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Studii 

150 de ani de la Constituția României din 1866 

NAȘTEREA ȘI AFIRMAREA  
CONSTITUȚIONALISMULUI ROMÂNESC MODERN 

Mircea DUȚU∗ 

Abstract: June 29th 2016 marks the 150th anniversary since the adoption of the first Constitution 
of Romania – June 29th 1866, entering into force on July 1st. – the “birth certificate” of Romanian 
constitutionalism, of an European-liberal type, integral to the formation process of the modern 
Romanian State. Inspired from the Constitution of Belgium of 1831, but marked by significant 
adaptations to the actual situation of the country, the fundamental law has answered, on the one hand, to 
the internal necessities of modernizing the Romanian society, and on the other hand, to the requirements 
of European integration and Romania’s affirmation as a geo-strategic balance factor, at the mouth of 
the Danube. The principles of organizing the state thus established, the civil rights and liberties hereby 
consecrated and guaranteed, have favored the democratic development of the country and the 
enforcement of a modern legislation, starting with the major codes – civil, civil procedure, criminal, and 
criminal procedure – developed and adopted in the second half of the XIXth century. 

Thus affirmed, the democratic constitutional traditions have influenced the constitutional 
development of Romania, also regarding the constitution of December 8th 1991, contributing to the 
crystallization of a constitutional identity, and standing out today in the context of the country’s EU 
integration and the manifestation of globalization.   

Key words: 1866 Constitution, constitutionalism, constitutional traditions, modern State, 
constitutional monarchy, constitutional identity. 

Într-una dintre lucrările fondatoare ale domeniului, Istoria Dreptului 
Românesc din vremurile cele mai vechi și până astăzi, publicată în 1908, 
profesorul de drept roman la Facultatea Juridică a Universității din București, 
Ștefan G. Longinescu (1865–1931), membru corespondent al Academiei Române 
(1910), făcea o comparație surprinzătoare deopotrivă prin asocierile și adevărurile 
pe care le exprima precum și pentru semnificațiile pe care le prezenta: cea dintre 
Ideea Dreptului Străin (ca soluție pentru nașterea dreptului nostru scris și, de ce nu, 
și acelui modern) și Ideea Principelui Străin (ca primă formulă de organizare a 
formei de guvernământ a statului român modern). 

                                                            
∗ Prof. univ. dr., Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad, Andrei Rădulescu”  

al Academiei Române; e_mail: juridic_institut@yahoo.com. 
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„Atât nașterea cât şi înfăptuirea acestor două idei – afirma istoricul dreptului – 
se aseamănă aşa de mult, încât par o minune a aceleași puteri mai presus de fire, 
care îndelung răbdătoare, nu obosește a ne ocroti fără preget, de când am fost 
așezați prin locurile acestea.”1 Care drept străin şi care dinastie străină erau potriviți 
pentru un popor mândru de obârșia sa de viaţă împărătească romană, se întreabă 
apoi profesorul Longinescu, iar răspunsul oferit este pe măsură: Dreptul cuprins în 
aşa-numitele pe atunci Basilicale, colecție de legiuiri grecești bizantine pe care, 
potrivit relatărilor lui Dimitrie Cantemir, Domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun, 
(1400–1432) ar fi primit-o odată cu „stema regilor de la împăratul constantinopolitan” 
şi, respectiv, un Principe din Hohenzollern: Dreptul era împărătesc, Alesul era 
odrasla princiară: Dreptul cârmuise două mari împărății (cea de la Roma şi cea de 
la Bizanţ), Alesul se înrudea cu două din cele mai puternice şi mai strălucite familii 
domnitoare; Dreptul era de obârșie romană, ca şi poporul pe care era menit să-l 
cârmuiască; Alesul de asemenea era de origine romană: tradiția în familia 
Hohenzollern era că ea se trage din cetățeanul roman Colona. Dincolo de aceste 
asemănări încărcate de simbol, deosebit de importante rămân rațiunile şi împrejurările 
care au condus la asemenea soluții: Ideea Dreptului Străin şi, respectiv, Ideea 
Principelui Străin. Punctul comun al celor două opțiuni de dezvoltare a societății 
româneşti îl reprezintă nevoia de a se pune capăt neînțelegerilor şi a se depăși neputința 
internă de a rezolva o problemă fundamentală printr-o soluție de preluare a unui model 
deja acreditat. În primul caz, era vorba de faptul că starea juridică a Moldovei la 1400 
se caracteriza prin insuficiența obiceiului, ca izvor de drept, de a guverna toate 
aspectele practice, ceea ce făcea ca judecătorii, neputându-se călăuzi după reguli 
obștești nestrămutate, pronunţau hotărâri diferite, chiar contradictorii, zdruncinând 
astfel încrederea în Dreptate. 

Pentru a pune capăt nedreptăților şi a se întări încrederea în  Drept s-a optat 
atunci pentru soluția împrumutului Dreptului bizantin, pe calea Basilicalelor, care 
nu ne era nici el cu totul străin, ci, dimpotrivă, având aceeași sorginte romană 
precum „Legea țării”, dar pe altă filieră! Tot aşa, la 1866: spre a depăși disputele 
interne pentru domnie şi a lega țara definitiv de soarta şiviitorul Europei, s-a optat 
pentru soluția aducerii pe tronul României a unui prinţ străin din marile familii 
domnitoare ale Europei. Dar şi în această privință se pare că romanitatea noastră 
intrinsecă, atât de evidentă prin Limbă şi în Drept a reușit să-şi pună amprenta, într-
o oarecare măsură şi formă şi în privinţa Casei monarhice care avea să domnească 
la București peste 79 de ani. O atare opțiune a însemnat implicit și una pentru 
monarhia constituțională de tip european-occidental ca formă de guvernământ a 
statului român modern, cu o misiune specială, definitorie: cea de a continua și 
desăvârși procesul de modernizare, europenizare și unificare a națiunii române. 
Totodată, și în privința dreptului modern istoria pare a se fi repetat. Pentru a 
răspunde nevoilor de integrare europeană, unitate  statală și modernizare socială a 
                                                            

1 G. Longinescu, Istoria Dreptului Românesc din vremurile cele mai vechi şi până astăzi, 
Atelierele Grafice Socec et comp., Societate anonimă, Bucureşti, 1908, p. 13–14. 
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fost necesară, și de această dată preluarea modelului dreptului străin, în special în 
privința marilor coduri legislative și a Constituției din 29 iunie 1866. O atare 
situație, inclusiv în privința legii fundamentale a atras dezbateri aprinse de-a lungul 
timpului, care necesită astăzi, din perspectiva unui veac și jumătate de apreciere 
corespunzătoare, concluzii ferme, cât mai aproape de judecata istorică. 

În intervenția sa Istoricul Constituției Româneşti care deschidea seria celor 
23 de prelegeri publice organizate de Institutul Social Român (în 1922–1923) 
reunite și publicate în volumul „Noua Constituție a României” (1923)2 prin primul 
punct al cuprinsului rezumativ – „La noi a existat o dezvoltare constituțională 
ignorată de Constituția de la 1866” – și considerațiile aferente acestuia, marele 
istoric Nicolae Iorga impunea definitiv o anatemă nedreaptă, aruncată încă de la 
începuturi și care mai persistă și astăzi asupra primei noastre legi fundamentale. I  
s-a imputat astfel că a „fost izvorâtă dintr-o simplă operă de traducere a unei 
Constituții apusene; ea n-are absolut nici un fel de legătură cu trecutul nostru 
propriu și nu reprezintă nicio elaborațiune particulară nouă … o haină împrumutată 
străinătății, fără a se fi luat măsura corpului nostru, am primit-o așa cum ni s-a 
trimis, făcută altfel de un excelent croitor, dar deprins să fabrice haine pentru alte 
corpuri, și am trăit cu corpul nostru deoparte și cu haina străină fâlfâind deasupra 
lui, fără nici un efect aproape asupra vieții noastre politice decât acela de a 
introduce o ipocrizie mai mult”3. Pe lângă atari severe caracterizări, savantul istoric 
găsea printre cauzele acestei situații și elaborarea proiectului primei noastre 
constituții „fără participarea factorului politic care era Kogălniceanu, singurul în 
legătură cu dezvoltarea noastră constituțională din trecut”4.  

                                                            
2 Noua Constituție a României, 23 de prelegeri publice organizate de Institutul Social Român. 

Cu o anexă cuprinzând noile constituții europene, Tiparul Cultura Națională, București, 1923 – Așa 
cu rezultă din Cuvântul de deschidere din 18 decembrie 1922 al Prof. D. Gusti, Președintele ISR, și 
publicat în volum, ciclul prelegerilor susținute de personalități ale timpului – precum: N. Iorga, Vintilă 
I. Brătianu, C. Dissescu, M. Djuvara, V. Madgearu, A. Rădulescu, I. Ionescu-Dolj, A. Teodorescu,  
M. Manoilescu … - urmărea să abordeze, să clarifice probleme majore ale „Constituției viitoare a 
României întregite”, care avea să fie adoptată în martie 1923. În același context, Dim. Gusti punând 
accentul pe dinamismul fenomenului constituțional – „concepția naturii statului, criteriul unei 
Constituții nu poate fi unul absolut, viabil pentru toate timpurile și locurile, ci unul relativ… în timp și 
spațiu” –, ajungea la o concluzie mai nuanțată: „O constituție nu poate fi deci împrumutată și nici nu 
poate fi opera unui legislator inspirat, căci ea nu are a crea și inventa nimic, ci numai de a formula 
politicește și juridicește, în mod solemn, psihologia socială, starea economică, dezideratele dreptății 
sociale și aspirațiile etice ale națiunii.”, D. Gusti, Cuvânt de deschidere, lucr. cit., p. 2. Deși se declara 
adeptul tezei că la momentul istoric respectiv, constituția se aplică unui Stat și că „Statul modern, este 
național sau nu este”, Vintilă. I. Brătianu, oferea o altă perspectivă: „fără a nega Constituției de la 
1866 vreo eficacitate, căci sub regimul ei am putut trece de la România Mică la cea Mare, cred că este 
nevoie să reamintim în scurt evoluția în viața statului modern, pentru a lămuri principiile 
indispensabile propășirii lor.”, Vintilă I. Brătianu, Nevoile statului modern și Constituţia României 
Mari, în vol. cit., p. 26. 

3 N. Iorga, Istoria Constituției Românești, în vol. cit., p. 5. 
4 Se evocau astfel împrejurimile că, la 1866, M. Kogălniceanu, socotit ca autorul loviturii de 

stat din mai 1864, a fost înlăturat din Constituantă și, chiar dacă ar fi fost acolo, influența lui nu ar fi 
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Nici judecata juriștilor nu era mai blândă. Cu toate acestea, ea a fost 
exprimată în termeni mai echilibraţi, demonstrând efortul de a înțelege contextul 
concret și a specificul realizării unui atare act: „Redactată în grabă înspre a putea 
face față evenimentelor neașteptate ce surveniseră …. Constituția de la 1866 
înfățișează, cu mici și neînsemnate modificări, nu numai toate principiile 
Constituției belgiene, dar, de cel mai multe ori, chiar redactarea lor.”5În ciuda unor 
rezerve, precizări și nuanțări, o asemenea teză a fost reiterată, cu precădere în 
virtutea inerției, în orice caz în afara unor reevaluări corespunzătoare, resimţindu-se 
astfel nevoia unor analize mai complexe din perspectivă juridică şi care să țină 
seama de dezvoltările constituționalismului modern și contemporan. De la bun 
început, considerăm că două adevăruri fundamentale trebuie acceptate și înțelese 
astăzi în deplina lor semnificație. Primul, că modelul constituțional care se 
impunea adoptat și dezvoltat, cel liberal-democratic, era unul valabil la nivelul 
întregului occident și pentru aceea perioadă, așadar principiile și mecanismele 
aferente fiind însușite și exprimate cu mici modificări de către toate statele vest-
europene. Cel de-al doilea, în ceea ce privește tradiția istorică, în mod evident 
acesta nu era compatibil cu un asemenea tip de dezvoltare; despoția orientală cu 
organizarea sa era diametrul opusă literei și spiritului constituționalismului, nu 
putea fi reformată și deci nici preluată, ci numai abandonată. La 150 de ani de la 
adoptarea și intrarea sa în vigoare, după ce a reprezentat fundamentul juridic al 
instaurării și dezvoltării democrației reprezentative românești și a stabilit bazele 
statului român modern, considerăm că Constituția din 29 iunie 1866 are dreptul la 
reconsiderări impuse de regândirea semnificațiilor sale după un secol și jumătate de 
evoluții în planul experienței istorice și dezvoltării la nivelul științelor juridice. 

 
1. Constituția din 29 iunie 1866 – moment culminant al unui deceniu de 

evoluții politico-instituționale. Marele program de transformare modernă și 
integrare europeană a celor două țări românești Moldova și Muntenia, inițiat în 
urma Tratatului de la Paris din 1856, asumat  intern prin consultarea Divanurilor 
ad-hoc din 1857 și exprimat juridic prin Convenția de la Paris din 1858 a avut patru 
„puncte”, principii fundamentale, îndeplinite treptat: unirea (înfăptuită prin dubla 
alegere ca domn a lui Al.I. Cuza la 24 ianuarie 1859, și desăvârșită instituțional la 
24 ianuarie 1862), autonomia internă (obținută în mai 1864), principele străin (act 
realizat la 10 mai 1866) și instituirea regimului constituțional, obiectiv realizat prin 
adoptarea legii fundamentale din 29 iunie 1866). 

La 11 februarie 1866, când are loc abdicarea forțată a Domnitorului Cuza, 
fuseseră îndeplinite primele două. Cel al „suveranității interne” a fost consacrat 
prin Actul adițional din 16/28 iunie 1864, care stipula că „Principatele Unite pot în 
                                                           
fost suficientă spre a face „să se țină seama de acel factor istoric care ar fi reprezentat aportul nostru 
național în opera ce trebuia să se înfăptuiască”, N. Iorga, idem. 

5 P. Negulescu, G. Alexianu, Tratat de drept public, tomul I, Editura Casa Școalelor, 
București, 1942, p. 222. 
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viitor a modifica și schimba legile care privesc administrațiunea lor dinăuntru cu 
consensul legal al tuturor puterilor stabilite și fără nicio intervențiune”. Pe baza 
unei asemenea dezlegări internaționale și în virtutea unei veritabile „suveranități 
interioare”, câștigate de Al. I. Cuza și în baza așezământului constituțional din mai 
același an, cu concursul Consiliului de Stat, în perioada următoare avea să se 
continue și să se desăvârșească un program de constituire a dreptului român 
modern, printr-o mare operă de codificare (din care au rezultat codurile: civil, de 
procedură civilă, penal, de procedură penală), crearea instituțiilor judiciare: Înalta 
Curte de Casație și Justiție din 1862, adoptarea de noi legi privind organizarea 
judecătorească și a profesiei de avocat (1864) etc. Așa se face că, încă din primele 
ore ale dimineții de 11 februarie 1866, Locotenența Domnească s-a angajat prin 
Proclamația către țară să continue programul și să se treacă rapid la îndeplinirea 
ultimelor două obiective fundamentale ale sale. 

Pentru realizarea punctului 3 s-au declanșat ample eforturi diplomatice astfel 
că, în cele din urmă, la 10 mai 1866 este proclamat și depune jurământul ca Domn, 
Carol din familia Hohenzollern-Sigmaringen, stabilindu-se astfel instituția 
prințului străin, dintr-una dintre casele domnitoare ale Europei, premisă majoră a 
independenței și element constitutiv principal al regimului constituțional. 
Concomitent, din a doua jumătate a lunii februarie 1866 s-au accelerat preocupările 
de elaborare a unui nou proiect de constituție, sperându-se chiar să fie adoptat 
rapid, astfel încât noul monarh să depună legământ pe acest prim pact fundamental 
cu adevărat românesc. În cele din urmă, elaborat de Consiliul de Stat la cererea 
guvernului, proiectul cuprinzând 114 articole, distribuite în opt titluri a fost înaintat 
Adunării Elective prin mesajul Guvernului din 1 mai 1866; cu modificările aduse 
în secțiuni și cu raportul comitetului de delegați ai secțiunilor6, documentul (care 
ajunsese astfel la 130 de articole) a fost trimis studiului unei comisii speciale (cea 
care lucrase chiar în timpul Comisiei Centrale, la alcătuirea unui anteproiect!), care 
îi dă formă finală, supusă aprobării Domnului7 și apoi a fost pus în discuția 
parlamentarilor la 16 iunie, la 29 iunie Constituția era votată, la 30 iunie 
Domnitorul Carol I a depus jurământul pe aceasta, iar la 1 iulie 1866 textul său era 
publicat în „Monitorul Oficial” al României. De remarcat faptul că legea 
fundamentală a fost votată numai de Adunarea Electivă, nu și de Corpul 
Ponderator, cameră prevăzută de Statutul lui Cuza care nu a fost convocat, din 
teama ca, prin modul de desemnare membrii săi fiind mai „conservatori”, să nu se 
manifeste ca ostili noului regim. 

Nu putem încheia scurta incursiune istorică în elaborarea actului 
constituțional fără a arăta că adoptarea sa reprezintă punctul culminant al unor 
evoluții politico-instituționale de modernizare și europenizare a Principatelor 
                                                            

6 La 16 iunie 1866, raportul desemnat, Aristide Pascal citește raportul care însoțește proiectul de 
constituție. 

7 Două modificări importante dar semnificative au fost aduse prin intervenția Domnitorului Carol, 
respectiv adoptarea sistemului bicameral și dreptului de veto absolut și necondiționat al Domnitorului. 
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Române, exprimate în acte majore, începând cu unirea acestora. Prin tratatul din 
1856 și Convenția din 1858, amândouă de la Paris, statutul celor două țări 
româneşti, precum și regimul fluviului Dunărea deveneau componente ale 
„dreptului public european” și în virtutea și aplicarea cărora aveau să se adopte o 
serie de acte de „suveranitate politică internă”, ultimul dintre ele fiind Constituția 
din 1866, un adevărat preludiu juridic al deplinei independențe ce avea să fie 
consacrată juridic 11 ani mai târziu, la 9 mai 1877. Să ne amintim și că în virtutea 
sa, guvernul român avea să respingă cu fermitate art. 7 din Carta constituțională a 
Imperiului otoman din 1876, care considera Principatele o „provincie privilegiată”, 
invocând tocmai așezământul său constituțional-statal cvasisuveran. 

 
2. Instituția monarhiei constituționale – parte inseparabilă a procesului de 

creare a statului român unitar modern.Stabilirea bazelor constituționale ale 
statului român modern afost rezultatul unui proces complex, marcat de conjunctura 
internațională, care a reprezentatocazia, generat de evoluția intrinsecă a poporului 
român, ca lucrare asupra lui însuși pe caleamarilor reforme ale perioadei 1859–
1866, ce a făcut trecerea bruscă de la tradițiile aproape medievale, ale unui regim 
patriarhal la viaţa complexă a uneițări cârmuite şi gospodărite după modelul 
marilor națiuni din Europa occidentală (Gh. I. Brătianu). În acest cadru, 
restructurarea instituției domniei, a formei de guvernare în general şi în termeni 
moderni, în acord cu conceptele şi practicile moderne, de tip occidental, sensul 
transformării sale într-un factor de stabilitate, unitate și continuitate în ţară şi de 
afirmare a independentei şi de prestigiu în plan internațional a jucat un rol deosebit 
de important. Datorită priceperii şi acțiunii consecvente a minților politice luminate 
ale nației timpului, acest obiectiv s-a înfăptuit printr-o reușită valorificare a 
tradiției, exprimare a cerințelor momentului istoric și imperativul integrării 
europene a noului stat românesc. Opțiunea pentru un prinţ străin ereditar din marile 
familii domnitoare ale Europei apusene a reprezentat pivotul decisiv şi definitoriu 
al unui atare demers. 

Premisele sale istorice urcă la 1829, când Tratatul de la Adrianopol a admis 
principiul domniei pe viaţă, preluat de Regulamentele organice (1831, 1832), care 
1-au însoțit cu o serie de măsuri ce făceau din această instituție elementul central al 
statului. În practică însă, peste numai un deceniu, domnitorul muntean Al. D. Ghica 
era înlăturat abuziv de pe tron de puterile suzerane şi protectoare, încălcându-se 
astfel statutul legal al domniei pe viaţă, pentru ca, abuziv prin Convenţia de la 
Balta-Liman (1849) să se revin la regimul unic al domniilor din ambele principate 
de 7 ani. Programele Revoluției de la 1848 aduseseră în atenție ideea republicană, 
dar evenimente internaționale, precum războiul Crimeei (1853–1854) şi transformarea 
gurilor Dunării într-o problemă şi preocupare europeană (1856), au reformulat 
priorităţile dezvoltării neamului românesc, cea absolută devenind acum unirea 
celor două principate româneşti ale Moldovei şi Munteniei aflate încă sub 
suzeranitate turcească. Pentru împlinirea sa, o domnie modernizată de tip european, 
pe baze constituționale se transforma într-un factor fundamental de promovare a 
acestui deziderat. 
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Pledau în acest sens numeroase argumente. Mai întâi o atare opțiune se 
înscria în tradiția domniilor noastre, monarhii de drept și de fapt, cu un rol limitat 
de suzeranitatea imperială turcească în exterior, dar aproape absolută în interior, şi 
care presupunea eforturi corespunzătoare de adaptare la noile cerințe şi priorități 
ale istoriei. Totodată, spiritul şi practicile timpului arătau că, exceptând Elveția, 
toate celelalte state importante ale Europei aveau ca formă de guvernământ 
monarhia constituțională, ereditară. Venea apoi exemplul altor popoare în procesde 
constituire a statelor naționale (Belgia, Grecia) care apelaseră la formula monarhiei, cu 
regestrăin şi care, în scurt timp, își confirmase valabilitatea ca proiect de 
modernizare statală prin îndeplinirea obiectivelor scontate. 

Nu în ultimul rând, o atare soluție, apelul la un principe străin era de natură 
să prevină, în plan intern, mărul discordiei care putea să se nască din prea mulți 
pretendenți la scaunul domniei şi să genereze în acest mod lupte şi instabilitate 
politice, extrem de dăunătoare pentru mult dorita unitate şi modernitate națională.  

Dintr-o asemenea perspectivă a percepției politico-istorice ideea şi proiectul unei 
instituții monarhice constituționale, ocupată de un prinţ străin, aparținător al unei case 
regale europene, în chip ereditar, a rezultat o dorință şi o propunere a 
„partidei”naționale, a societății româneşti a timpului în ansamblul său. Ea a fost 
promovată în mod consecvent de români, acceptată treptat de puterile garantate şi avea 
să se impună definitiv prin actul de la 10 mai 1866. Este deosebit de elocvent în acest 
sens faptul că o atare propunere apare în hotărârile Divanelor ad-hoc din cele două 
principate, în 1857, ca un corolar al unirii şi condiție sine qua non a consolidării interne 
şi internaționale a statului sub formularea „Prinţ străin cu moștenirea tronului, ales 
dintr-o dinastie domnitoare a Europei şi ai cărei moștenitori să fie crescuți în religia 
țării.” Din redactarea textului, primul monarh apare, prin forța lucrurilor, de altă religie 
decât cea ortodoxă, ceea ce presupune excluderea casei regale rusești şi prezumția unui 
reprezentant catolic sau protestant, adică al unei monarhii vest-europene, ceea ce este 
încă un semn în plus al semnificațiilor de integrare europeană a regimului 
constituțional românesc instaurat la 1866. 

