă dênsul nu a lăsat rude în 
grad succesibil până la al 12-lea grad, ’ĭ hărăzesce alături cu alte rude, o parte 
numaĭ în uzufruct, nu’ĭ dă o reservă, ’ĭ asigură însă în schimb o creanţă alimentară 
asupra succesiuneĭ mortuluĭ. 

În sprijinul celeĭ dintâĭ ideĭ se dzice că moştenirea ab intestato e întemeiată 
pe sânge, pe consângenitate, şi nu pe afinitate. Rudele până la al 12-lea grad 
alcătuesc familia, soţiĭ-ĭ sunt streini. Lumea s’a  obicinuit de mult să vadă lucrul 
ast-fel. Rĕsturnând sfintele obiceiurĭ, unde ne-am opri? Întâmpinăm că, dacă după 
subtilitatea dreptuluĭ, soţiĭ nu fac parte din familie, în realitate însă şi după voinţa 
lor presupusă li se cuvine fără îndoială un rang de succesibilitate maĭ serios [...]. 
                                                            

8 Pentru detalii asupra soluţiilor identificate, v. Bardoczi, loc.cit. supra, cu practica şi autorii 
citaţi acolo. 
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În reazămul celeĭ de a doua ideĭ se pune înainte că bunurile trebue să remână 
familieĭ, echitatea bine-înţelésă reclamând în folosul soţuluĭ supravieţuitor numaĭ 
un drept de usufruct. Însă cele maĭ multe legiuirĭ acordă soţuluĭ supravieţuitor, 
după deosebirea casurilor, o parte în usufruct saŭ în plină proprietate. Proiectul 
german (§ 1917)9 prevede pentru soţĭ în tóte casurile o parte în plină proprietate. 

Pentru apărarea în fine a celeĭ de a treia ideĭ, să raţionéză ast-fel: trebue lăsat 
în larul sĕŭ un soţ să desmoştenéscă pe cel-l’alt soţ, dacă acesta ’l-a trădat, ’i-a 
făcut dzile amare, însă în contradzicere cu principiile decurgênd din legislaţiunea 
comparată. 

În adevĕr, cele mai multe legiuirĭ moderne recunosc soţuluĭ supravieţuitor o 
reservă legală. Aşa, legea prusiană, aceea a cantonului Zürich, aceea a Saxonieĭ, 
aceea a Italieĭ [...]. Un lucru însă e sigur şi necontroversat de lege ferenda, anume 
că, nu numaĭ vĕduva, ci amândoĭ soţiĭ aŭ drept la ocrotirea legeĭ, şi că nu este loc 
de a se deosebi între soţiĭ bogaţĭ şi sĕracĭ. Trebue în adevĕr exclusă până chiar şi 
posibilitatea uneĭ desbaterĭ asupra cestiuneĭ dacă soţul e sau nu sĕrac, desbatere 
care ar fi vătămĕtóre asupra demintăţeĭ căsătorieĭ”10. 

Gheorghe Petrescu, consilier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, analiza 
comparativ situaţia succcesorală a soţului supravieţuitor în dreptul roman, în 
vechiul drept francez şi în cel român, precum şi în Franţa contemporană lui, după 
care se interoga:  

„Pentru ce nicĭ legea franceză, nicĭ Codul nostru, nu a recunoscut un óre care 
drept de moştenire şi sotzului în viatză când rĕmân copiĭ, séŭ ascendenţĭ, séŭ alte 
rude colaterale în grad succesibil? Pentru ce legea a fost mult maĭ severă cu sotzul, 
şi mult maĭ umană şi bună cu rudele fórte depărtate şi cu copiiĭ naturalĭ aĭ sotzuluĭ 
mort?!... [...] De ce se va fi depărtat noul legiuitor de nişte dispoziţiunĭ aşa de bune 
din vechile noastre legĭ, când, maĭ cu sémă, maĭ tóte legislaţiunile vedem că, séŭ aŭ 
admis, séŭ se mişcă ca sĕ admită acest drept?11” 

Părintele ştiinţei dreptului civil român, Dimitrie Alexandresco, scria în 1912:  
„Cât despre codul francez, [...] acest cod nu recunoaşte soţului, oricât de 

sărac ar fi, niciun drept la moştenirea celuilalt soţ, în concurenţă cu alţî moştenitori, 
nici măcar dreptul la alimente. Prin urmare, soţul care s’a jertfit o viaţă întreagă, se 
vedeà deodată redus la cea mai cumplită mizerie, bătând la uşa unor rude de-ale 
defunctului, înavuţite de cele mai multe ori prin munca şi sudoarea lui”12. După 
care continua: „codul nostru, inspirat de tradiţia trecutului, vine întrucâtva în 
ajutorul văduvei sărace prin art. 684; însă această dispoziţie, oricât de lăudabilă ar 
fi, este departe de a fi satisfăcătoare”13. Autorul analiza mai apoi portanţa art. 684 
                                                            

9 Este vorba de proiectul de cod civil german, care pe 1 ianuarie 1900 a devenit BGB-ul ce îl 
cunoaştem astăzi (n.ns. – MDB). 

10 Degré, op.cit., p. 177–178. 
11 G.P. Petrescu, Successiunele vol. I Successiunele regulate séŭ legitime şi successiunele 

neregulate ..., Tip. Gutenberg, Bucureşti, 1895, p. 280. 
12 Alexandresco, op.cit., p. 204. 
13 Id., p. 205. 
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c.civ., apreciind că „oricât de imperfect ar fi, totuşi constituie un progres 
necontestat asupra codului francez astfel cum era conceput din capul locului. Acest 
texte reclamă o modificare grabnică: 1° din cauza antinomiilor la care dă loc [...]; 
2° pentrucă prin el nu se conferă niciun drept de moştenire bărbatului, legea fiind 
de astă dată, din acest punct de vedere, inferioară legiuirilor noastre anterioare; 3° 
pentrucă prin el nu se conferă oarecare drepturi decat femeii sărace, ceea ce este 
mai mult o pomană, dacă ne putem exprima astfel; or, soţia care a muncit o viaţă 
întreagă alăturea de bărbatul ei, nu trebuie să fie considerată ca o cerşetoare [...]; 4° 
pentrucă el nu recunoaşte în principiu soţului rămas în viaţă, fie bărbatului, fie 
femeii, un drept de plină proprietate asupra averii succesorale rămase dela celalat 
soţ, deşì soţul supravieţuitor este cel mai drept moştenitor al defunctului [...]”14.  

Profesorul Matei Cantacuzino aprecia la rândul său: 
„Sistemul după care soţul supravieţuitor are o chiemare la moştenirea 

soţului, numai în cazul când acesta n’a lăsat rude în grad succesibil, este defectuos. 
El a fost corectat de Codul italian din 1865 [...]. În Franţa, o lege din 9 Martie 
1891, modificând articolul francez 767, acordă soţului supravieţuitor un drept de 
uzufruct care variază după calitatea şi numărul rudelor cu care soţul vine în 
concurs. În dreptul roman, Novela 53, acordă soţului (fără distincţiune) un drept de 
moştenire în concurs chiar cu descendenţii, dispoziţiune pe care o găsim reprodusă 
în Codul lui Ipsilant, în Codul Caradja şi în Codicele Calimach §.§. 957–961. O 
altă dispoziţiune din legile romane, Novela 117, restrângeà acest drept numai în 
favoarea văduvei sărace, şi această restricţiune reprodusă în Codicele lui 
Andronache Donici a fost adoptată de legiuitorul nostru”15. 

În cursul profesorului Rarincescu găsim următoarele consideraţii:  
„În anul 1864, la epoca confecţionării codului nostru civil, criticile ce se 

formulaseră deja în Franţa împotriva sistemului codului Napoleon, în ceea ce 
priveşte dreptul de moştenire recunoscut soţului supravieţuitor, erau cunoscute 
juriştilor români. Aşa fiind, legiuitorul nostru de la 1864 nu putea să nu ţină seamă 
de loc de aceste critici întemeiate şi, pentru a le da oarecare satisfacţiune, după ce 
adoptă aproape fără nicio modificare textele corespunzătoare din codul Napoleon, 
acest legiuitor introduce în codul nostru civil o dispoziţiune nouă şi anume 
dispoziţiunea cuprinsă în art. 684 c.civ., prin care se reglementa până la 10 iunie 
1944 aşa numitul drept de moştenire al văduvei sărace”16. Dar, arăta Rarincescu, 
„atitudinea adoptată de legiuitorul nostru, faţă de soţul supravieţuitor, din punctul 
de vedere al moştenirii, nu era nici logică, nici echitabilă. Nu era logică, pentrucă 
[...] criteriul adoptat de legiuitorul nostru, când a procedat la stabilirea diferitelor 
clase de moştenitori şi a ordinei, în care sunt chemate aceste clase, a fost afecţiunea 
presupusă a defunctului pentru fiecare dintre ele şi pentru că, a admite că o 
                                                            

14 Id., p. 213–214. 
15 M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Cartea Românească, 1921, p. 224. 
16 M.G. Rarincescu, Curs de drept civil pentru anul IV licenţă. Succesiunile (ab intestate şi 

testamentare) şi donaţiunile, Bucureşti, 1945, p. 122. 
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persoană poate avea mai multă afecţiune pentru un colateral de gradul al XII-lea 
sau pentru orice alt colateral, decât pentru soţul său, este – pentru cele mai multe 
cazuri – o imposibilitate. Această atitudine nu era nici echitabilă pentru că, de cele 
mai multe ori, patrimoniul lăsat de defunct este opera sforţărilor şi economiilor 
comune ale ambilor soţi şi pentru că, aşa fiind, era cu desăvârşire nedrept, ca 
bunurile realizate prin sforţările şi economiile comune să treacă numai la rudele 
soţului predecedat, cărora deseori defunctul abia le cunoştea existenţa, iar soţul 
supravieţuitor, îndepărtat complet dela moştenire, să se vadă redus la starea de 
completă mizerie”17. 

În fine, alţi doi autori de marcă arătau că: 
„Legământul căsătoriei este de natură să creeze soţului supravieţuitor 

anumite drepturi faţă de succesiunea soţului decedat, drepturi care logic vorbind, 
trebuie să fie în orice caz superioare acelora acordate de lege colateralilor. În 
special văduva poate rămâne, după moartea soţului, în stare de lipsă, după o 
convieţuire de ani de zile cu un bărbat bogat, care îi procură un traiu îndestulat. 
Apare deci cu totul nedrept ca soţul supravieţuitor să fie lipsit de drepturi 
succesorale substanţiale, mai cu seamă dacă ne gândim că sistemul devoluţiunii 
ereditare ab intestat este bazat pe ideea de afecţiune. Este necontestat că 
prezumţiunea de afecţiune între soţi este suficient de puternică ca între de cujus şi 
rudele sale de sânge. De aceea, soţul trebuie admis în cercul persoanelor presupuse 
a beneficia de afecţiunea decedatului”18. 

  
4. Criticile incisive redate exemplificativ mai sus ne permit acum să 

concluzionăm că împrumutul francez în materia studiată, chiar ameliorat de 
prezenţa art. 684 c.civ., a constituit o eroare legislativă19. Sprijinul afectiv şi 
colaborarea patrimonială a soţului au devenit realităţi tot mai pregnante începând 
cu sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX, pe măsură ce – din perspectivă 
sociologică – familia nucleară (părinţii plus copiii) a înlocuit-o pe cea patriarhală 
(bazată pe convieţuirea şi întrajutorarea rudelor de sânge)20 şi conceptul exclusivist 

                                                            
17 Id., p. 116–117. 
18 Rosetti-Bălănescu, Băicoianu, op.cit., p. 253 nr. 603; v. şi p. 694 nr. 1688. 
19 „Dispoziţiunile din Codul civil, care apar în anul 1864, sunt inferioare dispoziţiunilor din 

vechile noastre legiuiri” (Otetelişanu, Curs ..., cit.supra, p. 91). „Codul nostru civil, prin art. 684, 
imitează vechile noastre legiuiri, dar ajunge la o formulă inferioară [...]” (id., p. 158). 

20 Pentru detalii, v. Al. Otetelişanu, Curs de drept civil. Anul III licenţă. Succesiuni şi 
testamente, (lito), bucureşti, 1941–1942, p. 143; id., Curs de drept civil comparat..., cit.supra, p. 19–
26 şi 253–260; J. Flour, Cours de droit civil. Licence 4ème année, lito., Paris, 1966/67, p. 12–13; Fr. 
Terré, Y. Lequette, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Dalloz, Paris, 1997, p. 15–16, 18, 27–
28; G. Brière, Traité de droit civil. Le successions2, (coord. P.-A. Crépeau), Ed. Yvon Blais, 
Montréal, 1994, p. 47; U. Spellenberg, C.N. Himonga, C. Adjmagbo-Johnson, Recent developments 
in succession law, în Roger Blanpain (coord.), Law in motion, Kluwer, 1997, p. 720 şi 734. V. şi 
consideraţiile lui J. Auger, Les principes de désignation des héritiers légaux. Unité – proximité – 
égalité, în Mélanges Roger Comtois, Thémis, Montréal, 2007, p. 82. 
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al succesiunii cognatice (fundamentate pe înrudirea de sânge) a fost înlocuit 
progresiv de cel al succesiunii-menaj21.  

Legea din 21 decembrie 1916 a încercat să îndulcească situaţia succesorală a 
văduvelor de război, la fel cum a făcut-o ulterior şi Legea nr. 609 din 1 iulie 1941. 
Ambele au fost ecoul dezbaterilor asupra Codului lui Cuza, dar reforma ce au adus-
o a fost una din start limitată la cercul beneficiarelor indicate. Un  pas înainte a mai 
fost făcut şi prin Legea impozitului progresiv pe succesiuni din 28 iunie 1921, care 
a limitat vocaţia în linie colaterală la gradul al patrulea inclusiv. Speranţa 
consortului supravieţuitor de a ajunge la moştenire a crescut, însă observăm că nu 
avem de a face cu o reformă reală: art. 4 al legii în cauză era o simplă măsură 
fiscală ce s-a reflectat numai indirect asupra drepturilor la moştenire ale 
partenerului de viaţă căsătorit22. 

Un real pas înainte a intenţionat să facă ghinionistul Cod civil Carol al II-lea 
în 1940. La art. 840-842, acesta urma modelul BGB: acorda drepturi în plină 
proprietate supravieţuitorului, parţial diferenţiat în funcţie de sexul său, respectiv 
un drept special asupra mobilerului casnic şi cadourilor de nuntă. Amânarea sine 
die a intrării sale în vigoare în 1941 a amânat cu câţiva ani şi împlinirea unui 
deziderat legislativ. 

 
5. După ce expunea regimul instituit de codul nostru, Dimitrie Alexandresco 

concluziona în anul 1912:  
„Din textele, pe cari le-am explicat mai sus, rezultă că soţul supravieţuitor nu 

este chemat la moştenirea celuilalt decât în lipsă de alţi moştenitori; aşa că dacă ar 
existà un moştenitor, oricât de depărtat, fie chiar în gradul al doisprezecelea, acest 
moştenitor, pe care poate chiar defunctul nici nu l-a cunoscut, ar exclude pe soţul 
remas în viaţă dela averea la a cărei agonisire a contribuit de bună samă şi el, prin 
munca şi sacrificiile sale. Această soluţie este nedreaptă, şi mult mai echitabil şi mai 
logic este codul german, care cheamă pe soţul supravieţuitor la moştenirea celuilalt 
soţ, în concurenţă cu celelalte rude ale defunctului (art. 1931, 1932) [...]. Dacă s’ar 
admite această soluţie şi la noi, ar dispăreà din cod şi art. 684, care iarăşi lasă de 
dorit, căci legea are aerul de a-şi face de pomană faţă cu văduva defunctului, pe când 
ea ar trebui să aibă un drept la moştenirea lăsată de soţul său”23. 

Legiuitorul nostru pare a-l fi ascultat pe Alexandresco când s-a inspirat din 
BGB şi, prin Decretul-lege nr. 319 din 10 iunie 1944, a adus soţul supravieţuitor în 
prim planul moştenirii legale: drept de moştenire progresiv în plină proprietate 
recunoscut în concurs cu orice ordin de succesori, rezervă succesorală graduală, 

                                                            
21 P. Voirin, La famille et l’héritage, în vol. Le maintien et la défense de la famille par le 

droit, Sirey, Paris, 1930, p. 154; Terré, Lequette, loc.cit. Pentru detaliile ce ţin de sociologia familiei 
în România, v. Bob, Probleme..., p. 47–48. 

22 „Dreptul de moştenire ab intestat de la al patrulea grad în sus se desfiinţează, iar patrimoniile 
defuncţilor fără testament şi fără rude până la al patrulea grad, inclusiv, trec în folosul fiscului”. 

23 Alexandresco, op.cit., p. 188. 
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drept temporar de abitaţie şi drept de moştenire legală cu destinaţie specială asupra 
anumitor bunuri (art. 1-5). 

În raportul ministrului de justiţie se arăta: 
„Reglementarea dreptului de moştenire între soţi [...] a preocupat într-o măsură 

deosebită atenţia legiuitorilor de pretutindeni. O tendinţă pentru o nouă legiferare a 
fost susţinută multă vreme şi de doctrină, motivat de modul injust în care acest drept 
a fost stabilit de codul civil, pentrucă – potrivit art. 767 din codul civil francez, dela 
care am luat împreună cu celelalte dispoziţiuni, pe cele privitoare la această materie – 
soţul supravieţuitor este tratat ca succesor neregulat, moştenind abia după rudele 
colaterale de gradul al 12-lea, adica în fapt, mai niciodată. Impresionat de această 
nedreptate, legiuitorul român a căutat totuşi să o remedieze cel puţin în parte şi a 
recunoscut la întocmirea codului nostru civil, văduvei sărace, un drept succesoral, 
inspirându-se din vechile noastre legiuiri: codul Andronache Donici, codul Kalimach 
şi codul Caragea, care la rândul lor au ţinut seamă de dispoziţiunile novelelor 53 şi 
117 ale lui Justinian. [...] Aplicarea acestui drept cu caracter unilateral, recunoscut 
numai văduvei, iar nu şi văduvului şi numai când este săracă,  a ridicat obiecţiuni 
serioase şi numeroase controverse, pentrucă el constituie o gravă abatere dela regula 
reciprocităţii drepturilor succesorale şi a afecţiunii prezumate dintre soţi, care trebuie 
să prezideze la împărţirea moştenirilor, iar pe de altă parte, contrazice realitatea 
incontestabilă, potrivit căreia formarea, sporirea şi păstrarea averii dobândite de soţi 
în cursul căsătoriei, sunt în genere, mai ales la noi, produsul eforturilor, economiilor 
şi prevederii comune ale ambilor soţi. [...] Nedreptatea făcută la noi de art. 679 din 
codul civil a fost în parte temperată prin legea asupra impozitului progresiv pe 
succesiuni din 1921 [...]. În sfârşit, o serioasă îndreptare s’a făcut situaţiei văduvelor 
de război prin legile din 1 iunie 1941 şi 18 august 1943 [...]. Totuşi legile respective 
nu au acordat şi un drept de rezervă, aşa că dispoziţiile de favoare înscrise în ele cad 
în faţa unui testament sau a unor donaţiuni făcute de soţ. [...] În legiferarea acestui 
drept succesoral nou, am căutat a ţine seamă atât de recomandările doctrinei, de 
principiile dreptului comparat, ale dreptului aplicabil în momentul de faţă pe 
teritoriul ţării, cât şi de realităţile vieţii sociale, morale şi economice ale poporului 
român. [...] Pentru aceste consideraţiuni, am pus la baza noului sistem principiul că 
soţul supravieţuitor este, pe lângă copiii defunctului, nul dintre moştenitorii săi cei 
mai fireşti. Am ţinut astfel seamă atât de afecţiunea prezumată a soţului decedat, 
afecţiune care se îndreaptă de obiceiu, către tovarăsul de viaţă al fiecăruia, cât şi de 
faptul că soţul supravieţuitor a colaborat, într-un mod hotărâtor, la agonisirea averii 
rămasă moştenire. [...] Drepturile acordate astfel soţului supravieţuitor se apropie 
într-o largă măsură de cele atribuite prin legiuirile cele mai noi; codul civil german 
din 1900, codul elveţian din 1907, pus în aplicaţie în 1911 şi codul civil italian din 
1940”24. 
                                                            

24 Raportul ministrului de justiţie Ion Marinescu asupra Decretului-Lege privitor la dreptul de 
moştenire al soţului supravieţuitor, prezentat mareşalului Ion Antonescu, Conducătorul Statului, în 
M.Of. nr. 133 din 10 iunie 1944, p. 4491–4492 şi în revista Notariatul public nr. 5–6/1944, p. 75–76. 
Dintr-o eroare de tipar, s-a scris despre codul civil italian din 1940 în loc de 1942. 
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Autorii noştri au primit în general favorabil reforma.  
Rarincescu, deşi opina că unele dintre drepturile acordate soţului 

supravieţuitor sunt exagerate iar altele nu sunt justificate, concluziona totuşi că: 
„Oricum ar fi, reforma realizată prin legea din 10 iunie 1944 trebuie 

considerată ca binevenită, întrucât ea răspunde unor vechi şi persistente solicitări 
din partea doctrinei şi constituie netăgăduit un pas înainte către unificarea şi 
modernizarea instituţiunilor noastre de drept privat”25. 

Panţurescu considera că: 
„Date fiind cerinţele echităţii, realităţile materiale şi spirituale ce domnesc 

între soţi, legislaţiile ţărilor străine şi nevoia de a reglementa uniform în cuprinsul 
Ţării dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, noua lege [...] apare ca un 
produs firesc şi necesar. Este una din legile care găsesc unanima aprobare a 
conştiinţei obşteşti”26. 

Rosetti-Bălănescu şi Băicoianu scriau:  
„Socotim dispoziţiunea legii ca fericit inspirată. Este într’adevăr normal ca legea 

să asigure soţului un drept intangibil în succesiunea soţului defunct; sistemul 
devoluţiunii ereditare ab intestat este întemeiat pe gradul de rudenie al moştenitorilor, 
de o parte, şi pe prezumţia de afecţiune a defunctului către succesibili, de altă parte. Or, 
soţul supravieţuitor se încadrează în aceste două criterii: căsătoria creează între soţi 
afinitatea de gradul întâi, iar afecţiunea stă prin definiţie la baza uniunei conjugale. 
Erau deci perfect întemeiate criticile îndreptate împotriva Codului civil, care acorda 
soţului supravieţuitor un drept de succesiune subsidiar, în urma colateralilor cei mai 
îndepărtaţi, cu singura excepţie a art. 684, în favoarea văduvei sărace. Apare profund 
injust ca după o îndelungă şi paşnică convieţuire conjugală, soţul supravieţuitor să nu 
primească nimic din averea soţului defunct, când în multe cazuri el a contribuit diret 
sau indirect la înjghebarea sau sporirea patrimoniului conjugal. De aceea, iniţiativa 
legiuitorului din 1944 trebuie aplaudată”27. 

 
6. Ajungem acum în actualitate, la codul din 2009. Lectura textelor sale ne 

arată cum inovaţiile reglementării din 1944 sunt preluate în art. 970–974 din noul 
Cod civil român. Nici nu are sens să le reproducem aici. 