 
3. Critici aduse Constituției din 1866. Prima critică oficială și consistentă a 

Constituției din 29 iunie 1866 a venit chiar din partea Domnitorului Carol I într-o 
scrisoare publicată în „Allgemeine Ausgusburger Zeitung” la 27 ianuarie 1870, în 
care afirma:„Acești oameni care şi-au făcut educația lor politică şi socială mai mult 
în străinătate, uitând cu desăvârșire împrejurările patriei lor, nu caută altceva decât 
a aplica aici ideile de care s-au adăpat acolo, îmbrăcându-le în niște forme utopice 
fără a cerceta dacă se potrivesc sau nu. Astfel nefericita țară, care a fost totdeauna 
îngenunchiată sub jugul cel mai aspru, a trecut deodată şi fără mijloace de la un 
regim despotic la cea mai liberală constituție. După experiența făcută, cred că 
aceasta este o nenorocire cu atât mai mare cu cât românii nu se pot lăuda cu 
virtuțile cetățenești ce se cer pentru o formă de stat cvasirepublicană.” 
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Dincolo de o serie de nemulțumiri cu titlu personal, documentul confirmă o 
primă critică majoră adusă așezământului constituțional și generației de la 1866, 
cea a trecerii bruşte de la o cârmuire autoritară, la un regim liberal lipsit de tradiţie. 
Prima replică la o atare acuzație poate porni tocmai de la constatarea că autorii 
pactului fundamental au avut o reprezentare diametral opusă în această privință. 
Astfel, în Raportul lui A. Pascal, care a însoțit proiectul prezentat Adunării Elective 
la 16 iunie 1866, se arăta: „Comitetul, împreună cu Adunarea şi Guvernul, au fost 
pătrunse de spiritul naţional român ce este cu totul liberal şi egalitar. Studiind 
cineva bine istoria acestui popor, victimă a atâtor loviri, se  va convinge lesne că 
singurul lucru care nu poate prinde rădăcină într’însul, este despotismul; se va 
vedea că cauza nenorocirilor sale a fost silințele ce totdeauna a trebuit să-și de-a 
luptele perpetue ce totdeauna a trebuit să susțină pentru a răsturna orice obstacol la 
dobândirea libertăților sale publice. Plecând dintr-acest punct, proiectul de 
Constituție ce ni se prezintă este o constituție liberală și egalitară…”. De altfel, aşa 
cum remarca I.C. Filitti, legea fundamentală de acum 150 de ani nu putea fi mai 
puțin liberală decât a fost,„pentru că nu se putea merge împotriva unui curent vechi 
atunci de aproape o jumătate de veac”8. La anteproiectele anterioare nu s-au 
adăugat aspecte suplimentare în acest sens, în afara dreptului pentru parlament de a 
avea inițiativa legilor. Nu se poate ignora apoi faptul că în înlăturarea lui Cuza din 
februarie 1866 un anumit rol a revenit şi exceselor autoritariste ale regimului 
instaurat în mai 1864, ceea ce arată, odată în plus, dorința constituanților de a 
consacra un regim constituțional cât mai democrat şi liberal. O a doua critică 
majoră, puternic susţinută printre alții și de Prof. Paul Negulescu9, a fost aceea că 
organizația de stat burgheză astfel consacrată constituțional nu corespundea 
structurii noastre sociale, că „s-a organizat regimul burghez fără a avea o 
burghezie”.Desigurcă ea era întemeiată istoric. Dar tot așaera adevărat că atari 
reforme legislativ-instituționale erau absolut necesare pentru apartenența noastră 
europeană, iar ceea ce se putea face și s-a făcut era să se adopte reformele necesare 
stimulării dezvoltării social-economice astfel necesare. Desigur se pot forța şi alte 
argumente de genul celor avansate de I.C. Filitti, anume că un atare rol l-ar fi jucat 
boieria secundară şi mică, puținii intelectuali şi negustori ş.a. Important este că 
edificiul statal, legislativ-instituțional exprima concepția liberală şi că astfel se 
impulsiona mersul întregii societăți într-o asemenea direcție. 

 
4. Falsul argument al „factorului politic Kogălniceanu”. Realitatea unei 

confruntări politice și orientări ideologice. Argumentul lui N. Iorga cum că 
prezența „factorului politic” reprezentat de Mihail Kogălniceanu în procesul de 
elaborare și adoptare a primei noastre constituții ar fi evitat soluția tehnicist-
utilitaristă a preluării, fără mari modificări și necesarele adaptări a modelului 
                                                            

8 I.C. Filitti, Izvoarele Constituției de la 1866 (Originile democrației române), Tipologia 
ziarului „Universul”, București, 1934, p. 22. 

9 P. Negulescu, Tratat de drept administrativ român, ediția a 3-a, București, 1930, vol. II, p. 33. 
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belgian de la 1831, este înlăturat însă relativ ușor, analizând punctele de vedere 
exprimate de marele om politic și reputat jurist, desemnat întâiul Procuror general 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la 11 februarie 1862, 
în această privință. Este vorba, mai întâi de atitudinea sa generală față de receptarea 
în plan intern a dreptului și instituțiilor politice occidentale, ca o condiție a 
modernizării statale și cerință a integrării europene a Principatelor Unite, conform 
programului stabilit prin Convenția de la Paris din 1858. „Europa nu-și dă 
simpatiile și sprijinul – afirma el în urmă cu peste 150 de ani – decât  țărilor care 
aspirează a-și potrivi instituțiile cu instituțiile lumii civilizate” și justifica astfel 
întregul mod de preluare a legislației și instituțiilor statale democratice occidentale, 
ca premisă a stabilirii bazelor statului român unitar modern. Totodată, poziția sa 
concretă asupra anteproiectului de constituție elaborat de Comisia Centrală de la 
Focșani în perioada iulie-octombrie 1859 o completează, în mod decisiv în acest 
sens. Astfel, în 1861 Kogălniceanu ia inițiativa publicării textului acestui 
anteproiect „la care eu am luat parte cu multă stăruință și cu toată inima”, spre o 
mai bună cunoaștere a sa ținând seama de calitățile lui intrinseci de posibilă lege 
fundamentală, întrucât „Toate chestiunile naționale, politice, de organizație 
administrativă, judecătorească și socială, toate chestiunile, în sfârșit, pe care le 
comportă o constituție au fost tratate și dezvoltate adesea cu mult talent, dar 
totdeauna cu mult studiu și cu mare convingere, și dintr-o parte și din alta”10. 
Așadar, în viziunea lui, anteproiectul care a stat la baza lucrărilor Consiliului de 
Stat din 15 februarie – 1 mai 1866 pentru elaborarea proiectului votat la 29 iunie 
același an nu era, nici de departe, textul unui act fundamental de simplă preluare 
mecanică, o haină total străină corpului statal de import ci, exact contrariul. Astfel 
„factorul politic” determinant menţionat de N. Iorga, aprecia în Prefața lucrării 
astfel publicate: „Este de netăgăduit că proiectul de constituție elaborat de Comisia 
Centrală este o lucrare națională, scris și conștiincios discutată, este actul 
autonomiei țării! Curând sau târziu vom trebui să venim a avea o constituție ca 
emanație a propriei noastre inițiative de nație liberă și independentă! Când vom 
veni la această neapărată hotărâre proiectul de constituție din 1859 va fi luat 
nesmintit drept bază, drept punct de plecare și a viitoarei lucrări.”11 Mai mult decât 
atât, cea mai mare parte din principiile cuprinse în document vor fi introduse în 
timpul guvernării sale, pentru motivul că „legile nouă nu s-au făcut și cele vechi nu 
se mai respectează”.  

În fine, dar nu în ultimul rând introducerea noilor legi, inclusiv a celei 
fundamentale, „una făcută de țară”, era considerată o „necesitate de stat”.  
Într-adevăr, statul român modern a fost „înfățișarea particulară a unui fenomen 

                                                            
10 M. Kogălniceanu, Prefață, la „Proiectu de Constituțiunea Principatelor – Unite Moldavia și 

Țara Românească, elaborat de Comissiunea Centrală. Protocoalele Comissiunei Centrale atingătoare 
de Constituțiune publicate de M. Kogălniceanu, deputat de Focșani și fost membru al Comisiei 
Centrale din partea Adunării Moldovei, Tipografia Minervei, Iași, 1861, p. VI. 

11 Prefață, lucr. cit., p. V. 
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politic general european”, context în care și constituționalismul liberal a pătruns în 
Principatele române în urma „intrării lor  în constelația politică a țărilor europene”. 

Critica junimiștilor asupra „importului juridico-instituțional”, „a nomolului 
de legi” aferent perioadei 1859–1966 este, mai degrabă, reflexul politic al unor 
concepții personale, aparținătoare unor „școli de abordare” asupra dezvoltării 
culturale a popoarelor. Maiorescu și Carp, de pildă, așa cum remarca un cunoscut 
exeget al operei lui Kogălniceanu, ei înşiși dacă ar fi fost în locul acestuia și a lui 
Brătianu, „presupunând că ar fi avut talentul politic al acestora, când ar fi procedat 
la introducerea formelor nu puteau să recurgă la altele, pentru că cele pe care le 
necesita societatea erau cele liberale”12. Suntem în același timp și mai degrabă în 
fața unui act de opoziție politică, unul care, venind din partea unui grup de 
intelectuali, preponderent literați, trebuia să îmbrace inclusiv forme de manifestare 
în domeniul cultural-literar. 

Semnificativă, dar mai puțin cunoscută și analizată rămâne în acest context 
„Petiția-program de la Iași” din 2 mai 1871 a grupului ce va forma conservatorii-
junimiști, manifest adresat corpurilor legiuitoare. La „cinci ani de când se aplică 
noua constituție”, „un timp foarte scurt în teorie”, dar în practică „cinci ani de 
anarhie sunt destui pentru a dezorganiza și a pierde o țară întreagă”, fruntașii 
junimei literare își găsesc program politic fondator de partid conservator constituit 
din „măsuri legislative neapărate pentru vindecarea suferințelor lor.” Totul pornea 
de la „reaua întrebuințate de drepturile consacrate”, iar lista „răurilor” era 
consistentă: anarhia, care era să conducă, în 1870, pe Domnitor să părăsească 
tronul, defecțiunile jocului politic parlamentar și bănuielile de corupție în afacerea 
Strousberg, lipsa de dreptate, „licența presei până la scandal”, creșterea alarmantă a 
infracționalității de mare violență, ș.a. 

Într-o asemenea perspectivă se făceau o serie de propuneri de modificare a 
Constituției precum: introducerea instituției „stării de asediu”, reintroducerea 
pedepsei cu moartea, desființarea instituției juraților și, în orice caz, în frunte cu 
cele care vizau pe Domnitor și membrii familiei sale, modificări privind sistemul 
electorale, legate mai ales de principiul  reprezentării în parlament al „tuturor 
intereselor legitime și vitale ale țării” ș.a. 

Așa cum remarca un contemporan, acest program politic junimist cunoscut sub 
denumirea de „Petiția de la Iași” avea să facă obiectul confruntărilor politice dintre 
liberali și gruparea conservator-junimistă  (Maiorescu-Carp) – generând interpretări din 
partea primilor „cî sunt partizanii pedepsei cu moartea, ai colonizării țării cu nemți, ai 
desființării juriului, ai restrângerii drepturilor electorale ș.a. 

Plasarea acestei probleme într-un context mai larg ne aduce în atenție 
reperele fundamentale ale nașterii culturii și civilizației juridice românești 
moderne. Între cele două modele europene dominante de dezvoltare juridică, 
german și francez, acesta din urmă s-a impus din multe motive. 
                                                            

12 R. Dragnea, Mihail Kogălniceanu, Editura Domino, Iași, 2005, p. 172–173; reeditare a celei 
de a doua ediții a lucrării, publicată în 1926. 



11 Constituționalismul românesc modern 339 

 
 

Diferențele dintre ele erau importante, dar unul rămânea hotărâtor: modelul 
de urmat în privința dezvoltării juridico-instituționale. Mai întâi„Cultura franceză 
te înfeudează, dictându-i fiecărui străin: „Fii cum sunt eu!”; o atitudine de 
neacceptare din partea acestuia i se pare de-a dreptul monstruoasă; cultura 
germană are conștiința măreței sale, dar se simte particulară, îşi cunoaște bine 
înălțimile şi adâncimile. Nerecomandându-se ca model, pe străin ea îl sfătuiește 
mereu: „Fii tu însuți!”. 

Este deci modelul care-ţi stimulează felul de a fi; este modelul care, de fapt, 
te automodelează. Cultura franceză e ca un maestru, care se cere să fie imitat; 
cultura germană e mai curând un dascăl care te orientează spre tine însuți”. 
Renumita comparație realizată de Lucian Blaga în anii interbelici, între cele două 
modele majore care au influenţat cultura română modernă, poate constitui un reper 
şi pentru înţelegerea formării şi evoluţiei dreptului român modern, tradiţional 
analizat prin prisma legăturilor sale istorice şi culturale cu dreptul francez, dar încă 
prea puţin cercetat din perspectiva influenţelor datorate culturii juridice germane şi 
altor culturi europene majore. 

Într-adevăr, aparent paradoxal, influenţa franceză asupra celor două ţări 
româneşti, Ţara Românească şi Moldova şi apoi a României în secolul al XIX-lea a 
avut loc, pe de o parte, pe fondul deschiderii masive a Imperiului Otoman spre 
puternice legături cultural-politice cu Parisul, iar pe de alta, în contextul interesului 
major al Angliei şi Franţei pentru gurile Dunării şi declanşării procesului de creare 
a statului român modern. 

Desigur, dacă adăugăm şi faptul că la acel moment istoric, prin marea operă 
de legiferare napoleoniană, Franţa reprezenta modelul absolut de dezvoltare 
juridică modernă pentru ţările europene şi nu numai, ne putem explica de ce marile 
coduri româneşti: civil, de procedură civilă, penal şi de procedură penală din anii 
1864–1865 au preluat, cvasitotal, prevederile celor franceze în materie. În acelaşi 
timp, nu au lipsit cu totul nici influenţe din dreptul altor state, e adevărat punctuale, 
cum ar fi din Codul civil italian a lui Pisanelli sau din legea belgiană a ipotecilor, 
ori Codul penal prusian. Aşa cum avea să afirme mai târziu, în deceniul 5 al 
veacului trecut un mare jurist german (C. Schmitt) Facultatea de Drept din 
Bucureşti (înfiinţată în 1859) a reprezentat, prin dascălii săi – majoritatea şcoliţi la 
Paris – şi, mai ales, prin cursurile predate şi absolvenţii lor principala „poartă” de 
pătrundere a influenţei franceze în ţara noastră. Cea germană a rămas minoră, dar a 
secondat pe cea franceză. Ea urcă în timp, la începutul veacului al XIX-lea, când, 
de exemplu, în organizarea studiului Dreptului în cadrul Colegiului „Sfântul Sava” 
una dintre cele patru catedre de profil, cea de Drept comercial era încredinţată lui 
Alecu Racoviţă, doctor în drept la Munchen. Apoi, unul dintre principalii 
promotori ai realizării statului român modern, Mihail Kogălniceanu, s-a format la 
şcoala germană a dreptului, sub influenţa ideilor lui Savigny şi a exprimat în 
concepţiile şi actele sale o atare formaţie ştiinţifică, fără însă a ignora realismul 
politic, care îl orienta în alegerea soluțiilor practice. 
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Fără îndoială, conexiunile cu dreptul şi cultura juridică germană au cunoscut 
maximul de afirmare în perioada interbelică, în special în deceniul patru şi primii 
ani ai celui de-al cincilea ai secolului trecut, în condiţiile istorice concrete date şi 
cu amendările cuvenite. În orice caz, revenind la aprecierile lui Blaga evocate la 
început şi crezând în valabilitatea lor, ajungem, în mod automat, la concluzia că, în 
măsura în care am fost influenţaţi de dreptul şi cultura germană, am fost şi „noi 
înşine” în viaţa juridică, în gândirea şi legile noastre. Aşadar, … destul de puţin! 

 
5. O soluție potrivită, cea mai bună dintre toate cele posibile. Analiza împre-

jurărilor generale și a celor specifice, a particularităților desfășurării procesului de 
realizare a proiectului statului unitar modern, inclusiv din perspectiva experiențelor pe 
care le-a generat ulterior converge spre concluzia că, alegerea modelului belgian din 
1831, în forma prelucrată de Comisia Centrală în 1859, ca punct de plecare pentru 
adoptarea  și  ajustarea sa la exigențele momentului și impunerea formei astfel rezultate 
spre adoptarea Constituantei sui generis, la 29 iunie 1866, a reprezentat cea mai bună 
dintre variantele posibile. Una care, în orice caz, în condițiile concrete, a putut fi 
elaborată, a ajuns să fie adoptată și a trebuit să fie aplicată ca bază constituțională a 
statului român modern. Adoptarea modelului la cerințele interne a reprezentat o 
preocupare permanentă a alcătuitorilor primei noastre constituții; după  analiza lui  
I.C. Filitti anteproiectul românesc din 1859 cuprindea 33 de deosebiri față de modelul 
belgian, iar din inovațiile proiectului Consiliului de Stat din 1866 numai patru erau 
luate de-a dreptul din Constituția Belgiană13. 

În sfârșit, tot potrivit aceleiași evaluări, din modificările pe care Constituanta 
de la 1866 le-a adus anteproiectului Consiliului de Stat, numai 10 sunt preluate din 
Constituția belgiană, celelalte fiind fie reveniri la Statutul lui Cuza de la 1864, la 
anteproiectul adoptat la 9 octombrie 1859 sau la Regulamentul organic, fie inovații 
specific românești. 

Dintre deosebirile ce s-au desprins între Constituția României din 29 iunie 
1866 și cea a Regatului Belgiei din 7 februarie 1831, în realitate numai cinci se 
datorează Adunării Elective, respectiv: calificarea ca indivizibil a teritoriului țării, 
oprirea colonizării cu populație străină, precizarea cazurilor de expropriere, 
garantarea pământurilor date clăcașilor la 1864 și menținerea că puterile națiunii nu 
se pot exercita decât prin delegațiune. În fine, printre opțiunile personale ale 
Domnitorului Carol I se numără, pe de o parte, cea referitoare la adoptarea 
sistemului parlamentar bicameral prin înființarea Senatului (proiectul inițial 
preconiza o singură cameră), iar pe de alta cea vizând înlocuirea dreptului de veto 
condiționat, acordat capului statului (cum era cel al președintelui SUA) printr-un 
veto necondiționat și absolut. 

 
6. O constituție pentru un sistem juridic modern, liberal și european. 

Modernizarea europeană și unificarea legislației reprezentau un obiectiv prioritar al 
                                                            

13I.C. Filitti, Izvoarele Constituției de la 1866 (Originile democrației române),lucr. cit., p. 23. 
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programului de constituire a statului unitar român, prevăzute expres în art. 35 al 
Convenției de la Paris. Legată intim de modernizare, unitatea legislativă – ca parte 
inseparabilă, absolut necesară a unirii statale – nu se putea realiza astfel pe calea 
unei așa-zise unificări, care ar fi presupus predominanța sau extinderea unor 
reglementări ori amestecul, hibridizarea acestora, ci a presupus crearea unei noi 
legislații, inclusiv pe calea codificării. Așadar, soluția era aceea de creare a unui 
sistem juridic, deopotrivă la nivelul legislației propriu-zise și al instituțiilor 
aferente, potrivit „cu marile evenimente și țeluri ale Statului nou”, aflat în 
construcție și realizat prin acestea. În acest sens, imediat după unirea de la  
24 ianuarie 1859 s-au întreprins demersuri corespunzătoare. Comisia Centrală de la 
Focșani, va lucra, începând din luna iulie același an la un anteproiect de constituție, 
a cărui primă formă era adoptată peste 3 luni, la 9 octombrie. La 13 octombrie 
1859 ministrul de justiție ad-interim din Țara Românească, Gheorghe Crețeanu 
propunea Domnitorului, printr-un raport, să se alcătuiască un corp de legi „care să 
asigure libertatea și proprietatea persoanelor, precum și deosebitele transacțiuni 
între ele.” Așadar, o legislație nouă, de tip liberal, bazată pe valorile individuale, 
având în centrul lor persoana și proprietatea privată. Pentru aceasta  propunea să fie 
introduse „codicele franceze”, pe care le enumera și în fruntea cărora se afla codul 
civil. O atare soluție era justificată prin faptul că „cele mai multe Staturi civilizate 
au adoptat codicele franceze ca cele mai perfecte”, precum și prin conjunctura 
specială  că dacă „s-ar face un nou corp de legi nici în zece ani nu s-ar putea 
termina o asemenea lucrare”. 

Pentru realizarea cât mai rapidă a unei atari opere legislative, ministrul 
propunea în plus, constituirea unei comisii formată dintr-un membru al Comisiei 
Centrale, câte un membru al Adunării legiuitoare din fiecare Principat și miniștri de 
justiție, care să traducă legile franceze, să scoată și să lase la o parte ceea ce era „în 
flagrantă incompatibilitate cu religia și cu obiceiurile țării”. Astfel elaborate, 
legiunile respective aveau să fie supuse promulgării fără să mai fie votate de cele 
două Adunări. În ianuarie 1860 s-a revenit asupra procedurii, în sensul că s-a 
hotărât ca documentele să fie supuse dezbaterii și adoptării adunărilor pentru a se 
respecta principiul democratic. Ulterior au fost întreprinse și alte inițiative de 
elaborare a anteproiectelor de coduri, soldate cu redactări adecvate, dar fără ca 
vreuna să ajungă să fie adoptată. După lovitura de stat de la 2 mai 1864 și în 
temeiul Statutului dezvoltător s-a înființat Consiliul de Stat cu rolul de a întocmi 
noua legislație. Sub noul impuls, acesta a preluat anteproiecte anterioare, precum 
cel al codului civil elaborat în 1862–1863, le-a completat și definitivat, iar apoi le-a 
supus procedurii de legiferare. Dar unitatea legislativă, ca deziderat absolut al unui 
stat unitar modern nu putea fi asigurată la nivel de sistem juridic decât prin 
existența unei constituții, care să stabilească bazele și structura sa. De aceea, 
elaborarea unui „pact fundamental” reprezenta cheia de boltă a arhitecturii juridice 
și politice a noului stat român, iar preocupările pertinente s-au manifestat imediat 
după actul politic de la 24 ianuarie 1859 și au fost asumate ca o prioritate și 
responsabilitatea majore de către autoritățile timpului. 
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O situație asemănătoare s-a înregistrat și în privința procesului de elaborare a 
anteproiectelor de constituție, declanșat încă din iulie 1859, de Comisia Centrală de 
la Focșani continuat cu proiectul de Constituție al lui Cuza-Vodă din 1863 (care 
avea ca model Constituția Franței din 1852) și care a durat până la implicarea 
Consiliului de Stat (la 16 februarie 1866) și depunerea proiectului final, la 1 mai 
același an de către Guvern, la Adunarea Electivă, spre dezbatere și adoptare. 
Desigur, practica înființării de comisii care să lucreze  spre a elabora anteproiecte 
ale diferitelor legiuiri era necesară, având în vedere complexitatea activității și lipsa 
experienței juriștilor români într-o atare privință14. Tot așa, cerințele specifice 
modernității juridice a impus luarea în considerare a modelelor dominante 
preexistente, iar absența unei moșteniri semnificative în materie, au impus importul 
masiv în definirea edificiului instituțional-legislativ. 

O problemă prealabilă și lămuritoare în chestiunea care ne interesează, cea a 
caracterului de originalitate și adaptabilitate al Constituției din 29 iunie 1866, 
devine astfel cea a izvoarelor sale. Așa cum am arătat anterior, ca și în cazul 
celorlalte legiuiri importante, și în privința pactului fundamental au fost elaborate 
succesiv mai multe anteproiecte, începând cu anteproiectul de Constituție al 
Comisiei Centrale de la Focșani (1859), urmat de anteproiectul de constituție al lui 
Cuza-Vodă din 1863 și, în fine anteproiectul Consiliului de Stat din 1866. Sursele 
lor de inspirație sunt diferite. Desigur, problema organizării constituționale a 
principatelor românești a preocupat în mod deosebit „spiritele liberale” ale țării, în 
epoca „redeșteptării naționale”15. Dar proiectul unirii și creării statutului național 
modern, inițiat prin Tratatul de la Paris din 1856, dezvoltat și precizat prin 
Convenția de la Paris din 1858, a început a fi pus  în aplicare în mod concret după 
actul politic major de la 24 ianuarie 1859. Printre celelalte obiective care i-au urmat 
la puțin timp a fost și cel al elaborării anteproiectului constituției, înscris pe ordinea 
de zi a Comisiei Centrale de la Focșani în iulie 1859 și adoptat la 9 octombrie 
același an. Documentul a avut ca temei modelul reprezentat de Constituția Belgiei 
din 1831. A urmat apoi anteproiectul de Constituție a lui Cuza-Vodă, din 1863, 
inspirat din Constituția Franței din 1852, care preconiza un sistem autoritar, în care 
Domnul avea conducerea și răspunderea întregii guvernări. În fine, în privința 
anteproiectului Consiliului de Stat din 1866, care a devenit Constituția din 29 iunie 
1866, s-a acreditat inițial și s-a răspândit teza că aceasta „a fost o improvizație, o 
                                                            

14 „Ideea comisiilor este o idee nenorocită, pentru că omul lucrând în adunare își pierde 
individualitatea, caută să scape de  răspundere și devine mediocru, adaptându-se mediului… Ne 
ridicăm hotărât împotriva comisiilor datorită cărora legislația țării nu s-a unificat nici până astăzi; 
cerem ca opera de pregătire a unificării legislației să fie, după diferitele ramuri ale dreptului, opera 
unui singur om, cu pricepere, suflet și răspundere.” P. Pandrea, Filosofia politico-juridică a lui 
Simion Bărnuțiu, reeditare, Editura România Press, București, 2007, p. 103.  