Noutăţile mai importante faţă de aceasta sunt simple aspecte de detaliu: 
introducerea în text a soluţiilor doctrinare şi jurisprudenţiale reţinute în caz de 
căsătorie putativă (alin. 3 al art. 972)28, precizarea relativ la necesitatea ca supra-
vieţuitorul să nu aibă vreun „drept real de a folosi o altă locuinţă corespunzătoare” 
(art. 973 alin. 1)29 şi calificarea dreptului de abitaţie în cauză ca gratuit, inalienabil 

                                                            
25 Rarincescu, op.cit., p. 131–133. 
26 V. Panţurescu, Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor (Observaţiuni sumare la 

legea Nr. 319 din 10 iunie 1944), Tiparul Oltului, Slatina, 1944, p. 4–5. 
27 Rosetti-Bălănescu, Băicoianu, op.cit., p. 694 nr. 1688. 
28 Rezultată din aplicarea art. 23 alin. 1 c.fam. 
29 Textul art. 4 Legea nr. 319/1944 era mai vag: „soţul supravieţuitor care nu are o locuinţă 

proprie”. 
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şi insesizabil (art. 973 alin. 2). Toate sunt rezultatul unor concluzii desprinse din 
tratatul profesorului Deak, sinteză a dezbaterilor jurisprudenţiale şi doctrinare pe 
marginea problemei. 

  
7. Concluzie. „În trăsături generale [...], ordinea succesorală adoptată de 

legiuitorul nostru este acea consacrată prin Novelele lui Justinian 118 şi 127 pe 
baza înrudirei din cognatio, şi reprodusă de vechea noastră legiuire (§.§. 912 şi 
urm. C.Calim.) şi de vechiul drept francez în ţările de drept scris”, constata Matei 
Cantacuzino pe forma originară a vechiului cod civil30. Se verifică oare afirmaţia sa 
la aproape un secol distanţă? Altfel spus, există o continuitate?  

Răspunsul va fi neîndoielnic afirmativ, fapt confirmat de practica, literatura 
de specialitate şi chiar legiuitorul civil de la 1944 fac mereu referire la rădăcina 
romano-bizantină a dreptului nostru în materie.  

Tot afirmativ vom răspunde şi dacă ne situăm analiza la nivelul permanentei 
tendinţe de receptare în dreptul nostru a unor reglementări cât mai moderne şi 
adecvate. Este cazul vechiului nostru drept, unde domnitorii se străduiau să unifice 
şi să modernizeze dreptul autohton prin importul legislaţiei bizantine, considerată 
de ei cea mai avansată la momentul respectiv. Este de asemenea cazul legiuitorului 
nostru de la 1864: credem că, datorită prestigiului nemaiîntâlnit de care se bucura 
în epocă prima codificare civilă europeană – cea franceză, impulsionat de o grabă 
admirativă, legiuitorul a renunţat la o tradiţie locală ce era de fapt mai adecvată 
decât modelul transplantat. Este, în fine, cazul reformelor din anii patruzeci ai 
secolului XX, când împrumutul din BGB a fost de fapt o simplă tehnică de a reveni 
actualizat la tradiţia vechiului drept românesc. 

Se poate vorbi de vreo discontinuitate? Răspunsul va fi afirmativ numai în 
măsura în care avem în vedere că din 1 decembrie 1865 şi până pe 10 iunie 1944 au 
funcţionat dispoziţii legale ce erau în dezacord cu tradiţia dreptului nostru şi cu 
realităţile sociologice ale sfârşitului de sec. XIX, început de sec. XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
30 Cantacuzino, op.cit., p. 218–219. 
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ASPECTS REGARDING NON-UNIONISED WORKERS AND THEIR 
REPRESENTATION WITHIN COLLECTIVE LABOUR RELATIONS 

Raluca DIMITRIU∗ 

Abstract. Regarding the objectives of the representatives of the employees, the regulations are 
not unified but they are combined like a puzzle from various normative acts. The paper aims to 
analyse the purposes of a non-union representation of employees. Are there any chances for an 
alternative to the union organization of employees?  

The Romanian experience seems to indicate that the existence of a real alternative to union 
representation would be indeed useful for the employees, for the objectives of information and 
consultation procedure and ultimately for the unions themselves, which would be thus obliged to 
modernize and improve their methods. However, although the legislation itself does not represent an 
obstacle, such non-unionized ways of participation in the information and consultation procedure are 
still not real options for the workers. Although the law allows for collective bargain even when there 
is no union constituted within the company, the non-unionised employees do not seem to have the 
necessary determination to exercise this right.  

 
Key words:Labour law, non-union representation, information, consultation, works councils. 

 
1. Evolution of the Legislation 
Since the first Romanian collective labour law regulations, the possibility of 

the employees to be represented either by trade unions1, or by other associative 
structures has been legally provided. In 1929, the year when the Law on Labour 
Contract was adopted (basically, the first Romanian Labour Code) the 
representativeness of the employees in collective bargaining was stipulated as 
being possible alternatively through trade unions or other ‘employees groups’. The 
collective labour agreements could be concluded also by groups without legal 
personality (Art. 103), and, in this case, the individual signatures of each member 
of the group or of the mandataries of the group were needed.  

The war facilitated the appearance of a set of normative acts that gradually 
restricted the rights of the employees, culminating with the Law-Decree no 
                                                 

∗ Cercet. şt. grd. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 
Române, e-mail: raluca.dimitriu@cig.ase.ro. 

1 In an incipient form, trade unions go back to the nineteenth century, but the first law 
concerning them was passed in 26 May 1920. 
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3878/1940 regarding the dismantling of the guilds, which forbade any other form 
of unionized or non-unionized association of the workers. 

After the war and until 1989, the only way of representativeness of the 
employees was the trade union, centralized and fully politicized. In fact, the 
employees were automatically integrated into the General Trade Union Association 
which had 7,800,000 members in 1989 (the entire Romanian active population). 

When the new political regime changed in December 1989, the first 
democratic trade unions were set up under an old law of the legal persons dating 
back to 1924.  

Subsequently, it has been approved the first Law of the unions no 54/1991. 
In the same time, the Law no 15/1991 for solving the collective labour conflicts 
expressly stipulated the possibility for employees to organize themselves in  
non-unionized associations. Art. 4 stipulated that: ‘employees shall be represented 
by trade unions in collective labour agreements. If the undertaking has no trade 
union or if not all employees are members of the trade union, in order to solve the 
collective labour conflict, the employees shall elect their representatives’. 

Further on, the regulations have stipulated the prevalence of trade union 
organizations, with the possibility of the employees who were not members of the trade 
unions to designate their own representatives in their relations with the employer: the 
Trade Union Law no 54/20032, the Collective Labour Contracts Law no 130/19963 and 
the Law for solving labour conflicts no 168/1994. Under these laws, in case a trade 
union existed within the undertaking, the representativeness of the employees could be 
done exclusively through the trade union. The role of the representatives of the 
employees intervened only in the absence of a trade union organization. 

Details regarding the representatives of the employees, in cases where there 
was no trade union, were subsequently included in the Labour Code5, adopted in its 
first form in 2003.  

The Labour Code equally referred to the union or to the employees’ 
representatives. In other words, those entitled to social dialogue were not the trade-
unions, but the employees themselves, whether unionized or not. 

The workers’ right to be informed and consulted was expressly consecrated 
by the Law no 467/2006 on establishing the general framework of employees’ 
information and consultation6, adopted in the context of Romania’s accession to the 
European Union, thus transposing the Directive 2002/14/EC in the domestic law. 
Under this law – still in force – in exercising their right to information and 
consultation, the employees shall be represented by trade union organizations and, 
                                                 

2 Published in the ‘Romanian Official Gazette’ no. 73 from 5 February 2003. 
3 Published in the ‘Romanian Official Gazette’ no. 184 from 19 May 1998. 
4 Published in the ‘Romanian Official Gazette’ no. 582 from 29 November 1999. 
5 Republished in the ‘Romanian Official Gazette’ no. 345 from 18 May 2011. 
6 Published in the ‘Romanian Official Gazette’ no. 1006 from 18 December 2006. See Ţinca, O., 

Comentarii la Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a 
angajaţilor, Revista Romana de Dreptul Muncii, nr. 3/2007, p. 11–19. 
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if there are no trade unions, by individuals appointed and mandated to represent the 
employees. 

A major legislative change occurred in 2011, which affected the Labour 
Code (modified in the sense of rendering it more flexible) and the legislation on the 
collective labour relations. Most previous laws in this field were abrogated and a 
new Law on Social Dialogue, Law no 62/20117 was adopted. 

 
2. Current legal regulations on the non-union representation 
In the context of the absence of the Works Council, the participation of the 

employees who are not members of a trade union in collective labour relations is 
realized in Romania through the representatives of the employees. The notion 
‘representatives of the employees’ is generally used in labour legislation in respect 
to the employees who are not members of a trade union, in order to distinguish this 
form of representativeness from the representativeness through trade unions. We 
shall use the concept ‘representatives of the employees’ with the same meaning, 
without including the forms of trade union representativeness. 

Today, even in non-unionized undertakings, the employees can organize 
themselves and can perform collective actions, from the bargaining of the 
collective labour agreement to the initiation of the strike. Thus, the employees 
choose their representatives by secret ballot. At least half plus one of the total 
number of employees must participate in the election. The employees’ 
representatives are appointed on the basis of the number of votes obtained. The 
procedure of collective bargaining and exercising the right of information and 
consultation is the same, regardless whether or not the union or the employee’s 
representatives are in charge.  

Moreover, the Law on Social Dialogue no 62/2011 considerably expanded 
the attributions of the representatives of the employees. They play now a role not 
only in undertakings without trade unions, but also in undertakings with non-
representative trade unions. 

According to Art. 1 letter h) in the Law on Social Dialogue, the representatives 
of the employees are appointed and mandated by the employees to represent them, 
under the law. In case of employers with more than 20 employees and no 
representative trade unions, the interests of the employees can be promoted and 
defended by their representatives, appointed and mandated in this respect (Art. 221 
para. (1) in the Labour Code).  

Unlike the previous regulations, according to the new text of the Labour 
Code, the representatives of the employees shall be appointed in undertakings with 
no representative trade unions8, even if there are non-representative trade unions. 
                                                 

7 Republished in the ‘Romanian Official Gazette’ no. 625 from 31 August 2012. 
8 The representativeness of trade unions and of the employer organisations is regulated by the 

Law on Social Dialogue, and is centred mainly on the number of their members. Thus, the trade 
unions that include at least half plus one employees of the undertaking shall be considered as 
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The trade union monopole in exercising collective rights was partly removed; the 
employees who are not members of trade unions can organize themselves in other 
ways when there are no representative trade unions (i.e. trade unions with at least 
half of the employees of the respective company). 

The employees can designate their representatives if the following 
requirements are cumulatively met: 

– The undertaking has more than 20 employees hired under any kind of 
employment contracts: standard contracts, part-time, fixed-time contracts, 
temporary contracts, etc.; 

– There is no trade union or the existing trade union has not acquired 
representativeness; 

– The representatives are expressly mandated to promote and defend the 
interests of the employees; 

– The individuals designated to become representatives of the employees 
are at least 18 years old.  

The representatives of the employees are elected during the general assembly of 
the employees, with the vote of at least half of the number of employees. The duration 
of the mandate of the representatives of the employees shall not exceed 2 years. 

 
3. Attributions of the representatives of the non-unionized employees  
Regarding the objectives of the representatives of the employees, the 

regulations are not unified but they are combined like a puzzle from various 
normative acts. In addition, the Labour Code stipulates an alternative competence 
of the representatives of the employees, or of the trade union organizations, while 
the Law on Social Dialogue (more recent) stipulates the possibility for these 
systems of representation of the employees to coexist.  

Although the texts of the Labour Code have not been expressly abrogated, 
they may be considered to be implicitly modified after the entering into force of the 
Law on Social Dialogue no 62/2011. We shall therefore take into account the 
information and consultation right of the trade unions and/or of the representatives 
of the employees.  

Therefore, non-unionisation is not an obstacle against exercising any of the 
employees’ rights to negotiation, information or consultation. 

On the other hand, the law expressly stipulates that the representatives of the 
employees can never perform activities that are recognized under the law only for 

                                                                                                                            
representative at the level of the company. The court that issued the legal personality decision shall 
check if this requirement of representativeness is met by the trade union organizations.  

Every 4 years the court shall check if the requirement regarding representativeness is met.  
The representativeness of trade unions is established as a condition (or quality) for trade union 

organizations to bargaining and pass collective labour contracts or agreements, to declare collective 
conflicts and call strikes, to participate in various tripartite organisations – for instance, in the 
Economic and Social Council and the Tripartite National Council for Social Dialogue. 
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the trade unions. For instance, according to art. 28 para. (2) in the Law on Social 
Dialogue, trade union organizations are entitled to formulate an action in court in 
the name of the members, under a written mandate from them. Such an action 
could not be introduced by the representatives of the employees.  

According to art. 223 in the Labour Code, the representatives of the 
employees have the following main attributions:  

– To monitor the compliance with the employees’ rights, under the 
legislation in force, with the applicable collective labour agreement, with 
the individual labour agreements and with the Work Rules;  

– To take part in the devising of the Work Rules;  
– To promote the interests of the employees regarding wages, work 

conditions, working time and rest time, job stability and any other 
professional economic and social issues regarding work relations;  

– To notify the Labour Inspectorate regarding the non-compliance with the 
legal provisions and with the applicable collective labour agreement;  

– To negotiate the collective labour agreement, under the law.  
Employers shall inform and consult the representatives of the employees, 

under the legislation in force, regarding: 
(a) The recent evolution and the potential evolution of the activities and 
economy of the undertaking; 
(b) The status, structure and possible evolution of the employment in the 
undertaking, and  potential measures to counter potential threats posed to 
jobs; 
(c) The decisions that can cause significant changes in the labour structure, 
in the contractual relations or labour relations, including the contractual 
relations stipulated by the Romanian legislation on the specific procedures to 
inform and consult in case of collective dismissal and protection of the 
employees’ rights, in case of transfer of the undertakings. 
The informing shall be done at the right moment, in an appropriate manner and 

with an appropriate contents so that it should allow the representatives of the 
employees to analyze the problem appropriately and prepare consultation, if the case. 

According to the law, the consultation shall take place: 
– At the right moment, in an appropriate manner and with an appropriate 

contents to allow the representatives of the employees to express their 
point of view; 

– At a relevant level of representation of the management and of the 
representatives of the employees, depending on the topic under debate; 

– Based on information provided by the employer and on the point of view 
of the representatives of the employees; 

– So that to allow the representatives of the employees to meet with the 
employer and obtain a justified answer to any point of view formulated; 
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– With a view to negotiation regarding decisions that are part of the 
obligations of the employer. 

The attributions of the representatives of the employees, the manner to fulfil 
them, the duration and the limitations of their mandate shall be defined during the 
general assembly of the employees. 

The representatives of the employees shall also attend the Safety and Labour 
Health Committees, defined by art. 183 (1) in the Labour Code as a group of 
people constituted at the level of the employer in order to ensure the involvement 
of the employees in the taking of and in the implementing of the decisions 
regarding labour protection9. 

It has to be emphasized that, from the perspective of the right to information 
and consultation, among the mandates of the Safety and Labour Health Committees 
one has to include building the framework of employee participation in taking 
decisions that aim at introducing changes to the production process (organizational, 
technological, used of raw material and so on), with an impact on the field of 
labour health.  

The Safety and Labour Health Committees consist of: the manager of the 
legal person or his/her representative, the manager of the department of labour 
protection or the person competent for this field, the representative of the medical 
service and the employees’ representative.  

In fact, the very purpose of Safety and Labour Health Committees is to ensure 
the employees’ involvement in the elaboration and application of decisions 
pertaining to the field of labour protection, which actually represents the exercise of 
their right to information and consultation in the specific context of labour protection.   

A significant issue is the role of the representatives of the employees when 
an agreement has not been reached and a collective conflict has been initiated. 
Thus, according to the Law on Social Dialogue, in the case of the employees of 
undertakings without representative trade unions, the decision to declare the strike 
shall be taken by the representatives of the employees, with written consent or at 
least a quarter of the employees of the company or, as the case may be, of the 
subunit or compartment.  

In our law system, therefore, the strike that is not organized by trade unions 
(wildcat) is recognized to be lawful in principle. The main reason to recognize the 
lawfulness of the non-union strike is the way in which collective bargaining is 
regulated. As we have seen, not only the trade union is entitled to negotiate and 
                                                 

9 The attributions of the Safety and Labour Health Committees are stipulated in the Order of 
the Minister of labour and social protection no 187/1998, published in the ‘Romanian Official 
Gazette’ no. 169 from 29 April 1998. Among these: to approve the annual program of labour safety 
and health, to monitor its implementation; to analyze suggestions of the employees regarding the 
prevention of work accidents and occupational diseases; to investigate in case of work accidents; to 
inspect the enforcement and the compliance with the work safety and health; to inform labour 
inspectorates about the status of the labour protection in the undertaking etc. 
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conclude the collective labour agreement, but also the non-unionized employees 
through their representatives. Since, during the collective bargaining, it is possible 
to initiate a collective conflict (due to the refusal of the employer to respond to one 
or several requests of the employees) the strike shall be recognized as possible, 
under the law, when it is organized by the trade union but also when it is organized 
by non-unionized employees. The lawfulness of the strike that is not organized by 
trade unions is recognized in order to provide the employees, when there is no 
representative trade union in the undertaking, with the possibility to use this 
efficient tool in the bargaining of the collective labour agreement.  

In practice, sometimes, the non-union strike operates like a sanction against 
the trade union itself which did not manage to represent the interests of the 
employees in an efficient and convincing way. The strike that is not organized by 
trade unions becomes a protest reaction against trade unions, sometimes perceived 
by employees as estranged from their interests. In other cases, the strike starts like 
a strike organized by the trade union and it gradually turns into a non-union strike, 
and the strikers realize for instance that the trade union leaders could make a deal 
with the employer below the minimal level for which they received the negotiation 
mandate. The trade union declares the end of the strike but the employees still do 
not return to work. However, in such cases the strike is not recognized as legal. 
Under the Romanian law, the lawfulness of the non-union strike shall be 
recognized only if certain very strict requirements are fulfilled; it shall be lawful 
only if it started and continued like a non-union strike, when there is no 
representative trade union. 

Therefore, according to the law, although there are no Works Councils in 
Romania, the participation of the non-unionized employees in the social dialogue 
and in the procedures to inform and consult faces no formal obstacle of any kind.  

However, practice shows that the non-unionized employees have rarely 
effectively participated in the social dialogue, in the bargaining of the collective 
agreement, and the statistics of the collective labour conflicts shows that no legal 
strikes are normally organized by non-unionized employees (although the law itself 
does not prohibit non-union strikes). 

Consequently, although the non-union representativeness of the employees is 
possible, it is rarely and less efficiently used in practice than the representativeness 
through unions.  

Moreover, at the higher level, namely group of undertakings or sector, the 
representativeness of the employees in the collective relations pertains exclusively 
to the trade union. 

 
4. National Works Councils 
The right to information and consultation at the workplace is recognized as a 

fundamental right of the workers. According to the Directive 2002/14/EC, 
establishing a general framework for informing and consulting employees, workers 



306 Raluca Dimitriu 8 

 

have a right to appoint employees’ representatives who will be informed and 
consulted on key matters affecting the undertaking (provided that the prescribed 
threshold is exceeded). In the majority of Member States, such workplace 
representation takes the form of a Works Council10.  

However, there are no Works Councils in Romania set up in national 
companies, and no regulations on board-level representation. For the time being, 
the only sector where works councils have already been set up is that of 
Community-scale undertakings, where their establishment has in fact been imposed 
by the EU standards.  

The absence of the workers’ possibility to choose this manner of 
representation slows down the process of union modernisation as well, since unions 
do not feel pressed to improve their activity. And indeed, one may consider that the 
‘opponents’ against regulating Works Councils are the unions, who see it as a 
threat to their privileged position in the sphere of social dialogue. In fact, the issue 
of setting up Works Councils has never really been on the public agenda; no draft 
laws have been written and the labour law doctrine only tangentially stipulated that 
they proved to be useful in other law systems.  

This may be surprising because in other areas, like the labour conflict 
resolution, the Romanian legislation followed the German model. But not the 
regulations for the Works Councils.  

 
5. European Works Councils 
The European Works Councils are structures for the information and the 

consultation of the employees in transnational companies that operate in several 
EU Member States. There is a European regulation for the Works Councils, 
transposed in the domestic laws of the Member States, but not a shared legislative 
background for the Works Councils of the national companies (those that are not 
Community-scale undertakings).  

Thus, unlike Romania, the law systems that already have national Works 
Councils (somehow prototype of European Works Councils), and were already 
familiarized with the institution of Works Councils and in which this institution 
was traditionally operational, accommodated the European regulations in their 
domestic law easier. In Romania, this institution was set up in an artificial way. In 
the absence of any such council or of the practice to inform and consult the 
employees through this structure, the national law on the European Works Councils 
is unique in our legislative system. 

The Romanian law in this field is the Law no 217/2005 on the constitution, 
organisation and operation of the European Works Council. This law initially 
transposed the Council Directive 94/45/EC of 22 September 1994 on the 
                                                 

10 Séverine Picard, European Works Councils: a trade union guide to Directive 2009/38/EC, 
Report 114 - European Trade Union Institute, p. 52. 
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establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale 
undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes of 
informing and consulting employees. After the adoption of the Directive 2009/38 
on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-
scale undertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes 
of informing and consulting employees (Recast), the Law no 217/2005 was 
modified by the Law no 186/201111, and all the new stipulations brought by the 
Directive 2009/38 were inserted. 

These normative acts are exceptions, the competence of the European Works 
Councils being limited to transnational issues; they are applicable only in 
Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings, 
defined in the Directive and in the national law as any undertaking with at least 
1000 employees within the Member States and at least 150 employees in each of at 
least two Member States.  

The employees have the right to information and consultation (according to 
the Information and Consultation Directive 2002/14/EC, transposed into the 
Romanian legislation by the Law no 467/2006 regarding the general consultation 
framework for employees), but the specifics of the Directive on the European 
Works Council12 is that this right is institutionalized through permanent structures 
meant to make regular the right to information and consultation. The usefulness of 
the European Works Councils is even more obvious under the circumstances of 
globalization when the fate of the employees in a country is decided by the 
management located in another country. 

Recast Directive 2009/38 brought a better legislative framework in which 
they operate, especially in the express definition of the concept information and 
consultation. 

In the Recast Directive 2009/38, the concern of the European law-makers 
was to improve the concrete way to inform and consult the employees, by 
establishing the level at which this information and consultation will take place and 
by determining the moment when this information and consultation will take place. 
The information / consultation are seen as distinct stages; the effectiveness of the 
latter depends on the extent to which the information has taken place 
                                                 

11 And re-published in the ‘Romanian Official Gazette’ no 889 of 15 December 2011. It was 
therefore delayed as against the deadline stipulated by the directive, which was 5 June 2011. 

12 Which provides that ‘this Directive should be without prejudice to the information and 
consultation procedures referred to in Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the 
Council of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees 
in the European Community and to the specific procedures referred to in Article 2 of Council 
Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
collective redundancies and Article 7 of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in 
the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses’. 
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comprehensively and at the right moment. The definitions of the information and 
of the consultation, introduced by the Recast Directive 2009/3813, were taken over 
ad litteram by the national law. 

Thus, according to art. 6 pt. 8 in the Law no 217/2005, ‘information’ means 
transmission of data by the employer to the employees’ representatives in order to 
enable them to acquaint themselves with the subject matter and to examine it; 
information shall be given at such time, in such fashion and with such content as 
are appropriate to enable employees’ representatives to undertake an in-depth 
assessment of the possible impact and, where appropriate, prepare for consultations 
with the competent organ of the Community-scale undertaking or Community-
scale group of undertakings. 

According to art. 6 pt. 9 from the Law 217/2005, ‘consultation’ means the 
establishment of dialogue and exchange of views between employees’ 
representatives and central management or any more appropriate level of 
management. Consultation takes place: 

(a) at such time, in such fashion and with such content as enables 
employees’ representatives to express an opinion,  
(b) on the basis of the information provided about the proposed measures 
to which the consultation is related,  
(c) without prejudice to the responsibilities of the management,  
(d) within a reasonable time, which may be taken into account within the 
Community-scale undertaking or Community-scale group of undertakings. 

Basically, consultation should not take place at a moment where the 
managerial decision has been already taken but, according to the law, preceded by 
full information and with the possibility of the workers to use experts, should allow 
experts to formulate viable proposals that can be effectively taken into account by 
the employer. Although the consultation is preceded by information and the topics 
of the consultation were first the object of the information, the list of topics for 
information can differ from the list of topics for consultation. This can happen for 
instance when one circumstance that causes effects on the labour of the enterprise 
does not pertain to the managerial decision and the consultation would not make 
any difference. However, these topics can be object of information. 

The information and the consultation of the European Works Councils are 
correlated with the information and the consultation of the national bodies for 
employee representativeness, taking into account appropriately the competences 
and their intervention area. 

To note, in practice, that the representatives of the Romanian employees take 
part frequently in the Works Councils, according to the national legislation of the 
                                                 

13 Considered in the legal literature as being still vague. See, Roger Blainpain, The European 
Directive 2009/38/EC of 6 May 2009, vol. 1, European Labour Law Journal, no 1/2010, p. 107. 
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Member State where the management of the EU undertaking is located14. In most 
cases, the representatives of the Romanian employees within the European Works 
Councils are, however, precisely the union leaders, elected by the majority of 
workers within the undertaking (be they unionized or not). This may lead to the 
conclusion that the participation to the European Works Council is regarded as an 
alternative to the union representation neither by the trade unions themselves, nor 
by the non-unionised workers. 

In principle, the recommendation is to establish a works council, yet the 
central management and the special negotiation body may conclude a written 
agreement to initiate one or several procedures of information and consultation, 
instead of establishing a European Works Council15.  

One of the topics left to the national law-makers by the initial Directive 
94/45/EC, and later on by the Directive 2009/38/EC is the issue of sanctions. 
Recital 35 and the new Recital 36 specify that the national legislator must provide 
for effective, dissuasive and proportionate sanctions in case of violation of the 
Directive. However, the Romanian sanctions are of very little significance; actually 
they remain the same even though the Romanian legislation that transposed the 
Directive 94/45/EC has been changed according to the new Directive 2009/38.  

The following represent violations and are sanctioned by a fine between 
2000 – 4000 lei:  

(a) obstructing the establishment, organisation or operation of the special 
negotiation body, the European works council or interfering in the initiation 
or application of the employees’ information and consultation procedure, of a 
member of the central management or of management at a different level 
within a Community-scale undertaking or a Community-scale group of 
undertakings, or of a person acting on its behalf.  
(b) discrimination against a member of the special negotiation body, the 
European works council or employee representative, acting in accordance 
with the law;  

                                                 
14 An example is the UniCredit European Works Council (UEWC). An amended version of 

the 2007 Founding Agreement was signed by both the UEWC Select Committee (under the mandate 
granted by the full UEWC assembly) and UniCredit on April 19th, 2011, a few months ahead of the 
first 4-years term expiration date. The meetings take place twice per year (more frequent than the 
limit of 1 year imposed by the law), the participants from all the Member States in which the 
company has employees participate in proportionate numbers.  

Similarly, The Generali Group EWC represents the workers of the EU Countries where the 
Group operates and is made up of 43 representatives coming from 17 countries, including Romania. 
The Agreement in force, in line with directive 2009/38/EC - will expire on December 31, 2015. 

Another example is the participation of the Romanian employees in the EWC Arcelor Mittal, 
where Romania has 8 representatives, and out of the 25 members of the Special Negotiating Body,  
3 represent Romania. According to the law, the seats in the Special Negotiating Body are allocated 
proportionally among the Member States in which the company has employees. 

15 Art. 6.3.: ‘Central management and the special negotiating body may decide, in writing, to 
establish one or more information and consultation procedures instead of a European Works Council’. 
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(c) disclosure of confidential information by the persons to whom it had been 
conveyed within the procedures provided by law.  
Besides, the demand coming from the central management regarding 

compliance with confidentiality, respectively the decision of the central 
management not to disclose certain information, may be contested by the European 
Works Council or by the employees’ representatives before the competent court, 
within 30 days.  

Regarding the implementation of these rules in the daily life of the company, 
to note the formal and hesitant implementation of the regulation in practice. This is 
favoured in Romania by the absence of the Works Councils in national companies. 

 
6. Relation trade unions – other forms of representativeness of employees. 

The dual representation system 
The 2011 legislative reform led, among others, to modifications of the 

representativeness criteria which shall be met by the trade union and/or the 
employers’ association in order to ensure effective participation in the social 
dialogue and to involve the employees in the relation with the employer.  

To note that nowadays it is no longer possible that several trade unions be 
declared as representative in an undertaking, although this would contribute to the 
strengthening of the collective bargaining at this level. The positive side of this 
change was that the risk of inter-union conflicts, possible previously in the relation 
with the employer, disappeared, especially during the bargaining of the collective 
labour agreement. 

At the level of a company, only one collective labour agreement can be 
bargained and concluded. 

In case there is no representative trade union, the employees can designate 
their representatives. If a non-representative trade union exists, affiliated to a 
representative federation, the representatives of the workers will have to work 
together with the non-representative trade union and with the federation to which it 
is affiliated.  

In such cases there is a need for cooperation between the non-representative 
trade unions and the representatives of the non-unionized employees. According to 
the law, the right to be a union member is equally protected, as the right not to be a 
union member. Based on this, the relations between the union members and those 
who are not members should be ones of cooperation.  

One example of the cooperation between the union members and non-
members is the agreement, in most collective labour contracts concluded at branch 
level, for the payment of a monthly subsidy for the collective bargain by the 
employees who are not union members. Similarly, many collective labour contracts 
concluded at sectoral level provide the right of the non-unionized employees to 
demand the support of the union in matters related to the application and 
compliance with the clauses of the collective labour contracts concluded at 
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company level. In this regard, an application form of union assistance is to be filled 
in. Therefore, the employees who are not union members partially contribute to 
financially supporting the union that negotiates the collective labour contract.  

However, to a certain extent the absence of conflicts between union members 
and non-members may be sometimes explained by a certain lack of information of 
the latter, without necessarily being the expression of a real consensus between the 
two parties. In addition, the trade unions constantly expelled the idea of Works 
Councils, and expressed their public opinion that they were the sole credible forms 
of organization of the employees.  

The other way round, the institution of the representativeness of the 
employees was at times used by the law-makers and political actors to actually 
minimize the power of the trade unions, especially by multiplying the attributions 
of the representatives of the employees after the 2011 legislative reform. The 
attributions of information & consultation, as well as bargaining of the collective 
labour agreement are no longer the exclusive attribution of the trade union set up in 
the company but are shared with the representatives of the non-unionized 
employees. 

Indeed, according to art. 135 in the Law of Social Dialogue, in undertakings 
with no representative trade unions, the bargaining of the collective labour 
agreement shall be done as follows:  

(a) if there is a union at the level of the undertaking, affiliated to a 
representative sectoral federation, the bargaining shall be done by the 
representatives of the trade union federation, together with the 
representatives elected by the employees; 
(b) if there is no trade union, or the trade union is not affiliated to a 
representative federation, the collective bargaining and the workers’ 
representation in relation to the employer shall be done only by the 
representatives of the employees. 
Therefore, there are 4 possibilities: 
 

Option  Who represents the employees? 
There is a representative trade union The trade union 
There is a non-representative trade 
union affiliated to a representative 
federation  

The trade union + the representatives of 
the employees  

There is a non-affiliated, non-
representative trade union  

The representatives of the employees  

There is no trade union The representatives of the employees  
 
Since trade union representativeness is difficult to obtain under the current 

law (as we already mentioned, it requires membership of at least half of the number 
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of employees), in most cases, the collective labour agreement is bargained with the 
representatives of the employees at the level of the undertaking. 

In fact, the 2011 legislative reform brought the amplifying of the rights of 
representation of employees' representatives to the disfavour of a union 
representation for such employees. However, as stated from the beginning in the 
Memorandum of International Labour Organization:  

‘The Offices anticipates that the new threshold might be difficult to achieve 
by the trade unions and that as a result, for all intents and purposes, collective 
bargaining will take place primarily with workers’ representatives, undermining 
unions established within the enterprise’16.  

And indeed, the system proved to be hardly operational in practice. Besides, 
the Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) provides that: “where there 
exist in the same undertaking both trade union representatives and elected 
representatives, appropriate measures are to be taken to ensure that the existence of 
elected representatives is not used to undermine the position of the trade unions 
concerned”.  

In reality, the institution of the employees' representatives never worked 
efficiently, and so taking over certain attributions from the negotiation prerogatives 
until now specific only to unions causes a part of the workers to lose representation. 
As mentioned before, prior to this regulation, the employees' representatives could 
only be elected in the undertakings where there was no union. Currently, the 
employees' representatives can also be appointed in the undertakings where there is 
a union and they can even participate in the collective bargaining, together with the 
union, to the extent to which the union is not representative. Moreover, if the union 
is not affiliated to a representative union federation, the employees' representatives 
are the only ones authorized to represent the workers for negotiations, the union 
having no right.  

It should be mentioning that at the 101st Session of the International Labor 
Conference, the Committee expressed its opinion in the sense that this provision 
could infringe upon the principle of the free and voluntary collective bargaining 
and therefore the autonomy of the bargaining partners17. According to the law, it is 
possible to exclude the trade union from the collective bargaining if such union is 
non-representative and it is possible to only have an exclusive negotiation with the 
employees' representatives18. 
                                                 

16 ILO, Technical Comments on the Draft Labour Code and the Draft Law on Social Dialogue 
of Romania (2011), p. 19. 

17 Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Report III (Part 1A) General Report and observations concerning particular countries, p. 221 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/ 
wcms_174843. pdf (accessed on 5 November 2012). 

18 Referring to the employees' representatives, art. 3 of ILO Convention no. 154 leaves it up to 
the ratifying state, in case the national law or national practice acknowledges the existence thereof, as 
such are defined by Convention no. 135/1971 to establish to what extent the employees' 
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Thus, under the new regulations, we assume that there will be more and 
more cases of tension between the (non-representative) trade union and the 
representatives of the employees, especially due to the absence of any regulations 
regarding the practical way to solve such conflicts. However, no actions of official 
contest on the part of the non-unionized employees, of the manner of bargaining 
the collective labour contract by the union, or of the way of managing the relation 
with the employer have been registered so far. Jurisprudence lists only actions in 
which the union representativeness has been contested by the employer or by 
another union, and not by the non-unionized employees.  

On the other hand, under the current legislative system, once it has obtained 
representativeness, the union does not fear anymore the opposition of the non-
unionized employees. As a result, sometimes there may be found yellow unions 
that have been constituted by persons favoured by the employer. 

 
7. Relation employer – representatives of the unionized and non-unionized 
employees 
In relation to the employer, the employees are represented either by the 

representative trade union, or, if there is no such trade union, by the non-
representative trade union, together with the representatives of the employees, or 
just by the representatives of the employees (as case may be, according to the rules 
presented above). 

The number of elected representatives of the employees shall be established 
by mutual agreement with the employer, depending on the number of employees. 
The law does not stipulate who shall solve a potential litigation between the 
employees and the employer, if they cannot agree on the number of representatives 
of the employee. The litigation may be a collective conflict that can be solved by 
specific means (mediation, counselling, and arbitrage).  

In relation to the employer, the representatives of the employees shall enjoy, 
like the trade union leaders, a set of rights and protection norms. Thus: 

- The representatives of the employees shall have the right to allocate a 
number of hours per month from their working time to fulfil their mandate. 
The number of hours that the representatives of the employees can use from 
their working time to fulfil their mandate shall be established in the 
applicable collective labour agreement or, if there is no such collective 
agreement, by direct negotiation with the management of the undertaking;  
- During their mandate, the representatives of the employees cannot be 
dismissed on grounds that are connected to their mandate.   

                                                                                                                            
representatives can participate in the collective negotiation, on the condition (stated at section 2 of 
article 3) to take adequate measure to guarantee that their presence cannot serve to weaken the 
existing union organizations. As a conclusion, although one cannot sustain the opinion that the 
employees' representatives, other than the union members, are not protected by the international 
labour norms, it is obvious that these norms grant a predominant role to unions when created inside an 
enterprise. 
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The protection includes the representatives of the employees in the European 
Works Councils. According to the Law no 217/2005, they cannot be subject to 
discrimination, dismissed or subject to sanctions as a result of their fulfilling the 
attributions. 

 
8. Conclusions and possible future developments  
To conclude, de lege lata: 
- There are no Works Councils in Romania in national companies and no 

draft laws in this respect; 
- According to the previous regulations, the representatives of the non-

unionized employees had attributions only in non-unionized undertakings; at 
present, the representatives of the employees can represent the interests of the 
employees even if there is a non-representative union; 

- This legislative change in 2011 was meant to undermine the strength of the 
trade unions rather than to encourage participation of the employees in social 
dialogue; 

- In practice, the non-unionized employees have not proved to be really 
active so far, as an option to trade unions; 

- At levels higher than the level of the company (group of undertakings and 
sector) there are still no non-unionized alternatives of representativeness of the 
employees; 

- Romania transposed in its legislation both the EWC Directive, and the 
Information and Consultation Directive, but the poor jurisprudence may suggest 
that there is certain formalism in the practical implementation of these provisions. 

The Romanian experience seems to indicate that the existence of a real 
alternative to union representation would be indeed useful for the employees, the 
objectives of information and consultation procedure and ultimately for the unions 
themselves, which would be thus obliged to modernize and improve their methods. 
However, although the legislation itself does not represent an obstacle, such non-
unionized ways of representativeness of the employees are still not a real 
alternative to trade unions.  

Simultaneously, the trade unions’ strength is also gradually diminishing.  
Under the circumstances, there is an urgent need to identify real ways of 

non-unionized representativeness. And this is especially true, since the 2011 
legislative reforms did not improve social dialogue or the representativeness of 
employers and employees. 

Although according to the law, the collective labour contracts may be 
negotiated and concluded not only by trade unions, but also by the representatives 
of the employees, in reality the decrease of the unionization rate seems to lead to a 
decrease of the number of collective contracts concluded at company level. This 
might mean that the employees have not yet found more efficient means of 
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representation other than the unions, through which they can exercise their right to 
collective negotiation and information and consultation. 

The question of the manner of representing employees in relation to the 
employer is still being debated in Romania. In fact, non-unionized associative 
structures have submitted the proposal to pass from independent representation to 
variable representation, dependent on the aim and nature of the issue on debate.  

As mentioned before, today there are very few collective contracts bargained 
and concluded by the non-unionized employees; also there is no non-union strike 
registered at the Labour Ministry. What causes the fact that the employees do not 
turn yet to non-union forms of negotiation might be the following: 

- the existence of a still unsettled legislation. The attributions of the 
employees’ representatives are regulated by several normative documents, 
some provisions being contradictory; 
- lack of any alternative collective rights for non-unionized employees at a 
level higher than the company; 
- the rule of a unique collective labour contract within the company. 
The absence of the Works Councils of the national companies is only partly 

caused by the absence of legislative will. In fact, the non-unionized employees 
hesitated in finding non-unionized formulas of representativeness while the unions 
themselves sometimes discouraged such initiatives. It seems that it is not the 
intervention of the legislator that is most desirable, but rather the need for the 
social partners to be mature enough to find solutions by themselves. In fact, the 
intervention of the Romanian legislator may already be considered too strong, 
especially when it obliges the employer, under threat of penalty, to initiate 
collective bargaining.  

However, Work Councils would constitute the organisational framework for 
workers’ participation in taking decisions at the level of the undertaking, an 
alternative to strict union representation and a guarantee for removing 
discriminatory practices between union members and non-members. They would 
provide an institutionalised exercise of the workers’ right to information and 
consultation, which has already proved its efficiency in many other European legal 
systems. 
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 Abstract: Private international law is extremely important nowadays given the whole global 
context. The multiple lawmaking and research initiatives in this area and the continuous 
preoccupation with its improvement at international and regional level bear witness to its relevance.  
Given this increasing relevance, the debates about its status in the field of law, its content and its 
variability come also in the foreground. Private international law has a special brotherly relation 
with public international law, both striving for the same high goal, namely minimum public order for 
stability in international relations.  It is closely connected to and influenced by the initiatives of 
substantive law harmonization and privately made law beyond the state. It is highly sensitive to the 
needs of the society in which it evolves and in consequence it has a certain degree of variability and 
adaptability. For the time being, it seems that the most valuable contribution to the globalized clew of 
yarn of human and commercial relations could be brought by the harmonization of private 
international law itself.  A strong argument for following this path is the successful outcome obtained 
until now at regional level, in the European Union. Starting with this step also at international level 
and gradually evolving in consonance with the mentalities of the people and the needs of the global 
society should lead in time to the right result. 

Key words: private international law, public international law, law harmonization, privately 
made law beyond the state. 

I. Introduction 
Nowadays the global legal scene seems increasingly preoccupied with 

private international law and the harmonization of substantive private law, this 
latter being sometimes regarded as part of the private international law 
development. The global debate is mirrored also at regional level, especially at EU 
level where, given the specific nature and incentives of this sui-generis 
governmental construction, the evolution of this trend is faster than expected. 
Among the reasons for focusing on this area of law we highlight the rapidity with 
which social relations and trade relations are changing under the strong influence 
of globalization and technology development, with a special focus on Internet 
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which changed the way our world functions as well as our perceptions of 
everything around us, and gave a new boost to the role of private international law. 

The interconnectedness of people’s activities and lives and the importance of 
economy and trade gave birth to a tendency to have an international dimension in 
different fields of law, for instance, the international dimension of a specialized 
field, like taxation or antitrust1. But all these international dimensions need the 
support of private international law and sometimes of public international law. 

Law is expected today to be increasingly efficient and to cope with multiple 
and more complex challenges, both at national and international level. Given the 
novelty of the problems people face in a rapidly changing world, there appears an 
uncertainty and anxiety against which societies seek comfort in law, more precisely 
they look for answers and certitudes in existing or potential legal norms. In this 
situation, the capacity of legal norms to solve conflicts efficiently, to give solutions 
as objectively and as fast as possible, appears more and more in the foreground. 

One might say these are much too high expectations from the law in general and 
its servants, the legal community, but this is one of law’s functions, to provide rules 
and norms that order the chaotic clew of yarn of human relations. Most of the time 
legal norms emerge as an answer to social needs or problems; otherwise there is a risk 
of being perceived as irrelevant or even illegitimate and consequently not obeyed.   

This holds true also for the legal cooperation between states and 
international actors which has been overwhelmingly an answer to the developments 
in the international economy, movements of people, goods and services, and the 
globalization of culture and intellectual life. One can definitely say that 
international law has acknowledged the demands of international life rather than 
anticipating or directing them2.  
 Given all this context of needs, problems, uncertainties and above all 
globalization and interconnectedness, private international law becomes more 
relevant than ever and a tendency to see it as much more than just conflict rules 
generalizes. Another tendency that appears reinforced after centuries of blinking is 
the harmonization efforts of substantive private laws, especially business related 
laws, as an answer to the economic needs of states, in order to give an impetus to 
trade relations by simplifying the legal background for businesses.  
 Since the basis for the existence of private international law is exactly the 
differences between the legal systems, more precisely the differences between the 
substantive laws of states, are the efforts to reduce these differences, usually 
involving public international law instruments, part of private or public 
international law? And should harmonization of substantive law lead to a 
decreasing role for private international law, by “eliminating” the issue that stands 
at the basis of this area of law?  
                                                            

1 David Kennedy, The Disciplines of International Law and Policy, Leiden Journal of 
International Law, 12, 9-133 (1999), p. 20. 

2 David J. Bederman, Custom as a source of law, Cambridge University Press, 2010, p. 162. 
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 If total harmonization or even more, the unification of substantive laws of 
different states seems an absolute utopia, even the debates and negotiations over 
some small steps in harmonization of substantive law seem to continuously 
stumble over some national interest. This happens not only at international level 
where the number of actors and the differences between their legal systems involve 
a high degree of complexity and sensitivity, but also at regional level, like for 
instance the European Union, where one could expect that the cultural similarities 
and to some extent the relatedness of the legal systems would contribute to a rapid 
cooperation in the harmonization direction.  

In fact, the harmonization of substantive law moves slowly and must jump 
over many hurdles even at regional level. It was rather possible to harmonize the 
rules of private international law of the member states than the substantive and 
procedural laws as such, and this is already an important accomplishment. This 
trend to focus the harmonization efforts on the rules of private international law 
seems viable and with more chances of success also at international level. 

The present essay will try to catch a glimpse of the status of private 
international law nowadays by looking at the relation it has with its sister field of 
law, public international law and the role played by human rights in this duet, since 
they become increasingly important within the application of private laws. Then 
the essay will take a look at the harmonization efforts at global level, focusing on 
the role played by different international organizations, and the harmonization 
efforts in the EU with its specificities, with the silent debates about a Civil Code 
for Europe or the loud debates about the unification of private international law of 
the member states.  

Attention will be given also to the privately made law beyond the states, 
because when the official law fails to meet the expectations or when the expected 
facilitation that should come from the lawmakers is hindered by political interests 
and difficulties in reaching agreement because of so many conflicting interests and 
divergent opinions, private actors tend to create a parallel legal system that answers 
their needs of efficiency, flexibility and rapidity. In this regard we see a boom of 
the international commercial arbitration field and of the self-regulatory initiatives 
from international or regional professional or industrial associations. Nevertheless, 
the expansion of alternative dispute resolution mechanisms and of self-regulatory 
initiatives is also the result of the willingness of states to externalize some 
regulatory and adjudicatory tasks to specialized actors and their willingness to 
accept them, as long as such private initiatives do not threaten the fundamental 
public interests. On the contrary, usually such externalization benefits all parties, 
including the states themselves. 

 
II. Public and private international law: two sides of the same coin? 
Private international law, as used in its broad sense, means the set of legal 

rules governing relations between private individuals, with at least one foreign 
element. When  different legal systems collide, when there is an uncertainty 
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regarding the law that should be applied or the courts that should hear a case, the 
rules of private international law come in rescue and help deciding on jurisdiction 
and the applicable law.  