15 Sunt citate, în acest context: proiectul cărvunarilor moldoveni din 1822, ca și proiectul 
muntean de reformare din 1821; proiectul de Constituție al lui M. Kogălniceanu 1848 ca și 
Proclamația de la Izlaz din 11 iunie același an; proiectul de Constituție al Domnitorului Barbu Știrbei 
din 1857; Dorințele exprimate de divanurile ad-hoc la 1857. 
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traducere făcută în grabă după constituția belgiană de la 1831”16. Ea avea să fie 
corectată, în sensul că adevăratul model al formei finale a pactului fundamental de 
acum 150 de ani l-a constituit anteproiectul de la 1859, de istoricul I.C. Filitti17. 

Spre o atare filiație pledează datele istorice disponibile, analiza de text și 
considerații de conjunctură politico-juridice. În privința primului argument se 
invocă o serie de acte oficiale publicate, referitoare la lucrările Consiliului de Stat 
din perioada 16 februarie – 1 mai 1866, care ne arată că acestea au pornit de la 
anteproiectul din 1859, căruia i-au adus unele ajustări impuse de noua situație 
internațională a României și instituirea instituției prințului străin18. Apoi, este de 
domeniul evidenței că anteproiectul lui Cuza-Vodă din 1863 nu putea intra în 
discuție, deopotrivă din cauza caracterului, conținutului, și inițiatorului său.  Nu în 
ultimul rând, ci poate în primul rând era vorba de un text care exprima o concepție 
convenabilă, cunoscuse o serie de adecvări ale modelului urmat și reprezenta astfel 
cea mai fezabilă formulă de îndeplinire, în timpul scurt avut la dispoziție, a 
obiectivului asumat. 

Indiferent că este considerată izvor direct, fie doar unul mediat – prin 
intermediul anteproiectului Comisiei Centrale din 1859 – este cert că constituția 
                                                            

16 Desigur trimiterea directă la constituția belgiană și ignorarea anteproiectului Comisiei 
Centrale de al Focșani din 1859 conține o eroare de filiație formală, dar mai puțin una de conținut. 
Considerarea ca sursă directă a constituției belgiene a persistat mult timp. În articolul consacrat 
Constituției României din Enciclopedia României (1938), Prof. Paul Negulescu nota: „Deși 
constituanții noștri din 1866 au urmărit foarte de aproape textele Constituției belgiene din 1831, ei au 
fost nevoiți să facă modificările necesare față de situațiunile internaționale deosebite. Astfel, în art. 
87, care conține textul jurământului pe care urmează să-l presteze capul Statului, ei au întrebuințat 
formula: Jur a păzi Constituția și legile poporului român, a menține drepturile lui naționale și 
integritatea teritoriului, pe câtă vreme textul belgian, în art. 80 zicea : „Je jure d’observer la 
constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du 
territoire.” Țara noastră fiind însă în 1866 sub protectorat, constituantul nu a putut întrebuința 
expresia belgiană de maintenir l’indépendance nationale, ceea ce înseamnă drepturile recunoscute 
națiunii române prin Tratatul de la Paris din 1856 și prin Convenția de la Paris din 1858.” Tot din 
cauza situației internaționale a României, dreptul Domnitorului de a face convenției internaționale se 
limita la cele de comerț și navigație, și nu privea și pe cele politice, conform art. 22 din Tratatul de la 
Paris din 1856. „Enciclopedia României”, 1938, p. 177. 

17 Teză expusă și argumentată pe larg în lucrarea : I.C. Filitti, Izvoarele Constituției de la 
1866 (Originile democrației romane) Editura ziarului „Universul”, București, 1934. 

18 Astfel, în adresa din 16 februarie 1866 a primului-ministru I. Ghica, către I.G. Florescu, 
vicepreședintele Consiliului de Stat, adevărat act de investire a acestuia se preciza: „Din ordinul 
înaltei locotenențe domnești, am onoarea a vă ruga să binevoiți a propune Onor Consiliului de Stat să 
elaboreze cât mai neamânat un proiect de constituțiune, având în vedere proiectul elaborat de 
comisiunea centrală în 1859, care se alătură aici…”. La 7 martie o comisie a Consiliului constata prin 
proces verbal îndeplinirea misiunii sale: „Am dezbătut între noi toate articolele cuprinse în proiectul 
de constituție lucrat de comisia centrală și, modificându-le întrucât ni s-a părut  de cuviință, am 
însărcinat pe dl. general Ion Gica a prezenta cu raport această a noastră lucrare Consiliului de Stat”. 
La rândul său raportorul menționa: „În elaborarea proiectului, comisia a avut în vedere nu numai 
constituția comisiei centrale, ci și convenția de la 1858 (adică de la Paris), care este bazată pe 
principiile binefăcătoare ale revoluției franceze din 1789 și constituția regatului Belgiei”. C.C. Angelescu, 
Izvoarele Constituției române de la 1866, București, 1926, p. 11–12. 
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belgiană de la 1831 a reprezentat „modelul absolut”. Din această perspectivă, o 
problemă care s-a ridicat și discutat mai puțin este aceea de a ști care este cauza 
unei asemenea alegeri, ce a determinat pe „constituționaliști” români de la 1866 să 
opteze pentru modelul belgian. 

 
7. De ce ca model Constituţia Belgiei din 1831? Este o întrebare care comportă 

mai multe răspunsuri. Elaborată de o Comisie special instituită în acest scop de 
guvernul provizoriu şi adoptată de Congresul național la 7 februarie 1831, aceasta a 
fost prima şi unica legea fundamentală a Regatului Belgiei, fiind în vigoare şi astăzi cu 
o serie de modificări aduse de-a lungul timpului. Longevitatea sa deosebită, desigur cu 
adaptările periodice impuse de istorie şi capacitatea ei de a răspunde unor situații 
politico-instituționale complicate, i-au confirmat calitățile excepționale ca „pact 
fundamental”, operă juridică și este considerată astăzi un model clasic. Ea cuprinde o 
sinteză echilibrată a constituțiilor franceze din 1791, 1814 și 1830, prelua elemente din 
cea olandeză de la 1814, precum și din dreptul constituțional englez, integrându-se 
astfel influențelor şi confluențelor de ordin istorico-geografic. Calitățile intrinseci ale 
actului fundamental belgian de prototip constituțional liberal, reprezentativ pentru 
societatea europeană a timpului a constituit astfel un prim solid argument. Era vorba 
apoi de similitudini de opțiuni politico-strategice și istorice; statul belgian se constituia 
în urma procesului de reașezare europeană stabilit de Congresul de la Viena din 1815 și 
avea ca funcție să zăgăzuiască pretențiile de expansiune continentală franceze şi să 
promoveze echilibrul vest-european. În același timp, crearea noului stat avea în vedere 
instaurarea unui regim constituțional, cu un principe străin (din casa Saxa-Coburg) şi 
un pact fundamental liberal, care să instituie o democrație parlamentară reprezentativă. 

Asemănările cu situația Principatelor-Unite sunt evidente: încheiat în urma 
Războiului Crimeei (1853–1854) şi din dorința stăvilirii dominației rusești asupra 
Gurilor Dunării, Tratatul de la Paris din 1856 a hotărât crearea unui stat român modern, 
prin unirea Moldovei şi a Țării Româneşti, iar prin Convenţia de la Paris din 1858 s-a 
stabilit programul de reforme pentru perioada 1859–1866, care prevedea inclusiv 
stabilirea regimului constituțional modern. Judecată şi din această perspectivă, opțiunea 
pentru modelul belgian de constituție dobândea o nouă justificare. 

Din asemenea, dar și din alte motive,elita politică românească a vremii era 
convinsă, idee transmisă şi opiniei publice prin intermediul presei, că România 
putea şi trebuia să devină o „Belgiei a Orientului”, ca un spațiu de interferență, de 
progres şi exercitare specifică („à la roumaine”) a democraţiei de tip european. O 
atare percepției la nivelul mentalităţii publice s-a reflectat astfel și în elemente 
concrete de civilizație şi cultură juridico-instituțională. În studiul său consacrat 
influenței belgiene asupra dreptului român, A. Rădulescu19a desprins mai multe 
aspecte ale unui atare fenomen: în cererile formulatede revoluționarii români la 
1848 se resimțea influența experienței belgiene; într-un articol din 1856 din 
publicația „L’étoile du Danube” se remarca expres că „românilor le place să 
                                                            

19 A. Rădulescu, Influența belgiană asupra dreptului român, București, 1931, p. 14–18. 



17 Constituționalismul românesc modern 345 

 
 

considere Belgia ca model al organizării lor viitoare”; în 1857 juristul Teodor 
Veisa traducea constituția belgiană din 1831, împreună cu legea electorală şi cea de 
organizare judecătorească belgiene, în limba română cu intenția evidentă de a fi 
mai bine cunoscute şi acceptate ca reper; modelul pactului fundamental belgian a 
fost invocat și folosit în cursul dezbaterilor din Divanurile ad-hoc din 1857; în 
Convenţia de la Paris din 1858, pe lângă părți luate din Constituţia franceză din 
1852, se regăsesc și unele din legea fundamentală belgiană; în fine, în lucrările sale 
din 1859 și elaborarea anteproiectului realizat, Comisia Centrală de la Focșani a 
luat ca temei modelul belgian. În această ultimă privință, sunt relevatoare spusele 
lui M. Kogălniceanu din ședința de la 11 septembrie 1859 a organismului: „trebuie 
să ne apropiem de legile minunate ale Belgiei”, căci „nu numai la noi, dar și străinii 
compară țările noastre cu Belgia” și drept consecință, considera că merităm 
„numele ce ni s-a dat de mai multe ori de Belgia Orientului”. 

Nu în ultimul rând, spre promovarea intereselor europene la Gurile Dunării, 
spațiu strategic de importanță continentală, marile puteri ale timpului aveau nevoie 
pentru acceptarea şi respectarea regimului internațional al fluviului de o structură 
statală puternică, cu structuri şi o legislație compatibile, de aceeași natură cu cele 
ale lor şi care să împărtășească aceleași valori şi aspirații social-politice. Cazul 
Belgiei, reprezenta deja o experiență de succes în exercițiul echilibrului european 
impus de ordinea stabilită prin Congresul de la Viena.  

 
8. Tradiția ca fundament al identității constituționale. Indiferent de condițiile 

redactării și adoptării, conținutului și semnificațiilor astfel conferite, Pactul 
fundamental de la 1866 a cunoscut, de-a lungul timpului, prin modificările suferite, 
practicile politico-juridice generate și chiar prin jurisprudența născută în 
exercitarea controlului constituționalității legilor, o adaptare crescândă la specificul 
și nevoile societății românești, până la „împământenirea” sa deplină.  

Pornind de la prevederile lui și  în particularizarea și  metamorfozarea lor 
permanentă s-a structurat și o identitate constituțional românească, menită să 
păstreze și să exprime fondul definitoriu, intangibil al statalității românești, dincolo 
de care aceasta mai există sau nu. Ea este structurată, înainte de toate, prin anumite 
constante constituționale care au persistat de-a lungul timpului indiferent de 
oscilațiile regimurilor politice și care au marcat o diferență anume. Caracterul 
indivizibil al teritoriului țării și interzicerea colonizării cu populație străină 
consacrate la 1866, caracterul național, unitar și indivizibil al statului român stabilit 
prin legea fundamentală din 1923, toate preluate ca prețioase moșteniri și 
consacrate ca intangibile prin revizuire de constituția din 8 decembrie 1991, 
constituie repere majore ale acestui fenomen. 

Programele politice care au fost elaborate în deceniile următoare adoptării 
Constituției  din 1866 cereau adesea ca o eventuală revizuire a sa, să se facă 
exclusiv potrivit „principiilor democratice naționale”. 

Afirmat mai ales în contextul integrării unional-europene și prin jurisprudența 
instanțelor constituționale, conceptul de identitate constituțională își găsește originile în 
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textele legii fundamentale, dar semnificațiile sale merg dincolo de acestea, ajung în 
istoria sa și, în sens global, în istoria țării pe care o guvernează20. 

 
9. Concluzii.Legea fundamentală din 29 iunie 1866 reprezintă prima noastră 

constituție în deplinătatea semnificațiilor juridico-procedurale ale acestui termen. 
Teza precum că acest rol l-ar fi îndeplinit fie Regulamentele organice din 1831,1832, 
fie Convenția de la Paris din 1858 „făcută de străini și primită de țară numai de 
nevoie” și Statutul dezvoltator al acesteia din 1864 nu exprimă pe deplin o atare 
realitate juridică, amândouă fiind acte politice impuse din afară, primele de ocupația 
rusească asigurată prin administrația generalului Kiseleff, iar cele următoare 
reprezentând un tratat internațional încheiat de Puterile garantate și detaliat în plan 
intern, dar cu aprobare din afară, pentru introducerea regimului autoritar de la 2 mai 
1864 de Domnitorul Al. I. Cuza, justificat istoric ca o măsură extremă de înlăturare a 
obstacolelor politice interne în continuarea și impunerea reformelor prestabilite, dar 
condamnabil din punct de vedere democratic. În plus, reglementările acestora erau 
relativ sumare, incomplete şi astfel insuficiente pentru a construi un mecanism statal 
și a reprezenta o listă a drepturilor fundamentale ale cetățenilor și a garanțiilor 
cuvenite, demne de o constituție în sens modern. Într-adevăr, deși adoptată în condiții 
politico-istorice excepționale, abia legea fundamentală din 1866 a îndeplinit 
condițiile de fond și de formă ale unei constituții.  

A fost pentru prima dată când reprezentanții națiunii erau chemați să ia parte 
la elaborarea și adoptarea unui atare act primordial, pe baza principiului autonomiei 
interne recunoscut expres în urma vizitei din mai 1864, de la Constantinopol a 
Domnitorului Al. I. Cuza, din partea Comisiei ambasadorilor – Puterilor garantate.  
Era vorba, în aceste privință, de o situație specială, care avea în vedere faptul că 
raporturile dintre România și Imperiul otoman erau stabilite prin tratate 
internaționale, Capitulațiile făcând parte din „dreptul public european”, în urma 
încorporării lor în Tratatul din 1856 și Convenția din 1858 de la Paris. În virtutea  
acestui statut special țara noastră a putut să îndeplinească o serie de acte politico-
juridice de suveranitate, printre care și Constituția din 1866.  

Tot ca o particularitate a contextului istoric (intern și extern) Constituția de 
acum un veac și jumătate nu se înscrie perfect între categoriile clasice ale genului, 
reprezentând mai degrabă o convenție stabilită de reprezentanții națiunii și mai 
puțin un pact încheiat in extremis cu participarea prințului străin. Înscriindu-se în 
valul constituționalismului european târziu, întâia lege fundamentală românească a 
preluat, pe o filieră specifică, având ca model dominant Constituția Belgiei din 
1831, ea înseși o sinteză a dezvoltărilor constituționale vest-europene, ideile 
fundamentale și principiile generale occidentale în materie, a trebuit să opteze în 
privința anumitor elemente (ca, de exemplu, sistemul bilateral sau dreptul de veto 
absolut al monarhului), să opereze unele adaptări la situația concretă a țării (în 
                                                            

20 Pentru semnificațiile generale ale conceptului de identitate constituțională a se vedea: 
L’Identité constitutionnelle, dossier, Revue Générale de Droit International Public, no. 3/2014. 
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special ținând seama și de statutul său internațional) ori să nuanțeze altele, din dorința 
de a ține seama de unele realități proprii. În cazul său s-a aplicat adevărul că 
modernizarea și integrarea europeană presupun preluarea unor legiuiri și instituții, în 
frunte cu cele aparținătoare regimului constituțional, care reprezentau un „acquis” 
european intangibil şi în privinţa căruia termenii de exprimare și redactare presupunea 
o oarecare rigiditate și înaltă tehnicitate, ceea ce lăsa puțin loc inovărilor și mai ales 
abordărilor creatoare. În plus, orice constituție reprezintă un sistem, cu articulații bine 
definite, instituții și mecanisme integrate în cadrul ansamblului așa încât orice abatere 
sau intervenție în cadrul textului său generează o „reacție în lanț”, care presupune 
dereglări greu de perceput sau separat.  Pentru păstrarea calităților sale intervențiile 
trebuie să fie minime, să reprezinte mai degrabă adaptări și să fie realizate cu grija 
păstrării unității de natură și funcționare. O atare realitate a marcat, fără îndoială, și 
procesul de elaborare a pactului constituțional român. 

Fără îndoială, se pot aduce criticila adresa procedurilor asumate, izvoarelor 
valorificate ori modului de adaptare a conținutului său, dar concepția modernă, 
viziunea democratică asupra statului și perspectiva europeană asupra drepturilor și 
libertăților cetățeanului au făcut ca prin legea fundamentală din 29 iunie 1866 să se 
instaureze în România, din punct de vedere juridic, un regim constituțional de tip 
occidental. Se îndeplinea astfel ultimul act  major înainte de dobândirea deplinei 
independențe de stat (care avea să vină în 1877), iar statul român cunoștea deja un 
statut internațional european. 

Este de domeniul evidentei că a fost vorba de o „constituție-motor”, menită să 
valideze și să impulsioneze o nouă ordine juridică și structură statală pentru prima dată 
în deplină consonanță cu situația existentă în marea majoritate a statelor europene. În 
plan intern pactul fundamental se conjuga armonios – ca și concepție și principii  
fundamentale – cu restul noii legislații, în primul rând cu marile coduri – civil și de  
procedură civilă, penal și de procedură penală – și tocmai faptul că cu toate urmaseră 
modele de sorginte liberală, verificate în practică, adoptarea ulterioară a constituției nu 
a născut nedorite neconcordanțe sau chiar contradicții. Aceeași situație a favorizat la 
nivel extern o circulație a ideilor și experiențelor ce a stimulat dezvoltarea treptată, dar 
rapidă, în privința aplicării legilor unei jurisprudențe adecvate, iar referitor la studiul 
acestora construirea unei doctrine proprii.  

După act reformator major din perioada 1864–1866 de codificare masivă și 
adoptarea pactului constituțional modern, responsabilitatea a trecut apoi asupra 
celor chemați cu aplicarea prescripțiilor astfel stabilite. 

Netemeinicia, în mare parte, a criticilor acerbe care s-au adus primului 
nostru așezământ constituțional modern rezultă și din modificările suferite, toate 
conjuncturale și fără a-i afecta substanța principală, precum și prin contribuția 
acesteia incontestabilă la dezvoltarea constituțională și evoluția generală a statului 
român21. Că lucrarea constituțională de la 1866 a fost una trainică, în consens cu 

                                                            
21 Modificările aduse acesteia au fost: la 19 octombrie 1879, s-a modificat art. 7, privitor la 

acordarea drepturilor politice evreilor, pentru a-l pune de acord cu art. 44 al Tratatului de la Berlin, la 
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dezvoltările europene și aspirațiile de modernitate și devenire ale societății 
românești s-a confirmat și prin perenitatea valorilor și idealurilor democratice pe 
care le consacra, ceea ce a făcut ca toate proiectele elaborate și care au inspirat 
Constituția României Mari din 1923 să aibă la bază prevederile legii fundamentale 
de la 1866 și au pornit de la principiile și marile linii conceptuale ale acesteia. Iar 
deplina sa acreditare în istorie ca factor de evoluție statală și civilizație românească 
nu poate fi exprimată mai bine decât constatarea lui Vintilă I. Brătianu din 1922: 
sub regimul său am putut trece de la România Mică la România Mare! 

Fundamentele liberal-democratice ale constituționalismului românesc, fixate 
prin Pactul de la 29 iunie 1866 au reprezentat temeiurile politico-juridice ale 
evoluției statului român modern, dezvoltate la 1923, eclipsate în 1938, suspendate 
între 1940–1944, reluate apoi sumar și tranzitoriu până la 30 decembrie 1947, 
negate pentru 42 de ani și renăscute după 22 decembrie 1989. Tradițiile 
constituționale astfel forjate asigură astăzi perspective ale dezvoltării României 
într-o Uniune Europeană tot mai integrată și o lume mondializată, fără a-și ignora 
și nega identitatea națională. Reperele stabilite în urmă cu un veac și jumătate au 
stimulat crearea culturii juridice naționale specifice, care a trebuit să valorifice o 
tradiție  anterioară specială, constituită sub semnul provizoratului durabil, 
confluenței civilizației occidentale cu cea orientală otomană, pe fondul persistenței 
masive a moștenirii bizantine, și să se raporteze brusc și masiv impactului unei 
integrări europene, care presupunea asumarea necondiționată a unui model juridic 
relativ diferit. Dar înțelepciunea practicii avea să aducă compromisul istoric. 

Cu prilejul revizuirii din 2003 a Constituției României din 8 decembrie 1991 
în art. 1 alin. (3) s-a inserat teza potrivit căreia, recunoașterea și garantarea 
valorilor supreme consacrate de legea fundamentală care determină substanța și 
scopurile funcțiilor statului: demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, 
libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, se 
realizează în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român. Pe această cale, 
marile principii și idealuri democratice și naționale ale Constituției din 1866 au fost 
continuate, preluate și readuse în viața publică a românilor, ca parte inseparabilă a 
identității lor constituționale și naționale. 

 

                                                           
8 iunie 1884; în urma proclamării independenței la titlul Capul Statului, la întinderea teritorială a țării, 
la regimul presei, la sistemul electoral și la pământurile rurale”, la 29 iunie 1917, s-au modificat art. 
19 referitoare la garantarea dreptului de proprietate și, respectiv, art. 57 și 67 privitoare la dreptul la 
vot; în 1918 Constituția din 1866 s-a extins, ca urmare a actelor Marii Uniri, asupra teritoriilor alipite. 



LE PROFESSEUR NENO NENOVSKI  
ET LES CONSTANTES DANS LE DROIT 

Emilia DRUMEVA∗ 

 Abstract: Evoking the personality and work of Neno Nenovski, prestigious Bulgarian 
theoretician of law and state, with a rich activity,  both before and after the 1989 change of political 
regime, the present study highlights the difference in approaching  the issue of so-called constants of 
the law, in different ideological contexts, thus revealing the actual significance and necessity of 
continuing the current study of this issue. 

 Key words: constants of law, law and values, legal continuity, civil society, human rights. 

1. Les constantes sont des nombres qui ne changent pas de valeur. Il y a des 
constantes dans le droit aussi, lesquelles sont fondamentales. À la différence des 
constantes en mathématiques, celles dans le domaine du droit peuvent être 
reconnues de manière exacte, et leur valeur – repensée et consolidée avec le temps 
surtout. Dans le droit les constantes sont présentes en union indissoluble entre la 
construction théorique suprême et les auteurs de celle-ci. 

Le professeur Néno Nénovskiet ses maximes juridiques approfondies font 
sans nul doute partie des constantes dans le domaine du droit. 

 
2. Lors de son travail scientifiquede longues années, le professeur Néno 

Nénovski a laissé une trace profonde et considérable dans la théorie générale du 
droit, la philosophie du droit, les études sur l’État, l’histoiredes doctrines politiques 
et juridiques, la justice constitutionnelle. Dans ses ouvrages sont abordés aussi des 
problèmes relatifs aux droits fondamentaux de l’homme, à la sociologie du droit, à 
l’histoire de l’État et du droit, à la psychologie juridique, etc. En pratique tout ce 
que nous avons énuméré englobe la partie de ce qu’on appellesciences historico-
théoriques qui ne traitent évidemment pas les mêmes problèmes (bien qu’au sein 
des facultés juridiques en Bulgarie on les organise dans un seul département). 

Au début des années soixante, période où Néno Nénovski commence son 
activité scientifique, la doctrine juridique bulgare embrasse inconditionnellement 
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un positivisme apologétique, lequel n’est même pas embrassé au sens propre, mais 
régissant, et en pratique – obligatoire. 