But the phrase “private international law” does not have the same meaning 
in all states. Sometimes it refers solely to the rules on conflict of laws, whereas in 
other systems it includes the rules on international jurisdiction and the recognition 
and enforcement of foreign judgments. What is common is that all these rules 
provide solutions to the difficulties that can flow from the fact that a single case 
can involve several separate legal systems3. Despite the name, private international 
law is usually the result of the national lawmaker alone. And in the case of the 
European Union, it is also the result of the European legislator that more recently 
regulates private international law through Regulations. But we can still see it as 
“national” if we perceive the EU as a quasi-federal system within the global 
community of states. 

Public international law, on the other hand, comprises the set of legal rules 
governing international relations between states themselves and between them and 
the international organizations. It comprises the legal instruments created by the 
agreement of a community of states. Therefore, public international law has indeed 
an international origin, as opposed to its sister private international law.  But states 
can enter into international agreements regarding private international law itself as 
well, such international obligations being subsequently taken over in the national 
rules of private international law.  

We can say that the word “international” has different connotations for the 
two areas of law. If in the case of private international law, “international” stands 
for the foreign element present in the legal relation, for instance the application of a 
foreign law or the recognition of a foreign judgment; in the case of public 
international law, it rather signifies the origin of this area of law, namely the 
international community of states. 

The functions of the two areas of law and the complexities of our society 
lead sometimes to the intersection between private and public international law. 
For instance, the fact that a recently initiated case opposing Belgium to 
Switzerland4 brought before the International Court of Justice was concerned with 
jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters, 
illustrates this evolution also in the nature of the International Court’s case load5.  
                                                            

3 Glossary of the European Judicial Network available online at <http://ec.europa.eu/civiljustice/ 
glossary/glossary_en.htm#PrivIntLaw> Last time visited on 30 March 2012. 

4 Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. 
Switzerland). 

http://www.icj-cij.org/docket/files/145/16456.pdf  Further to a request to such effect from the 
Kingdom of Belgium, by Order dated 5 April 2011, the International Court of Justice has removed 
this case from its General List. 

5 Stéphanie De Dycker, Private International Law Disputes before the International Court of 
Justice,  Journal of International Dispute Settlement (2010) 1 (2), p. 475-498. 
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Moreover, some scholars think that private international law itself can and 
should be understood and evaluated from a systemic perspective, as a form of 
international public law, as a system of secondary legal norms for the allocation of 
regulatory authority6.  In this direction private international law is viewed as 
embodying a principle of “tolerance of difference”, in the sense of respect between 
equals, because the recognition of a foreign law and its products represents an 
acknowledgment of the value of both the foreign state and its people, an acceptance 
of the coexistence of states and of the diversity of their values in international 
society7. Under this principle, the differences between legal systems are not 
necessarily viewed as better or worse, but as variations of national legal culture 
whose very diversity is valued and accommodated8. In consequence, as a technique 
for accommodating and supporting tolerance, and the acceptance and ordering of 
difference, private international law has the potential to play an extremely 
important role in the international relations and global governance9. 

Another important link between the two sister fields, often tackled by the 
legal literature, is represented by human rights. Human rights are usually found in 
treaties between nations, this justifying their character of public international law 
and usually produce their effects in private international law through the public 
policy exception.  
 The application of a foreign law or the enforcement of a foreign judgment 
could, for example, result in a violation of a right which is guaranteed under the 
European Convention of Human Rights (ECHR). In such a case the courts of that 
state can prevent the human rights violation by refusing the application of the 
foreign law that is problematic or by refusing the recognition and enforcement of 
the foreign judgment that raises concerns under the shield of the public policy 
exception. An example would be the recognition of a foreign judgment that was 
obtained by blatantly unfair proceedings in the foreign country. The recognition of 
such a judgment could possibly violate Article 6 of ECHR, which contains inter 
alia the right to a fair trial.  

In consequence, the fact that the individuals have increasingly become 
subjects of public international law and that states have concluded agreements 
codifying human rights and conferring rights directly to their citizens results in the 
increased influence of public international law over the rules of private 
international law in this regard10. 
                                                            

6 Alex Mills, Towards a Public International Perspective on Private International Law: 
Variable Geometry and Peer Governance, Working paper, March 2012, p.23. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2025616.  

7 Ibidem, p. 3. 
8 Ibidem, p. 24. 
9 Ibidem, p. 25. 
10 Dan Jerker B. Svantesson, The Relation between Public International Law and Private 

International Law in the Internet Context,  Conference paper presented at Australasian Law Teachers 
Association Conference (July 2005), Hamilton New Zealand. Available at www.svantesson.org/ 
Internationallaw20050623web. Last visited on the 24th April 2012. 
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 The relationship between public and private international law is also 
slippery in the hands of legal theory because it changes with the temporal and 
spatial context, as the circumstances in which the two fields evolve are different 
and continuously changing. The circumstances are different because countries have 
different legal systems and traditions which impact also the perception over, the 
content of and the use of the two fields of law. And the circumstances are changing 
continuously over time at pace with the evolution of our society. For instance, 
while during the 19th century a separation between public and private international 
law seemed appropriate, during the 20th century some jurisdictions experienced a 
greater influence of public on private international law11. 

During the time when public and private international law were closely 
related, private international law, as a means to solve conflicts of sovereign 
jurisdiction, used to be considered as an integral part of the law of nations. At the 
beginning of the 20th century, however, public and private international law started 
to drift apart. But in the late decades of the twentieth century, the growing 
importance of transnational business and the increasing emphasis on international 
human rights law stimulated a return to a more unified view, considering that the 
goal of international law is to create and maintain systemic stability and to reduce 
frictions among states12. 
 All in all, the overriding goal of the international legal system is indeed to 
promote minimum public order which refers to the baseline requirements of 
stability in international relations without which reasonable international activities 
cannot take place. And both public and private international law bring their 
contribution to this goal, sometimes separately, without any connection to each 
other and other times by intercrossing in some points, or even  merging so that one 
has difficulties in clearly stating in which area of the two should a certain initiative 
be positioned. But given the common overriding goal and the common global 
needs and problems to which they are expected to offer solutions, they could be 
considered two sides of the same coin. And depending on the context and the 
details of the legal problem arisen, the global or a regional community of states 
chooses the side that seems more appropriate to solve it. 

Anyhow, at the basis of the existence of private international law stands the 
diversity of legal systems, the difference between the substantive laws of the states. 
So the initiatives to reduce these differences, namely the harmonization efforts of 
substantive laws, are relevant in the debate about private international law. 
Whether this aspect should be part of the area of private international law does not 
matter as much as the fact that harmonization impacts private international law and 

                                                            
11 Ralf Michaels, Public and Private International Law: German views on global issues, 

Journal of Private International Law, Vol. 4 No. 1, April 2008, p. 131. Available at: http://ssrn.com/ 
abstract=1259933  

12 Th. M. de Boer, Living apart together: the relationship between public and private 
international law, Netherlands International Law Review (2010), 57, p. 183-207.  
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for this reason deserves to be tackled in connection to it. Although a global 
harmonization or even more the unification are totally utopic, at least from the 
perspective of our times, the small steps taken in this direction can mirror the 
problems that could not be satisfactorily solved by private international law and 
show us what is expected from it and how it could be improved.  

 
III. Harmonization efforts at international level 

 Most efforts for harmonization of private law at international level resulted 
from the work of international and intergovernmental organizations. Six 
organizations are recognized as the principal venues for formal, intergovernmental 
efforts of private law harmonization: UNIDROIT, the U.N. Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL), the Hague Conference on Private 
International Law, the Organization of American States (OAS), the Council of 
Europe and the European Union (EU). The first two have focused on harmonizing 
substantive fields of law, especially contract law and finance. The Hague Conference 
has become the preeminent international institution devoted to procedural law 
harmonization on a global scale, while the EU, the Council of Europe, and the OAS 
are examples of organizations devoted to regional harmonization.   
 Since its rebirth in the early 1950s, the Hague Conference on Private 
International Law and its member states have produced multilateral treaties on 
various aspects of national procedural law. These treaties can be divided into four 
categories: (1) treaties establishing choice-of-law rules; (2) treaties prescribing 
jurisdictional rules; (3) treaties creating a duty of mutual recognition; and (4) 
treaties promoting other forms of judicial cooperation13. 
 All the efforts made by the Hague Conference on Private International Law 
in the direction of progressively reducing the matters where the differences 
between conflicting rules of the states make them always be in conflict, give hope, 
in some scholars' view, for a future European Code of Private International Law or 
even a global code of Private International Law14.   
 When we look at UNCITRAL and UNIDROIT, the model law comes up as 
the relevant method of harmonization. Although it means a slower and less 
comprehensive kind of harmonization, the result achieved can be of a high quality.  
Within the model law method of harmonization, national laws are harmonized only 
to the extent that individual states elect to follow the paradigm, by adapting the 
model to the needs of the individual legal system concerned. The UNCITRAL 
Model Law of International Commercial Arbitration is one example of a successful 
paradigm that has been chosen by a number of countries around the world as a 

                                                            
13 Paul R. Dubinsky, Human Rights Law Meets Private Law Harmonization:  The Coming 

Conflict, The Yale Journal of International Law, Vol. 30, 211, p. 224. 
14 P. North, J.J. Fawcett, Cheshire and North’s Private International Law, Butterworths, 

London, 1999, p. 11. 
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basis for their domestic legislation. Another example can be the UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contracts15.  
 World Trade Organization, although it is an organization whose mandate is 
to lower artificial trade barriers between nations, such as custom tariffs, quotas, and 
other border measures, it is gradually emerging as a major player in the field of 
global harmonization of national laws16.  At first, the harmonization of certain rules 
and procedures was simply a by-product of the need to eliminate straightforward 
trade barriers. Gradually, however, the harmonizing measures were deliberately 
expanded so as to affect pure domestic policies and rules17. 
 However, since the main impetus for law harmonizing initiatives in the 
WTO is the desire to level the playing field, it often arises a difficulty: there is at 
least one country that benefits from the existing situation, and whose producers 
hence enjoy an advantage over those in other countries. Consequently it has no 
interest in harmonization.  But this difficulty can be sometimes overcome by the 
give and take opportunities at the WTO negotiation table.   The only way to obtain 
the consent of the disinterested party is to offer it some other type of benefit in 
exchange for its agreement to bind itself to the harmonizing measure that seems 
contrary to its immediate national interest18. 
 International financial institutions and development aid agencies also 
contribute indirectly to the global legal harmonization by imposing legislative 
changes in order to grant loans or by transferring good practices and lessons 
learned from one country to another. There is also a so-called “Legal 
Harmonization Initiative”, namely a joint undertaking of several international 
financial institutions, including the World Bank, bilateral aid agencies and United 
Nations agencies in support of the improvement of aid effectiveness through 
harmonization and alignment.  The Legal Harmonization Initiative is aimed at 
harmonizing legal tools among donors and partner countries, including the removal 
of key legal impediments to harmonized approaches, towards aid effective 
operations at the country level19.   
 In recent decades, legal harmonization has spread beyond the confines of 
intergovernmental treaties. International arbitration now exerts an important 
influence on the development of procedural law, as well as substantive law.  What 
had been a collection of ad hoc practices and customs derived from the law 
merchant developed into a recognizable field.  Practices that had varied greatly 
                                                            

15 Joseph Lookofsky, The Harmonization of Private and Commercial Law, 39, Scandinavian 
Studies in Law, 111(2000), p. 119. 

16 Arie  Reich, The WTO as a Law-Harmonizing Institution (September 10, 2003), Bar Ilan 
University Working Paper No. 3-05, pp. 323-325. Available at http://ssrn.com/abstract=468000  

17 Ibidem, p. 329. 
18 Ibidem, p. 361. 
19 More information on the World Bank website, at <http://web.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/ 

TOPICS/EXTLAWJUSTICE/0,,contentMDK:22191538~menuPK:6193354~pagePK:148956~piPK:216618~ 
theSitePK: 445634~isCURL:Y,00.html> Last visited on the 2nd April 2012.  
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among industries and countries assumed a more standard form not tethered to 
national judicial systems20. Nevertheless, international arbitration developed and 
manifests itself between some limits drawn by the international community of 
states. Its autonomy derives also from the fact that it is accepted by the states, 
being also in their own interest. So the boom of the international arbitration is the 
direct result of a beautiful win-win situation involving states and the business 
community. 
 International arbitration typically involves a diversity of nationalities and 
persons coming from different legal systems and traditions. A single arbitration 
proceeding conceivably can incorporate U.S.-style document discovery, Canadian 
evidentiary privileges, and a French emphasis on written presentation. This mix 
would not be found in domestic judicial proceedings. Another source of 
international arbitration’s harmonizing effects can be found in the stature and 
influence of the major global and regional arbitral institutions. In drafting arbitral 
rules of procedure, rules of evidence, these institutions seek to incorporate 
principles found in several commercially influential legal systems21.  As such, the 
international arbitration area is like a law distillery, whose outcome are the rules 
best adapted to the needs of the business community in general, respectively the 
legal instruments best adapted to solve each dispute.  
  

IV. Harmonization efforts in the European Union 
 In the European Union, the initiatives in the private international law field as 
well as the harmonization efforts of the substantive law of the Member States were 
all based on and also limited to the extent they were necessary for the proper 
functioning of the internal market. Harmonization in EU was never seen as a 
purpose in itself, but only as a means towards the creation and, later on, towards 
the strengthening of the internal market. 
 Having as umbrella objective the functioning of the internal market and the 
stringency of seeing some tangible results, the fastest result-oriented means were 
chosen. In order to win and maintain the public trust in the European construction, 
people had to be offered tangible results, they had to feel on their own skin that the 
supranational construction that bites from their national sovereignty gives 
something in exchange, namely improves their lives somehow. In this situation, 
there is no doubt that it is easier and faster to regulate in a unitary manner the 
distribution of competences regarding different matters between authorities of EU 
member states, thus making easier the recognition of court decisions in each 
member state than to unify the substantive law of each matter or institution. 
Harmonization of substantive law is a sensitive topic even at regional level among 
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countries that have many points in common. It might be just an idea ahead of its 
time. In this sense a beautifully concise and complete paragraph expresses it all: 

 Substantive law is so closely connected to the particularities of 
historic evolution of each country, to the existing legal traditions, to 
the customs that came to life and perpetuated during hundreds of 
generations. It forms a real “genetic code” specific to each nation. 
The harmonization of the diverse national legislations can be easier 
made by establishing a field of application for each when it risks 
interference of another, which means to establish the “rules of the 
game” by norms and principles that are unanimously accepted, 
designed to solve, in a unitary manner the conflicts which may arise in 
each matter of private law22. 

 In this context, the mutual recognition principle has emerged. First 
developed by the Court of Justice of the European Union in Cassis de Dijon23case, 
the mutual recognition principle has become an essential pillar of EU law, 
requiring member states to admit on their territory goods or services which are 
marketed lawfully in another member state24. This was extended also to court 
decisions, sometimes talking about the free movement of judgments in addition to 
the four freedoms stipulated in the Treaty on the Functioning of the European 
Union (TFEU). We can talk about free movement of judgments since the Brussels 
Convention25, which later on became Brussels I Regulation26. It will thus rarely be 
possible to prevent the free circulation of people, goods, services, capital or 
judgments within the internal market, but derogations remain possible.  
 Both TFEU and the jurisprudence of the Court of Justice of the European 
Union recognize that there are public interests that may need to be protected above 
the basic EU freedoms. So there are accepted exceptions which lead to the 
maintenance of differences in the laws of the various member states, in particular 
where national laws are aimed at protecting interests recognized by EU. Although 
the removal of barriers did, do and would even more improve the functioning of 
the internal market, it is not enough simply to remove those national rules which 
affect the free movement of goods, services, persons and capital. Positive steps 
towards creating standards throughout the Union to protect such interests are also 
necessary and this can be accomplished through harmonization measures27. 
                                                            

22 Dan A. Popescu, Prima Verba,  Romanian Private International Law and Comparative 
Private International Law Review, Editura Sfera Juridică, Cluj Napoca, 2006, p. 16-17. 
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24Josephine Steiner, Lorna Woods, Christian Twigg-Flesner, EU Law, Oxford University Press, 
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 Since people and businesses would undoubtedly prefer a legal environment 
with as less complexity as possible, the European Commission works in this 
direction and proposes harmonization measures in different fields, which are not 
always received with enthusiasm. For instance, more recently the European 
Commission considered that by proposing a Common European Sales Law it 
contributes to simplifying the legal space and removing impediments to the internal 
market. However, some scholars wonder whether the effect will not happen to be 
exactly the contrary, namely adding more complexity, by inserting a regional 
instrument at the intermediary level between the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods and the divergent national laws of the 
member states28. 

In the legal literature there are also debates about the opportunity and 
usefulness of a European Civil Code, but it is rarely considered a viable option. 
The voices that argue against such an initiative highlighting the disadvantages and 
the difficulties that would arise are stronger and push down in a spiral of silence 
the possible arguments in favor. A vague initiative regarding a European Civil 
Code was fist officially stated in a European Parliament resolution from 198929.  
But since then, the European Commission stated repeatedly that it does not aspire 
at a European Civil Code30, the European Parliament became more cautious 
meanwhile and the Council does not seem interested in this topic either. So the idea 
is rather debated and developed among academics, being somehow ahead of its 
time from a political perspective given the frighten of member states to lose their 
individuality or their higher legal standards. 

An example usually presented in this direction is the effect of EU 
harmonization concerning consumer protection on the Scandinavian legislation, 
given that Scandinavian consumers have always enjoyed a level of protection well 
above the one required by EU rules. So from a Scandinavian perspective, the 
primary impact of the EU private law harmonization seems to be negative31. 
Although the long term benefits at macro level could outweigh the inconveniences 
felt at micro level, the last ones are more obvious and directly felt by the 
population, which puts great pressure on the political representatives, who at their 
turn adapt to the concerns of the people they represent. So we end up with an 
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environment of clear-cut opposition or at least some kind of circumspection or 
skepticism with regard to a deeper harmonization in the European Union. 
 Other legal writings look at the legal landscape in the United States and 
highlight that the Federal government in Washington has never attempted to 
impose a uniform set of private and commercial laws on its States. Instead, it was 
happy to let some common judge-made rules to grow up from “below” and to 
support model laws that can be used by the individual states as paradigms for local 
legislation. Moreover, the fact that the differences in American private law have 
not impeded the development of an effective internal market, might be an argument 
for subsidiarity in Europe as well32. 
 Although looking at the United States for models and solutions might prove 
useful to some extent, because it would be a pity to ignore the lessons learned by 
the ones who faced similar problems and although some scholar and politicians 
dream about the United States of Europe as similar to United States of America, we 
must never forget that European Union is different from many perspectives and it 
evolves in a century of different global challenges. European Union must find its 
own path and must dare to experiment new mechanisms if they seem the right 
answer to the blockages it faces. 
 Nevertheless we should not underestimate the role of the Court of Justice of 
the European Union as harmonizing agent, which by interpreting the EU law, 
directly impacts national legislation. An example in this direction is the case-law 
regarding the requirement of an effective judicial protection, a principle which has 
been gradually developed by the European Court and which provides that the legal 
systems of the member states must provide remedies of a judicial nature to secure 
individuals effective protection for the rights which they derive from EU law. As a 
consequence the national courts must disapply any national rule which might 
jeopardize such legal protection33. 
 All in all, harmonization of substantive law is an overwhelming challenge 
even at regional level, so there is no foreseeable possibility for the object of 
activity of private international law to disappear. On the other hand, within the EU, 
the unification of laws was focused on the private international law itself. As a 
consequence, nowadays private international law of the EU consists of many 
instruments already adopted and others that plan to be enacted, whose scope of 
application does not leave much room for national legislation. Given this gradual 
and successful codification that is covering more and more areas of private 
international law, an audacious idea appeared in the legal literature, namely that 
trying to unify everything is plausible and is envisaged to be accomplished in a 
reasonable time34. This perspective envisaging a European Code of Private 
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International Law is presented only from a legal point of view, as the author 
himself underlines, and does not take into account whether there is enough political 
will in this direction. Anyhow, since there is a considerable progress in this area 
that proved successful already, one can reasonably presume or hope that political 
will would follow. 
 