Or, la théorie et la philosophie du droit sont par essence des sciences 
critiques. Il ne s’agit pas ici de critique politique, il ne s’agit pas non plus de 
critique institutionnelle, mais uniquement – de la possibilité d’approcher des 
fondements du droit de manière impartiale et de chercher les bien-fondés, la 
légitimité de celui-ci ainsi que les liens et les dépendances qu’il tisse avec d’autres 
phénomènes sociaux. Dans des conditions de monopole idéologique, quand les 
fondements de l’État et du droit n’étaient pas sujets à des commentaires, la plupart 
des juristes savants optent pour une approche positiviste, en se concentrant sur des 
constructions juridiques neutres sur le plan des valeurs: des normes juridiques, des 
relations juridiques, ou tout simplement – sur des institutions fondées sur un 
positivisme juridique. 
 Néno Nénovski emprunte un autre chemin; il commence à travailler sur 
l’Histoire des doctrines juridiques, peu connue en Bulgarie à cette époque-là, en 
mettant un accent particulier sur les doctrines juridiques contemporaines. Cela lui 
donne la possibilité de réfléchir de manière approfondie aux œuvres des auteurs 
occidentaux du XIXe et du XXe siècles: de Malberg, Stammler, Jellinek, Duguit, 
Radbruch, Kelsen, Del Vecchio, Durkheim, Dworkin, Habermas, Hart 1 .Les 
tendances générales dans le développement de la théorie et de la philosophie du 
droit au XXe siècle montrent un essai de surmonter l’opposition traditionnelle entre 
le positivisme classique et le jus naturalisme. Les penseurs du XXe siècle cherchent 
ouvertement “un troisième chemin” dans la théorie du droit par l’intermédiaire des 
résultats atteints par la philosophie, la sociologie, la psychologie, la politologie, la 
cybernétique, l’herméneutique, les théories du discours, les théories de 
l’interprétation, etc. Toutes les doctrines ne sont pas réussies, mais même les essais 
orientés dans de mauvaises directions, s’ils sont effectués honnêtement et 
consciencieusement, font en fin de compte partie de l’histoire de la science. Au 
ХХe siècle c’est de plus en plus difficile qu’on propose une philosophie complète 
du droit à travers le prisme de laquelle on puisse réfléchir à toutes les 
manifestations de ce qui est juridique. Probablement tout auteur qui essaye, comme 
Kelsen, de créer une raison expliquant tout ce qui est relatif au droit et un schéma 
des phénomènes et des institutions juridiques, va se transformer en encore un 
paradoxe de l’appréciation scientifique – être critiqué par tous et dans le même 
temps – être considéré comme l’un des plus grands théoriciens de son temps.  
 En Bulgarie la naissance de la philosophie du droit est liée surtout aux 
ouvrages de Ts. Torbov, M. Popoviliev, Chr. Boyadhiev, etc., ayant travaillé 
pendant la première moitié du XXe siècle. Leurs œuvres sont pourtant ombragées 

                                                 
1 Tous les auteurs après Marx étaient marqués comme “bourgeois” et leurs idées ne pouvaient 

être présentées que sur un plan critique. 
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par l’influence puissante de V. Ganev, dont la conception, positiviste dans son 
essence, est aussi une philosophie juridique singulière. Après les années 50, 
disparaît malheureusement non seulement le sujet, mais aussi la thématique. 
 Les grands changements en création et les secousses sociales constituent une 
épreuve sérieuse pour les scientifiques ayant de l’autorité et leurs ouvrages. Le 
professeur Néno Nénovski est parmi ces scientifiques bulgares du domaine des 
sciences sociales, dont l’œuvre a gardé sa valeur et a défendu fermement son droit à 
l’existence dans la période dramatique après le 10 novembre 1989. Quelque chose de 
plus : ses œuvres de base comme “Continuité dans le droit” (1975) et “Droit et valeurs” 
(1983) sont redevenues actuelles et ont pris de l’importance dans le contexte des 
changements radicaux au sein de la société et de l’État. Cela s’est passé parce que ses 
ouvrages se font remarquer par l’originalité dans la recherche et que ses idées sur le 
droit sont imprégnées d’humanisme profond : “Si l’importance du droit, écrit-il, est, 
après tout, liée à l’État et s’explique par l’État, ce n’est admissible que dans la mesure 
où la valeur suprême de l’État, c’est l’homme.” 
 

3. Le professeur Néno Nénovski est un intellectuel socialement engagé qui 
ne reste pas à l’écart des changements politiques et des agitations sociales, et 
assume ainsi sa part de la responsabilité du destin de la nation et de l’État bulgares. 
Dans la phase initiale de la période de transition, il était l’un des experts influents 
qui allaient assurer juridiquement les amendements de la Constitution en vigueur à 
cette époque-là (mars – avril 1990), ce qui mènerait au déploiement d’une 
démocratie multipartite et à l’organisation d’élections libres visant à la formation 
d’une Grande assemblée nationale; plus tard ces experts ont participé à 
l’élaboration du projet de Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 
1991. Son apport est vraiment considérable quant aux valeurs et aux principes de 
base de la nouvelle Constitution. 
 C’est tout à fait logique que le professeur Néno Nénovski a été élupour faire 
partie de la première Cour constitutionnelle. En sa qualité de juge constitutionnel il 
a mis beaucoup d’efforts pour renforcer l’autorité de cette nouvelle institution 
sansanalogue dans les époques précédentes de l’histoire politique du pays. En tant 
que rapporteur lors d’une série de procès importants, ou en donnant ses opinions 
spécifiques dans d’autres cas, le professeur Néno Nénovski contribue au plus haut 
degré à la consolidation de l’interprétation correcte de la Constitution et à la mise 
en place des fondements stables de la jurisprudence constitutionnelle en Bulgarie. 
Ce n’est pas du tout par hasard qu’il fait partie des auteurs de la série solide de 
recueilsd’arrêts de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie. 
 Dans les milieux scientifiques le professeur Néno Nénovski est très célèbre 
pour sa tolérance exceptionnelle par rapport aux opinions d’autrui, mais toutes les 
fois où les intérêts nationaux sont concernés, il défend ses positions ouvertement et 
sans équivoque tant en participant à des discussions académiques que par les 
moyens de la polémique journalistique. Souvent ses interventions calmes et 
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argumentées apportaient un esprit de sobriété et de modération à des discussions 
politiques violentes sur des questions constitutionnelles; parfois ces apparitions se 
transforment ensuite en études scientifiques inspiratrices. 

Le professeur Néno Nénovski est un savant de grande envergure ayant 
amassé des connaissances encyclopédiques. Ses intérêts scientifiques s’étendent 
sur un vaste cercle de problèmes : on peut commencer par l’histoire des doctrines 
politiques, passer par la théorie générale du droit et de l’État pour atteindre les 
questions actuelles de la théorie et de la pratique constitutionnelles.  
 Dans tous ces domaines de la connaissance il a ses idées originales et des 
succès remarquables. À part cela, les efforts du professeur Néno Nénovski orientés 
vers le rétablissement du fil historique entre les générations, lequel avait été rompu 
pendant “l’ancien régime”, sont dignes d’estime; il revoit des ouvrages de juristes, 
célèbres dans la première moitié du XXe siècle, et les fait publier de nouveau. 
 En temps d’épreuves sérieuses – avant les changements menant à la 
démocratie et peu après – le professeur Néno Nénovski défendait avec dignité ses 
valeurs morales et ses convictions scientifiques. Tous ceux qui le connaissaient et 
qui communiquaient avec lui de près, avaient la possibilité d’admirer son esprit 
d’observation amical et son sens de l’humour délicat. 
  

4. Le professeur Néno Nénovski est l’un des savants juristes bulgares les 
plus éminents, qui a consacré sa vie entière au développement de la science 
juridique bulgare. Le grand nombre d’œuvres dans le domaine de la théorie 
générale du droit, des doctrines politiques et juridiques, mais aussi en droit 
constitutionnel – 10 monographies environ, une multitude d’études, d’articles 
scientifiques et de comptes rendus – en est la prevue convaincante. Nombreuses 
sont aussi ses participations avec des exposés lors de conférences scientifiques 
importantes, en Bulgarie ou à l’étranger, ce qui a contribué au prestige de la science 
juridique bulgare. Sans nul doute cet œuvre scientifique – riche et imposant – va rester 
à jamais dans la réserve d’or du droit bulgare.  
 La curiosité et l’intérêt scientifiques du professeur Néno Nénovski sont 
provoqués d’abord par les doctrines juridiques de l’époque contemporaine qui lui ont 
permis de plonger, au début de sa formation en tant que savant, de plonger dans le 
monde riche et compliqué de la pensée des grands noms dans la doctrine juridique du 
XIXe et du XXe siècles, comme Duguit, Durkheim, Jellinek, Kelsen, Del Vecchio et 
autres. Un résultat fructueux de ses occupations, c’est son étude scientifique sérieuse 
sur la doctrine juridique solidariste du français Léon Duguit. Ainsi, avec la publication 
de sa première monographie encore, Néno Nénovski s’affirme comme un chercheur 
consciencieux aux connaissances approfondies dans la théorie du droit. 

Enrichi par ces textes, Néno Nénovski se concentre sur l’exploration de 
problèmes fondamentaux par rapport à la théorie générale de l’État et du droit, 
comme la continuité dans le droit, l’unité et l’interaction de l’État et du droit, le 
droit et les valeurs, les droits de l’homme, etc. Son choix très adéquat de questions 
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à étudier, l’originalité dans l’approche de la recherche, le caractère profond et 
argumenté des conclusions qu’il fait, lui donnent la possibilité de se libérer à un haut 
degré des dogmes et des principes imposés par la méthodologie marx-léninienne; tout 
cela fait que ses analyses sonnent de manière moderne aujourd’hui encore. 

Ainsi, pendant toutes ces années, plusieurs générations de juristes bulgares 
ont toujours senti plus ou moins la présence spirituelle du professeur Néno 
Nénovski dans la vie scientifique du pays. Cela a sans aucun doute relevé le niveau 
pour les nouveaux venus dans le domaine de la théorie bulgare du droit, mais en 
même temps ce fait a aidé beaucoup de collègues dans les différentes branches 
scientifiques du droit à s’éloigner de l’empirisme et de la réflexion théorique 
superficielle, et à surmonter ces derniers à un certain degré dans leurs propres 
ouvrages scientifiques. Où que l’on voie la présence du professeur Néno Nénovski, 
une chose est sûre : il a toujours été dirigé par sa conviction profonde incluse dans 
la vieille maxime romaine : Hominum causa omne constitutum est. 

Les collègues connaissent le professeur Néno Nénovski comme représentant 
de la pensée juridique académique avec une grande auto exigence et une multitude 
d’apports tant au niveau de l’étude complexe interdisciplinaire que par rapport à 
l’application effective du droit. Ce serait difficile d’énumérer tous les champs 
professionnels illustrant les intérêts et les publications importantes du professeur 
Néno Nénovski. Avec le temps, son attention s’oriente vers la théorie générale, 
l’histoire des doctrines juridiques, la philosophie du droit, le constitutionnalisme 
européen / bulgare. 

Des générations de juristes se forment en communiquant avec le professeur 
Néno Nénovski – il était enseignant, directeur de thèses, auteur de dizaines 
d’études scientifiques. Il exerce chacune de ces fonctions avec un sentiment de 
responsabilité civile et professionnelle. 

Si nous sommes d’accord sur le fait que les grands représentants de la pensée 
juridique bulgare appartiennent (sous certaines conditions) à deux catégories : des 
savants qui consacrent leurs efforts à un seul problème scientifique, et des 
chercheurs qui – mus par leur curiosité scientifique – cherchent toujours à travailler 
de nouveaux territoires de la connaissance, le professeur Néno Nénovski fait sans 
nul doute partie de la deuxième catégorie. 
 Il a ses voyages d’exploration, lors desquels il concentre ses recherches 
scientifiques sur plusieurs tâches importantes – souvent interdisciplinaires et 
obligatoirement nouvelles, sur le front de la théorie et de la pratique du droit. En 
fait, en suivant les intérêts professionnels du professeur Néno Nénovski, les 
collègues juristes pouvaient s’orienter où se passaient des développements 
intéressants dans la pensée et la pratique juridiques et où on pouvait en attendre. 
 

5. Le professeur Néno Nénovski se met à travailler dans le domaine de la 
philosophie du droit à l’époque où l’existence d’un tel domaine est contestée pour 
des raisons idéologiques. Il a travaillé aussi sur les aspects informatifs du droit bien 
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avant qu’il soit évident qu’en effet l’action du droit réside dans la communication. 
Le développement de l’idée du droit comme moyen et du droit comme but, le 
travail sur les points d’appui des aspects de valeur du droit, l’affermissement de la 
philosophie du droit comme un domaine important de la connaissance, sont liés au 
professeur Néno Nénovski. Et il n’y a rien de plus naturel que le fait qu’il est le 
fondateur et le directeur de l’Association bulgare de philosophie du droit et de 
philosophie sociale. 
 Dans la philosophie et la théorie générale du droit, on exige – plus que dans 
les autres domaines de la connaissance juridique – la largeur des idées et la 
profondeur des réflexions. Une des preuves du succès des auteurs ayant choisi la 
théorie générale du droit, est la création d’un système scientifique singulier, basé 
sur les catégories juridiques classiques, ou au moins la soutenance d'un point de 
vue sur les problèmes étudiés. L’apparition de représentants de la théorie générale 
dans la problématique de l’une des branches du droit crée un lien plus étroit entre 
la théorie juridique générale et les études de branche. 
 Bien qu’il accorde une attention particulière à la nature du droit2, le professeur 
Néno Nénovski ne prétend pas créer sa propre doctrine juridique. Nous pouvons en 
trouver deux raisons au moins : la variété de ses intérêts scientifiques et son essai 
de concilier les traditions des approches jusnaturaliste et juspositiviste par rapport à 
la connaissance juridique. 
 Néno Nénovski écrit son livre La continuité dans le droit au milieu des 
années soixante-dix du XXe siècle, à l’époque où la théorie juridique socialiste 
n’avait pas su surmonter la sous-estimation du droit et de la perspective historique 
de celui-ci. Les propriétés normatives propres au droit déterminent la continuité 
dans son développement, entre les types de systèmes juridiques différents y 
compris.  
 Néno Nénovski explore le rôle du droit et de l’indépendance relative que 
celui-ci possède par rapport à l’État, dans son livre Union et interaction de l’État et 
du droit.3 L’idée de l’indépendance du droit et de son rôle par rapport à l’État, est 
développée plus tard dans le cadre d’études sur l’État de droit4. La monographie 
Droit et valeurs constitue unevéritable suite de la discussion sur le problème 
concernant le rôle social du droit et la valeur même de ce dernier. Néno Nénovski 
constate le rôle du droit comme un moyen de contrôler le comportement humain, et 
en même temps, il souligne la valeur du droit.  

                                                 
2 Réflexions sur l’essence du droit, in Pensée philosophiques, 10/1988. 
3 Ce sujet est abordé aussi dans les articles : Est-ce que la théorie de l’État et du droit est une 

science indivisible? – in Pensée juridique, 06/1982, et Des oppositions dans le système État – droit  – 
in Annuaire de l’Université de Sofia, Faculté juridique, t. 76, livre 1, 1983, Sofia, 1986. 

4 L’État de droit exige une nouvelle pensée juridique – in Temps moderne, 1989, № 10; La 
société civile – in Pensée philosophique, 1989, № 10, Le contrat social et l’État de droit – in État et 
droit, 1990, № 8, 9; Société civile –État – droit – in Pensée juridique, 1996, № 2. 
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Néno Nénovski entre avec succès dans des domaines éloignés sur le plan des 
objets à étudier et sur celui des méthodes à utiliser, que sont l’axiologie juridique et 
la dogmatique juridique. À l’époque où il est juge constitutionnel, et après, il se 
concentre sur des études en droit constitutionnel et en justice. Ces analyses sont, pour 
des raisons évidentes, d’inspiration positiviste. Une confirmation des succès de Néno 
Nénovski dans la dogmatique juridique lui est apportée par le haut prestige qu’il a 
auprès des chercheurs de branches différentes, du droit public surtout. 
 Néno Nénovski est non seulement un savant talentueux, mais aussi un 
homme brave. Il ne s’inquiète pas de montrer tous ses ouvrages, dont certains ne 
sont pas du tout d’actualité. Des auteurs, qui ne sont pas entièrement dépendants de 
la conjoncture et qui disposent de points de repère stables, procèdent de la sorte. 
Des personnes qui changent sans renoncer à eux-mêmes procèdent de la sorte. La 
plus grande partie des ouvrages de Néno Nénovski ont de la valeur théorique qui – 
dans la majorité des cas – ne disparaît pas avec le temps. 
  

6. Le professeur Néno Nénovski n'a pas l’ambition de faire renaître la 
philosophie du droit, ou d’en faire une discipline scientifique à part entière. Il 
atteint à la philosophie grâce à ses propres recherches scientifiques et à sa 
conviction ferme en matière de méthodes dogmatiques en droit. Sa “philosophie du 
droit” part de la théorie du droit, et en fait, aujourd’hui encore elle est considérée 
par beaucoup comme une théorie “non-dogmatique”. Une influence incontestable 
sur ce comportement a été exercée par ses occupations en sciences politiques 
contemporaines et en théories juridiques, et le caractère “non-dogmatique” de 
celles-ci dans la période après la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, le débat 
“philosophie ou théorie du droit” ne s’est jamais terminé, mais nous n’irons plus 
loin sur ces pages. 
 Dans Droit et valeurs (1983), et dans La continuité dans le droit (1975) 
notamment, Néno Nénovski ne se pose pas comme but de créer une philosophie 
juridique complète en détail; or, il expose ses originales conceptions juridiques 
philosophiques sur les sujets abordés. Les deux monographies sont appréciées 
comme il faut dans la littérature juridique en Bulgarie et à l’étranger depuis 
longtemps, et bien qu’elles aient été écrites dans une réalité relativement éloignée, 
les conclusions et les réflexions qu’on peut y trouver sont, pour la plupart, valides 
aujourd’hui encore. Sauf la valeur scientifique de ces livres, il est important de 
souligner que ce sont pratiquement les premiers ouvrages juridiques 
philosophiques après une longue accalmie de 40 ans dans la littérature juridique 
bulgare. Les efforts de Néno Nénovski pour faire revivre les études dans le 
domaine de la problématique philosophique du droit sont accompagnés et soutenus 
au début par les ouvrages de Mihaïlina Mihaïlova, mais plus tard ils auront le 
soutien d’autres auteurs aussi. 

Au début des années quatre-vingts l’idée d’une discipline à part entière 
“philosophie sociale et philosophie du droit” comme quelque chose de différent de 



356 Emilia Drumeva 8 

la philosophie marx-léninienne commence à sembler pas tellement hérétique. Après 
tout, l’Association bulgare de philosophie du droit et de philosophie sociale est 
fondée en 1985; le professeur Néno Nénovski en est l’un des fondateurs et le 
directeur jusqu’à son décès5. De manière modeste et sans ostentation, il donne une 
forme à l’association et stimule les efforts d’une vingtaine de savants – juristes et 
philosophes qui essaient, selon leurs capacités, d’assurer leur apport au 
développement de cette science difficile et élitaire. 

Son deuxième livre La continuité dans le droit (Sofia, 1975) montre entièrement 
ses capacités de savant expérimenté et ambitieux. Ce sujet extrêmement difficile 
est étudié avec un talent incroyable et représente un classique incontournable de la 
philosophie du droit et de la théorie générale du droit. 

Son troisième livre Union et interaction de l’État et du droit (Sofia, 1980) 
témoigne de ses capacités d’analyse exceptionnelles. Il n’y avait jamais eu 
jusqu’alors de meilleure étude académique achevée sur l’union et l’interaction de 
l’État et du droit. 

Avec son quatrième livre Droit et valeurs (Sofia, 1983) il s’affirme 
définitivement comme un savant bulgare important du domaine de la théorie 
générale du droit et de la philosophie du droit. Ses conclusions sur le droit en tant 
que valeur et sur le rapport entre le droit et les valeurs sont des paradigmes 
scientifiques fondamentaux aujourd’hui encore.  

Dans les décennies suivantes le professeur Néno Nénovski écrit des études 
(y compris comme coauteur, avec la légende de la pensée juridique bulgare – le 
professeur J. Stalév), consacrées aux droits de l’homme (Les droits de l’homme, 
Sofia, 1994), à la société civile et à l’État de droit (Société civile – État – droit, 
Sofia, 1996), à des savants juristes éminents (Vesselin Ganev. Détails de sa vie et 
de son œuvre, Sofia, 2000 et Giorgio Del Vecchio et sa philosophie du droit, Sofia, 
2004) et notamment – aux aspects théoriques de la Constitution (La Cour 
constitutionnelle et l’effet juridique de ses arrêts, Sofia, 1996; Le droit 
constitutionnel à la protection, Sofia, 1998, et La Constitution : questions actuelles 
de théorie et de pratique, Sofia, 2002). Toutes ces études représentent de vrais 
modèles d’analyse. 
  

7. La société civile et les droits de l’homme forment un autre domaine où le 
professeur Néno Nénovski a de nombreuses recherches. Quant à la “société civile 
et l’État”, le professeur Néno Nénovski élabore des constantes. Suit un bref exposé 
du contenu de celles-ci. 

La notion de “société civile” a une multitude de fonctions et bien des aspects. 
A part cela, c’est une notion relationnelle qui mène donc toujours à la notion de 

                                                 
5 En 1987 Néno Nénovski écrit De la philosophie du droit en tant que science, in Pensée 

juridique, 1987, № 5. 
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l’État, et exprime implicitement le lien entre les deux réalités sociales – la société 
civile et l’État. C’est en cela que consiste la manière de la pensée sociale 
(philosophique, sociologique, politique, juridique) de l’Époque contemporaine – on 
met une ligne de démarcation entre société et État, et les problèmes de la société 
civile sont étudiés dans le contexte du couple notionnel : “société civile” – “État”. 
 Les théoriciens de la société civile, et surtout Hegel, n’opposent pas la 
société civile à l’État. Ils les considèrent comme les deux parties d’un tout 
dialectique. La société civile est le contenu, l’État – la forme. Mais ce tout (d’après 
Hegel) est réel, disons vrai, lorsque les deux parties ne sont pas mêlées, diluées 
l’une à l’autre; il faut qu’elles soient relativement autonomes.  
 La société civile est le champ de l’intérêt privé. Ici l’individu propriétaire, 
membre de la famille, un être pensant et croyant, etc., qui n’est pas opprimé par la 
tutelle politique (de l’État), peut déployer ses capacités, ses initiatives créatrices, ou 
atteindre à ses buts, qu’il a, en tant que personne, différente des autres. Au cours de 
ces activités il se trouve lié par nécessité avec les autres individus – ce sont des 
relations de production et d’échange, mais aussi des liens spirituels. Sur cette base 
et dans le cadre de ces relations fondamentales vitales on crée beaucoup de groupes 
officiels ou non officiels – un pluralisme social qui exprime les manifestations 
différentes de la liberté humaine. Un pluralisme social qui fonctionne sur le 
principe de la bonne volonté. 

Tandis que dans la société civile, des intérêts et des buts privés, ou ceux de 
groupes concrets, sont réalisés, au niveau de l’État sont réalisés les intérêts 
généraux de tous les individus, les intérêts de la société civile comme un tout. De 
ce point de vue, l’État peut être considéré comme manifestation de la société civile 
elle-même, sa deuxième hypostase. Or, les relations au sein de la société civile sont 
surtout horizontales; dans le même temps, au niveau de l’État elles sont verticales, 
fondées sur le pouvoir. L’État est un ensemble d’institutions à pouvoir. Dans la 
société civile il y a des unions non officielles, dans l’État celles-ci sont impossibles, 
les relations dans ses structures étant formalisées (par l’intermédiaire du droit). 

Dans la société civile il y a des unions formelles, mais elles sont créées 
volontairement. Au niveau de l’État le principe de la bonne volonté est possible et 
existe, mais dans le cadre des relations basées sur la logique du pouvoir.  

La société civile est une sphère hors de l’État, mais elle existe aussi hors de 
l’existence purement individuelle, hors de la sphère privée, intime, de l’individu. Et 
ceci doit être garanti par la loi. 

La société civile est possible comme une société apolitique, non étatique 
(non étatique au sens strict de la notion de société civile, et non de société en 
général). Le caractère pluraliste ne doit en aucun cas être entendu comme 
pluralisme politique, ou encore moins comme politisation. Si la propriété, la vie 
économique, le commerce, les relations interpersonnelles, spirituelles, les relations 
au sein de groupes, sont imprégnés de facteurs politiques et étatiques, ou qu’ils 
sont observés, réglementés par ces derniers, la société civile n’existe tout 
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simplement pas. Il y a une société, mais elle n’est pas civile au sens que nous avons 
forgé. Ces types de sociétés sont connus à travers l’histoire – ce sont en général les 
sociétés avant la naissance de la bourgeoisie (le feudataire est propriétaire, homme 
au pouvoir, juge à la fois!), ce sont les sociétés appartenant à ce qu’on appelle 
manière de production asiatique (économie fermée, manque de propriété privée – la 
propriété est au tout, à l’État; il y a un système sévère de contrôle sur la production; 
structure sociale de castes, etc.). Par ailleurs, un négateur de la propriété privée 
comme Marx, qui cherchent les contradictions de la société civile bourgeoise dans 
les relations de propriété privée, rédige une ode à la propriété privée en étudiant  
les sociétés de la manière asiatique de production : stagnation au niveau de 
l’économie et de la politique, conservation des formes de gouvernement, perte de 
perspective historique, bas niveau de vie, perception étroite à l’extrême de la réalité 
par les gens – c’est le prix de l’absence de propriété privée sur la terre dans ces 
sociétés, d’après Marx. 