V. Privately made law beyond the State 
 Looking at the needs and the issues to which private international law should 
respond, we naturally arrive to other potential solutions to the more or less similar 
problems of, most often, the business community. Privately made law beyond the 
state represents another path experienced by those that try to benefit the most from 
the interconnectedness of the global society and that dare to cross the borders of the 
comfortable and familiar space, in seek for business opportunities and profit, 
namely the merchants. Whether this area is or should be part of private 
international law would be an interminable discussion. What strikes as obvious is 
that anytime we contemplate the role played by private international law in our 
global society, we inevitably arrive to a point where the area of privately made law 
beyond the state arises either as a potential alternative solution, or as a 
complementary path. 
 Within this topic, the most debated aspect seems to be the past, present and 
future lex mercatoria. While it emerged initially from a set of commercial customs, 
practices and trade usages, the lex mercatoria ultimately evolved into a body of law 
that transcended state borders. The medieval lex mercatoria played, and continues 
to play, a crucial role in international trade, many rules and institutions in 
contemporary international trade being the results of private law-making and 
private institutions that had their beginnings in the medieval lex mercatoria. For 
the last millennium, the merchant class, in seek for wealth, has been interested in 
engaging in business transactions across jurisdictions with relative autonomy and 
outside the rigidity of local state authority35, wishing for regulatory predictability 
and certainty, but also rapidity and flexibility. 
  So the quest for predictability and uniformity in the rules of international 
commerce is not a modern phenomenon, but its roots can be traced back more than 
800 years to the beginning of the eleventh century when medieval Europe 
experienced a commercial boost that generated a need for special rules to govern 
its commercial activities. The need to crystallize rules for merchants came naturally 
from a the fact that the fragmentary and obsolete rules of feudal and Roman law 
were unsuited to the needs of international commerce36 
 The lex mercatoria that emerged has governed international commerce for 
an extremely long period, its universality being not only a benefit to individual 
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traders or financiers, but also to national economies37. Despite these benefits, 
starting with the seventeenth century, another trend appeared, namely that only the 
state had legitimate power to produce binding behavioral rules, which could be 
monitored and enforced through the state’s coercive power. Thus, states, each 
within its own geographic territory, should have a monopoly over economic 
regulation38.  
 The peak of this trend occurred in the nineteenth century. During this period, 
states began to codify commercial law rules into national legislation. They decided 
to take full control over international trade and developed new laws to regulate all 
aspects of economic relations between commercial parties. Furthermore, disputes 
between domestic and foreign parties were to be resolved in state courts by 
referring to private international law39. 
 But as economic activity increasingly crossed borders, the effectiveness of 
public law regulatory monopolies and their constraints changed dramatically. In 
particular, public law has proven increasingly unable to respond efficiently to the 
problems of the governance of economic relations40.  
 As a consequence, by the 1900s, there were already signs that the international 
trade community felt strongly restricted by the national legal systems governing their 
cross-border transactions.  The complexity of the rules of private international law, and 
the obsolete character of domestic laws, failed to satisfy the business community’s 
need for simplicity and predictability in cross-border trade. Conflict of law rules often 
produced results that appeared arbitrary and impractical while substantive national laws 
were primarily enacted to govern domestic transactions and failed to address the 
unique requirements of international transactions41.  
 Given the generalized dissatisfaction, states tried to address the problems by 
means of   international conventions and model laws in the effort to harmonize private 
international law across borders. Considering the various economic, social, political, 
and legal systems of numerous participating states, the process proved to be difficult 
and time-consuming.  However, considerable progress has been made, especially in the 
fields of arbitration, factoring, leasing, letters of credit, sale of goods, and contracts, 
areas of law originally addressed by the medieval lex  mercatoria42. 
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 Coming closer to our times, the legal literature talks about a contemporary 
lex mercatoria that would be emerging from the realm of international commercial 
arbitration as a means of dispute settlement and from the new regimes of norm 
harmonization through such institutions as the International Chamber of Commerce 
or other private standard-setting bodies. So the two facets of the modern lex 
mercatoria would be the universal principles of international commerce and the 
specific regimes of usages for particular sectors, trades and transactions43. 
 With regard to international commercial arbitration, it can be argued that, 
given the confidentiality of the process and the fact that no arbitral tribunal is 
bound to respect its precedent or the established case-law in the field, it is strange 
to talk about an established or emerging lex mercatoria, since there is no 
predictability, no certainty, and no system as such. But one must not forget that 
there is one aspect that represents a kind of legal umbrella over all the various 
arbitral activities.  
 The umbrella that contributes to a possible contemporary lex mercatoria 
comes from the fact that arbitrators in some situations will seek to base their 
decisions not on the law selected by the parties in their contracts, or not even a 
domestic law applicable to them, but rather based on “general principles” of 
commercial law applicable in some universal sense44. 
 Nonetheless, in other views, a truly outside the state lex mercatoria does not, 
nor did  ever exist, but was and still is a mixture of official laws and established 
mercantile customs and institutions, of official courts and quasi-private local 
tribunals; it was an amalgam of state and non-state rules and procedures, kept 
together by its subjects: the merchants45. 
 Now looking at international arbitration through these same lens, it becomes 
clearer that there is an interlacing between private lawmaking and state 
involvement: international arbitrators are now expected to consider national 
mandatory state norms to ensure enforceability, arbitrators are no longer 
merchants, but they are experts in international commercial law, more and more 
arbitral awards are published, enabling a system of precedent46.  
 International arbitration, although at a first glance looks like a fully fledged 
private law system, parallel to and outside the states' regulatory framework, it is in 
fact interlaced in some points with the state made law and it exists between some 
borders drawn by the states. We should only think at the largely applauded success 
of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards, an international law instrument whose existence is own to the 
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States' agreement. The New York Convention was and still is largely applauded 
because it gives finality to arbitral awards and offers a cross-border certainty and 
trustworthiness to arbitral awards, thus increasing their value and their desirability. 
This would not have been possible without the States' involvement and agreement, 
because, in the end, the possibility to use the coercive powers of the state is 
paramount in view of a recalcitrant losing party that refuses to voluntarily execute 
the award. And until this moment, the coercive force is still the monopoly of states 
and there is no foreseeable rational possibility to externalize or privatize it. 
 Moreover, all arbitral tribunals function within the national regulatory 
framework from the seat of the arbitration. So, again, the state enacts national laws 
that allow arbitration to exist and that regulate the way arbitration is to be used. As 
mentioned earlier in the paper, not only merchants benefited from the development 
of the medieval lex mercatoria, but also states and probably that is why they 
allowed it to exist quite independently until the nineteenth century. It is the same 
with international arbitration, the states have their own interests and benefits in it 
and as a consequence allow it to flourish and sometimes even contribute to its 
development. Additionally, being a popular seat of arbitration has become quite 
lucrative and prestigious for states, so that there is a regulatory competition 
between current and wannabe seats of arbitration and this competition benefits the 
international business community as a whole. 
 Anyhow, the existing connections with state law do not impede international 
arbitration to be one important source for a contemporary privately made law 
beyond the state, but certainly it is not the only one.  
 Another source for privately made law beyond the state is seen by some 
scholars in the large multinational corporation through its business relationships 
with the many global suppliers it has. Multinational corporations are able to use the 
contractual relationships to legislate behavior among its suppliers with respect to 
product quality, working conditions for the suppliers’ employees, ethical conduct, 
and similar matters. This situation is seen as arising in response to the less 
successful attempts by national and international bodies to regulate economic 
behavior on a global scale47. The system is both voluntary and self-aware and only 
the continued benefits of participation keep the actors from exiting. It is a closed 
system, but it also communicates with the public national and supranational legal 
systems which may sometimes serve as sources of norms48. 
 Among other examples of privately made law beyond the state there is the 
lex informatica or lex electronica influenced by the Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) or the lex sportiva internationalis 
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prominently being represented by the International Olympic Committee49. We can 
also add the associations of banks that decide to what extent credit cards can be 
used for payment, what level of risk is acceptable in terms of theft, fraud, and who 
should bear the risk of the fraudulent transactions. They regulate a market 
involving millions of companies and consumers and their rules apply uniformly50. 
 An interesting example of private enforcement is offered by the diamonds 
market, where the controversies are resolved by arbitrators who are diamond 
merchants and whose judgments are enforceable, if necessary, through exclusion of 
the recalcitrant merchant from the bourses worldwide and occasionally through 
prosecution before a Jewish rabbinical court. The enforcement powers of the state 
are almost never necessary because losing his business or ostracism from his 
community is a plenty powerful incentive to force compliance with the final 
award51.  Interesting as this example might be, it is clear that such an incentive to 
comply with an award or with some privately made rules can only exist in some 
small or very specific communities of merchants. Otherwise, enforcement can be a 
challenge and the involvement of the state entities is needed. 
 All in all, privately made law beyond the state is a useful mechanism of 
bottom-up law making and an efficient externalization by states of the law-making 
activity. Whether it should be considered as part of the private international law 
field or not, this is indeed debatable, depending on circumstances and jurisdiction, 
but not so relevant for this essay. It is not so relevant because even if it is not seen 
as part of private international, similar to harmonization, it interferes with private 
international and it impacts this field from many perspectives. In consequences, it 
has its collateral place in any debate about private international law nowadays, 
helping to a better understanding of the issues this area is facing.   
 Similar to harmonization of substantive private laws, privately made law 
beyond the state is not so outspread, but it is a good indicator for the beat of the 
needs that exist in the society. They come either from the fact that the state or a 
community of states failed to provide the necessary, efficient regulatory framework 
for a certain area of activity and the private actors took regulatory activity in their 
own hands, or the states themselves externalized the rule making activity for a very 
specific, specialized area where the private regulators know better what they need. 
 

VI. Conclusion 
 There is no doubt that private international law is increasingly important and 
needed in our global society. The multiple lawmaking and research initiatives in 
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this area and the continuous preoccupation for its improvement at international and 
regional level bear witness to its relevance. Given this increasing relevance of 
private international law, the debates about its status in the field of law, its content 
and its variability come also in the foreground. 
 By relating to its sister public international law, the debates go round and 
round again about how different or how close they are, how separate or how they 
merge together, depending on the spatial and temporal context, namely the 
jurisdiction and the century we want to consider. So the only certainty that seems 
to arise is exactly the variability and adaptability of private international law.   
 Nevertheless, since the overriding goal of the international legal system is to 
promote a minimum public order which refers to the baseline requirements of 
stability in international relations without which reasonable international activities 
cannot take place, we notice that both public and private international law bring 
their contribution to this goal, sometimes separately, without any connection to 
each other and other times by intercrossing in some points. So given this common 
overriding goal and the common global needs and problems to which they are 
expected to offer solutions, they could be considered two sides of the same coin.  

Since at the basis of the existence of private international law stands the 
diversity of legal systems and the difference between the substantive laws of states, 
the initiatives to reduce these differences, namely the harmonization efforts of 
substantive laws, are relevant in the discussion about private international law. 
Whether these aspects should be part of the area of private international law does 
not matter as much as the fact that harmonization of substantive laws impacts 
private international law and for this reason deserves to be tackled in connection to 
it. Although a global harmonization or even more the unification are totally utopic, 
the small steps taken in this direction can mirror the problems that could not be 
satisfactorily solved by private international law and show us the role of private 
international law nowadays, what is expected from it and how it could be 
improved.  
 Anyhow, harmonization of substantive law is an overwhelming challenge even 
at regional level, so there is no foreseeable possibility for the object of activity of 
private international law to disappear. On the other hand, within the European Union, 
the unification of laws was focused on the private international law itself, more than on 
the substantive laws of the member states. As a consequence, nowadays private 
international law of the European Union consists of many instruments already adopted 
and others that plan to be enacted, whose scope of application does not leave much 
room for national legislation. Considering this successful experience from regional 
level, one might reasonably construe that this is the right solution also at international 
level, at least for the time being. 
 The other topic that is usually tackled in connection to private international 
law or as part of it is the privately made law beyond the state. This is a useful 
mechanism of bottom-up law making and an efficient externalization of the law-
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making activity by states, but whether it should  be considered as part of the private 
international law field or not, this is indeed debatable. Anyhow, in our view, this is 
not so relevant because even if it is not seen as part of private international, similar 
to harmonization, it interferes with private international and it impacts this field 
from many perspectives. In consequence, it has its collateral place in any debate 
about private international law nowadays, being a good indicator for the beat of the 
needs that exist in the society with regard to private international law.  
 Regarding the relation between privately made law beyond the state and 
harmonization at international level, especially of private international law itself, it 
is said that they are in a relative balance and the development of one of them 
directly impacts the other. For instance, it is foreseen that if the Hague Choice of 
Court Convention gained broad acceptance, it would add some balance to the 
playing field between international arbitration and international litigation52.   
 Following such a supposition, one can imagine states competing for the 
business of dispute resolution, just as international arbitration institutions now 
compete for the business of arbitration. Such a competitive legal market could lead 
to changes in legal systems beyond rules on jurisdiction and the recognition and 
enforcement of judgments, bringing even further harmonization of law through 
market forces53. 
 All in all, private international law is extremely important nowadays given 
the whole global context. It has a special brotherly relation with public 
international law, both striving for the same high goal, namely minimum public 
order for stability in international relations.  It is closely connected to and 
influenced by the initiatives of substantive law harmonization and privately made 
law beyond the state. It is highly sensitive to the needs of the society in which it 
evolves and in consequence it has a certain degree of variability and adaptability. 
For the time being, it seems that the most valuable contribution to the globalized 
clew of yarn of human and commercial relations could be brought by the 
harmonization of private international law itself.  A strong argument for following 
this path is the successful outcome obtained until now at regional level, in the 
European Union. Starting with this step also at international level and gradually 
evolving in consonance with the mentalities of the people and the needs of the 
global society should lead in time to the right result.  
 
 
 

                                                            
52 Ronald A. Brand, “Competition In and From the Harmonization of Private International 

Law” (November 12, 2009) Economic Law as an economic good: its rule function and its tool 
function in the competition of systems, Karl M. Meessen, ed., Sellier European Law Publishers, 2009; 
University of Pittsburgh Legal Studies Research Paper No. 2009-33, p. 367. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1504823  

53Ibidem, p. 368. 
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ÎN ORDINEA JURIDICĂ  EUROPEANĂ ŞI INFLUENŢA ACESTEIA  

ASUPRA DREPTULUI ROMÂNESC 
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Abstract. European contract law has displayed an ongoing development over the past 
decades, as proven by the influence it manifests over the recodification process undertake in several 
member states of the European Union. Until recently, European law has been introduced in 
Romanian law via regulations and directives; however this has changed due to the European strategy 
in the field of contract law. The legal solutions in the field of private law presented by the European 
law specialists have been materialized in the versions of the Common Frame of Reference. Although 
currently, it only serves as guiding work, it is perceived by the national law makers as the standard to 
which they should aspire during the process of modifying and adapting the national legislation to the 
objective of the European Union.  

The private law system set out in the Common Frame of Reference has the characteristics of a 
technical solution, rather than a political one, as it can been seen from the balanced regulating 
approach. The aforementioned system is based on fundamental values which to some extent can be 
found in all member states of the European Union. Among these values a great practical and 
theoretical importance is displayed by the principle of justice. Over the course of time it has evolved 
from an objective of judicial cooperation to that of a instrument which facilitates the harmonization 
and convergent of private law 

This paper will analyze the actions sought in order to achieve the objectives set out by the 
Commission, namely to enhance legislative coherence and to avoid having national legislation being 
an obstacle in the way of economic trans-border transactions within the European Union.  

In light of the regulation of good faith in Romanian law, we will try to identify the 
fundamental values which determined the emergence and the increase in practice of this institution in 
the legislation in force. 

 
Key words: European law, social justice, good faith. 
  
1. Rolul dreptului comparat în procesul de codificare 
1.1. Introducere 
Dreptul şi ştiinţa dreptului sunt adesea considerate ca reprezentând 

componente specifice culturii ţării în care se aplică, datorită dimensiunii sociale pe 
care acestea o au. În mod incontestabil realitatea socială, cultura şi tradiţia juridică 
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joacă un rol însemnat în ştiinţa dreptului, însă una din întrebările pe care le ridicăm 
spre dezbatere priveşte dimensiunile acestui rol. 

La începutul secolului XXI şi anterior intrării în Uniunea Europeană, dreptul 
românesc a cunoscut o schimbare radicală, începând cu mecanisme şi instituţii de 
nişă, dar ajungând ulterior chiar la accelerarea procesului de schimbare a Codului 
civil. În ceea ce priveşte valorile anterior menţionate care intervin în configurarea 
dreptului, legiuitorului îi revine sarcina de a le implementa, în aşa fel încât să ofere 
ştiinţei dreptului amprenta specifică a ceea ce considerăm dreptul românesc. Cu toate 
acestea, la o primă vedere, se poate remarca pasivitatea legiuitorului prin ignorarea 
specificului naţional, în mare măsură datorită faptului că legislaţia protecţiei 
consumatorului, dreptul contractual şi materia obligaţiilor au reprezentat o preluare, 
iar nu o adaptare a soluţiilor şi lucrărilor legislative propuse de dreptul străin. 

Aşadar, fără a ne concentra pe oportunitatea aplicării unor soluţii tehnocrate 
personalizate, iar nu a unor creaţii specifice româneşti, putem sesiza că efectele 
„disruptive” şi „subversive”1 pe care le are dreptul european pe teritoriul statelor 
membre ale Uniunii Europene este prezent şi în dreptul românesc. 

 
1.2. Fenomenul de codificare 
Din punct de vedere teoretic, codificarea este definită ca „adoptarea unui nou 

instrument legal menit să reunească într-un singur text, însă fără a schimba 
substanţial, un instrument anterior şi amendamentele sale succesive, noul 
instrument înlocuindu-l şi abrogându-l pe cel vechi”2. Astfel, acţiunea de a face un 
cod, rezultatul său şi realizarea acestuia, se poate manifesta sub forma a două 
operaţiuni cu semnificaţii diferite: mişcarea de reformă şi codificarea „dreptului 
constant”3. Cea dintâi formă are un rol creator, aceasta venind pe fondul unei 
dezbateri şi a realizării unei lucrări care este destinată să adune, fixeze, clarifice, 
renoveze, sistematizeze şi unifice regulile relative la o materie4. În mod tradiţional 
aceasta reprezenta forma majoritară prin care procesul de codificare era realizat, 
însă prioritatea dreptului european a început să diminueze avantajele acestei forme 
datorită dificultăţii de a alinia percepţia şi abordarea internă cu obiectivele 
transnaţionale stabilite la nivel de Uniune. Codificarea „dreptului constant” 
presupune o disociere a normelor juridice aplicabile unei instituţii, acestea nefiind 
modificate în mod substanţial. Acest proces oferă prilejul de a asigura coerenţa 
legislativă, însă deşi ar fi de preferat pentru ca această operaţiune să ofere o 
coerenţă legislativă la nivel teoretic, în realitate reprezintă o aranjare ordonată şi 
sistematică a reglementărilor juridice menită a facilita accesul la legislaţie. Un 
dezavantaj vizivil al „dreptului constant” îl reprezintă ratarea oportunităţii de 

                                                       
1 M. Hesselink, Studii de drept privat comparat, Editura Themis Cart, Slatina, 2008, p.  28 şi 43. 
2 M. Hesselink, op. cit., p. 131. 
3 M. Duţu, Noul Cod civil roman: recodificare, reformă, progres juridic, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013, p. 41. 
4 Ibidem. 
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reformare a sistemului existent. În prezent, practica „dreptului constant” reprezintă 
o alternativă tentantă pentru legislativul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, 
deoarece fluxul de norme juridice care au fost adăugate şi implementate în dreptul 
naţional au creat mari dificultăţi în armonizarea instituţiilor preexistente cu cele 
nou-introduse prin regulamente şi acte de transpunere a directivelor ori de preluare 
a interpretărilor formulate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 

În cazul reformei din România, forma în care a fost adoptat Codul civil a 
asigurat modificarea pe fond a dreptului privat prin reglementarea unor instituţii 
noi care în mod organic erau deja familiare doctrinei român, iar în acelaşi timp a 
marcat întocmirea unui lucrări legislative care tratează cerinţele curente ale 
practicii. În ceea ce ne priveşte, ne raliem opiniei potrivit căreia recodificarea este 
oportună dacă ameliorează forma dreptului în vigoare, coerenţa arhitecturii de 
ansamblu şi aranjarea dispoziţiilor sale5. Procesul de codificare la nivelul UE a 
prezentat o abordare constantă prin aceea că a evitat să influenţeze politica 
legislativă a Statelor Membre privitoare la instituţii precum dreptul de proprietate, 
dreptul succesoral sau dreptul familiei. Acestea din urmă nefiind afectate de către 
dreptul european sub aspectul valorilor şi ideologiei. Neimplicarea legiuitorului 
european în astfel de domenii este în mare măsură datorată dimensiunii sociale pe 
care acestea le au. În schimb acelaşi lucru nu poate fi spus despre dreptul 
obligaţiilor şi al contractelor.  

Evităm să speculăm care a fost motivul pregnant pentru care Codul civil 
român este acoperit de amprentele arhitecturii dreptului european în ceea ce 
priveşte ariile în care dreptul conlucrează cu economicul, însă putem să încercăm 
să identificăm care abordare legislativă la nivel european prezintă cele mai multe 
similitudini cu situaţia României. 

 
1.3. Influenţa dreptului european asupra procesului de codificare 
Armonizarea dreptului privat în cadrul statelor membre reprezintă un 

obiectiv stabilit cu mult timp în urmă, începând cu 19896, când Parlamentul 
European a cerut realizarea unui cod civil european. Iniţiativa a dat urmare 
Comunicatului din partea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privitor 
la dreptul european al contractelor7, care a adus în atenţia publică necesitatea unui 
demers care să amelioreze problemele Pieţei Unice şi să faciliteze funcţionarea 
normală a acesteia, pentru a conduce la îndeplinirea obiectivelor economice ale 
Uniunii. Ulterior, Comisia a publicatul Planul de Acţiune cu privire la dreptul 
european al contractelor8 prin care a prezentat demersurile necesare pentru 
creşterea coerenţei dreptului în materie contractuală, în principal prin 
uniformizarea legislaţiei, fără însă a fi limitată la coordonarea aquis-ului deja în 
                                                       

5 M. Duţu, op. cit., p. 45. 
6 Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, 1989, N. C 158/400.  
7 Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, 07.06.2001, COM(2001) 398. 
8 Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, 12.02.2003, COM(2003) 68. 
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vigoare. În continuarea eforturilor depuse de comisia Lando, Principiile de Drept 
European al Contractelor au fost urmate de Cadrul Comun de Referinţă. Unii autori 
au reacţionat critic la această mişcare afirmând că „Europa trebuie armonizată şi nu 
omogenizată”9. Astfel, aderam la ideea că rolul Principiilor de Drept European al 
Contractelor, care ulterior a fost preluat în parte de către Cadrul Comun de 
Referinţă, a fost de a institui reguli generale care să genereze o flexibilitate 
legislativă de natură să faciliteze dezvoltarea ulterioară a gândirii juridice în 
domeniul dreptului contractelor10. 

În 2004 a fost emis Comunicatul Comisiei „Dreptul european al contractelor 
şi revizuirea aquis-ului: calea ce trebuie urmată”11 prin care s-au stabilit o serie de 
obiective teoretice pentru Cadrul Comun de Referinţă, şi anume că acesta trebuie 
să conţină: definiţii ale termenilor legali, principii fundamentale, reguli tip coerente 
pentru dreptul contractelor aplicabile aquis-ului european şi soluţiile care au fost 
identificate drept cele mai bune din experienţa sistemelor naţionale12.  

În perioada care a urmat, o consecinţă firească a cercetării a fost dezvoltarea 
doctrinei şi analizei dreptului contractual în forma anticipată de către Comisie, care 
avea Cadrul Comun de Referinţă drept punct de plecare. Drept urmare, în 2010, 
Comisia Europeană a prezentat Cartea Verde privind opţiunile de politică în 
perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi. 
Aceasta a evitat să deschidă o dezbatere privind conţinutul dreptului privat 
european şi a marcat cel mai recent episod din procesul de armonizare a legislaţiei 
în materia vânzării la nivelul Uniunii Europene.  

Prin aceasta au fost oferite principalele variante de instrumente legislative 
disponibile, în aşa fel încât cetăţenii şi practicienii europeni să poată utiliza în 
condiţii cât mai bune instituţia vânzării pe teritoriul Pieţei Unice. Variantele 
propuse au inclus: 

1. un model de reguli contractuale; acord interinstituţional privind un „set 
de instrumente”;  

2. o recomandare a Comisiei privind dreptul european al contractelor;  
3. un regulament de creare a unui instrument opţional de drept european al 

contractelor;  
4. o directivă privind dreptul european al contractelor;  
5. un regulament de instituire a dreptului european al contractelor;  
6. un regulament de instituire a Codului civil european. 

 O serie de opinii privitoare la Cartea Verde au fost publicate de către 
Comisie13. Din analiza acestor opinii se observă că practicienii au dat dovadă de o 
                                                       

9 M.E. Storme, Good Faith and the Contents of Contracts in European Private Law, vol 
7.1„Electronic Journal of Comparative Law”, (Martie 2003), p. 11. 

10 O. Lando, H. Beale, Principles of European Contract Law, Parts I and II, prepared by the 
Commission on European Contract Law, 2000, p. 27. 

11 Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, 11.10.2004, COM(2004) 651. 
12 COM(2004) 651, p. 3. 
13 http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0052_en.htm. 
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abordare reticentă privind eventualele efecte şi încercări de a implementa această 
iniţiativă. Pe acesta temă, autorităţile române şi-au manifestat opţiunea prin 
intermediul Senatului României14, în sensul adoptării unui regulament de instituire 
a dreptului european al contractelor. Deşi pare cel mai puţin probabil ca această 
opţiune să fie adoptată la nivel european, argumentarea Senatului, conduce la 
concluzia că legiuitorul român a dorit să se ralieze în mod ferm la regulile instituite 
de Cadrul Comun de Referinţă.  

Toate aceste comunicate ale Comisiei şi demersuri legislative au avut finalitatea 
de a pune în mişcare crearea unei forme de act normativ de natură să satisfacă cerinţele 
Uniunii, să fie compatibile cu ideologia naţională a statelor membre.  