Ce serait intéressant de mentionner ici quelques réflexions de Gramsci qui 
révèle qu’à l’Est, l’État c’était tout et que la société civile était à l’état primaire, 
amorphe. À l’Ouest, entre l’État et la société civile les relations étaient réglées (on 
a en vue les Temps modernes) et si l’État commençait à devenir instable, la 
structure solide de la société civile se faisait voir. C’est en raison de cela que  
le processus révolutionnaire en Europe Occidentale (Gramsci théorise entre les 
deux Guerres mondiales) ne peut être que sous la forme de “guerre de positions”, et 
à l’Est, en Russie spécialement – sous la forme de “guerre de manœuvres”. Ces 
pensées du marxiste italien doivent aider à l’explication des sociétés totalitaires en 
Russie et en Europe orientale. 
 L’État est une forme sociale commune, mais étant relativement indépendant, 
il peut se détacher de la société, s’éloigner de celle-ci et de ses composants, voire 
monter sur elle et l’engloutir à un certain degré. L’histoire connaît de telles 
situations. Le progrès historique consistait précisément à faire la différence entre 
les deux parties du tout, à les rendre relativement autonomes, ce qui contribuerait à 
leur fonctionnement rationnel et garantirait la liberté de l’individu. Voilà pourquoi 
la grande question que les mouvements philosophiques différents, ainsi que la 
pratique sociale, voulaient résoudre, était liée aux frontières qui “séparent” (sous 
conditions!) la société civile et l’État,et au degré où l’État peut intervenir dans les 
affaires de la société au nom de l’intérêt commun (!), sans tomber dans l’étatisme 
ou pis, dans le totalitarisme. 
 D’après Hegel, l’État comme une forme supérieure sociale détermine la 
société civile. C’est une vieille tradition idéaliste qui remonte à l’Antiquité 
(primauté de la forme sur le contenu, l’État comme but de l’individu et de la 
famille), et qui continue après Hegel. D’après Marx, au contraire, la société civile 
(les relations matérielles vitales, la base économique) détermine l’État et ses 
fonctions comme une superposition politique. À “l’ancien régime” ce postulat 
marxiste était adopté comme dogme; c’était la manière de pensée d’antipode. La 
faiblesse du dogme réside en ceci : il représentait une inversion simple de la thèse 
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hégélienne. Hegel : l’État est déterminant. Marx : non, au contraire – la société 
civile est déterminante… 
 Des études plus récentes, y compris à caractère néo marxiste, atteignent à la 
conclusion que les relations entre la base économique et la superposition politique 
sont bien plus compliquées et ne peuvent pas être réduites à la conception univoque 
de la primauté de la base et du caractère secondaire de la superposition politique et 
juridique. 

Les exemples, qui ébranlent le dogme, sont beaucoup, mais leur énumération 
ici n’est pas possible. Et puis, l’honnêteté exige qu’on remarque que Marx, et 
surtout Engels, au cours des dernières années de leur vie, notent ce défaut de la 
théorie et soulignent la complexité du processus historique.  
 Les faits de l’époque contemporaine réfutent la dichotomie brusque entre la 
société civile et l’État. Entre les deux, il y a un bon nombre de maillons 
intermédiaires, instituts (“médiateurs”), qui assurent leur interaction et même leur 
pénétration mutuelle (tout en gardant leur autonomie relative!) Les différentes 
formes de représentation politique jouent par exemple un tel rôle médiateur. La 
réalisation du principe de l’État de droit “importe” les éléments de l’État dans la 
société civile, et la réalisation du principe de l’État social – les éléments de la 
société civile dans l’État, etc. 
 La société civile, sous ses formes développées, présuppose l’application des 
principes de la démocratie à l’État et à la société elle-même. Le manque de 
démocratie dans la sphère de l’État influence négativement la société civile et la 
sphère personnelle des individus. Les principes démocratiques doivent être 
appliqués à tout le triangle “société civile – personne – État”. 
 La société civile construite présuppose aussi un État souverain construit de 
façon rationnelle. L’État contemporain ne peut être pensé que par l’intermédiaire 
du droit, et fonctionnant par le droit. S’il fait un tout avec la société (la propriété 
d’État au-dessus de tout, la vie économique – entre les mains de l’État, les 
formations sociales – artificielles, parce qu’entretenues par le gouvernement, la vie 
spirituelle – dirigée par l’État), l’État n’est en pratique pas souverain, ses frontières 
ne sont pas déterminées avec exactitude, puisque d’autres structures sociales 
exercent aussi des fonctions d’État, et même – sans aucun appui juridique, dirigent 
les maillons officiels de l’État. Dans de pareilles conditions, nous ne pouvons pas 
parler de légalité et d’ordre juridique, du point de vue des besoins de la société 
civile contemporaine. Dans de pareilles conditions le pouvoir d’État peut être 
considérable, avec des attitudes autoritaires, mais il est faible en termes de 
capacités de gouverner.  
 Quand on étudie la relation société civile – État, on met au centre de notre 
attention un grand problème de la théorie politique, à savoir celui sur la légitimité 
du pouvoir d’État; les questions sont : 

 Qu’est-ce que la légitimité du pouvoir d’État? 
 Quelles sont les formes pour rendre légitime le pouvoir d’État? 
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En deux mots, la légitimité ne peut s’appuyer uniquement sur la loi. C’est la 
première constatation. Deuxièmement, dans les conditions d’une société civile 
développée, le pouvoir ne peut chercher sa légitimité dans la tradition du passé, 
dans le charisme (y compris dans l’idéologisation, dans le sacré, exprimé par le 
mot “culte”), dans des slogans paternalistes, etc. Il peut la chercher seulement dans 
l’application rationnelle des procédures démocratiques, dans le respect de la 
primauté du principe des droits et des libertés de l’individu (ceci présuppose aussi 
les droits de la minorité), et en partie – dans certains cas spéciaux – dans le 
principe du professionnalisme et de la compétence. En bref, à la société civile libre 
correspond un légitime pouvoir d’État. 

La société civile n’est possible que comme une société de droit. Une raison 
préalable fondamentale de cela est la reconnaissance du principe de l’égalité 
juridique formelle de tous (sous une condition : le principe s’affirme et élargit son 
terrain parallèlement au développement de la société civile elle-même). Ceux qui, 
en partant de la présence de lois et d’une régulation juridique dans les sociétés non 
civiles (dans la Rome antique par exemple), affirment que ces dernières étaient des 
sociétés de droit ou qu’elles avaient un État de droit, se trompent. Ce n’était tout 
simplement pas possible, car la liberté n’était pas encore une norme. 
 C’est significatif que Hegel étudie (dans “La philosophie du droit”) les 
questions consacrées à la loi (droit positiviste), la justice et la police non pas dans 
la partie sur l’État, mais dans la partie sur la société civile. Ce n’est pas parce qu’il 
veut les séparer de l’État, de les présenter comme étant hors de l’État, mais parce 
qu’il veut souligner les bases juridiques de la société civile, et montrer le 
fonctionnement réel et la force de la propriété par la loi, la cour, la police. De cette 
manière il veut montrer l’État, “étant entré” dans la société civile pour la protection 
de l’intérêt commun. Cette approche du philosophe vient nous montrer encore que 
l’étatisme admissible ne peut être que légitime, et avoir des fonds juridiques et des 
frontières déterminées par le droit. 
 Lors de la première étape du développement de la société civile, le droit – en 
tant que droit d’une société civile –est lui aussi peu développé, bien qu’alors des 
actes juridiques de base aient été adoptés, comme The Bill of Rights, Habeas 
Corpus Act en Angleterre, etc. 

À la deuxième étape, notamment au XIXe siècle, on dispose d’un système de 
législation civile, entièrement développé. Le droit privé apparaît – dès le début du 
siècle avec le Code de Napoléon, jusqu’à la fin – avec le Code civil allemand.  

On perçoit le droit (avec les efforts des écoles différentes du positivisme 
juridique) comme un système désidéologisé de “règles du jeu”, dont disposent les 
propriétaires et au centre duquel il y a l’institut du contrat (loi dans les relations 
entre les parties de celui-ci).  

À l’unisson avec les flottements libéraux, le droit doit se protéger tout seul 
contre l’État en cas d’infraction. La liberté formelle et l’égalité formelle sont loin 
d’être liberté de fait et égalité de fait. 
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 Les besoins de la société civile et la mise en action de l’activité de l’État 
imposent plus tard un développement important au droit public aussi. Après la 
deuxième moitié du XIXe siècle et au XXe siècle le droit administratif est créé et la 
justice administrative commence à fonctionner. L’introduction et le développement 
de la justice constitutionnelle dans la deuxième moitié du XXe siècle a mené à une 
vraie renaissance du droit public. 
 Conclusions: 

- la société civile développée est inséparable d’un système juridique 
développé dans toutes ses branches; 

- le développement du droit en harmonie avec le développement de la 
société civile n’est autre chose que le développement de l’État de droit ; 

- surmonter les déformations étatiques du système sociopolitique totalitaire 
ne signifie uniquement pas retour vers le (vieux!) droit privé (commercial, 
etc.); négliger le droit public, c’est négliger le rôle régulateur nécessaire 
de l’État. 

- la société civile développée est incompatible tant avec la fétichisme 
juridique (vénération devant la norme juridique, devant la 
“réglementation”), qui arrête la libre initiative des membres de la société 
et des groupes de ceux-ci, qu’avec le nihilisme juridique (négliger la loi, 
la structure juridique, et compter sur des tensions administratives et 
idéologiques). 

 Or, une autre conclusion est très importante pour la théorie du droit. On voit 
le caractère non étatique du phénomène juridique par le prisme de la société civile. 
Le droit a ses racines dans la société civile, c’est au sein de celle-ci qu’il existe. 
L’État lui octroie une forme et le protège, bien ou mal. Et s’il n'a pas de base dans 
la société civile, y compris dans sa protection sociale, cela veut dire qu’il a un 
impact faible, ou bien qu’il reste tout simplement “droit sur papier” – une suite 
d’actes normatifs qui viennent pour sombrer dans l’oubli. Dans le meilleur cas – ils 
atteignent un but momentané de conjoncture. Le Code de Napoléon reste 
inébranlable pendant presque deux siècles; pourtant les guerres que son inspirateur 
a gagnées ne sont connues que des historiens. 
 La société civile, suivant ses lois intérieures, et pour correspondre à sa 
notion (au sens hégélien du mot), doit exister, fonctionner et se développer dans la 
paix, tout en étant mue par le désir d’évolution (ce qui ne veut pas dire sans 
oppositions). C’est en cela que consiste le rôle premier du régulateur juridique.  
 Cette fonction du droit n’est pas disponible dans les sociétés sous-
développées; elle est là où le processus social est canalisé sur le plan juridique et 
où le conflit social éventuel peut être résolu de manière civilisée, c’est-à-dire avec 
des moyens juridiques. 
 Dans les sociétés de classes, le droit a joué un rôle de classe (il l’a dans le 
monde d’aujourd’hui aussi). Mais ce n’est pas en cela que consiste sa nature 
profonde. L’anatomie des sociétés civiles développées qui, au seuil du XXIe siècle, 
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se sont rendu compte des dangers devant l’humanité, nous amène à quelque chose 
de nouveau pour nous –reconnaître comme primordial le rôle unificateur et 
civilisateur du droit. Et ce rôle n’est possible que dans un État de droit. 
 

8. Droits de l’homme et droits du citoyen 
 Pour le professeur Néno Nénovski, la société civile et l’État de droit sont 
inséparables du débat sur les droits de l’homme et les droits du citoyen. Pour ces 
droits, le savant illustre crée des constantes qui peuvent servir d’appui lors de 
nouvelles recherches.  
 Les droits et les libertés sont le maillon unificateur entre la société civile et 
l’État. Ils sont, d’un des pieds, pour ainsi dire (dans leur existence en tant que 
droits de l’homme), avantageusement dans la société civile, et d’un autre (dans leur 
existence en tant que droits des citoyens) – dans la sphère de l’État. De plus, les 
droits de l’homme et les droits des citoyens sont les deux côtés d’une médaille : les 
deux doivent exprimer de manière substantielle et fonctionnelle la liberté et la 
dignité de la personne – membre de la société civile et de la communauté politique 
(l’État) à la fois.  
 En interprétant partialement certaines affirmations de Marx, la théorie 
publique dans les pays ex-socialistes niait longtemps la notion des droits de 
l’homme et ne reconnaissait que la notion des droits du citoyen. Ce fait était en 
contradiction aiguë avec une longue tradition universelle et une tendance au respect 
et à l’affermissement des droits de l’homme. Cela était en contradiction aussi avec 
l’essence humaniste de l’idée socialiste elle-même. C’était une manifestation de 
l’approche étatique par rapport au droit, de la conception étatique et bureautique du 
droit. Cette théorie ne rendait pas compte de la circonstance, suivant laquelle les 
droits de l’homme et les droits du citoyen ont un sujet uni (la personnalité humaine 
dans la pluralité de ses manifestations), et les droits des citoyens sont – et doivent 
être – existence positive des droits de l’homme. (Il est possible dans certains cas 
que les droits des citoyens soient formulés en contradiction avec la nature des droits de 
l’homme – si on les accepte et qu’on les affermit sur le principe de classes.) 

Au commencement même de la société civile (comme société bourgeoise) on 
a annoncé et affermi sur le plan juridique les droits naturels de l’homme, de 
l’homme en tant que cellule première de la société civile, et les droits du citoyen – 
celui qui participe à la vie politique de l’État. La Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 est classique à cet égard. Son caractère juridique positif a 
longtemps été contesté, et c’est significatif que près de deux siècles après, elle a été 
reconnue comme droit supra constitutionnel en vigueur dans son pays. 
 Les droits de l’homme sont naturels (bio sociaux), en parlant de leur origine, 
mais en matière de la forme et de la vigueur, ils sont aujourd’hui – dans leur 
minimum de base – du droit positif : dans les actes internationaux des droits de 
l’homme (c’est leur internationalisation) et dans les constitutions des pays civilisés – 
dans leur existence de droits des citoyens et en partie comme des droits applicables 
à tous (c’est leur constitutionnalisation). 
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 Les droits de l’homme apparaissent de nos jours comme la nouvelle 
“religion” de l’humanité. Ils déterminent la nouvelle compréhension de la notion 
du droit. C’est impossible qu’il y ait une conception moderne du droit sans que l’on 
y mette les droits et les libertés comme des éléments cruciaux. Ils nous rappellent 
la genèse sociale (non étatique) du droit,et l’essence et la mission de celui-ci, 
inséparables de l’homme. Tout cela n’exclut pas du tout les cas de violation des 
droits. Et moins la société civile est développée, plus celle-ci est déchirée par des 
contradictions différentes – moins on respecte et protège les droits. 
 Or, le fait de leur affermissement officiel, juridiquement est important à lui 
seul, comme sens et comme rôle. 
 Au moins deux formulations de la Constitution de la République de Bulgarie 
de 1991 méritent notre attention. La première:les droits de la personne (la notion 
englobe et les droits de l’homme, et les droits du citoyen) sont érigés en “principe 
suprême” (Préambule). On ne dit pas “haut”, mais “suprême”! Cela veut dire qu’ils 
constituent la base de l’État de droit et le facteur qui rend légitime le pouvoir dans 
la République. Et la deuxième : les droits de la personne sont situés dans un lien 
normatif de système avec les notions constitutionnelles d’État de droit (a), (b) du 
libre développement de l’homme et (c) du livre développement de la société civile. 
En conclusion, le triangle “société civile – personne – État”, déjà mentionné, est 
exprimé de façon originale dans la Constitution bulgare. Pour l’instant (1991) c’est 
la seule constitution où l’on a noté explicitement la notion de “société civile”. 
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EVALUAREA UNOR DISPOZIȚII  
ALE CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ  

LA TREI ANI DE LA INTRAREA ÎN VIGOARE∗ 

Gheorghe BUTA∗∗ 

Abstract: The present study aims to punctually present some of the legal dispositions of the 
Civil Procedure Code of February 13th 2013, as well as the difficulties arising in their application 
and also, besides critiques and reasoned comments, advances some de lege ferenda suggestions, to be 
used in the future by the legislator.  

Key words: Civil Procedure Code, material competence, means of appeal, appeal, second 
appeal, verifying the complaint, reasonable term, transitory norms, recusation. 

Considerații introductive  
Fără a abuza de elemente de noutate și păstrând o bună parte a formelor deja 

consacrate, noul Cod de procedură civilă și-a început activitatea, după două 
amânări succesive, la data de 15 februarie 2013, într-o formă fragmentată, 
justificată de absența infrastructurii corespunzătoare.  

Înstituțiile sale reformatoare erau menite, la acea vreme, să asigure 
celeritatea actului de justiție, sancționarea deflexiunilor procesuale și, pe alocuri, 
conturarea unei jurisprudențe unitare. Normele tranzitorii aveau vocația de a 
pregăti o implementare grabnică și deplină a codificării, temporizând – cu 
parcimonie – câteva inovații care nu au găsit infrastructura prielinică pentru 
aplicare și dezvoltare. În fine, însuși legiuitorul părea că „dezvelește” bustul 
creației sale atent meșteșugite, care intrinsec și extrinsec fusese croită după tiparul 
societății contemporane autohtone. Trei ani mai târziu, actul normativ nu și-a 
pierdut prefixul noutății, deși firesc ar fi fost ca, în acest răstimp, noutatea să se 
reducă gradual, până la dispariție.  

Astăzi, la un interval rezonabil de mai bine de trei ani de la momentul de la 
care a prins viață, a venit vremea bilanțului. Retrospectiva primilor trei ani de viață 
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ne arată că noul Cod de procedură civilă își conservă – cu oarecare obstinație – 
prefixul noutății, în articulațiile sale. Instituțiile reformatoare se află într-o continuă 
căutare a valențelor celerității actului de justiție, sancționarea deflexiunilor 
procesuale și, pe alocuri, conturarea unei jurisprudențe unitare. Normele tranzitorii 
își păstrează vocația de a pregăti implementarea rapidă și deplină a codificării, 
temporizând cu aceeași parcimonie, aceleași câteva inovații care încă nu își găsesc 
infrastructura prielnică pentru aplicare și dezvoltare. În fine, însuși legiuitorul a 
înțeles să acopere, neostoită reconstrucție, bustul unei opere (ne)atent meșteșugite, 
care intrinsec și extrinsec a renegat parțial tiparul societații autohtone.  

Cadrul reglementar creat de și în jurul Noului Cod de procedură civilă este 
presărat de propuneri legislative pripite și intempestive, de derapaje semnificative 
în elaborarea unor modificări normative neracordate deciziilor Curții 
Constituționale, de soluții legislative pe alocuri netranșante, de lipsa unui cadru 
legislativ compact, de absența unei gândiri juridice în perspectivă. A fost necesară 
o activitate concertată a doctrinei și jurisprudenței pentru ca lacune de acest tip să 
fie ameliorate, dacă nu chiar complinite pentru ca, în cele din urmă să se ajungă la 
o aparentă uniformizare a normelor procesual civile. Nu ignorăm, însă faptul că 
ultimele uniformizări au fost aplicate prin dispozițiile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 62/2015 și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2016. 
Altfel spus, în trecut și în acest timp, normele procesual civile ce aveau în urmă cu 
trei ani atributul noutății își păstrează prin voința legiuitorului caracteristica 
probatoare a dictonului schopenhauerian, potrivit căruia schimbarea este singurul 
lucru neschimbător.  

Noul Cod nu a reușit să suprime mai vechile metehne procesuale. În acest 
contex, se naște o interogație dubitativă cu privire la resortul real al incapacitații de 
asimilare a unei legislații riguroase, comparabile, prin mecanismul lui exact, cu o 
partitură polifonică. Cine este, prin urmare, responsabil pentru disfonie – dirijorul, 
corul sau instrumentele? 

 
* * * 

 
1. Competenţa materială a Tribunalului ca primă instanţă în litigiile privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe∗∗ 
Conform vechiului Cod de procedură civilă de la 1864 art. 4 alin. 1 lit. E, 

Tribunalul judecă: „procesele şi cererile în materie de creaţie intelectuală şi de 
proprietate industrială”. Potrivit art. 95 NCPC a cărui redactare este în totală 
contradicţie cu cea tradiţională din Codul de la 1865, Tribunalul judecă numai ceea 
ce nu e dat prin lege în competenţa altor instanţe, iar în Legea nr. 8/1996 privind 
drepturile de autor şi drepturile conexe nu există un text similar cu art. 46 şi 47 din 
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Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art. 42 şi 47 din Legea 
nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, art. 43, 46 şi 52 din Legea 
nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie şi art. 16, 31-36 din Legea nr. 16/1995 
privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare.  

Ca urmare, în materia acţiunilor în daune-interese ca urmare a încălcării 
drepturilor de autor introduse după 15 februarie 2013, judecătoriile s-au confruntat cu 
un val de declinări de la Tribunal şi în urma conflictelor negative de competenţă 
ivite, Curtea de Apel cu o motivare lipsită de consistenţă1 a decis „Cererile în această 
materie, chiar dacă sunt evaluabile în bani, nu pot fi încadrate în dispoziţiile art. 94 
lit. j din Noul Cod de procedură civilă, întrucât ele au regim juridic distinct. 

Reclamant în prezenta cauză este un organism de gestiune colectivă a unora 
dintre drepturile reglementate de Legea nr. 8/1996. 

Soluţionarea prezentului litigiu presupune verificarea, în prealabil, a 
desemnării reclamantului ca organism colector pentru tipul de drepturi pe care le 
pretinde în prezenta cauză, desemnare care să subziste pentru perioada pentru care 
sunt pretinse drepturile din prezenta cauză, în condiţiile în care reclamantul şi-a 
întemeiat cererea pe decizii ORDA. 

De asemenea, presupune, chiar dacă nu s-a solicitat expres aceasta prin 
capetele de cerere formulate, constatarea încălcării unor drepturi dintre cele 
prevăzute de Legea nr. 8/1996, precum şi nerespectarea de către pârât a unor 
obligaţii legale sau, după caz, contractuale. 

Prin urmare, obiectul cererii de chemare în judecată implică constatări 
prealabile cu conţinut complex, constatări care nu caracterizează niciunul dintre 
obiectele cererilor date în competenţa judecătoriei prin dispoziţiile art. 94 NCPC. 

În plus, în hotărârea nr. 1424 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (2003–2007), în anexa 1 la 
cap. 5 au fost prevăzute măsurile strategice privind armonizarea legislaţiei 
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale cu normele de drept comunitar şi cu 
prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte, între acestea la 
lit. a pct. 9 fiind prevăzută ca măsură strategică „înfiinţarea de complete de 
judecată specializate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală, conform 
reglementărilor comunitare”.  

Or, aceste complete au fost înfiinţate la Tribunal ca primă instanţă. 
Punerea în aplicare a Noului Cod de procedură civilă a condus şi la 

adoptarea demodificări ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, însă 
acestea nu au prevăzut înfiinţarea în cadrul judecătoriilor de complete specializate 
în cauze de proprietateintelectuală. 

Prin urmare, Curtea constată că, în prezenta cauză, competenţa de 
soluţionare revine Tribunalului în temeiul art. 95 pct. 1 NCPC.” 

                                                            
 1 A se vedea Dec. civ. nr. 16F din 21 ianuarie 2015 a C. Ap. Bucureşti, S. a IV-a civ., 
pronunţată în dosar 33847/3/2014 şi publicată pe site-ul internet www.idrept.ro.  
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Puţina doctrină2 care a tratat subiectul până în prezent, deşi susţine că litigiile 
de proprietate intelectuală ar fi de competenţa tribunalului în primă instanţă 
indiferent de valoare, remarcă controversa şi propune o soluţie greşită, în optica 
noastră. Pentru o soluţie de lege ferenda corectă care să permită cu o intervenţie 
legislativă minimă o eficacitate maximă trebuie să pornim de la premisa că drepturile 
de proprietate industrială se subsumează drepturilor de proprietate intelectuală, 
acestea din urmă constituind genul proxim. Ca urmare, o prevedere nouă în O.U.G. 
nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială 
referitoare la competenţa Tribunalului nu ar face decât să adauge un balast legislativ 
normelor deja existente în Legile nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile 
geografice, nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, nr. 64/1991 privind 
brevetele de invenţie şi nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor 
semiconductoare. Întrucât suntem de acord că „ar fi cel puţin contradictoriu ca noul 
cod de procedură civilă să proclame competenţa de drept comun a tribunalului şi 
totodată să diminueze competenţele speciale ale acestei instanţe3...” atunci, singura 
soluţie care se impune este menţionarea în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe a unei norme speciale privind competenţa tribunalului în toate 
acţiunile ce au un obiect în legătură cu drepturile de autor sau drepturile conexe. Cât 
priveşte dorinţa Organismelor de Gestiune Colectivă de a exista o competenţă 
teritorială de ordine publică în această materie a Tribunalului Bucureşti, aceasta nu 
trebuie cuprinsă în modificările NCPC deoarece este excesivă. Mai mult, o eventuală 
competenţă teritorială absolută a Tribunalului Bucureşti în materia drepturilor de 
autor, ignoră complet raţiunile pentru care s-a acordat competenţă teritorială absolută 
în litigiile ce ţin de proprietatea industrială: OSIM este cel mai adesea parte în 
quasitotalitatea litigiilor privind mărcile, brevetele de invenţie, desenele industriale, 
pe când ORDA nu este decât foarte rar parte litigantă în litigiile privind dreptul de 
autor. Ca urmare, urmând principiul general recunoscut actor sequitur forum rei 
pentru litigiile în materia dreptului de autor ar trebui să fie competent orice tribunal 
din ţară. 