 
1.4. Tehnicile de codificare folosite de către de către legiutorii naţionali 
Redactarea şi publicarea Cadrului Comun de Referinţă a creat o dilemă în 

rândul teoreticienilor şi al puterii legislative. În contextul obiectivului Uniunii 
Europene de a realiza o reglementare cât mai coerentă, iar concomitent de a armoniza 
legislaţiile naţionale, s-a ridicat problema în ce măsură este de preferat ca legiuitorul 
naţional să se inspire din Cadrul Comun de Referinţă în procesul de recodificare. 
Unii autori15 au identificat trei maniere prin care legiuitorul naţional a reacţionat la 
influenţa acestui instrument, şi anume: rezistenţa, izolarea şi capitularea.  

Rezistenţa este realizată prin transpunerea directivelor în Codul civil naţional 
fără a dezvolta instituţiile sau mecanismele nou-introduse. Prin aceasta se 
realizează un efort minim de coordonare terminologică şi sistematică cu celalate 
secţiuni din cod şi este respectată obligativitatea dreptului european prin atingerea 
gradului minim de protecţie impus de directivă. Un exemplu în acest sens îl 
constituie modelul olandez, care a preluat legislaţia clauzelor abuzive şi a introdus-
o într-un capitol distinct în Codul civil olandez. Prin această metodă dreptul 
european este integrat în legislaţia naţională, însă efectul său este constrâns în 
favoarea dezvoltării şi protejării dreptului naţional.  

Până de curând, această abordare putea fi sprijinită de ideea că dreptul 
introdus prin directive era „incoerent”, fapt marcat prin fenomenul subversiv 
anterior menţionat16. Unii autori au surprins în mod corect, cu ani în urmă, că 
tensiunea dintre dreptul naţional şi dreptul european se va schimba sub aspectul 
argumentelor invocate. Astfel, mişcarea de rezistenţă şi-a pierdut din susţinere, 
fiindcă odată cu apariţia Cadrului Comun de Referinţă s-a înlăturat şi principalul 
dezavantaj al implementării aquis-ului european. Drept urmare, dezbaterea nu s-a 
mai axat pe problema care sistem este mai stabil, ci pe care sistem este mai potrivit 
sub aspectul tehnicii şi al rezultatelor în plan economic şi social.  
                                                       

14 Decizia nr. 40 din 17 decembrie, 2010 publicată în „Monitorul Oficial” nr. 890, din                   
30 decemberie 2010. 

15 M. Hesselink, op. cit., p. 134. 
16 M. Hesselink, op. cit., p.  p. 43. 
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S-a susţinut că denaţionalizarea dreptului accentuează procesul de declin al 
codificărilor, iar acest pesimism din partea mediului ştiinţific şi politic privind 
declinul codificării, deşi minoritar în rândul doctrinei, în realitate poartă asupra 
regulilor şi procedeelor recodificarii, prin intermediul căruia se realizează codurile 
recent adoptate17. 

Izolarea presupune marginalizarea legislaţiei europene prin reproducerea 
acesteia, adesea în statute sau legi naţionale, fără a aduce atingere Codului civil18. 
Similar cu rezistenţa, această tehnică presupune preluarea în mod integral a 
legislaţiei europene, însă fără a mai sincroniza terminologia ori a o corela cu 
normele respective din acelaşi domeniu de reglementare. Drept urmare, această 
delimitare a dreptului european prezintă un avantaj formal prin aceea că legiuitorul 
nu alocă prea multe resurse pentru a-şi respecta obligaţia transpunerii directivelor 
care derivă din tratat, însă concomitent, această lipsă de compatibilizare cu dreptul 
intern care e prezentă parţial la rezistenţă, e de natură să conducă la existenţa a 
două sisteme complementare de drept privat, codul civil şi codul acquis, fiecare 
având propriul sistem. 

Aceasta îndepărtare deliberată de curentul european de armonizare şi 
uniformizare conduce la creşterea disensiunii între cele două drepturi, iar spre 
deosebire de cazul anterior unde divergenţele erau de substanţă, în acest caz 
acestea poartă şi asupra formei. În cazul Franţei, acest proces de fragmentare a 
dreptului a accentuat procesul de decodificare şi a condus la crearea unor coduri 
dedicate unor domenii de specialitate cum e cazul Codului de Consum francez19. 

Capitularea reprezintă ce de a treia tehnică de codificare internă raportată la 
dreptul european. Spre deosebire de celalate două forme care opun rezistenţă 
valului de legislaţie europeană, aceasta presupune însuşirea şi chiar dezvoltarea 
acesteia prin extinderea aplicării la ipoteze care nu au făcut obiectul directivelor ori 
care nu ar fi avut bază legală să facă obiectul directivelor20. Logica din spatele 
acestei abordări nu reprezintă o simplă renunţare din partea legiuitorului naţional în 
a mai menţine dreptul european, ci mai degrabă o însuşire totală a ceea ce are de 
oferit Uniunea Europeană în plan legislativ. Avantajul imediat vizibil îl reprezintă 
coerenţa menţionată, prin aceea că nu concurează cu alt sistem preexistent în 
dreptul naţional.  

Astfel de abordări se dovedesc a fi însă depăşite în noua paradigmă 
europeană. În contextul globalizării în plan social şi economic şi al curentului 
realist care a izvorât din dreptul european şi care începe să se manifeste într-o 
formă actualizată pe fondul experienţei americane, economia poartă un rol mai 
însemnat ca niciodată în procesul de elaborare al legislaţiei. 
                                                       

17 M. Duţu, op. cit., p. 49. 
18 M. Hesselink, op. cit., p.  140. 
19 Idem, p.  143. 
20 M. Hesselink, op. cit., p.  144. 
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Studiul interdisciplinar al dreptului şi al economiei, ca şi realitatea 
economică însăşi au condus la identificarea eficienţei normelor juridice ca fiind 
printre principalii factori în evaluarea utilităţii unei reglementări. Aşadar, pare a fi 
firească iniţiativa unui legiuitor intern de a opta pentru o reglementare care să 
producă efecte economice sporite, în loc să opteze pentru un model tradiţional. 

Principiile de Drept European al Contractelor, Cadrul Comun de Referinţă şi 
Propunerea de regulament pentru realizarea unei legislaţii comune în materia 
vânzării, care în prezent formează aşa-numitul „al 28-lea sistem”, reprezintă soluţii 
concurente pentru sursa de inspiraţie a legiuitorului naţional21. Această strategie de 
codificare începe să crească în anvergură. Totuşi, deşi prezintă avantaje practice şi 
teoretice incontestabile, există posibilitatea să conducă la blocaje în procesul 
legislativ. Aşadar, ghidarea după o legislaţie străină celei în vigoare riscă să 
înlăture în fapt, nu şi în drept, atribuţiile legiuitorului naţional, creând astfel o 
dependenţă faţă de orice modificare care poate surveni în plan legislativ din partea 
Uniunii Europene. Deşi e puţin probabil ca interesele naţionale să nu fie 
sincronizate cu interesele Uniunii, diminuarea vocii legiuitorului naţional ar putea 
conduce la slăbirea pârghiilor legislative în cazul în care survin divergenţe între 
politica economică naţională şi cea europeană. 

Ca o concluzie la aceste strategii de codificare, putem să remarcăm că 
niciuna nu este perfectă, iar cel puţin în această perioadă de tranzit, cel mai indicat 
ar fi ca acestea să fie analizate de la caz la caz prin prisma culturii şi nevoilor 
specifice fiecărui sistem naţional în parte. Tocmai de aceea trebuie reţinut că, cu 
excepţia directivelor, Uniunea Europeană nu s-a impus în mod necondiţionat în 
planul dreptului privat. Aceasta s-a rezumat la a stabili ideologii economice şi 
politice care se transpun, nu într-un instrument juridic, ci într-un deziderat, şi 
anume ca legislaţia să nu fie o barieră în dezvoltarea şi evoluţia economiei Uniunii. 
Drept urmare, în prezent parcurgem o perioadă de tranziţie în care Uniunea 
Europeană ne oferă alternative legislative în forma unor instrumente care fie nu 
sunt obligatorii, cum e cazul Cadrului Comun de Referinţă, fie sunt complet 
disociate, şi au o existenţă paralelă dreptului intern, cum e cazul legislaţiei 
europene comune în materia vânzării. 

 
1.5. Consecinţele procesului de codificare 
Pornind de la tratarea obligaţiilor în Codul civil şi Cadrul Comun de 

Referinţă înclinăm să credem că dinamica reglementarii obligaţiilor şi a 
contractelor e dictată de realitatea economică, iar nu de tradiţia şi abordarea 
conservatoare a legiuitorului şi a doctrinei naţionale. Integrarea europeană şi 
complexitatea relaţiilor comerciale dezvoltate pe teritoriul ţării noastre au 
determinat apariţia convergenţelor legislative amintite.  

                                                       
21 J. Smiths, The Common European Sales Law beyond party choice, Maastricht European 

Private Law Institute, „Working Paper”, no. 2012/11, p.  14. 
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Având în vedere că procesul de modificare şi aplicare al codurilor civile este 
unul de anvergură, ne este greu să credem că va fi adoptat un cod civil european în 
următoarele decenii, atât din considerente politice, cât şi juridice. Totuşi, este de 
aşteptat ca viitoarele directive şi regulamente să fie proiectate pe baza 
mecanismelor instituite de către Cadrul Comun de Referinţă al contractelor, iar în 
acest fel doctrina şi practica naţională se vor familiariza şi vor acumula experienţă 
în acest domeniu.  

Astfel, după cum s-a arătat, prin concepţia monistă, reformularea structurii 
materiilor şi noile soluţii adoptate, noul Cod civil român se înscrie în tendinţa 
generală de emergenţă a unui ius commune europaeum, în contextul mondializării 
în curs22. Sub aspectul strategiei de codificare, România a cedat curentului 
introducerii dreptului european în cadrul Codului civil, acest demers fiind susținut 
de faptul că materia obligaţiilor şi a contractelor s-a bucurat de o preluare reuşită a 
Cadrului Comun de Referinţă pentru dreptul european al contractelor. 

Acest demers îndreptat către recunoaşterea supremaţiei dreptului european 
chiar şi în cadrul dreptului civil reprezintă un punct de cotitură în dreptul românesc, 
care pentru moment a dat dovadă de  deschidere faţă de politica europeană în 
domeniu. Astfel, deşi ar fi fost bine-venită revizuirea legislaţiei de de specialitate, 
cum este cazul clauzelor abuzive în contractele cu consumatorii, contractelor 
negociate în afara spaţiilor comerciale, aceasta va cunoaşte în viitorul apropiat o 
readucere în prim-planul dezbaterii juridice odată ce va fi implementata legislaţia 
comună în materia vânzării. Aceasta împreună cu materia protecţiei 
consumatorului formează stadiul final al demersului european început în urmă cu 
câteva decenii pentru a dezvolta Piaţa Internă. 

 
2. Justiţia ca valoare fundamentală a dreptului privat european 
2.1. Dimensiunea politică a preluării dreptului european  
Influenţa dreptului privat european în dreptul naţional a condus şi la apariţia 

altor probleme decât integritatea culturii juridice naţionale în urma procesului de 
codificare. Anterior am semnalat că iniţiativele europene reprezintă soluţii 
tehnocrate, pe cât posibil detaşate de optica subiectivă a dreptului naţional, care 
urmăreau atingerea unor obiective comunitare, obiective pe care statele membre 
trebuie să le respecte.  

În cazul Cadrului Comun de Referinţă, Comisia a solicitat realizarea unei lucrări 
care să servească drept bază a dreptului privat european, însă fără a arăta sau impune 
standardele politice, economice şi sociale ce trebuie respectate23. Astfel, Cadrul Comun 
de Referinţă reprezintă rezultatul îmbinării tradiţiei statelor membre, tradiţiei dreptului 
internaţional al contractelor şi tradiţia aquis-ului european24. 
                                                       

22 M. Dutu, op. cit. p. 95. 
23 M. Hesselink, Common Frame of Reference & Social Justice, Centre for the Study of 

European Contract Law Working, „Paper Series”, No. 2008/04, p. 254. 
24 Ibidem. 
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Rezultatul acestui proces a condus la un instrument juridic care alternează în 
ideologie, şi anume între abordarea autonomă şi cea coezivă a relaţiilor contractuale. 
Deciziile tehnice luate cu privire la conţinutul normelor juridice prezente în Cadrul 
Comun de Referinţă reprezintă în acelaşi timp şi decizii de natură politică. Dreptul 
naţional privit izolat prezintă particularitatea că legiuitorului îi revine sarcina şi 
posibilitatea de a alege către care ideologie gravitează legislaţia. 

Această alegere este una politică (în sensul de policy), iar nu de eficienţă, iar 
acest lucru este mai uşor de sesizat în domenii precum reglementarea relaţiilor de 
muncă sau regimul proprietăţii. Importanţa alegerii valorilor politicii legislative 
este minimalizată în dreptul civil intern, însă odată ce analizăm dreptul la nivel 
european, dimensiunea politică a dreptului intern devine mai uşor de sesizat prin 
raportarea la alte sisteme naţionale. 

După cum au susţinut unii autori, „soluţiile alternative cu privire la orice 
subiect de drept privat pot fi plasate pe o scară, de la autonome (individualism) la 
coezive (altruism)”25. În contextul dreptului civil, aceasta înseamnă alternarea între 
autonomia părţilor şi solidaritatea contractuală.  

Aceşti parametri în care se poate încadra o politică legislativă pot fi priviţi astfel: 
„[individualismul] exprimă ideea că părţile sunt libere să-şi urmărească propriile 
interese şi că nu sunt sub nicio formă obligate să ia în considerare interesele celuilalt, în 
timp ce [altruismul] se bazează pe noţiunea că părţile nu trebuie să-şi urmărească doar 
propriile interese, ci să ia în considerare şi interesele celuilalt”26. 

Aşadar, niciun model, individualist sau altruist, nu poate fi considerat în mod 
abstract mai bun decât celălalt, ci doar mai potrivit raportat la un climat socio-
economic analizat de la caz la caz. În privinţa modelului Pieţii Unice şi a ideologiei 
instituţiilor Uniunii Europene, un astfel de model poate fi considerat a avea la bază 
justiţia distributivă27. Această opţiune este evidenţiată prin importanţa acordată 
obligaţiei de informare, care este folosită drept remediu împotriva ineficienţelor 
pieţei, iar în mod concret are finalitatea de a reda autonomie consumatorului28. 

În acest context, Cadrul Comun de Referinţă a fost catalogat ca fiind „o 
combinaţie între autonomie şi solidaritate, liberalism şi socialism”29. 

 
2.2. Statutul justiţiei în evoluţia dreptului privat european 
Momentul de referinţă al evoluţiei dreptului privat european a fost marcat 

prin recunoaşterea protecţiei consumatorului ca fiind o politică europeană de sine 
stătătoare în cadrul Tratatul de la Maastricht intrat în vigoare în 1993. Acest fapt a 

                                                       
25 D. Kennedy, Form and Substance in Private Law Adjucation, 1976, „Harward Law 

Review”, nr. 89, 1976, p. 1717, a se vedea și M. Hesselink, 2008, p. 73. 
26 M. Hesselink, Studii de drept privat comparat, Editura Themis Cart, Slatina, 2008, p. 73. 
27 M. Hesselink, op.  cit. 2008 p. 74. 
28 M. Hesselink, op.  cit. 2008 p. 156. 
29 Study Group on Social Justice in European Private Law, Social Justice in European 

Contract Law: a Manifesto, „European Law Journal”, 2004/16; a se vedea şi M. Hesselink op. cit., 
2004, p. 7. 
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condus la perceperea acesteia drept vectorul dezvoltării aquis-ului comunitar. 
Protecţia consumatorului a înregistrat o dezvoltare progresivă şi stabilă, fapt 
semnalat prin proeminenţa reglementării acesteia în cadrul directivelor europene. 
Pornind de la premisa că un cetăţean european beneficiază de un prag minim 
comun de protecţie, indiferent de cetăţenie, se configurează ideea că protecţia 
consumatorului este independentă şi detaşată de tradiţia şi diversitatea culturală 
naţională30. Această concluzie ridică însă o întrebare legitimă: de vreme ce cultura 
şi tradiţia statelor membre nu ghidează protecţia consumatorului, atunci ce anume o 
călăuzeşte? 

Prin analiză istorică şi sistematică a acţiunilor şi opiniilor instituţiilor 
europene, justiţia s-a dovedit a fi valoarea fundamentală care stă la baza aquis-ului 
contemporan. Justiţia în sine reprezintă un obiectiv şi un fundament pentru orice 
stat de drept, iar în contextul Uniunii Europene aceasta a fost promovată în repetate 
rânduri, în urma tratatului de la Maastricht, formând astfel o parte integrată din al 
treilea pilon „cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne (JAI)”. Trebuie 
subliniat că, deşi tratatul face referire la justiţie în sens procedural, fapt marcat prin 
formele de cooperare judiciară, înţelesul noţiunii de justiţie din cadrul ideologic al 
Uniunii este unul mai complex, fapt evidenţiat de cea mai recentă iterare a 
principiului justiţiei, şi anume în Cadrul Comun de Referinţă. 

Libertatea, securitatea, justiţia şi eficienţa sunt principiile fundamentale din 
Cadrul Comun de Referinţă31. Acestea creionează cadrul ideologic în baza căruia 
este dezvoltat şi operează sistemul juridic construit în Cadrul Comun de Referinţă. 
În opinia autorilor Cadrului, nu toate principiile sunt pe picior de egalitate32. 
Eficienţa este privită ca fiind un principiu mai puţin pregnant decât celelalte trei, 
fiindcă aceasta nu simbolizează valori sociale sau idealuri pe care societatea le-a 
urmărit de-a lungul timpului. Totuşi, ridicarea eficienţei la rangul de principiu al 
dreptului privat reprezintă acceptarea influenţei gândirii americane, care în ultimul 
secol a revoluţionat abordarea dreptului privat printr-o perspectivă economică, iar 
nu socială, cum a făcut tradiţia continentală33.  

 Trebuie reţinut că principiile prezintă o suprapunere doar parţială, iar uneori 
privite prin prisma reglementărilor acestea chiar se contrazic între ele. Un exemplu 
de contradicţie există în cazul interacţiunii intre egalitatea în tratament şi protejarea 
părţilor contractante mai slabe34.  

                                                       
30 M. Hesselink, op.  cit., 2008, p. 154. 
31 C.von Bar, E. Clive, H.Schulte-Nölke, Principles, Definitions and Models Rules of 

European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier European law publishers, 
Munchen, 2009, p. 16. 

32 Idem, p. 60. 
33 A. Musy, The Good Faith Principle in Contract Law and the Precontractual Duty to 

Disclose: Comparative Analysis of New Differences in Legal Cultures, „Global Jurist Advances”,         
Volume 1, Issue 1, February, 2001, p. 5. 

34 C.von Bar, E. Clive, H.Schulte-Nölke, op. cit., p. 61. 
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Deşi tratate individual, acestea au propriile lor obiective, ele operează către 
aceeaşi finalitate, şi anume crearea unui mediu în care libera circulaţie a bunurilor 
persoanelor şi capitalurilor să fie posibilă fără obstacole. Privite în ansamblu, 
acestea urmăresc îndeplinirea idealului de a promova bunăstarea prin încurajarea 
oamenilor în urmărirea liberă a intereselor, în atingerea potenţialului, fapt asigurat 
prin protecţia justiţiei contractuale.  

Dintre cele patru, libertatea prezintă cea mai mare relevantă practică pentru 
dreptul privat, în special în materie contractuală. Securitatea, în contextul dreptului 
civil, priveşte în special securitatea contractuală care trebuie asigurată în relaţia 
părţilor. Astfel, prevederile Cadrului sunt de aşa natură încât părţile să beneficieze 
de remedii pentru a preveni neexecutarea voluntară sau involuntară a obligaţiilor 
asumate în contract, în cazul negocierilor, ori ca în cazul intervenţiei unor 
circumstanţe neprevăzute, desfăşurarea să fie în continuare posibilă. În această 
materie, buna-credinţă este folosită ca un mijloc de echilibrare a prestaţiilor în 
contract, standardele şi cerinţele de conduită ale părţilor întruchipând astfel 
fundamentul loialităţii contractuale35. 

 Pentru a înţelege nuanţa şi implicaţiile justiţiei ca principiu fundamental al 
dreptului privat şi ca un factor în armonizarea dreptului european, în cele ce 
urmează vom trata accepţiunile şi teoriile noţiunii de justiţie, urmând să tratăm 
acest concept separat. 
 

2.3. Unele teorii privind justiţia 
Teoria Hayek  
Autorul acestei teorii este catalogat ca fiind un sceptic al existenţei justiţiei 

sociale, considerând că aceasta este lipsită de un conţinut determinabil. Hayek a 
argumentat că nu este posibilă existenţa un model social unde indivizii să fie 
dispuşi de bună-voie să-şi cedeze din bunăstarea personală pentru a ajuta străini. 
Aceste gesturi sunt lipsite de un mobil viabil, iar în subsidiar prezintă şi un 
dezavantaj structural prin aceea că nu există „principii universale care să o 
guverneze, iar şi dacă acestea ar exista, ar fi imposibil de aplicat”36. 

O altă critică adusă justiţie sociale a privit implicarea instituţiilor statului de 
drept. Premisă lansată de Hayek a fost că pentru a realiza o distribuire egalitară a 
resurselor, este necesară intervenţia activă a guvernului în relaţiile sociale, 
concluzia fiind că imixtiunea acestuia în modul de operare al instituţiilor private 
„ar prezenta riscul transformării ordinii spontane, specifice societăţii libere, într-o 
coaliţie de interese organizate”37. Totuşi, Hayek a contrabalansat ideea anterioară 
                                                       

35 C.von Bar, E. Clive, H.Schulte-Nölke, op. cit., p. 72. 
36 F.A.Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 1, London: Routledge & Kegan, 1982, p. 

140, a se vedea şi A. Parlagi, Jusnomia – justiţia socială ca premisă politică a dreptului, „Revista 
transilvană de ştiinţe administrative”, p. 121. 

37 F.A. Hayek, op. cit., p. 2. 
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argumentând că nici neimplicarea statului nu este de preferat, fiindcă în aceasta 
ipoteză riscul neegalităţii în şanse subzistă38.  

În consecinţă, în opinia autorului, deşi justiţia socială nu reprezintă un 
concept riguros din punct de vedere teoretic şi fiindcă extremele ideologiei pe care 
le susţine devin contraproductive la un nivel global, în esenţă aceasta prezintă o 
utilitate considerabilă prin aceea că promovează înlăturarea inegalităţii de şansă şi 
previne frauda şi înşelăciunea în defavoarea celorlalţi membri ai societăţii39. 

 Teoria Rawls 
Curentul de gândire susţinut de John Rawls a fost unul dintre cele mai de 

seamă cu privire la justiţia socială40, acesta pornind de la argumentul că cele mai 
rezonabile principii ale justiţiei sunt acelea pe care oricine le-ar accepta şi pe care 
le-ar respecta, în cazul în care ar interacţiona de pe poziţii egale.  

Teoria asupra justiţiei a lui Rawls a fost guvernată de două principii 
fundamentale, şi anume: 

1. Principiul conform căruia fiecare individ are în egală măsură posibilitatea 
de a pretinde existenţa unui sistem de drepturi şi libertăţi; sistemul 
aplicabil acestuia trebuie să fie acelaşi şi pentru ceilalţi indivizi. 