 
2. Problema procedurii de regularizare a cererii în litigiile izvorâte din 
fapte juridice 
Articolul 200 NCPC ce reglementează procedura de regularizare din NCPC 

trimite la art. 194 lit. a „De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric 
personal... şi contul bancar ... ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit 
aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt 
cunoscute de reclamant”, iar instanţele prin adresele de regularizare insistă ca 
aceste aspecte să fie precizate de reclamant sub sancţiunea anulării cererii. Aceste 
texte nu pun probleme atunci când litigiul derivă dintr-un act juridic – părţile au 
                                                            
 2 A se vedea Gheorghe-Liviu Zidaru, Competenţa instanţelor judecătoreşti în dreptul 
procesual român şi german, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 351 nota de subsol 1. 
 3 A se vedea Gheorghe-Liviu Zidaru, op. cit., p. 351 nota de subsol 1. 
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posibilitatea să cunoască şi să furnizeze instanţei aceste elemente. Când pârâtul este 
între persoane fizice şi un fapt juridic a generat litigiul, dificultăţile în a afla codul 
numeric personal şi contul bancar devin uneori aproape insurmontabile. Credem că 
redactorii textului art. 200 şi 194 NCPC ar fi trebuit să ţină cont de faptul că art. 8 
din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi art. 111–112 privind 
secretul bancar din O.U.G. nr. 99/2006 aprobată prin Legea nr. 227/2007 privind 
instituţiile de credit, fac imposibilă obţinerea lor de către reclamant. Sigur, ele pot 
fi comunicate la cererea instanţei de judecată dar deţinătorii datelor tocmai asta 
reproşează reclamantului – că aceste date nu sunt cerute de o instanţă de judecată. 
Confruntaţi cu aceste obstacole, reclamanţii au imaginat o procedură ad-hoc în care 
această cerere a instanţei este comunicată Direcţiei de evidenţă a persoanei care 
comunică mai departe răspunsul la dosarul instanţei. Această soluţie are şi ea 
dezavantajele ei – dacă pârâtul are un nume foarte comun (e.g. Ion Popescu) 
Direcţia de evidenţă a persoanei va comunica instanţei că nu poate decela CNP-ul 
acelei persoane fără indicii suplimentare iar procedura de regularizare se reia în 
detrimentul celerităţii. Credem că ar trebui să se renunţe complet la obligaţia de a 
comunica instanţei CNP-ul şi contul bancar al pârâtului când acesta este persoană 
fizică, reclamantul fiind ţinut să furnizeze în continuare doar adresa acestuia. 
Oricum se cere, potrivit art. 205 alin. 2 lit. a), atunci când pârâtul depune 
întâmpinarea, să facă cunoscute aceste date, deci ele oricum apar în dosar şi fără 
eforturi din partea reclamantului. 

 
3. Contenciosul administrativ şi calea de atac extraordinară a recursului 
reglementată de art. 488 NCPC 
Articolul 488 cuprinde 8 motive de casare faţă de cele 9 ale art. 304 din 

vechiul cod de procedură civilă dar aceasta nu reprezintă un handicap major pentru 
recurentul în materia contenciosului administrativ şi fiscal4. Dificultatea cea mai 
mare este dată de lipsa unui articol echivalent cu fostul art. 3041 din fostul cod de 
procedură civilă „Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu 
poate fi atacată cu apel, nu este limitat lamotivele de casare prevăzute în art. 304, 

                                                            
 4 A se vedea pentru detalii Decizia nr. 272/2015 Dosar nr. 8188/63/2013/a1 ICCJ secţia I 
civilă. În conformitate cu prevederile art. 489 (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilăsancţiunea nulităţii intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de 
casareprevăzute la art. 488 ... . Din noua formă a textului procedural mai sus evocat (art. 489) rezultă 
că nu a fost menţinută prevederea conform căreia, indicarea greşită a motivelor de casare nu atrage 
nulitatea recursului dacă dezvoltarea lor face posibilă încadrarea într-unul din motivele de recurs. În 
actuala configuraţie a sancţiunii nulităţii pentru neîncadrarea criticilor în motivele de casare prevăzute 
de art. 488 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, textul procedural aduce un plus 
de rigoare, referitor la cerinţa încadrării criticilor.Aşadar, din dispoziţiile imperative ale art. 489 (2) 
din Legea nr. 134/2010 se reţine că instanţele auobligaţia de a verifica dacă motivele invocate de 
recurent se încadrează în cazurile de casare prevăzute deart. 488, iar dacă această cerinţa nu este 
îndeplinită, operează sancţiunea nulităţii recursului. 
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instanţa putând să examineze cauza sub toate aspectele”. Din cauza schimbării 
concepţiei generale asupra căilor de atac în noul cod de procedură civilă – s-a 
trecut de la regula de bază cu două căi de atac, una devolutivă şi una nedevolutivă 
(apelul şi recursul) la o singură cale de atac şi aceea devolutivă – apelul. În acest 
context sunt dezavantajaţi cei care sunt siliţi să recurgă la calea de atac a recursului 
în contenciosul administrativ şi fiscal şi care nu pot critica greşita reţinere a 
situaţiei de fapt de către instanţa de fond. În acest fel se creează un dezavantaj 
important justiţiabilului în cauzele de contencios administrativ şi mai ales în cel 
fiscal, unde oricum părţile nu sunt pe poziţie de egalitate. Bineînţeles, este aplicabil 
art. 20 din Legea nr. 554/2004: „În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, 
casând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond”, dar numai în cazul în care sentinţa 
instanţei de fond poate fi criticată pentru vreunul din motivele prevăzute la art. 488. 

 
4. Concilierea prealabilă versus mediere în materia litigiilor între 
profesionişti 
Chiar dacă admiterea excepţiei de neconstituţionalitate art. 2 alin. (1) din 

Legea nr. 192/2006 prin prin decizia CCR nr. 266/2014 a făcut ca medierea să 
devină o procedură facultativă, sancţionându-se astfel excesul legiuitorului de a 
impune o cale obligatorie de soluţionare alternativă a conflictelor în cazul 
profesioniştilor, se impune totuşi să existe o procedură prealabilă similară cu fostul 
art. 7201 din vechiul cod de procedură civilă. Medierea ar fi doar una dintre căile 
pe care se poate realiza această procedură prealabilă şi ea poate duce în timp, la 
formarea unei mentalităţi colective, mai ales în rândul profesioniştilor, propice 
rezolvării pe cale amiabilă a litigiilor, în cazul în care medierea ar fi alternativă cu 
vechea procedură a concilierii prealabile şi pe calea ei s-ar realiza şi punerea în 
întârziere potrivit art. 1522 NCC. Actualul context legislativ nu favorizează 
compromisul, tranzacţia în litigiile dintre profesionişti şi conduce la o abundenţă de 
cereri mai mult sau mai puţin abuzive de declarare a procedurii de insolvenţă al 
căror scop ar fi doar să pună presiune pe debitor pentru a plăti o creanţă. Textul 
care ar suplini această lipsă ar trebui să prevadă:  
 – că sunt obligatorii înainte de sesizarea instanţei cu o cerere de drept comun 
în care cel puţin una dintre părţi este un profesionist ori o încercare de conciliere 
prealabilă, dar nu atât de formalistă ca fostul art. 7201, ori o încercare de mediere; 
 – că se întrerupe cursul prescripţiei odată cu introducerea cererii de 
conciliere prealabilă sau mediere, dacă e urmată în termen de 30 de zile de o cerere 
de chemare în judecată; 
 – că nu e obligatorie această procedură prealabilă dacă una dintre părţi a încercat 
anterior să-şi realizeze creanţa pe calea procedurii speciale a ordonanţei la plată; 
 De altfel, ca o inadvertenţă, semnalăm textul desuet al art. 7 (6) din Legea 
nr. 554/2004 ce prevede încă: „Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca 
obiect contracte administrative are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor 
comerciale, dispoziţiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod 
corespunzător” deşi concilierea a dispărut între timp din NCPC”. 
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5. Carenţe în redactarea normelor privind executarea silită şi titlul 
executoriu 
Articolul 633 şi art. 634 NCPC nu menţionează şi ipoteza în care împotriva 

sentinţei instanţei de fond s-a exercitat calea definitivă de atac a apelului şi a fost 
respinsă ca nefondată. Art. 634 alin. 1 pct. 4 se referă doar la hotărârile date în 
apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs. Într-o interpretare 
literală nu se pot executa, în ipoteza respingerii apelului, decât deciziile din apel 
privind cheltuielile de judecată. Nu discutăm de ipoteza în care acţiunea respinsă în 
fond a fost admisă în apel, ci strict de ipoteza respingerii apelului ca nefondat unde 
cel mai adesea dispozitivul este „respingeapelul ca nefondat” şi foarte rar „respinge 
apelul ca nefondat şi menţine ca legală şi temeinică sentinţa instanţei de fond”. 
Pentru a fi rectificată această lipsă ar trebui inserat un text similar art. 377 alin. 1 
pct. 2. din vechiul cod de procedură civilă, hotărârile date în primă instanţă care nu 
au fost atacate cu apel, sau chiar atacate cu apel, dacă judecarea acestuia s-a 
perimat ori cererea de apel a fost respinsă sau anulată; 

 
6. Procedura executării silite prin poprire 
O problemă care apare tot mai des în contestaţiile la executarea silită este 

dată de caracterul lacunar al textelor art. 787 coroborat cu art. 788 NCPC5, care 
într-o interpretare impun ca terţul poprit să consemneze o sumă de bani sau să 
indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada 
executorului judecătoresc. Executorul este obligat să aştepte tot un termen de 5 zile 
după data consemnării şi să procedeze la eliberare sau distribuire (dacă sunt mai 
mulţi creditori). Datorită formulării echivoce „Executorul judecătoresc va proceda 
la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate, în condiţiile dispoziţiilor 
art. 787 alin. (1) pct. 1” a apărut şi practica în care executorul judecătoresc 
eliberează suma chiar a doua zi după ce o primeşte creditorului, paralizând astfel 
orice încercare de suspendare a executării silite. E de notorietate faptul că sistemul 
judiciar românesc nu are o posibilitate de reacţie atât de rapidă încât să judece o 
cerere de suspendare provizorie, ce implică potrivit art. 719 alin. 2 şi o cauţiune de 
cel puţin 10% din creanţă.  

Din această perspectivă formularea art. 456 şi 458 din Codul de procedură 
civilă de la 1865 era superioară deoarece prevedea un termen de 15 zile pentru 
consemnarea sumei şi unul tot de 15 zile pentru eliberare sau distribuire. Credem 
că reformularea textului care să conţină o trimitere expresă la un termen de 7–10 zile 
atât pentru consemnare cât şi pentru eliberare/distribuire ar conduce la o procedură 
                                                            
 5 Art. 787 NCPC are următoarea redactare: 1) În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, 
iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de lascadenţa acestora, terţul poprit este obligat:1. să 
consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze 
bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul 
popririiînfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2; Art. 788 NCPC are 
următoarea redactare: (1) Executorul judecătoresc va proceda la eliberarea saudistribuirea sumei de 
bani consemnate, în condiţiile dispoziţiilor art. 787 alin. (1) pct. 1 şi ale art. 864 şi următoarele. 
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de 15/20 de zile, aptă să asigure un echilibru între interesele divergente ale 
creditorului, debitorului şi terţului poprit. 

 
* * *  

 
1. Implementarea instituţiilor reformatoare circumscrise NCPC∗∗∗ 
Dintru început, NCPC a fost conceput a fi un instrument legislativ modern, 

destinat (cel puţin în teorie) să răspundă exigenţelor cotidianului juridic, social şi 
economic. Întrucât acest răspuns nu putea fi formulat în ambianţa vetustului şi 
„mono-tonului” Cod de procedură civilă de la 1865, polifonia s-a remarcat prin 
introducerea unor noi instituţii procesual civile, având un neîndoielnic avânt 
reformator. 

1.1. Între acestea, se remarcă, etapizarea procesului civil prin instituirea a 
trei secvenţe procesuale: etapa scrisă, etapa cercetării procesului şi etapa 
dezbaterilor încheiată prin deliberarea şi pronunţarea hotărârii6. O notă distinctivă 
în acest nou context procesual l-a avut şi continuă să îl aibă, şi acum, la mai bine de 
trei ani de la momentul intrării sale în vigoare, verificarea şi regularizarea cererii 
introductive. Circumscrisă celei dintâi etape, „repriza” regularizării cererii a 
reprezentat, ab initio, un subiect aparte, de mare interes pentru practicieni, într-o 
primă fază, în considerarea unei necesităţi naturale de corelare a inovaţiilor sale cu 
restul dispoziţiilor NCPC – intens (poate chiar excesiv) dezbătut şi, în principiu, 
eficient explorat – şi, ulterior, prin raportare la amendamentele subsecvente. 
Proeminenţa acestei instituţii a generat şi a întreţinut un continuu dialog doctrinar, 
purtat la distanţă. Cert este faptul că, din nefericire, dezbaterile – uneori suculente – 
au condus la crearea unor divergenţe jurisprudenţiale– vizând, inter alia, cerinţele a 
căror neîndeplinire pot atrage anularea cererii în procedura regularizării sau 
incidenţa sancţiunii anulării apelului ori a recursului în cadrul procedurii de 
regularizare a acestor căi de atac –, întreţinute şi de împrejurarea că, din punct de 
vedere material, toate instanţelede judecată sunt competente să soluţioneze cereri 
de reexaminare a încheierii de anulare a cererii în procedura de regularizare. 

Dacă în viziunea iniţială a NCPC completul învestit aleatoriu cu cererea de 
chemare în judecată era obligat să verifice exclusiv îndeplinirea condiţiilor 
prealabile prevăzute prin art. 194-197 NCPC, ca urmare a modificărilor aduse în 
ultimul trimestru al anului 2014 acesta urma a verifica, cu prioritate faţă de 
obligaţia enunţată supra, dacă cererea este de competenţa sa7. Subsecvent, prin 

                                                            
 ∗∗∗ Extras din comunicarea prezentată de drd. Liviu-Alexandru Viorel, avocat și Mihail Dinu, 
avocat. 
 6 A se vedea pentru detalii, G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2015, p. 3–4. 
 7 A se vedea Completarea normei a fost efectuată prin intermediul Legii nr. 138/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe (publicată în M. Of. nr. 753 din 16.10.2014), 
act normativ ce a adus veritabile variaţii formei iniţiale a NCPC. 
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raportare la dispoziţiile art. 200 alin. (2) NCPC, am arătat8 că verificarea are ca 
obiect exclusiv competenţa funcţională sau specializată a completului; verificarea 
competenţei generale, materiale şi teritoriale a fost şi rămâne circumscrisă 
dispoziţiilor art. 131 NCPC privind verificarea competenţei la primul termen de 
judecată, în condiţii de contradictorialitate9. 

Dar poate nu atât verificarea şi regularizarea cererii a ridicat probleme 
practice deosebite, cât mai ales veritabilul verbum regens al judecătorului ce este 
obligat să verifice – nu oricând, ci – „de îndată” conformitatea cererii introductive 
cu cerinţele legale. De altfel, această sintagmă amăgitoare („de îndată”) avea să se 
transforme, în timp, într-o decepţie redacţională. Beneficiind de sprijinul 
interpretărilor date de garantul independenţei justiţiei, instanţele de judecată au 
beneficiat de un aşa-numit „termen de recomandare pentru a iniţia verificarea la o 
dată stabilită informatic în funcţie de aglomerarea completurilor de judecată, şi 
aceasta în pofida spiritului imperativ al normei10. Inexistent în reglementarea 
NCPC, termenul de recomandare a reprezentat o născocire inoportună pentru 
justiţiabil a Consiliul Superior al Magistraturii şi un adevărat „colac de salvare” 
pentru judecători şi aşa „îngropaţi” în dosare. Din această perspectivă, 
semnificativă ni se pare concluzia la care a ajuns o instanţă bucureşteană11sesizată 
cu o plângere formulată împotriva încheierii de respingere a contestaţiei la 
tergiversare: „[s]intagma de îndată nu poate fi asimilată, decât printr-o exagerare a 
ideii de rezonabilitate, unui termen de «recomandare» de peste un an de zile la 
sfârşitul căruia ar debuta obligaţia completului de judecată de a proceda la 
verificarea regularităţii cererii”.  

La aproximativ 1 an şi 5 luni de la momentul adoptării Legii nr. 138/2014, se 
preconizează o nouă modificare a dispoziţiilor art. 200 alin. (1) NCPC. Ceea ce 
este îmbucurător este faptul că prin intermediul proiectului de lege – aflat în 
prezent în procesul legislativ al Senatului (prima Cameră sesizată) – se propune, 
inter alia, instituirea unui termen limită de 20 de zile pentru verificarea cererii de 
chemare în judecată12. Chiar dacă propunerea este fără îndoială perfectibilă – 
                                                            
 8 A se vedea în acest sens, G.Viorel, L.-Al. Viorel, Noi realităţi în procedura de judecată. Unele 
modificări ale NCPC aduse prin intermediul Legii nr. 138/2014, publicat în data de 20.10.2014 pe site-
ul www.juridice.ro, în cuprinsul „Revistei de note şi studii juridice”. Ulterior, aceeaşi opinie a fost 
preluată de G. Boroi, D.N. Theohari, Sinteza principalelor modificări şi completări aduse Codului de 
procedură civilă prin Legea nr. 138/2014, în prefaţa lucrării Noul cod de procedură civilă  şi 12  legi  
uzuale, Ediţia a 6-a, actualizată la 20 octombrie2014, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, p. X–XI. 
 9 Idem. 
 10 A se vedea Hotărârile nr. 161/13.02.2013 şi 714/27.06.2013, pronunţate de Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii. Pentru dezvoltări, M. Dinu, Verificarea cererii de chemare în judecată, 
amânată de îndată, publicat în data de 16.12.2013 pe site-ul www.juridice.ro, în cuprinsul „Revistei 
de note şi studii juridice”. 
 11 A se vedea Dec. nr. 6019/13.12.2013, pronunţată de C. Ap. Bucureşti – S. a VII-a civ. şi 
pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, pronunţată în Dosarul nr. 7932/2/2013, 
definitivă, nepublicată. 
 12 Astfel, Senatul României a fost sesizat în data de 25.11.2015. Proiectul de lege a primit în 
data de 29.12.2015 avizul favorabil al Consiliului legislativ, iar în data de 01.02.2016 Guvernul a 
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înlăturarea atribuţiei de verificare acompetenţei are, în opinia noastră, un resort în 
raportarea la varianta anterioară aprevederilor art. 200 alin. (1) NCPC şi nu credem 
că a fost în intenţia iniţiatorilor proiectului de lege – remarcăm cu surprindere 
erorile flagrante (dovada totalei ignorări a realităţilor practicii judiciare) cuprinse în 
punctul de vedere negativ exprimat de Guvern. Prin intermediul acestuia se arată – 
cu oarecare superioritate nejustificată – că „(...) «de îndată» este un veritabil 
termen procedural care obligă la îndeplinirea unui act de procedură imediat/în 
termenul cel mai scurt posibil, raportat la ipoteza normei juridice (...). În 
acestcontext, soluţia legislativă propusă de a înlocui termenul «de îndată» din 
cuprinsul art. 200alin. (1) şi art. 201 alin. (1) cu un termen a cărui durată este de  
20 de zile, deci mai mare decât «de îndată», nu poate conduce la urgentarea 
soluţionării cauzei. În mod paradoxal numai pentru un profan, în cazul unei 
legislaţii încâlcite precum cea românească, în care dezvoltări legislative se regăsesc 
şi în instrumente normative secundare – deşi nu se putea adăuga prin acte emise de 
CSM la un act normativ precum NCPC13 –, propunerea legislativă nu este 
susceptibilă să conducă la urgentarea soluţionării cauzei (!). Pe aceste meleaguri – 
şi numai pe aceste meleaguri – sintagma „de îndată” poate reprezenta mai mult de 
20 de zile. Prin urmare, contrar opiniei exprimate de Guvern, propunerea 
legislativă este nu atât curajoasă, cât utilă. Ideea că o cerere efectiv „zace” în arhiva 
instanţei preţ de numai 20 de zile fără ca un judecător să o ia în lucru este, în mod 
paradoxal, preferabilă în contextul în care, astfel cum deja am văzut, în anii trecuţi, 
au existat cereri pe care s-a aşternut praful chiar şi un an. Afirmaţia relevă – din 
nenorocire – o bucurie fadă a unei ameliorări legislative minimale. Resemnarea că 
o cerere nu este luată imediat în lucru de judecători reprezintă o realitate dezolantă, 
peste care, adeseori se trece mult prea uşor, aceasta fără a mai pune la socoteală 
faptul că întârzieri considerabile se vor putea ivi inclusiv în continuare, până la 
acordarea primului termen de judecată. 

Dar practica judiciară relevă probleme de interpretare nu atât în privinţa 
întinderii temporale subînţelese prin sintagma „de îndată”, ci şi în aplicarea ad 
litteram a unor dispoziţii clare, cu resortul în normele Codului de procedură civilă 
de la 1865 şi în doctrinace l-a însoţit. Astfel, în procedura aferentă etapei scrise, 
                                                           
exprimat un punct de vedere negativ. La data redactării prezentei lucrări proiectul de lege cu 
indicativul L101/2016 face obiectul analizei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi şi a 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări. Potrivit expunerii de motive a 
iniţiatorilor proiectului de lege, se propun următoarele modificări: art. 200 alin. (1) NCPC – 
„completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, verifică în termen de cel mult 20 de zile dacă 
cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194–197”; art. 201 alin. (1) 
NCPC – „judecătorul, în termen de cel mult 20 de zile de la constatarea îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia 
către pârât punându-i-se în vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea prevăzută 
de lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în 
judecată, în condiţiile art. 165”. 
 13 A se vedea Dec. nr. 6019/13.12.2013, pronunţată de C. Ap. Bucureşti – S. a VII-a civ. şi 
pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, pronunţată în Dosarul nr. 7932/2/2013. 
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instanţa va comunica cererea introductivă pârâtului şi îi va pune în vedere obligaţia 
de a depune întâmpinare, sub sancţiunea prevăzută de lege, care, în condiţiile 
prevederilor art. 201 alin. (1) NCPC, „va fi indicată expres. Regăsim această 
sancţiune înscrisă în cuprinsul prevederilor art. 208 alin. (2) NCPC, potrivit cărora 
„[n]edepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea 
pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor 
de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel . Totuşi, în practica recentă a unei 
instanţe de judecată – ce primeşte, în mod constant, laurii pentru cel mai aglomerat 
rol – s-a evidenţiat, de o manieră repetitivă, în adresele ce însoţesc cererile 
introductive comunicate pârâţilor, menţiunea de a depune întâmpinarea „sub 
sancţiunea decăderii din dreptul de a mai depune probe şi de a invoca excepţii. Cu 
îndestulătoare evidenţă, între „a propune probe şi „a depune probe există o 
demarcaţie substanţială de nuanţă, vizibilă, decăderea din dreptul de „a depune 
probe” echivalând, in extremis, chiar cu eventuala interdicţie de a depune la dosar 
înscrisurile solicitate de însăşi instanţa de judecată14. 

 
1.2. Părăsind sfera întrepătrunderii dintre actuala şi fosta codificare, o 

instituţie cu adevărat inovatoare faţă de reglementarea anterioară este contestaţia 
privind tergiversarea procesului, abreviată uneori „contestaţie15„ şi consacrată 
expres de dispoziţiile art. 522-526 NCPC. Exegeza situaţiilor în care poate fi 
promovată relevă faptul că prin intermediul acestui vehicul procesual se tinde la 
soluţionarea unui incident ce a determinat, în viziunea contestatorului, nesocotirea 
dreptului său la soluţionarea litigiului într-un termen optim şi previzibil. Este, în 
esenţă, o reacţie procedurală la înfrângerea unui drept. Totuşi, opiniile exprimate în 
doctrină cu privire la caracterul inoportun [şi de ce nu, chiar nefiresc şi artificial – 
n.a. L.-Al.V., M.D.] al atribuirii competenţei de soluţionare chiar completului 
învestit cu soluţionarea cauzei16 au fost confirmate de jurisprudenţa în materie17. 

                                                            
 14 Exempli gratia, solicitarea instanţei de a depune la dosar registrele ţinute de un profesionist 
sau ordonarea înfăţişării unui înscris aflat în posesia părţii adverse. 
 15 A se vedea I. Deleanu, Tratat de procedură civilă; Noul Cod de procedură civilă, vol. 2, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 413. 
 16 A se vedea I. Deleanu, Tratat de procedură civilă; Noul Cod de procedură civilă, vol. 2, 
Editura  Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 417. De asemenea, G.Viorel, L. A. Viorel, Radiografie 
asupra celerităţii în noul Cod de procedură civilă. Termenul optim şi previzibil – estimarea duratei 
procesului – contestaţia la tergiversarea procesului, în „Curierul judiciar”, 2012, nr. 9, p. 555 şi  
M. Dinu, Contestaţia privind tergiversarea procesului, între tradiţia termenului rezonabil şi reforma 
termenului optim şi previzibil, în Doctrina juridică românească: între tradiţie şi reforme – 
comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014, p. 151–160. 
 17 Chiar dacă jurisprudenţa nu este deosebit de bogată – tendinţa naturală de altfel – a 
instanţelor învestite cu soluţionarea contestaţiei privind tergiversarea procesului – îndeosebi dacă 
aceasta vizează aspecte ce ţin de resortul lor – este de a respinge cererile. Cu titlu exemplificativ, 
facem trimitere la înch. de şedinţă nr. 26/5.02.2014 pronunţată de S. cont. adm. şi fisc., pronunţată de 
Trib. Suceava în dos. nr.5275/86/2013, menţinută prin respingerea plângerii, ca nefondată, prin dec. 
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Într-adevăr, corespunzător acestei formule normative scopul procedurii va fi rareori 
atins, iar simpla existenţă a unor elemente neutre ale procedurii asociate motivelor 
de contestaţie (aşa cum sunt termenele) nu exclude subiectivismul judecătorului: 
până la urmă de ce ar recunoaşte instanţa că a greşit furnizând, eventual, material 
„incriminator” într-o eventuală plângere disciplinară?  

Din păcate, contestaţia privind tergiversarea procesului s-a „lovit”, inter alia, 
inclusiv de reticenţa instanţelor cu privire la buna-credinţă a celui ce o formulează, 
concretizată în aplicarea unei amenzi judiciare, chiar dacă prin intermediul acestui 
mijloc procedural se critica „termenul de recomandare îndepărtat şi, implicit, şi 
îndepărtarea de termenul optim şi previzibil18.  

 
1.3. În acelaşi spirit inovator al NCPC se înscrie şi cererea de sesizare a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, reglementată de prevederile art. 519-521 
NCPC. Spre deosebire de contestaţia privind tergiversarea procesului, atributul 
sesizării instanţei supreme aparţine exclusiv completului de judecată al Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, curţii de apel sau tribunalului, învestit cu soluţionarea unei 
cauze în ultimă instanţă şi confruntat cu o problemă de drept inedită. Deşi această 
instituţie procesuală poate constitui un mijloc eficient de uniformizare a practicii, 
din punct de vedere statistic, în intervalul de referinţă nu a fost uzitată 
corespunzător potenţialului intrinsec.  

 
1.4. De departe, cele mai multe şi poate mai importante modificări se 

regăsesc în reglementarea executării silite. Chiar dacă instituţiile aferente etapei 
executio nu sunt substanţial inovatoare faţă de codificarea anterioară, permanenta şi 
supărătoare lor revizuire, dar mai ales schimbarea opticii legislative au condus la 
un tandem rebus sicstantibus – rebus sic non stantibus. Astfel fiind, dacă noul Cod 
a debutat prin identificarea instanţei de executareca fiind în circumscripţia biroului 
executorului judecătoresc sesizat de creditor, ca urmare a deciziei de 
                                                           
nr. 5978/17.06.2014 pronunţată de C. Ap. Suceava – S. a II-a civ., cont. adm. şi fisc.; Încheierea de 
şedinţă din data de 7.08.2015, pronunţată de Trib. Botoşani, în dos. nr. 3601/40/2014*/a1, modificată 
în tot prin dec. [sent.] civ. nr. 207/16.09.2015, pronunţată de C. Ap. Suceava – S. I civ.; înch. de 
şedinţă din 21.09.2015 pronunţată de Trib. Iaşi – S. a II-a civ., cont. adm. şi fisc. în dos. nr. 
6068/99/2015, menţinută prin respingerea plângerii, prin dec. nr. 546/06.10.2015 pronunţată de C. 
Ap. Iaşi – S. civ.; înch. nr. 699/C/28.07.2015 pronunţată de Trib. Sibiu – S. a II-a civ., cont. adm. şi 
fiscal în dosarul nr. 2573/85/2010/a11, menţinută prin respingerea plângerii prin înch. nr. 
8/21.10.2015, pronunţată de C. Ap. Alba Iulia – S. a II-a civilă; înch. din 20.10.2013 pronunţată de 
Trib. Bucureşti – S. a VIII-a confl. de mun. şi asig. soc. în dos. nr. 29693/3/2013, modificată ca 
urmare a admiterii plângerii prin Decizia nr. 6019/13.12.2013, pronunţată de C. Ap. Bucureşti, S. a 
VII-a civ.şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, pronunţată în Dosarul nr. 
7932/2/2013. 
 18 A se vedea în acest sens, înch. de şedinţă din data de 18.06.2013, pronunţată de Trib. Cluj 
în dos. nr.5232/117/2013, apud. C.F. Costaş, Tergiversarea procesului. Practică administrativă şi 
practică judiciară incompatibile cu legea, publicat în data de 10.07.2013 pe site-ul www.juridice.ro. 



13 Codul de procedură civilă – evaluarea unor dispoziții 377 

neconstituţionalitate pronunţate cu privire la această normă atributivă de 
competenţă, pentru un interval temporal considerabil, s-a înregistrat un vid 
legislativ în care instanţa de executare a reprezentat un veritabil nod gordian19. 
Mutatis mutandis, astfel cum vom arăta infra, încuviinţarea executării silite a fost 
atribuită – experimental, s-ar putea conchide – în competenţa executorului 
judecătoresc, pentru a fi restituită recent – ca urmare a constatării prin intermediul 
unei noi decizii de neconstituţionalitate a eşuării acestui experiment – în sarcina 
instanţelor de judecată20. Consecinţele acestor permutări s-au repercutat inclusiv 
asupra formalităţii de învestire cu formulă executoriea altor titluri executorii decât 
hotărârile judecătoreşti şi, implicit, asupra obligaţiilor de achitare a taxelor 
judiciare de timbru aferente acestor cereri21.  

Primii ani de viaţă ai NCPC au relevat şi primele inevitabile şi sperăm 
accidentale excese jurisprudenţiale, interpretări bizare ori cel puţin neobişnuite 
precum: a) anularea întâmpinării la cererea de chemare în judecată conform 
dispoziţiilor art. 185 alin. (1) teza a II-a22 ca urmare a constatării decăderii pârâtului 
din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii relative, ca sancţiune pentru 
nedepunerea întâmpinării în termenul de 25 zile de la comunicarea cererii; b) 
girarea de către instanţă a retragerii întâmpinării depuse, ca efect al constatării 
decăderii pârâtului din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii relative 
pentru nedepunerea întâmpinării în termenul legal; c) regularizarea contestaţiei la 
executare în privinţa executărilor silite demarate ulterior intrării în vigoare a Legii 
nr. 138/2014; d) necomunicarea de către instanţă a unor hotărâri definitive;  
e) acordarea cuvântului părţilor concomitent asupra excepţiilor şi asupra fondului, 
fără ca prealabilmente acestea să fi fost unite cu fondul; f) înaintarea dosarului 
instanţei superioare pentru soluţionarea apelului împotriva încheierii de  
respingere, ca inadmisibilă, a cererii de intervenţie accesorie, în termen de o lună şi 
jumătate de la data pronunţării soluţiei atacate; g) nefixarea unor intervale orare 
                                                            
 19 A se vedea Dispoziţiile art. 650 din noul Cod au fost declarate neconstituţionale prin 
Decizia nr. 348/17.06.2014, publicată în M. Of. nr. 529 din 16.07.2014. Drept consecinţă, în prezent, 
dispoziţiile art. 651 din noul Cod arată că instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia 
căreia se află domiciliul sau sediul debitorului. Această soluţie a fost adoptată după un vid legislativ 
având o întindere temporală considerabilă. Pentru o analiză detaliată, a se vedea V. M. Ciobanu, T. C. 
Briciu, L. Gh. Zidaru, Consecinţele declarării neconstituţionalităţii art. 650 alin. 1 NCPC, publicat în 
data de 25.07.2014 pe site-ulwww.juridice.ro. 
 20 În rigoarea art. 656 de la data intrării în vigoare a noului Cod, încuviinţarea executării silite 
era, în mod firesc, de competenţa instanţelor de judecată. Ulterior, prin intermediul art. 666 NCPC 
încuviinţarea executării silite a fost trecută în competenţa executorului judecătoresc, pentru ca, în 
prezent, acelaşi art. 666 NCPC să prevadă adoptarea acestei măsuri prealabile de către puterea 
judecătorească. 
 21 Dacă încuviinţarea executării silite de către instanţa de judecată presupune absenţa etapei 
prealabile de învestire cu formulă executorie a altor titluri executorii decât hotărările judecătoreşti, 
încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc a presupus complinirea etapei 
prealabile de învestire cu formulă executorie a acestei categorii de titluri executorii. 
 22 În virtutea acestor dispoziţii, „[a]ctul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”. 
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orientative pentru strigarea cauzelor în lista cu procesele ce se dezbat într-o  
anumită zi23. 

În fine, am mai aminti şi faptul că multe dintre instituţiile noului Cod au 
rămas neaplicate în practică. Bunăoară, nu am întâlnit în practică vreun caz de 
unire a excepţiilor cu administrarea probelor ori vreo ipoteză de administrare a 
probelor de către avocaţi sau consilieri juridici. 

 
2. Normele tranzitorii 
NCPC a debutat cu anumite infirmităţi asumate şi explicate prin intermediul 

Legii nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, 
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 
12 februarie 2013). Pe scurt: a) În virtutea normei inserate în art. XII alin. (1) din 
Legea nr. 2/2013, „[d]ispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului 
în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 
2016”. b) Potrivit prevederilor art. XIII din Legea nr. 2/2013, „[d]ispoziţiile Legii 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privitoare la pregătirea 
dosarului de apel sau, după caz, de recurs de către instanţa a cărei hotărâre se atacă 
se aplică în procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016”. c) În temeiul 
normei înscrise în art. XVIII alin. (1) din Legea nr. 2/2013, „[d]ispoziţiile art. 483 
alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se 
aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016”. d) În fine, conform 
prevederilor art. XIX alin. (1) din Legea nr. 2/2013, „[d]ispoziţiile art. 520 alin. (6) 
din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică 
sesizărilor formulate în procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016”.  

Raţiunea normelor citate supra a fost de a pregăti infrastructura necesară 
pentru aplicarea unor dispoziţii particulare din NCPC. La un interval temporal de 
aproximativ trei ani, în contextul unei pasivităţi generalizate, raţionamentul a 
continuat să subziste24, fiind în discuţie o amânare de facto, sine die. Astfel fiind, 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 62/2015, intrată în vigoare pe ultima 
sută de metri, cu doar şapte zile anterior datei de 1 ianuarie 2016, între altele, s-a 
dispus prorogarea dispoziţiilor procesuale precitate până la data de 1 ianuarie 2017.  

În privinţa normelor tranzitorii sunt incidente două principale curente de 
opinie: a) Pe de o parte, a fost afirmată natura inoportună a adoptării unor norme 
                                                            
 23 În prezent, un dosar având ca obiect acţiune în anularea hotărârii arbitrale, poate veni la 
ordine, la Curtea de Apel Bucureşti după 3 ori chiar 4 ore de la începerea şedinţei de judecată. 
 24 În acest sens, a se vedea V. M. Ciobanu, O întrebare retorică: cine răspunde în cazul 
declarării ca neconstituţională a unei dispoziţii legale modificată cu încălcarea unei decizii a Curţii 
Constituţionale, publicat în data de 15.01.2016 şi Tableta unui amator: din prea plin, publicat în data 
de 15.02.2016, ambele pe site-ul www.juridice.ro. De asemenea, M. Dinu, 1 Ianuarie 2016 – 
Calendele lui Ianus, zeul cu două feţe, publicat în data de 26.10.2015 pe site-ul www.juridice.ro, în 
cuprinsul „Revistei de Note şi Studii Juridice”. 
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care se prezumau a nu corespunde infrastructurii sistemului judiciar autohton;  
b) De cealaltă parte, a fost blamată pasivitatea autorităţilorde resort manifestată în 
intervalul temporal 2013–2016, încheiat fără ca problemele ce împiedicau aplicarea 
respectivelor norme să fie chiar şi parţial soluţionate. În ceea ce ne priveşte, între a 
înfiera un legiuitor interesat de progresul procesului civil şi a reproba pasivitatea celor 
răspunzători pentru neimplementarea unor măsuri administrative, înclinăm către 
respingerea de principiu – deci, cu atât mai mult, inconcreto – a lipsei de iniţiativă şi a 
dezinteresului. Concluzia se sprijină inclusiv pe atitudinea aprobativă a autorităţilor de 
resort faţă de măsurile a căror implementare le incumbă. În alte cuvinte, nu ne aflăm în 
faţa unui dezacord principial faţă de legitimitatea sau valoarea intrinsecă a unor norme 
de drept procesual civil, ci doar în ambianţa fetidă a delăsării şi lâncezelii.  

În lumina consideraţiilor anterioare, o nouă amânare a aplicării dispoziţiilor 
procedurale menţionate nu ar reprezenta o surpriză. Cu toate acestea, rămânând în 
aşteptarea datei de 1 ianuarie 2017, continuăm să fim fideli filosofiei dum spiro 
spero, manifestându-ne dezideratul de a nu ne întovărăşi în aşteptare cu cei 
responsabili pentru executare. 

 
* * * 

 
Încuviințarea executării silite de către instanțele de executare. Motivele 
pentru care poate fi respinsă cererea de încuviințare∗∗∗∗ 

 
1. Competenţa organului de executare  
Potrivit art. 666 alin. 5 pct. 1 C. pr. civ., cererea de încuviinţare a executării 

silite va firespinsă în cazul în care cererea de executare este de competenţa unui alt 
organ de executare decât cel sesizat de creditor. Situaţia are în vedere verificarea de 
către instanţa de executare atât a regulilor referitoare la competenţa materială a 
executorilor judecătoreşti, prin raportare la alte organe de executare, cât şi, în 
special, la competenţa teritorială a executorului judecătoresc. 

Cu privire la prima chestiune, ca regulă generală, potrivit art. 623 C. pr. civ., 
executorii judecătoreşti au plenitudine de competenţă pentru aducerea la 
îndeplinire a dispoziţiilor cuprinse în titluri executorii, cu excepţia celor care au 
ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii 
Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice. Textul de lege 
prevede că executorului judecătoresc îi revine o astfel de competenţă chiar dacă 
prin legi speciale s-ar dispune altfel, prin urmare, regula are caracter de ordine 
publică, neputând fi reglementate derogări, dispoziţiile contrare anterioare intrării 
în vigoare a Codului de procedură civilă, fiind, prin urmare, implicit abrogate25. 
                                                            
 ∗∗∗∗ Extras din comunicarea prezentată de dr. Nicolae-Horia Tiț, lector universitar, Facultatea 
de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. 
 25 A se vedea E. Oprina, I. Gârbuleţ, Tratat teoretic şi practic de executare silită, vol. I, 
Teoria generală şi procedurile execuţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 98. 
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Singura situaţie cu caracter excepţional acceptată prin reglementarea Codului de 
procedură civilă este cea la care face referire art. 622 alin. 5 C. pr. civ., respectiv 
aceea a vânzării de către creditor a bunurilor mobile ipotecate în condiţiile art. 
2445 C. civ., care se poate face cu încuviinţarea instanţei de executare, însă fără 
intervenţia executorului judecătoresc. În acest caz, executarea silită se face direct 
de către creditor şi nu prin intermediul unui organ de executare. În toate celelalte 
cazuri, actele de executare nu pot fi efectuate decât de organe de executare, 
respectiv, după caz, de către executorii judecătoreşti, al căror statut este 
reglementat de Legea nr. 188/2000, sau de către organele de executare prevăzute 
de art. 220 C. pr. fisc. Prin urmare, instanţa de executare, sesizată cu cererea de 
încuviinţare a executării silite, va verifica, raportat la natura creanţei pusă în 
executare şi a titlului executor, dacă aceasta intră în competenţa executorilor 
judecătoreşti sau a organelor de executare fiscală, în cea de-a doua situaţie 
urmând să respingă cererea de executare silită. 

În ceea ce priveşte competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti, aceasta 
este stabilită potrivit art. 652 alin. 1 C. pr. civ. prin raportare la modalitatea de 
executare aleasă de creditor, respectiv la natura bunurilor urmărite sau executate 
sau a obligaţiei care trebuie adusă la îndeplinire pe cale de executare silită. Având 
în vedere cerinţele intrinseci ale cererii de executare silită (art. 664 alin. 3 C. pr. civ.), 
instanţa de executare ar trebui să poată realiza această verificare exclusiv pe baza 
cererii de executare şi a titlului executoriu. Este însă posibil ca cererea să nu indice 
expres bunul sau bunurile debitorului care urmează a fi urmărite sau executate sau 
modalitatea de executare solicitată de creditor. În această situaţie, dacă creditorul a 
formulat cererea de executare la un alt executor judecătoresc decât cel în 
circumscripţia căruia îşi are domiciliul sau sediul, după caz, debitorul, fără să facă 
dovada existenţei unor bunuri care se afla în circumscripţia curţii de apel unde îşi 
are biroul executorul sesizat, cererea de încuviinţare a executării silite va fi 
respinsă. Prin urmare, odată cu cererea de încuviinţare a executării, executorul va 
trebui să depună şi înscrisuri doveditoare din care să rezulte competenţa sa, dacă 
aceasta nu poate fi stabilită prin raportare la menţiunile din cererea de executare 
sau la dispoziţiile titlului executoriu. 

Necompetenţa organului de executare sesizat de către creditor constituie un 
motiv de respingere a cererii de încuviinţare a executării silite, prin urmare instanţa 
nu trebuie să invoce, din oficiu, o excepţie în acest sens. Consecinţa respingerii 
cererii de încuviinţare a executorii silite pe acest motiv va fi aceea că, după 
rămânerea definitivă a încheierii, creditorul va trebui să formuleze o nouă cerere de 
executare, la organul de executare competent, neputând interveni o declinare de 
competenţă de la organul de executare sesizat iniţial la un alt organ de executare, 
competent. Cu toate acestea, chiar dacă a fost respinsă cererea de încuviinţare a 
executării silite, cererea de executare formulată de creditor produce efectul 
întreruperii prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită (art. 709 alin. 1 pct. 2 
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C. pr. civ.), cu consecinţa că de la data depunerii acesteia începe să curgă un nou 
termen de prescripţie (art. 709 alin. 2 C. pr. civ.)26.  

Chiar dacă, raportat la elementele cuprinse în cererea de executare şi în titlul 
executoriu, instanţa încuviinţează executarea silită, considerând că organul de 
executare sesizat de creditor este competent, acesta nu va putea efectua acte de 
executare decât cu respectarea competenţei sale teritoriale. Astfel, potrivit art. 652 
alin. 4 C. pr. civ., în cazul în care executorul judecătoresc iniţial învestit de către 
creditor constată că nu există bunuri şi venituri urmăribile în raza teritorială a curţii 
de apel în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea, executarea silită nu va 
putea continua cu privire la bunuri aflate în circumscripţia unei alte curţi de apel. În 
acest caz, creditorul va trebui să formuleze o cerere de înlocuire a executorului 
judecătoresc, potrivit art. 653 alin. 4 C. pr. civ. Aceasta nu înseamnă neapărat că 
încheierea de încuviinţare a executării silite a fost pronunţată de instanţa de 
executare cu încălcarea regulilor referitoare la competenţa executorului 
judecătoresc, în special în situaţia în care a fost avut în vedere criteriul domiciliului 
sau, după caz, sediului debitorului. Dacă însă instanţa de executare a încuviinţat 
executarea în condiţiile în care nici din cererea de executare ori din titlul 
executoriu, nici din înscrisurile anexate la cererea de încuviinţare a executării nu 
rezulta competenţa executorului, încheierea va fi anulată pe calea contestaţiei la 
executare (art. 713 alin. 3 C. pr. civ.), nulitatea care intervine în acest caz fiind una 
necondiţionată (art. 652 alin. 5 C. pr. civ.). 

 
2. Caracterul executoriu al hotărârii sau, după caz, al înscrisului  
Titlul executoriu constituie temeiul executării silite, nicio procedură 

execuţională neputându-se desfăşura decât în baza unui titlu executoriu (art. 632 
alin. 1 C. pr. civ.). Această regulă se materializează în obligaţia creditorului de a 
depune, odată cu cererea de executare, titlul executoriu, în original sau în copie 
legalizată (art. 664 alin. 4 C. pr. civ.), pe baza cererii de executare şi a titlului, 
executorul judecătoresc urmând să formuleze cererea de încuviinţare a executării 
silite, după ce dispune, prin încheiere, deschiderea procedurii de executare. La 
cererea de încuviinţare a executării silite, executorul judecătoresc va anexa cererea 
creditorului şi titlul executoriu, în copie certificată de el pentru conformitate cu 
originalul (alături de încheierea de deschidere a procedurii de executare pronunţată 
în condiţiile art. 665 alin. 1 C. pr. civ.), urmând ca pe baza acestora instanţa de 
executare să verifice îndeplinirea condiţiilor de declanşare a executării silite. Prin 

                                                            
 26 Este de remarcat că produce efectul întreruperii cursului prescripţiei dreptului de a obţine 
executarea silită simpla depunere a cererii de executare, însoţită de titlul executoriu, chiar dacă este 
adresată unui organ de executare necompetent. Prin urmare, cererea are caracter întreruptiv de 
prescripţie şi în situaţia în care, prin încheiere, executorul judecătoresc refuză motivat deschiderea 
procedurii de executare (art. 665 alin. 1 teza a II-a C. pr. civ.), deoarece aceasta este determinată de 
simpla depunere a cererii, nu de deschiderea procedurii de executare, prin încheiere, de către 
executorul judecătoresc. 
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urmare, instanţa de executare va verifica, raportat la înscrisurile depuse de 
executorul judecătoresc, dacă hotărârea anexată de creditor la cererea de executare 
este executorie provizoriu (art. 448–449 C. pr. civ.), executorie (art. 633 C. pr. civ.) 
sau, după caz, definitivă (art. 634 C. pr. civ.). În cazul în care titlul executoriu este 
reprezentat de un alt înscris decât o hotărâre judecătorească, instanţa de executare 
va verifica dacă acesta se încadrează în categoria înscrisurilor prevăzute de lege 
care constituie titluri executorii, sub acest aspect neavând relevanţă dacă în 
cuprinsul actului este menţionat sau nu caracterul executoriu al acestuia. 