2. Principiul secund promova ideea că diferenţele sociale şi economice pot 
exista numai cu respectarea a două condiţii în mod cumulat: în primul 
rând, o poziţie sau funcţie este accesibilă în mod egal tuturor, iar în al 
doilea rând, inegalităţile sociale trebuie să fie de aşa natură încât să creeze 
un context cât mai favorabil pentru categoriile cele mai nevoiaşe. 

Aceste principii formau un sistem în care cel dintâi principiu se aplică cu 
prioritate faţă de al doilea. Ulterior, cel de-al doilea principiu a fost împărţit în două 
subprincipii, cel al egalităţii de oportunităţi şi al diferenţierii. Cele trei principii se 
aplicau la ceea ce Rawls a intitulat „structura de bază a unei societăţi” şi deşi au 
existat fluctuaţii privind poziţia ocupată de dreptul contractelor în această structură, 
în final s-a ajuns la concluzia că teoria lui Rawls se aplică şi materiei contractuale. 
Acesta ar trebui să reprezinte un sistem care să îmbunătăţească situaţia celui mai 
puţin avantajat 41. 
 

2.4. Justiţia ca principiu de drept privat european 
Raportat la politica Uniunii Europene, din punct de vedere terminologic, 

prima facie, tratatele fac referire la noţiunea de cooperare judiciară, iar nu la 
justiţia socială. Însă, revenind la hotărârea de la Tampere, aceasta fiind axată pe o 
viziune de ansamblu a dreptului, iar nu pe probleme procedurale, şi prin 
interpretarea sistematică a sensului de justiţie folosit în Constituţia pentru Europa şi 

                                                       
38 F.A. Hayek, op. cit., p. 160. 
39 M.Hesselink, Studii de drept privat comparat, Editura Themis Cart, Slatina, 2008, p. 169. 
40 M.Hesselink, op. cit., p. 171. 
41 M.Hesselink, op. cit., p. 172. 
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Tratatele Uniunii Europene, s-a ajuns la concluzia că aceasta utilizează noţiunea de 
justiţie socială42. 

Autorii Cadrului Comun de Referinţă au catalogat justiţia „ca fiind imposibil 
de măsurat, având limite subiective, în schimb încălcarea justiţiei este recunoscută 
şi privită cu dispreţ în mod universal”43. Aplicaţiile principiului justiţiei în sistemul 
Cadrului îmbracă următoarele forme: asigurarea egalităţii în tratament; interzicerea 
persoanelor să se prevaleze de conduită lor ilicită, înşelătoare sau nerezonabilă; 
interzicerea profitării de starea de inferioritate, neşansă sau generozitate a altora; 
prevenirea cererilor excesive în mod absolut; şi tragerea la răspundere a 
persoanelor pentru consecinţele propriilor fapte care generează risc44. Aceste 
aplicaţii sunt formulate cât mai general pentru a asigura o convergenţă cât mai 
cuprinzătoare a instituţiilor întâlnite în dreptul naţional. Spre exemplu, instituţia 
prevalării de propria eroare este prezentă în dreptul românesc (art. 1212. C.civ), 
interzicerea profitării de generozitatea altei persoane reprezintă un caz distinct de 
incapacitate specială de donaţie (art. 990 C.civ). Astfel, ipotezele lansate ca fiind 
aplicaţii practice ale principiului justiţiei prezintă componente specifice justiţiei 
sociale în forma distributivă, prin aceea că favorizează starea părţii mai slabe sau 
mai vulnerabile, asigurându-i astfel oportunităţile necesare pentru a ajunge pe prag 
de egalitate cu celelalte persoane.  

Au existat şi opinii45 care s-au opus acestei abordări sociale a dreptului, 
argumentând în acest sens că dreptul contractelor nu este un instrument adecvat 
pentru justiţia distributivă, sarcină ce ar reveni politicii sociale a statului, şi nici nu 
este domeniul în care opinia judecătorilor asupra corectitudinii trebuie aplicată. 
Totuşi în ciuda contradicţiei care este firesc să apară în procesul de armonizare a 
dreptului statelor membre cu cel european, considerăm că orice disensiune 
ideologică sau tehnică nu e de natură să nege caracterul omniprezent al justiţiei 
sociale în sistemul Cadrului Comun de Referinţă. Iar acesta din urmă, în 
concordanţă cu gândirea şi abordarea socială a dreptului, prezintă caractere strâns 
legate de justiţia socială prin conceptele flexibile, normele juridice protecţioniste şi 
valorile pe care le promovează. 
 Acceptarea justiţiei sociale ca fiind un factor în politica legislativă a 
condus la o uşoară controversă dintre standardele teoretice şi implementarea în 
practică. Astfel, potrivit teoriei lui Artistotel privind justiţia socială, preţul 
reprezintă un factor esenţial în realizarea acesteia, însă dreptul european nu a urmat 
acest model în cazul clauzelor abuzive, domeniu în care caracterul abuziv este 
independent de valoarea contraprestaţiilor părţilor, ci se axează pe ideea de 
informare şi autonomie a părţilor46.  
                                                       

42 M.Hesselink, op. cit., 2008, p. 167. 
43 C.von Bar, E. Clive, H.Schulte-Nölke, op. cit., p. 72. 
44 Ibidem. 
45 H. Collins, Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European 

Contract Law, Editura Kluwer Law, 2008, p. 56. 
46 M. Hesselink, Common Frame of Reference & Social Justice, Centre for the Study of 

European Contract Law Working, „Paper Series”, No. 2008/04, p. 259. 
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Limitări ale aplicării justiţiei sociale în dreptul european derivă şi din 
contradicţia cu normele deja existente în dreptul statelor membre. Acest lucru este 
de înţeles, din moment ce dreptul privat european reuşeşte să îmbine o serie de 
factori de influenţă, şi anume ideologiile legislative şi obiectivele comunitare 
economice şi sociale. 
 

 2.5. Buna-credinţă că instrument de justiţie socială 
Urmărind evoluţia în timp a conceptului de bună-credinţă şi funcţia pe care a 

dobândit-o în cadrul relaţiilor sociale, ni se pare oportun să ne concentrăm analiza 
asupra rolului pe care aceasta îl ocupă în cadrul dreptului privat european, şi anume 
ca instrument de realizare a justiţiei sociale47. 

În cursul ultimului secol doctrina a sesizat o schimbare de cultură în ceea ce 
priveşte principiile de drept privat care sunt reprezentative pentru relaţiile 
contractuale, în speţă libertatea contractuală48 şi autonomia voinţei părţilor. La 
nivel universal, aceste două principii nu au pierdut din suveranitate în dreptul 
privat, ca urmare a consolidării unor instrumente de justiţie socială cum ar fi          
buna-credinţă sau rezonabilitatea. Astfel, s-a putut observa cum libertatea 
contractuală şi forţa obligatorie a contractului erau limitate în beneficiul apariţiei 
unor instituţii precum obligaţia de informare, obligaţia de cooperare şi obligaţia de 
diligenţă faţă de interesele celeilalte părţi (duty of care), menirea acestora fiind de a 
proteja părţile contractate mai slabe de eventuale nedreptăţi49. Doctrina romană 
vine în sprijinul acestei idei prin susţinerea ideii că „principiul libertăţii 
contractuale nu există decât în limitele bunei-credinţe”50.  

Realitatea în mediul juridic de astăzi este că nu doar legiuitorul influenţează 
funcţionarea dreptului privat. Este evident că în secolul XX, în multe state membre, 
judecătorii au fost cei mai mari promotori ai justiţiei sociale, iar acest lucru e 
realizat prin aplicarea în practică a unor instituţii flexibile, de natură să se adapteze 
la evoluţia nevoilor sociale, în speţă buna-credinţă şi rezonabilitatea. 

Această tendinţă reprezintă răspunsul oferit de către domeniul juridic la 
situaţiile complexe care au survenit ca urmare a dezvoltării economiei şi a relaţiilor 
comerciale. Domeniile de nişă, prin specificul lor, beneficiază de reglementări 
exprese, foarte tehnice şi cu o tendinţă de a aborda exhaustiv problemele din 
practică. Însă, beneficiile acestui fenomen sunt limitate, fiindcă, dacă regle-
mentarea reprezintă regula, în mod inevitabil excepţia lipsei unui text sau a unei 
                                                       

47 M. Hesselink, op. cit., p. 267. 
48 M. Uliescu, Principii directoare ale dreptului european al contractelor, în volumul Dreptul 

românesc in contextul exigenţelor Uniunii Europene, Editura Hamangiu, Bucureşti 2009, p. 3. Este 
reiterată interacţiunea dintre buna-credinţă şi libertatea contractuală în sensul în care acestea sunt 
recepţionate în dreptul european, afirmându-se că „aplicarea principiului libertăţii contractuale 
presupune o aplicare directă, în sensul libertăţii părţilor de a încheia contractul şi de a-i determina 
conţinutul, sub rezerva bunei-credinţe şi a respectării dispoziţiilor legale imperative.” 

49 M. Hesselink, CFR & Social Justice, Sellier European Law Publishers, 2008, p. 13. 
50 M. Uliescu, op. cit.,  p. 9. 
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proceduri va conduce la un blocaj în aplicarea legii. Concluzia este că nu e necesar 
să existe un text dedicat pentru fiecare situaţie, fiindcă practic este contraproductiv 
şi imposibil din punctul de vedere al tehnicii legislative. În schimb, folosirea unor 
instituţii flexibile şi generale poate fi suficientă pentru a suplini lipsa de 
reglementare. Coordonatorul comisiei care a redactat Principiile de Drept European 
al Contractelor, Ole Lando a afirmat că „articolul 1:201 PECL51 reprezintă un 
principiu cu întindere globală care este la îndemâna instanţei când aceasta doreşte 
să aplice standardele justiţiei sociale, deşi nu beneficiază de un text specific speţei 
care i-a fost înaintată”.  

Curentul de gândire contrar a susţinut că buna-credinţă nu trebuie să fie un 
principiu omniprezent care să permită controlarea tuturor relaţiilor sociale, iar 
finalitatea acestuia ar trebui să se rezume accepţiunii că buna-credinţă presupune că 
o parte nu trebuie să acţioneze împotriva intereselor alteia într-o manieră în care 
nicio altă persoană rezonabilă n-ar face-o52.  

În această dezbatere ideologica, doctrina română a optat în sensul calificării 
bunei-credinţe ca fiind „o instituţie omniprezentă în raporturile de drept civil, care 
determină numeroase efecte juridice în caracterizarea principiului loialităţii 
contractuale, poate să fie un „bun comportament contractual”, cu alte cuvinte, 
buna-credinţă să fie o normă de comportament53.  

 Raportându-ne la ţări în care buna-credinţă în materie contractuală are un 
istoric însemnat, cum ar fi Germania şi Olanda, vom remarca deschiderea doctrinei 
ţărilor respective către argumente de natură sociologică sau economică şi nu strict 
juridice, fiindcă buna-credinţă în ţările respective reprezintă deja un principiu 
consacrat, problematica nefiind plasată asupra existenţei sau naturii rolului său, ci 
asupra întinderii. 

 Motivul pentru care această problemă prezintă actualitate este dat de 
curentul de uniformizare a dreptului european la nivelul statelor membre, care în 
momentul de faţă se manifestă prin accelerarea evoluţiei legislaţiei interne. Aşadar, 
bunei-credinţe i s-au atribuit funcţii care în realitate reprezintă sarcini ce trebuie 
urmate de către instanţă în procesul de aplicare a unui set de reguli abstracte la 
cazuri concrete. Funcţiile bunei-credinţe sunt de interpretare, completare şi 
corectare a regulilor abstracte, pentru a evita crearea unei situaţii injuste. Aceste 
funcţii servesc principiului securităţii contractuale54 prin aceea că o parte într-un 
contract este îndreptăţită să se bazeze pe conduita celeilalte părţi, atâta timp cât 
aceasta se supune exigenţelor bunei-credinţe; în schimb această vocaţie a 
conceptului de bună-credinţă nu se rezumă doar la facilitarea securităţii 
contractuale, şi intră în domeniul justiţiei.  
                                                       

51 Corespondentul art. 1170 C. civ român. 
52 H. Bale, General clauses and specific rules in the Principles of European Contract Law: 

the ‘Good Faith’ clause’, in culegerea de lucrări S. Grundmann, D. Mazeaud, General Clauses and 
Standards in European Contract Law, Editura Kluwer Law International 2006, p.  208. 

53 Ibidem. 
54 C. von Bar, E.Clive, H. Schulte-Nölke, op. cit., p. 14. 
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Buna-credinţă este reglementată de articolul I-1:103 din Cadrul Comun de 
Referinţă, conform căruia „expresia bună-credinţă şi practica corectă se referă la un 
standard de conduită care este caracterizat prin onestitate, deschidere şi 
consideraţie faţă de interesele celeilalte părţi la tranzacţie sau relaţiei în cauză”. 
Corelând cu ideea de justiţie socială, sesizăm dorinţa legiuitorului european de a 
proteja părţile una de alta prin impunerea unei conduite mutual benefice, care ajută 
în mod special părţii contractante slabe, care nu este în măsură să aibă experienţa 
sau cunoştinţele necesare pentru a-şi apăra propriul interes.  

Alineatul 2 particularizează buna-credinţă în forma întâlnită de obicei în 
etapa precontractuală unde „este considerat contrar bunei-credinţe ca o parte să se 
comporte neconsecvent faţă de declaraţiile sale anterioare când cealaltă parte s-a 
bazat pe aceste gesturi iar acest lucru a acţionat în detrimentul său”. Întâlnim, 
aşadar, o aplicaţie a principiului justiţiei55 care fundamentează răspunderea 
contractuală pe temeiul interzicerii persoanelor de a se prevala de conduită lor 
ilicită, înşelătoare sau nerezonabilă faţă de cealaltă parte. Aceasta din urmă s-a 
bazat pe prezumţia că partea răspunzătoare acţionează cu bună-credinţă şi în 
contextul loialităţii contractuale, astfel nu avea motiv să nu creadă că elementele 
negociate sau promise n-ar fi respectate. Această idee are incidenţă în prevenirea 
conduitei unei persoane de a profita de alta sub forma fraudei, constrângerii sau 
ameninţării56, acestea fiind similare cu dolul şi violenţa ca vicii de consimţământ.  

 
3. Concluzii 
Modelul juridic propus prin Cadrul Comun de Referinţă reprezintă o 

combinaţie a unei pluralităţi de ideologii politice şi sociale. În ciuda dificultăţii în a 
identifica o singură caracteristică ca fiind predominantă, acesta reuşeşte să satisfacă 
într-o mare măsură dimensiunea socială pe care o are dreptul în Europa, iar în 
subsidiar reuşeşte să introducă eficienţa şi abordarea economică în ştiinţa dreptului. 
Raportat la principiile fundamentale de drept privat, recunoaşterea libertăţii şi 
securităţii constituie valori fireşti pentru orice societate democratică, în schimb 
dezvoltarea şi sporirea pregnanţei justiţiei ca principiu de drept privat reprezintă o 
opţiune strategică novatoare de real succes. Iar prin reglementarea bunei-credinţe 
în art. 1170 C. civ în materia negocierilor, cât şi apariţia incidentală în alte instituţii 
de drept, putem să remarcăm şi să sprijinim opinia că avem de a face „cu alinierea 
Codului civil român la tendinţele europene în materia contractului”57.  

Privind în ansamblu, justiţia se dovedeşte a fi o modalitate reuşită de a 
accelera şi facilita armonizarea dreptului european, datorită lipsei de controversă 
asupra importanţei şi funcţiei pe care aceasta o serveşte în viaţa şi activitatea 
cetăţenilor europeni, iar instituţiile prin care aceasta este implementată şi 
promovată în practică reprezintă un progres incontestabil, din punct de vedere 
tehnic, pentru sisteme de drept precum cel românesc. 
                                                       

55 A se vedea supra subsecţiunea 2.4. 
56 C. von Bar, E.Clive, H. Schulte-Nölke, op. cit., p. 86. 
57 M. Uliescu, Buna-credinţă în noul Cod civil, în volumul Justiţie, stat de drept şi cultură 

juridică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 364. 



Recenzii 

Ewald Filler, Commercial Mediation in Europe 
(Medierea comercială în Europa) 

Wolters Kluwer, 2012, p. 436 

Commercial Mediation in Europe constituie o apariţie editorială de real 
interes pentru cititorul român, cu deosebire astăzi, în contextul adoptării noilor 
norme privind obligativitatea informării privind avantajele medierii. Potrivit 
actualelor reglementări româneşti, o astfel de informare poate fi făcută în prezent 
(ca urmare a adoptării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind 
modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe) şi de către judecători, procurori, consilieri juridici, 
notari şi avocaţi, împreună cu părţile dintr-un conflict. Astfel, potrivit art. 2 alin. 1 
indice 3 din cuprinsul noii Legi a medierii, „efectuarea procedurii de informare 
asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier 
juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris”. 

Dar care sunt propriu-zis aceste avantaje ale medierii, cu privire la care legea 
obligă informarea părţilor? Lucrarea Commercial Mediation in Europe reprezintă 
un ghid extrem de util din acest punct de vedere, permiţând înţelegerea deplină a 
acestor avantaje, în contextul mai larg al utilizării acestui mod de soluţionare a 
litigiilor în întregul continent european. 

Scopul declarat al lucrării este acela de a ilustra diversitatea de stiluri şi 
abordări ale medierii în câteva dintre cele mai reprezentative state europene, sub 
aspectul succesului utilizării mijloacelor alternative de soluţionare a conflictelor. 
Autorul realizează astfel un interesant studiu comparativ. Lucrarea nu se 
mărgineşte însă să prezinte modalităţile concrete de realizare a medierii comerciale, 
ci ambiţionează să ofere cititorului – client potenţial, jurist, mediator – un set de 
experienţe fundamentate, care să îi permită acestuia identificarea celor mai 
fructuoase dintre variantele oferite de diferitele sisteme de drept al afacerilor. 

Cercetarea de drept comparat întreprinsă de Ewald Filler acoperă 
problematica medierii în Austria, Germania, Franţa, Anglia, Scoţia, ca şi în ţările 
nordice (Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda), urmărind punctul de plecare în 
medierea întreprinsă în fiecare dintre aceste sisteme, metodele de lucru ale 
mediatorilor şi rezultatele obţinute de către aceştia. Autorul îşi întemeiază 
cercetarea pe o analiză empirică, utilizând metoda chestionarului. 

Alegerea modelelor studiate are ca obiectiv acoperirea sistemelor romanic, 
germanic, nordic şi de common law, cu scopul realizării unui tablou cât mai 
complet al standardelor europene în materie. 
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Ewald Filler urmăreşte astfel o schemă fixă de analiză, parcurgând fără a se 
abate un set de întrebări la care răspunsul (furnizat de un număr semnificativ de 
mediatori din cadrul fiecărei ţări europene analizate) este determinat atât de 
contextul economic şi juridic, cât şi de tradiţiile specifice fiecărui sistem. 

Majoritatea mediatorilor intervievaţi (deoarece lucrarea a fost elaborată pe baza 
mărturiilor unui număr semnificativ de mediatori din cadrul sistemelor amintite) au 
subliniat importanţa medierii în cazul conflictelor trans-frontiere, unii insistând asupra 
utilităţii acesteia cu deosebire în cazul comercianţilor din vechile state membre, în 
raport cu cei ce îşi desfăşoară activitatea în spaţiul noilor state membre. 

De la caracteristicile personale ale mediatorului şi până la opţiunea clienţilor 
de a se adresa acestuia, lucrarea cuprinde şi o serie de observaţii de natură 
psihologică, indispensabile unei abordări complete a temei. 

Alături de aspectele de natură psihologică, lucrarea abordează şi elemente de 
management, investigând (prin intermediul chestionarelor la care au răspuns 
mediatorii intervievaţi) măsura în care medierea proiectivă, destinată anticipării 
unor viitoare posibile conflicte şi soluţionării acestora pe cale amiabilă ar putea 
reprezenta o manieră managerială modernă de conducere a afacerii. Medierea 
proiectivă este văzută ca un instrument de prevenire a conflictelor, o formă 
profilactică de mediere care, deşi aflată pe întreg teritoriul european abia la 
începutul aplicării practice cunoaşte deja o anume expansiune teoretică. 

Procesul însuşi de mediere formează apoi obiectul unui interesant demers 
investigativ, abordarea (din nou pragmatică) a autorului încercând să pună în 
lumină ce anume se poate obţine, în mod concret, în finalul procesului de mediere. 
În cadrul schemei de analiză – repetate, cum arătam, pentru fiecare dintre sistemele 
investigate – sunt evidenţiate trăsăturile distinctive ale medierii comerciale în 
raport cu cea de drept al familiei, rezervele (reţinerile) unora dintre comercianţi în 
raport cu medierea şi modalitatea de surmontare a acestor dificultăţi de către 
mediator şi de către sistemele de soluţionare alternativă a disputelor, ca şi viitorul 
presupus al medierii în fiecare dintre sistemele analizate. 

Sub aspect procedural, se pare că experienţa celor mai mulţi dintre 
mediatorii intervievaţi înclină spre participarea părţilor „faţă în faţă”, şi nu prin 
modalităţi electronice de comunicare. Acestea din urmă, din pricina caracterului lor 
mai curând impersonal, nu permit crearea unei anume empatii de care mediatorul 
se foloseşte în căutarea modalităţii de detensionare a relaţiei. Tot astfel, mulţi 
dintre mediatori afirmă utilitatea prezenţei personale a comercianţilor aflaţi în 
litigiu, participarea doar a avocaţilor acestora neducând îndeobşte la efectul scontat. 

Lucrarea în sine constituie o pledoarie pentru utilitatea medierii. Autorul 
subliniază avantajele acesteia prin raportare la dezavantajele soluţionării 
jurisprudenţiale a litigiilor: riscurile asociate, costurile anticipate şi cele neaşteptate, 
timpul pierdut în rezolvarea cazului, ca şi rezultatul însuşi, ce invariabil împarte 
părţile în învingători şi învinşi. Astfel de dezavantaje nu se întâlnesc în cazul 
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medierii, ceea ce face, arată autorul, ca tot mai mulţi dintre managerii europeni să o 
prefere unei soluţionări „clasice”, anume în instanţă, a litigiilor. 

În plus, medierea comercială prezintă şi avantajul – fundamental în lumea 
comercială – al confidenţialităţii, ca şi posibilitatea asigurării unui ritm de 
soluţionare a litigiilor cu care instanţele de judecată nu pot concura. 

Lucrarea de faţă constituie aşadar o prezentare a rosturilor medierii – iar 
aceasta nu numai în raport cu soluţionarea litigiilor de către instanţa de judecată, 
dar şi în raport cu celelalte modalităţi de soluţionare a acestora, cum sunt 
concilierea directă şi arbitrajul. Ea poate constitui un foarte util îndreptar atât 
pentru mediatori cât şi pentru celelalte persoane îndrituite în prezent să informeze 
cu privire la avantajele medierii (judecător, procuror, consilier juridic, avocat, 
notar), cu scopul sistematizării modalităţii concrete în care aceasta se poate pune în 
slujba părţilor aflate în conflict.  

Pe de altă parte, deşi – oarecum „căznit” – autorul admite că medierea nu 
poate fi singura soluţie, iar uneori nici măcar cea mai bună dintre soluţiile posibile, 
Ewald Filler o prezintă de pe poziţii mai curând partizane, obnubilând unele dintre 
dezavantajele indiscutabile ale acesteia. De altfel, este locul să precizăm că acesta a 
fost chiar unul dintre reproşurile aduse iniţial noilor norme de drept procesual civil, 
care condiţionează admiterea acţiunii de informarea privind avantajele medierii: 
dacă aceasta ar fi fost făcută exclusiv de către mediator, ea ar fi putut reprezenta o 
pledoarie „pro domo”. Iată de ce, modificarea intervenită prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 poate fi socotită binevenită. 

Revenind la lucrare, trebuie arătat că unul dintre miturile spulberate de 
cercetarea întreprinsă de către Ewald Filler este acela că medierea ar constitui o 
soluţie de tip win – win. Dimpotrivă, dacă una dintre părţi pleacă socotind că a 
plătit prea mult, în timp ce  cealaltă pleacă socotind că a primit prea puţin – este de 
presupus că medierea a constituit un succes! 

Într-o lume în care afacerile se internaţionalizează continuu, informarea 
privind specificul medierii eventualelor conflicte între comercianţii de pretutindeni 
din Europa prezintă o utilitate neîncetat reafirmată. Şi într-adevăr, în baza 
depoziţiilor mediatorilor intervievaţi, autorul consideră că reprezintă un imperativ 
promovarea medierii profesioniste. 

Concluzia lucrării, formulată de asemenea pe baza nenumăratelor depoziţii 
ale mediatorilor europeni, este aceea că medierea, ca metodă alternativă de 
soluţionare a conflictelor, a parcurs un drum lung şi a evoluat practic continuu. Ea 
este însă departe de a-şi fi atins potenţialul de dezvoltare. Insuficient cunoscută şi 
aplicată, acest instrument de soluţionare extrajudiciară a disputelor rămâne pusă în 
umbră de răspândita optică „am dreptate, deci nu am nevoie de mediere”. 

Medierea apare aşadar, în viziunea lui Ewald Filler, dar mai ales a 
mediatorilor pe ale căror depoziţii şi-a întemeiat acesta analiza, ca o modalitate 
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predilectă a managerului de mâine de rezolvare a disputelor, prin menţinerea 
părţilor departe de instanţă, în încercarea identificării de soluţii orientate nu spre 
trecutul conflictual, ci spre viitorul de colaborare dintre acestea. Or, mai ales în 
mediul de afaceri o astfel de cale – rapidă, accesibilă şi confidenţială – constituie, 
fără îndoială, o opţiune înţeleaptă.  

 
Raluca Dimitriu* 
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Robert Thompson, Sinclair on Warranties and Indemnities  
on Share and Asset Sales 

(Sinclair despre garanţii şi despăgubiri cu privire la vânzarea de acţiuni şi active) 
ediţia a VIII-a, Sweet&Maxwell, Londra, 2011, p. 552 

A opta ediţie a lucrării Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and 
Asset Sales oferă o privire de ansamblu asupra unor probleme esenţiale apărute în 
practică, cu privire la metodele de securizare ce pot fi utilizate în cazul vânzării de 
acţiuni şi active ale societăţilor, având în vedere mai ales speţele de referinţă din 
dreptul englez. Constituind un ghid practic, aceasta cuprinde cadrul istoric şi modul 
de funcţionare a garanţiilor şi despăgubirilor – cu deosebire în sistemul de common 
law. Având în vedere contextul internaţional al tranzacţiilor ce se perfectează în 
prezent, lucrarea reprezintă un instrument important în înţelegerea etapelor pe care 
un practician trebuie să le parcurgă înaintea semnării unui contract de vânzare de 
acţiuni şi active, inclusiv modele de pregătire a unor etape specifice unui proces de 
due diligence.  

Lucrarea abordează problema securizării tranzacţiilor de vânzare de acţiuni 
sau active într-o manieră pragmatică, punând accentul în special pe practica 
judecătorească. Într-adevăr, odată cu dezvoltarea jurisprudenţei în materie, s-au 
impus noi priorităţi ale cercetării în domeniu, cum ar fi, de pildă, implicaţiile 
fiscale ce apar în cadrul operaţiunilor de vânzare de acţiuni sau active. În ciuda 
unor transformări semnificative ale problematicii garanţiilor şi despăgubirilor în 
contractele de vânzare de acţiuni şi active, constatate atât de specialişti cât şi de 
părţile implicate în astfel de contracte, principalele mecanisme de protecţie a 
echilibrului contractual se menţin însă într-o manieră adaptată realităţilor curente.  

Lucrarea este structurată în treisprezece secţiuni, respectiv: History and 
Function of Warranties and Indemnities (Istoria şi funcţiile garanţiilor şi 
despăgubirilor), Parties (Părţile), Rights and Liabilities (Drepturi şi răspundere), 
General Points Relating to Warranties (Generalităţi privind garanţiile), Taxation 
Warranties (Garanţiile fiscale), Property Warranties (Garanţii privind Proprietatea), 
Typical Long Commercial Warranties on Share Sale (Garanţii comerciale pe 
termen lung tipice vânzării de acţiuni), Warranties and Indemnities on the Sale of a 
Business (Garanţii şi despăgubiri în cazul vânzării unei afaceri), Disclosure Letters 
(Scrisori de informare), Tax Covenant and Tax Limitations (Obligaţii fiscale şi 
limitări fiscale), Limitation and Risk Transfer (Limitări ale riscului şi transferul 
riscului), Completion Accounts (Conturi de închidere) şi Valuation (Evaluarea). 
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Prima secţiune, după cum reiese şi din titlul acesteia, tratează cadrul general 
al garanţiilor şi despăgubirilor. Prima parte a acestei secţiuni se concentrează cu 
precădere asupra problemei garanţiilor şi asupra rolului acestora în cazul 
contractelor de vânzare de acţiuni şi active. Secţiunea continuă cu prezentarea 
originilor instituţiei despăgubirilor, arătând faptul că existenţa garanţiilor s-a 
dovedit în timp neîndestulătoare pentru cumpărător, în practică apărând şi situaţii 
în care cumpărătorul suferea anumite prejudicii ce nu erau acoperite de instituţia 
garanţiilor. Deşi garanţiile şi despăgubirile vizează laturi diferite ale contractelor, 
aceste două instituţii ajung să conveargă în cadrul mecanicii contractuale. Prima 
secţiune se încheie cu o prezentare din punct de vedere istoric a etapelor 
precontractuale şi a rolurilor pe care le au în această fază părţile viitorului contract.    

Secţiunea a doua are în vedere părţile implicate în procesul de vânzare şi 
dreptul fiecăreia dintre acestea de a primi garanţii sau despăgubiri. În prima parte 
se analizează tipurile de vânzători şi în acest sens au fost avuţi în vedere titularii de 
acţiuni (i) persoane fizice, (ii) persoane juridice, (iii) membrii ai organelor de 
conducere ai societăţii, (iv) fiduciari („trustee”). Cea de-a doua parte a analizei are 
în vedere principalele tipuri de cumpărători printre care (a) cei ce subscriu acţiunii 
în cadrul unei oferte publice sau pe o piaţă reglementată, (b) membrii ai organelor 
de conducere ai societăţii, (c) acţionarii existenţi, precum şi mijloacele contractuale 
pe care le are cumpărătorul la îndemână pentru a executa garanţiile. 

Cea de-a treia secţiune are în vedere în special situaţiile negative ce pot 
interveni în legătură cu contractul de vânzare. În acest sens sunt analizate 
încălcarea obligaţiilor de garanţie sau efectuarea unor declaraţii false pentru a 
determina cealaltă parte să încheie contractul. De asemenea, această secţiune 
prezintă şi posibilele remedii de care părţile se pot folosi pentru a menţine 
contractul în fiinţă, în situaţia unor astfel de încălcări. Secţiunea se încheie cu o 
analiză a implicaţiilor fiscale aplicabile plăţilor efectuate în cazul executării 
garanţiilor sau încasării despăgubirilor rezultând din contractul de vânzare de 
acţiuni sau de vânzare a afacerii. 

Secţiunea a patra a lucrării se axează în principal pe problematica 
obligaţiilor celui ce oferă garanţia precum şi pe garanţiile inerente titlului de 
proprietate transferat. În această secţiune este analizată posibilitatea limitării în 
timp a garanţiilor precum şi limitele şi nivelul informaţiilor pe care vânzătorul ar 
trebui sau ar putea să le ofere cu privire la bunul înstrăinat. 

Secţiunile cinci, zece şi doisprezece ale lucrării abordează aspectele fiscale 
ale operaţiunilor de vânzare de acţiuni şi active. În cadrul acestor secţiuni accentul 
este pus pe implicaţiile fiscale pe care le poate impune oferirea de garanţii sau 
despăgubiri, precum şi limitele obligaţiilor fiscale ce revin fiecăreia dintre părţile 
contractante.  

Cea de-a şasea secţiune a lucrării abordează pe larg problema garanţiilor cu 
privire la titlul de proprietate transmis. Rolul garanţiilor – în acest caz particular – 
este prezentat într-o manieră sistematică pornindu-se de la scopul şi tipurile de 
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mecanisme de garantare a proprietăţii, continuându-se cu etapele ce trebuie 
parcurse pentru analiza titlului transmis şi încheind cu situaţii practice cu privire la 
vânzarea de acţiuni şi terenuri. 

Secţiunile şapte şi opt ale lucrării abordează problema garanţiilor comerciale 
pe termen lung, tipice vânzării de acţiuni precum şi problema garanţiilor şi 
despăgubirilor tipice înstrăinărilor de afaceri (sale of business). În opinia autorului, 
mecanismele de garantare care pot fi construite în cadrul unei vânzări de acţiuni 
este practic infinit. Cu toate acestea este important de ales mecanismul cel mai 
potrivit de garantare într-o atare tranzacţie, altminteri existând riscul ca vânzătorul 
să blocheze tranzacţia dacă nu doreşte să îşi asume riscul garantării cu privire la 
anumite părţi ale tranzacţiei, sau consideră ca anumite părţi ale tranzacţiei au fost 
deja garantate prin alte mecanisme contractuale. Recomandarea autorului în acest 
caz este ca garanţiile să fie grupate – pentru fiecare parte a tranzacţie ce se doreşte 
a fi garantată. Spre deosebire de garanţiile specifice vânzării de acţiuni, în cazul 
sale of business cumpărătorul va dori să preia cât mai puţine dintre obligaţiile 
afacerii preluate. Prin urmare, în acest caz, cumpărătorul va fi mai degrabă 
interesat să obţină eventuale despăgubiri de la vânzător în detrimentul garanţiilor.  

De asemenea, lucrarea abordează şi problema riscurilor pe care cumpărătorul 
le preia în mod obligatoriu. 

În secţiunea a noua – în care se pune în discuţie tema scrisorilor de 
informare – se tratează o problemă specifică vânzărilor de acţiuni. Astfel, 
scrisoarea de informare reprezenta în trecut o practică precontractuală prin care 
vânzătorul îl informa pe cumpărător cu privire la activele ce urmează a fi 
achiziţionate. În prezent însă, conţinutul scrisorii de informare a fost inclus în faza 
contractuală, aceasta reprezentând baza pentru reprezentările pe care le da 
vânzătorul. Rolul reprezentărilor în contract este de a identifica acele aspecte de 
fapt şi de drept care au fost avute în vedere de părţi la momentul la care au decis să 
intre în contract. În cazul în care o reprezentare s-ar dovedi neadevărată, partea 
defavorizată de aceasta ar putea invoca viciul erorii pentru a cere anularea 
contractului.  

În cadrul secţiunii a unsprezecea, lucrarea analizează problema limitării 
riscurilor şi a răspunderii. În opinia autorului, cu toate că în cadrul unei vânzării în 
mod ideal nu ar trebui să existe niciun fel de limitare a răspunderii vânzătorului, 
acest lucru este imposibil în practică. Pentru a realiza un echilibru între beneficiile 
obţinute de părţi şi răspunderea acestora, autorul propune un model de clauză de 
limitare a răspunderii. 

Nu în ultimul rând, pentru a se putea stabili un mecanism contractual de 
garantare şi despăgubire, se subliniază necesitatea unei evaluări a acţiunilor şi 
activelor ce urmează a face obiectul vânzării. În acest sens, ultima secţiune a lucrării 
prezentate cuprinde o serie de metode şi tehnici prin intermediul cărora activele sau 
acţiunile vândute pot fi evaluate. Prin urmare, în această secţiune, autorul are trei 
propuneri de evaluare şi anume: (i) metoda activelor nete, (ii) metoda multiplului 
încasărilor istorice şi (iii) metoda fluxurilor de numerar actualizate.  
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În concluzie, lucrarea mai sus prezentată, reprezintă un instrument esenţial în 
activitatea oricărui profesionist confruntat cu problema vânzării de acţiuni şi active. 
Mai mult, având în vedere că analiza prezentată mai sus porneşte de la o clauză 
contractuală predefinită, propusă de autor, aceasta poate uşura şi reduce în mod 
semnificativ timpul alocat redactării unui contract de vânzare de acţiuni şi/sau 
active. În sfârşit, trebuie semnalat că lucrarea Sinclair despre garanţii şi 
despăgubiri cu privire la vânzarea de acţiuni şi active prezintă în anexele sale şi 
alte exemple sau precedente utile în cadrul procedurilor precontractuale sau post 
contractuale.  
  

 George Chiocaru ∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                           
∗ Doctorand, Academia de Studii Economice, Bucureşti.; e-mail: juridic_institut@yahoo.com. 



Cronici 

CEA DE-A XVI-A EDIŢIE A ZILELOR JURIDICE FRANCO-ROMÂNE 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei  Rădulescu” al Academiei Române  

şi Societatea de Legislaţie Comparată (SLC) din Paris  
(Bucureşti, 31 mai – 1 iunie 2013) 

Aula Academiei Române a găzduit, între 31 mai şi 1 iunie 2013 o nouă ediţie, cea de-a XVI-a, 
a Zilelor juridice franco-române organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) şi Societatea de Legislaţie Comparată (SLC) din Paris. Au 
luat parte, pe lângă participanţii direcţi francezi şi români la lucrări, reprezentanţi ai Ministerului 
Justiţiei, Uniunii Juriştilor din România, Consiliului Legislativ, judecători ai Curţii Constituţionale a 
României, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, membrii ai Ambasadei Franţei la Bucureşti, cadre 
didactice şi studenţi ai facultăţilor de drept din capitală şi din ţară. 

Iniţiate în 1967, un an înainte de vizita istorică în România, din mai 1968, a Preşedintelui 
francez, Ch. De Gaulle Întâlnirile ... devenite din 1980 Zilele juridice ... reprezintă cea mai 
îndelungată şi persistentă formă de colaborare între juriştii din cele două ţări. De-a lungul celor 46 de 
ani de desfăşurare (cu o întrerupere forţată între 1983 şi 1992) ele au reuşit să promoveze un dialog 
fructuos între reprezentanţii tuturor sectoarelor juridice relevante – universitar, de cercetare ştiinţifică, 
judiciar administrativ etc. – iar prin contribuţiile importante ale personalităţilor participante au oferit 
numeroase propuneri şi soluţii pentru reglementarea juridică şi practica socială. 

După alocuţiunile de deschidere rostite de prof. univ. dr. Mircea Duţu, directorul ICJ şi  
dr. Timothée Paris, Secretar general al SLC, au luat cuvântul acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al 
Academiei Române şi dr. Vlad Constantinesco profesor emerit la Facultatea de Drept din Strasbourg, 
decan al Facultăţii de Drept Comparat din aceeaşi localitate. 

În intervenţia sa distinsul istoric român a evocat multiplele faţete ale relaţiilor culturale 
tradiţionale româno-franceze în epoca modernă, rolul influenţei franceze asupra creării instituţiilor şi 
legiuirilor statului român unitar, evoluţia raporturilor bilaterale din această perspectivă,  ilustrând 
astfel fundalul general de desfăşurare a îndelungatelor raporturi bilaterale în domeniul dreptului, care 
cunosc o importantă continuare prin Zilele juridice. La rândul său, prof. Vlad Constantinesco a 
abordat o temă de mare actualitate: cea a patrimoniului constituţional european în curs de formare, cu 
afirmaţii tot mai viguroase şi evidente deopotrivă în planul reglementărilor constituţionale şi 
practicilor politico-juridice ale statelor continentului nostru, în conexiune directă cu dezvoltarea 
construcţiei unional-europene. 

Aşa cum arăta prof. Mircea Duţu, în cuvântul său introductiv, tema adoptată pentru actuala 
întâlnire, Patrimoniul, ilustrează această deschidere spre universalitate în continuarea tradiţiilor 
comune. Conceptul juridic de patrimoniu este binecunoscut privatiştilor, care îl consideră unul dintre 
fundamentele dreptului bunurilor. Urmaş al patrimonium-ului din dreptul roman, noţiunea de 
patrimoniu – rămasă pentru mult timp în afara dreptului datorită lipsei sale de precizie – a fost 
conceptualizată în Germania şi Franţa la finele secolului XIX şi s-a impus, apoi, ca un concept juridic 
fundamental al dreptului privat. A pătruns, treptat, cu particularităţi şi cu o semnificaţie mai mult sau 
mai puţin figurativă şi în alte ramuri ale dreptului. În acest mod a luat naştere conceptul de patrimoniu 
comun şi a evoluat până la cel de patrimoniu comun al umanităţii, patrimoniul natural şi cultural, 
care se manifestă, astăzi, ca vectori ai mondializării.  
Păstrându-se într-o anumită măsură abordarea care porneşte de la diviziunea fundamentală în drept 
privat şi drept public, comunicările prezentate au urmărit tenta comparatistă, marcând deopotrivă 
noţiuni şi concepte, dar şi reglementări concrete în evoluţie şi adaptare, sub spectrul jurisprudenţei şi 
cel al analizei teoretice. 
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În cadrul tematicii aferente fundamentelor şi mizelor noţiunii de patrimoniu au prezentat 
comunicări: prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din 
Bucureşti (Patrimoniul persoanei între certitudinea unităţii şi evidenţa divizibilităţii), Marie-Aimée 
Latournerie, preşedinte de secţie onorific al Consiliului de Stat al Franţei (Abordare istorică şi 
comparatistă a noţiunilor de patrimoniu şi inalienabilitate), Thomas Perroud, conf. univ. la 
Universitatea Paris-Est Créteil (Fundamentele domenialităţii publice în SUA: noţiunea de public 
trust), Mircea Dan Bob, conf. univ. dr. la Facultatea de drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca (Bunurile extrapatrimoniale la dimensiuni patrimoniale), Marion Cottet, conf. univ. la 
Universitatea din Main (Patrimonializarea drepturilor în regimurile matrimoniale) şi Judit Rochfeld, 
prof. univ. la Universitatea Paris II Assas (Patrimoniu şi demnitate). 

Secţiunea consacrată problematicii Patrimoniul: un bun comun? a cuprins, mai întâi, subiectul 
patrimoniului instituţiilor publice, prin două comunicări: Patrimoniul statului versus patrimoniul unităţilor 
administrativ-teritoriale (prof. dr. Dana Tofan, cercetător ştiinţific principal gr. I al ICJ) şi, respectiv, 
Valorizarea patrimoniului istoric al instituţiilor culturale în Franţa şi Marea Britanie (prof. Aurelien 
Antoine, Universitatea din Saint-Etienne). Temei patrimoniului umanităţii i s-au circumscris două 
intervenţii: Domeniul public în Franţa: patrimoniu ori res communis? (Timothée Paris, magistrat 
administrativ, profesor asociat la Universitatea Paris-Est Créteil) şi Patrimoniul de mediu. Inovaţie şi 
progres juridic (asist. univ. dr. Andrei Duţu, Universitatea Ecologică din Bucureşti). 

Masa rotundă cu tema Dreptul la respectarea bunurilor sale: ca definiţie a patrimoniului în 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, moderată de prof. dr. Smaranda Angheni, 
rectorul Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, a cuprins comunicarea De la Brumărescu la 
Atanasiu – proprietăţile confiscate de România comunistă, între două hotărâri de principiu ale Curţii 
de la Strasbourg realizată de Corneliu-Liviu Popescu, profesor la Facultatea de Drept a Universităţii 
din Bucureşti şi intervenţii privind semnificaţiile subiectului din partea dr. Catrinel Brumar, Agentul 
guvernamental al României pentru CEDO, prof. Marilena Uliescu (Universitatea Ecologică din 
Bucureşti, cercetător onorific al ICJ), Conf. dr. Mircea-Dan Bob, prof. dr. Lucian Stângu. 

Dezbaterile şi discuţiile purtate cu această ocazie au relevat continuitatea dialogului şi 
practicii împrumuturilor reciproce dintre cele două culturi juridice, inclusiv în contextul adoptării în 
România şi intrării în vigoare a noului Cod civil (2011), perenitatea legăturilor strânse, în dinamica 
lor, la nivel doctrinar şi importanţa schimbului de experienţe în domeniu. Pentru viitor s-a arăta 
necesitatea diversificării formelor de colaborare bilaterală prin realizarea unor cercetări ştiinţifice 
partajate, colaborarea directă între cercetători, publicarea de articole în revistele de specialitate din 
cele două ţări, publicarea într-un volum comun a comunicărilor prezentate în cadrul acestei sesiuni.  

S-a remarcat, de asemenea, „tinereţea delegaţiilor” participanţilor celor două ţări, ceea ce 
reprezintă o garanţie a ducerii mai departe a tradiţiei Zilelor juridice franco-române. Şi aceasta cu atât 
mai mult cu cât, în epoca mondializării, dialogul culturilor rămâne esenţial. 

Într-adevăr, ştiinţele juridice sunt adesea prezentate, în mod reducţionist şi inadecvat, ca un 
ansamblu de reguli tehnice, iar obiectul şi rezultatul cercetării ştiinţifice în domeniu apar în special ca o 
descriere ordonată a dreptului în vigoare. Cercetătorul este, cel mai adesea, identificat şi prezentat ca un 
tehnician, dotat cu cunoaşterea precisă a regulilor şi a reglementărilor aferente unei sau unor ramuri ale 
dreptului, fără a acorda atenţie mizelor aferente poziţiei dreptului în cadrul celorlalte ştiinţe sociale. 
Determinările sale economice, politice şi sociale sunt aproape ignorate în totalitate. Tehnică, ştiinţă, sau arta 
interpretării? Nu în ultimul rând, rămâne un aspect care devine prioritar în contextul integrării europene şi al 
afirmării mondializării, respectiv cel al dreptului ca fapt cultural, şi cultura juridică ca parte integrantă a 
culturii şi a identităţii naţionale. Într-adevăr, ca ansamblu de practici şi determinări sociale, religioase, 
istorice şi lingvistice care contribuie la apariţia unui sistem de drept, cultura juridică rămâne liantul între 
tradiţie şi contemporaneitate, baza permanentă a dialogului între naţiuni în acest domeniu şi afirmarea 
caracterului excepţional al specificităţii juridice de unitate în diversitate. 

Poate că dincolo de aprecierile şi consideraţiile asupra temei dezbătute concluzia cea mai 
importantă a reuniunii din aula Academiei Române rămâne tocmai aceea că dialogul între cele două 
culturi europene majore constituie miza definitorie a Zilelor juridice franco-române.  

Andrei Duţu-Buzura∗ 
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