Cererea de încuviinţare a executării silite va fi respinsă în cazul în care 
creditorul nu a depus titlul executoriu, în original sau în copie legalizată, ca şi în 
situaţia în care hotărârea sau, după caz, înscrisul depus nu constituie titlu 
executoriu. Spre exemplu, în situaţia în care cererea de executare silită este 
formulată în baza unui certificat de grefă emis de instanţa care a pronunţat 
hotărârea a cărei executare se cere (hotărâre neredactată la data formulării cererii 
de executare), executarea silită nu va putea fi încuviinţată, având în vedere că 
certificatul de grefă nu are valoarea unui titlu executoriu, executarea putând fi 
declanşată numai în baza hotărârii judecătoreşti. Cu toate acestea, în doctrină şi în 
practică s-a pus problema dacă cererea de executare silită poate fi formulată în baza 
unui certificat de soluţie eliberat de instanţa care a soluţionat cauza, urmând ca 
hotărârea judecătorească ce constituie titlul executoriu să fie depusă la dosar până 
la momentul încuviinţării executării silite. Mai exact, se ridică întrebarea dacă, în 
cazul în care cererea de executare silită este însoţită de un certificat de soluţie, însă 
până la momentul soluţionării cererii de încuviinţare a executării este depusă la 
dosar hotărârea judecătorească redactată, instanţa de executare va admite sau va 
respinge cererea de încuviinţare27. Chestiunea prezintă importanţă în special în 
situaţia în care, din cauza întârzierii grave în redactarea hotărârii judecătoreşti 
(termenul de 30 de zile prevăzut de art. 426 alin. 5 C. pr. civ. fiind adesea 
nerespectat în practică), creditorul ar fi ameninţat cu împlinirea termenului de 
prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită. Astfel, potrivit art. 706 alin. 2 
teza a doua C. pr. civ., termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea 
silită curge, în cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, de la data rămânerii lor 
definitive. Conform art. 634 alin. 2 C. pr. civ., hotărârile judecătoreşti devin 
definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului sau a recursului sau, 
după caz, la data pronunţării. În această din urmă situaţie (spre exemplu, în cazul 
unei hotărâri date în apel, prin care a fost admis apelul, schimbată tot în soluţia 
primei instanţe, în sensul admiterii cererii de chemare în judecată, dacă hotărârea 
dată în apel nu este supusă recursului), termenul de prescripţie începe să curgă, 
chiar dacă hotărârea judecătorească nu este încă redactată; prin urmare, creditorul 
                                                            
 27 Stanciu, R., De ce (nu) este necesară procedura încuviinţării executării silite, în „Revista 
română de executare silită”, 2014, nr. 1, p. 113; O. Popescu, A.-M. Teoc, Consideraţii privind 
posibilitatea de a porni executarea silită în temeiul unui certificat de grefă, în „Revista română de 
executare silită”, 2014, nr. 3, p. 76–84. 
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ar putea justifica interesul de a formula cererea de executare silită, în temeiul 
certificatului de soluţie, în special în situaţia în care există pericolul înstrăinării 
bunurilor de către debitor. În cazul în care până la momentul soluţionării cererii de 
încuviinţare a executării silite, creditorul nu depune la dosar hotărârea 
judecătorească redactată, în copie conformă cu originalul, cererea de încuviinţare 
va fi respinsă deoarece, aşa cum am subliniat, încuviinţarea executării se poate face 
numai în baza titlului executoriu, iar certificatul de grefă nu constituie un astfel de 
titlu. Dacă însă până la momentul soluţionării cererii de încuviinţare, creditorul 
depune hotărârea judecătorească redactată, apreciem că instanţa de executare 
trebuie să admită cererea de încuviinţare. Astfel, depunerea titlului executoriu, în 
original sau în copie legalizată, odată cu cererea de executare, potrivit art. 664 alin. 
4 C. pr. civ., constituie o cerinţă extrinsecă cererii de executare, a cărei 
nerespectare atrage sancţiunea nulităţii necondiţionate, potrivit art. 176 pct. 6 C. pr. 
civ. Cu toate acestea, nulitatea nu intervine dacă, până la momentul pronunţării, 
cauza acesteia dispare (art. 177 alin. 3 C. pr. civ.). Cu alte cuvinte, eventualele 
neregularităţi ale cererii de executare, inclusiv cele referitoare la cerinţele extrinseci, nu 
vor atrage nulitatea acesteia dacă sunt complinite până la momentul încuviinţării 
executării. Sub aspectul existenţei titlului executoriu, instanţa de executare va admite 
cererea de încuviinţare dacă la momentul verificării cerinţelor prevăzute de lege titlul 
executoriu era depus la dosar, chiar dacă iniţial cererea de executare a fost formulată în 
temeiul unui certificat de soluţie. Sub aspectul întreruperii cursului prescripţiei, se va 
ţine însă cont de momentul la care creditorul a înfăţişat titlul executoriu, şi nu de 
momentul formulării cererii de executare, dacă aceasta era însoţită doar de un certificat 
de soluţie (art. 709 alin. 1 pct. 2 C. pr. civ.). 

 
3. Verificarea condiţiilor de formă cerute de lege sau, după caz, a altor 
cerinţe, în cazurile anume prevăzute de lege, dacă titlul executoriu este 
reprezentat de un alt înscris decât o hotărâre judecătorească  
Ca efect al înglobării procedurii de învestire cu formulă executorie în cea de 

încuviinţare a executării silite, instanţa de executare, la sesizarea executorului 
judecătoresc, va verifica cerinţele formale ale titlului executoriu, în cazul în care 
acesta este un alt înscris decât o hotărâre judecătorească. Sunt avute în vedere 
situaţiile în care, legea condiţionează caracterul executoriu al înscrisului de 
îndeplinirea sau, după caz, respectarea anumitor condiţii referitoare la data certă, 
înregistrarea la o anumită autoritate sau instituţie etc. Spre exemplu, în cazul 
contractului de locaţiune, acesta constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la 
termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege, 
precum şi în privinţa obligaţiei de restituire a bunului dat în locaţiune, în situaţia 
expirării termenului pentru care a fost încheiat sau, după caz, la împlinirea 
termenului de preaviz (în cazul în care a fost încheiat fără determinarea duratei), 
numai dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată dacă a fost 
înregistrat la organele fiscale, precum şi dacă este încheiat în formă autentică  
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(art. 1798, art. 1809 alin. 2 şi 3 şi art. 1816 alin. 3 C. civ.). Prin urmare, în cazul în 
care se solicită punerea în executare a unui contract de locaţiune, instanţa va 
verifica dacă sunt îndeplinite cerinţele de formă stabilite de Codul civil, în caz 
contrar urmând să respingă cererea de încuviinţare a executării silite. La fel, în 
cazul contractului de comodat ori în cazul contractului de împrumut de consumaţie, 
care constituie titluri executorii numai dacă sunt încheiate în formă autentică sau 
printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă (art. 2157 şi art. 2165 C. civ.) 
ori în cazul contractului de arendă, care constituie titlu executoriu condiţionat de 
încheierea sa în formă autentică sau înregistrarea sa la consiliul local pentru plata 
arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract (art. 1845 C. civ.). 

Sub acest aspect, trebuie făcută distincţie între condiţia prevăzută de pct. 2 şi 
cea prevăzută de pct. 3 ale art. 666 alin. 5 C. pr. civ. Condiţia de la pct. 2 vizează 
încadrarea înscrisurilor în categoria celor prevăzute de lege ca având caracter 
executoriu. Spre exemplu, în cazul înscrisurilor sub semnătură privată, potrivit art. 
641 C. pr. civ., acestea sunt titluri executorii numai în cazurile şi condiţiile anume 
prevăzute de lege, orice clauză sau convenţie contrară fiind nulă şi considerată 
astfel nescrisă. În măsura în care creditorul depune ca temei al cererii de executare 
un înscris sub semnătură privată care, potrivit legii, nu constituie titlu executoriu 
(spre exemplu, un contract de vânzare, încheiat sub forma înscrisului sub 
semnătură privată, având ca obiect un bun mobil), instanţa de executare va respinge 
cererea de încuviinţarea executării silite, în temeiul art. 666 alin. (5) pct. 2 C. pr. civ., 
chiar dacă în cuprinsul respectivului înscris se face menţiunea că acesta constituie 
titlu executoriu, având în vedere că o astfel de clauză trebuie considerată nescrisă. 
Dacă înscrisul depus de către creditor face parte din categoria înscrisurilor sub 
semnătură privată care constituie, potrivit legii, titluri executorii, însă nu 
îndeplineşte cerinţele de formă de care legea condiţionează caracterul său 
executoriu (spre exemplu, contractul de împrumut de consumaţie încheiat sub 
forma înscrisului sub semnătură privată nu are dată certă), atunci cererea va fi 
respinsă în temeiul art. 666 alin. 5 pct. 3 C. pr. civ. 

Textul de lege face referire şi la alte cerinţe pe care, în cazurile anume 
prevăzute de lege, instanţa de executare trebuie să le verifice în legătură cu titlul 
executoriu, altul decât o hotărâre judecătorească. Spre exemplu, în cazul în care 
titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre arbitrală care se referă la un litigiu 
legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real 
asupra unui bun imobil, instanţa de executare, în cadrul procedurii de încuviinţare a 
executării silite va verifica respectarea condiţiilor privind transferul dreptului de 
proprietate, îndeplinirea procedurilor impuse de lege şi achitarea de către părţi a 
impozitului privind transferul dreptului de proprietate (art. 603 alin. 3 C. pr. civ.). 

 
4. Verificarea caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei 
Alături de cerinţe de natură procedurală sau formală, instanţa de executare 

învestită cu soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite va analiza şi 
îndeplinirea condiţiilor substanţiale, referitoare la dreptul de creanţă, aşa cum sunt 
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acestea definite de art. 663 C. pr. civ28. Verificarea acestor condiţii se face prin 
raportare la titlul executoriu, deoarece, pe de o parte, toate cele trei cerinţe se 
raportează la menţiunile, clauzele sau dispoziţiile acestuia, pe de altă parte pentru 
că în procedura încuviinţării executării silite nu ar putea fi administrate alte probe 
de natură să conducă la stabilirea existenţei creanţei sau a întinderii ori 
cuantumului acesteia. Având în vedere caracterul necontencios al procedurii 
încuviinţării executării silite, instanţa de executare va face o analiză prima facie a 
caracterului cert, lichid ori exigibil al creanţei, neputând, spre exemplu, să dispună 
efectuarea unei expertize contabile în vederea determinării cuantumului creanţei 
sau să invoce, din oficiu, aspecte referitoare la certitudinea sau lichiditatea acesteia 
(spre exemplu, dat fiind caracterul necontencios al procedurii, instanţa nu va putea 
invoca din oficiu caracterul abuziv al unor clauze cuprinse în contractul care 
constituie titlu executoriu). Cu toate acestea, în cazul în care creanţa cuprinsă în 
titlul executoriu este afectată de o condiţie suspensivă, instanţa va verifica, pe baza 
înscrisurilor depuse de creditor, dacă această condiţie s-a împlinit, neputând 
administra alte probe în acest sens (spre exemplu, în cazul în care se solicită 
punerea în executare a unui contract de asistenţă juridică pentru plata onorariului 
de succes, instanţa de executare va verifica dacă a fost obţinut rezultatul de care era 
condiţionată plata acestuia, cum ar fi câştigarea unui proces).  

În cazul creanţelor al căror cuantum nu este determinat prin titlul executoriu, dar 
este determinabil pe baza criteriilor cuprinse în acesta, creditorul trebuie ca, odată cu 
cererea de executare, să indice modul în care a fost determinat cuantumul creanţei 
pentru care se cere executarea, în chiar cuprinsul cererii de executare sau printr-o anexă 
la aceasta. În lipsa indicării modului de calcul a creanţei, pe baza criteriilor prevăzute 
de titlul executoriu, instanţa de executare va respinge cererea de încuviinţare a 
executării silite, neputând fistabilit caracterul lichid al acesteia. De asemenea, în cazul 
titlurilor executorii care seexecută ca urmare a declarării scadenţei anticipate a 
obligaţiilor debitorului (contracte decredit bancar), creditorul trebuie să facă dovada, 
odată cu formularea cererii de executare silită, a declarării scadenţei anticipate, 
conform clauzelor contractuale şi a dispoziţiilor legale, în caz contrar instanţa de 
executare urmând a respinge cererea de încuviinţare a executării silite. 

O situaţie specială este aceea a formulării unei cereri de executare pentru o 
creanţă nescadentă, dar cu privire la care creditorul doreşte să obţină decăderea 
debitorului din beneficiul termenului de plată. În acest caz, având în vedere că 
cererea de decădere a debitorului din beneficiul termenului de plată este de 
competenţa instanţei de executare(art. 675 alin. 2 C. pr. civ.), aceasta va fi 
formulată odată cu cererea de executare, urmând ca instanţa de executare să o 
soluţioneze cu prioritate faţă de cererea de încuviinţare a executării silite. Cererea 
de decădere nu va putea fi însă formulată de creditor anterior formulării cererii de 
                                                            
 28 Pentru detalii, a se vedea G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, ediţia a 2-a, revizuită 
şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 952–957. 
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executare, deoarece doar de la acest moment putem vorbi despre o instanţă de 
executare, potrivit art. 651 alin. 1 C. pr. civ. 

Aşa cum am arătat, verificarea caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei 
va putea fi făcută de către instanţa de executare în cadrul procedurii de încuviinţare 
a executării silite numai prin raportare la dispoziţiile titlului executoriu şi fără a 
putea analiza chestiuni care nu ar putea fi soluţionate decât în urma unor dezbateri 
contradictorii ale părţilor. Cu atât mai puţin, instanţa de executare nu va putea avea 
în vedere apărări de fond legate de existenţa dreptului subiectiv cuprins în titlul 
executoriu, atunci când acesta are caracter jurisdicţional. Dacă titlul executoriu nu 
este jurisdicţional, instanţa care soluţionează cererea de încuviinţare a executării 
silite trebuie să aibă în vedere că eventualele apărări de fond ar putea fi invocate 
numai pe calea contestaţiei la executare, cu respectarea termenelor şi condiţiilor 
prevăzute de lege în acest sens, raportat la condiţiile de admisibilitate prevăzute de 
art. 713 alin. 2 C. pr. civ. (inexistenţa unei căi procesuale specifice pentru 
invocarea acelor apărări). Prin urmare, instanţa de executare nu trebuie să verifice 
în cadrul procedurii de încuviinţare decât o aparenţă a dreptului creditorului, aşa 
cum rezultă din titlul executoriu, orice incident sau apărare care ar presupune 
dezbateri contradictorii (caracterul abuziv al unor clauze cuprinse în contractul care 
constituie titlu executoriu, valabilitatea anumitor clauze contractuale, verificarea 
valabilităţii unui pact comisoriu sau a unei clauze penale etc.) neputând face 
obiectul procedurii de încuviinţare a executării silite. 

 
5. Imunitatea de executare, posibilitatea aducerii la îndeplinire pe calea 
executării silite a dispoziţiilor titlului executoriu şi existenţa altor 
impedimente în legătură cu executarea silită 
Instanţa de executare, învestită cu cererea de încuviinţare a executării silite, 

şi în măsura în care dispune de informaţiile necesare în acest sens, va respinge 
cererea de încuviinţare a executării în cazul în care debitorul se bucură de imunitate 
de executare (art. 666 alin. 5 pct. 5 C. pr. civ.). Este vorba despre imunităţile de 
care beneficiază membrii personalului diplomatic, în baza tratatelor şi convenţiilor 
internaţionale care reglementează această chestiune.  

De asemenea, potrivit art. 666 alin. 5 pct. 6 C. pr. civ., cererea de executare 
va fi respinsă şi în situaţia în care titlul executoriu cuprinde dispoziţii care nu se pot 
aduce la îndeplinire prin executare silită. În verificarea acestei cerinţe, instanţa de 
executare trebuie să aibă în vedere dispoziţiile art. 628 alin. 1 C. pr. civ., referitor 
la obligaţiile susceptibile de executare silită, precum şi cele referitoare la 
modalităţile de executare silită. Cu alte cuvinte, instanţa trebuie să verifice dacă 
legea prevede o procedură execuţională prin intermediul căreia să fie adusă la 
îndeplinire obligaţia cuprinsă în titlul executoriu, în caz contrar cererea de 
încuviinţare a executării urmând a fi respinsă. Având în vedere faptul că legea 
prevede modalităţi de executare pentru totalitatea obligaţiilor civile, inclusiv pentru 
obligaţiile care nu ar putea fi aduse la îndeplinire decât de debitor (art. 906 C. pr. civ.), 
o astfel de situaţie este greu de întâlnit în practică. 
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Alături de celelalte situaţii enumerate mai sus, art. 666 alin. 5 pct. 7 C. pr. 
civ. prevede că cererea de încuviinţare a executării silite va putea fi respinsă şi 
pentru alte impedimente prevăzute de lege în legătură cu titlul executoriu sau cu 
declanşarea procedurii de executare. Prin urmare, chiar dacă partea introductivă a 
art. 666 alin. 5 C. pr. civ. poate lăsa impresia că enumerarea motivelor de 
respingere a cererii de încuviinţare a executării silite are caracter restrictiv, totuşi, 
prin raportare la pct. 7, instanţa de executare poate avea în vedere orice condiţie, 
formală sau substanţială, intrinsecă sau extrinsecă referitoare la formularea cererii 
de executare, titlul executoriu sau cadrul procesual execuţional, în vederea 
declanşării executării silite. Astfel, instanţa de executare ar putea avea în vedere, ca 
impedimente la declanşarea executării silite: neîndeplinirea de către creditor a 
obligaţiei corelative care îi revine, conform titlului executoriu (art. 677 C. pr. civ.); 
neachitarea de către creditor a cauţiunii stabilite de instanţa care a încuviinţat 
executarea provizorie a hotărârii(art. 678 C. pr. civ.); lipsa dovezii calităţii de 
reprezentant a persoanei care a formulat cererea de executare sau dovedirea calităţii 
de reprezentant cu nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de lege în acest sens (art. 
151 C. pr. civ.); faptul că s-a dispus suspendarea executării provizorii de către 
instanţa de apel (art. 450 C. pr. civ.), suspendarea executării hotărârii de către 
instanţa de recurs [art. 484 alin. (2)-(5) C. pr. civ.] ori de cea care soluţionează 
contestaţia în anulare (art. 507 C. pr. civ.) sau revizuirea (art. 512 C. pr. civ.)29. 

De asemenea, instanţa de executare de drept comun va respinge cererea de 
încuviinţare a executării silite formulată de executorul judecătoresc învestit de 
creditor cu cererea de executare silită în cazul în care titlul executoriu este 
reprezentat de o hotărâre dată în materia contenciosului administrativ prin care o 
autoritate publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul 
administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni 
administrative, deoarece în acest caz legea prevede o procedură execuţională 
specială (art. 24-25 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ), care se 
desfăşoară fără mijlocirea executorului judecătoresc, cererea fiind adresată de 
creditor direct instanţei de executare prevăzută de art. 2 alin. 1 lit. ţ) din Legea nr. 
554/2004 (instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ). 

Printre impedimentele pe care instanţa de executare învestită cu soluţionarea 
cererii de încuviinţare a executării silite trebuie să le analizeze nu se încadrează 
prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, deoarece aceasta nu produce 
efecte decât dacă este invocată de persoana interesată (art. 707 alin. 1 C. pr. civ.)30. 
Prin urmare, instanţa de executare nu ar putea, din oficiu, să reţină prescripţia ca 
                                                            
 29 A se vedea Trib. Timiş, s. a II-a civ., dec. nr. 63 din 15 iulie 2013, în R. Stanciu, 
Încuviinţarea executării silite în noul cod de procedură civilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014,  
p. 199–201. 
 30 A se vedea D. Gavriş, Încuviinţarea executării silite, în G. Boroi (coord.), Noul cod de 
procedură civilă. Comentariu pe articole, Vol. II. Art. 527-1133, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, 
p. 152, Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. III, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 285, nota de subsol nr. 1. 
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impediment pentru declanşarea executării silite, cu atât mai puţin în cadrul unei 
proceduri necontencioase, aşa cum este cea a încuviinţării executării silite. 
Apreciem că în cadrul acestei proceduri nu ar putea fi invocată prescripţia nici 
măcar în cazul în care aceasta ar fi guvernată, raportat la momentul la care a 
început să curgă, de regulile Decretului nr. 167/1958, dat fiind caracterul 
necontencios al procedurii, singura modalitate de a lua în discuţie şi de a verifica 
prescripţia dreptului de a obţine executarea silită fiind contestaţia la executare 
formulată de debitor în termenul prevăzut de art. 715 alin. 1 pct. 3 C. pr. civ. 

 
6. Concluzii 
Procedura încuviinţării executării silite de către instanţa de executare 

constituie una dintre principalele garanţii ale principiului legalităţii în faza de 
executare silită. Analiza de către instanţa de executare, într-o procedură 
necontencioasă a condiţiilor privind declanşarea executării silite are în vedere 
anumite condiţii, predominat formale, referitoare la competenţa organului de 
executare, titlul executoriu, caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei, imunitatea 
de executare a debitorului, posibilitatea aducerii la îndeplinire pe cale de executare 
silită a dispoziţiilor titlului executoriu, alte impedimente referitoare la executarea 
silită. În cazul în care, verificând aceste condiţii şi cerinţe, instanţa de executare 
dispune încuviinţarea executării, persoanele interesate vor putea formula 
contestaţie la executare împotriva încheierii de încuviinţare (care cuprinde şi 
formula executorie), având în vedere caracterul necontencios al procedurii de 
încuviinţare şi faptul că încheierea pronunţată la finalul acesteia nu are autoritate de 
lucru judecat. În cazul respingerii cererii de încuviinţare a executării silite, pentru 
unul dintre motivele precizate la art. 666 alin. 5 C. pr. civ., creditorul poate formula 
numai apel, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. În cazul rămânerii 
definitive a încheierii de respingere, creditorul va putea formula o nouă cerere de 
executare silită, după îndeplinirea sau acoperirea lipsurilor sau neregularităţilor 
care au condus la respingerea celei anterioare.  

* * * 
 

Necesitatea modificării prevederilor Codului de procedură civilă 
privind procedura cererilor de valoare redusă din perspectiva 
Regulamentului (UE) 2015/2421. Aspecte introductive∗∗∗∗∗ 

 
Reglementările speciale statuate în materia cererilor cu valoare redusă dar și 

în procedura somației de plată, instituite de dispozițiile noii legislații procesual 
civile, au fost determinate de necesitatea punerii la dispoziția justițiabililor a unor 
căi speciale de soluționare a litigiilor având ca obiect recuperarea unor creanțe cu 
valoare redusă. 
                                                            
 ∗∗∗∗∗ Extras din comunicarea prezentată de drd. Octavian Popescu, avocat. 
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Implementarea acestor proceduri speciale în legislația națională a avut ca 
principal obiectiv accelerarea soluționării acestor tipuri de litigii, cu consecința directă 
a diminuării costurilor suportate de părţi faţă de procedurile din dreptul comun, dar și 
de necesitatea adaptării legislației interne la cadrul normativ european. 

Cadrul juridic european în această sferă legislativă s-a concretizat odată cu 
adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 în 
materia cererilor cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 privitor 
la procedura somației de plată, norme care impun proceduri alternative la 
formalitățile de drept comun prevăzute de legislațiile statelor membre.  

La data de 16 decembrie 2015, Regulamentul (UE) 2015/2421 prin care au 
fost modificate dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 861/2007, ce a instituit 
procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă şi, implicit, și ale 
Regulamentului (CE) nr. 1896/2006, ce cuprinde procedurile europene în materia 
somației de plată. 

Prin adoptarea acestui Regulament de modificare, se dorește ca la nivelul 
statelor Uniunii Europene, să se eficientizeze procedurile civile în materia cererilor 
cu valoare redusă și a somațiilor de plată, atât prin diminuarea costurilor generate 
de soluționarea litigiilor cu caracter transfrontalier cât și pentru o mai bună 
recuperare a creanțelor.  

 
1. Modificarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 861/2007 privitor la 
procedura europeană în materia cererilor cu valoare redusă 
Noua reglementare în materia procedurii de soluționare a cererilor cu valoare 

redusă aduce modificări de substanță Regulamentului (CE) nr. 861/2007, atât prin 
schimbarea domeniului de aplicare cât și prin implementarea unor reguli și principii 
normative care să conducă la stingerea cu celeritate a acestor tipuri de litigii. 

Poate cea mai importantă schimbare pe care o aduce Regulamentul (UE) nr. 
2015/2421 pe plan procesual civil este modificarea art. 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 861/2007, în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al procedurilor europene în 
materia cererilor cu valoare redusă. 

Astfel, dacă până la adoptarea regulamentului de modificare procedura 
cererilor cu valoare redusă se aplică doar în cauzele transfrontaliere atunci când 
valoarea cererii (fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile și alte costuri) 
nu depășea 2.000 euro, după modificare, plafonul până la care poate fi aplicată 
procedura cererilor cu valoare redusă a crescut la 5.000 euro, desigur, fără a se lua 
în considerare și accesoriile creanței. 

Concret, teza I a art. 2 alin. 1 din cuprinsul Regulamentului (CE) nr. 
861/2007 a suferit modificări, noua reglementare stabilind că procedura în materia 
cererilor cu valoare redusă: „(…) se aplică cauzelor transfrontaliere, astfel cum 
sunt definite la art. 3, în materie civilă și comercială, indiferent de natura instanței, 
atunci când valoarea cererii, fără să se ia în considerare dobânzile, cheltuielile și 
alte costuri, nu depășește 5.000 euro în momentul primirii formularului de cerere 
de către instanța competentă (...)”. 
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Făcând referire la legislația internă aplicabilă în această materie, dispozițiile 
art. 1026 C. pr. civ. au în vedere tot criteriul valoric în determinarea obiectului 
procedurii privitoare la cererile cu valoare redusă. Sub acest aspect, legiuitorul 
român a prevăzut un prag similar celui impus de dispozițiile art. 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 861/2007 (înainte de a fi modificat), respectiv, pragul 
maxim de 10.000 lei. 

Stabilirea unui plafon cât mai ridicat al valorii cererii este de natură a lărgi 
sfera de aplicare a acestei căi alternative de soluționare a cererilor cu valoare 
redusă, având pe plan procesual un impact major în degrevarea instanțelor de 
judecată iar, din perspectiva costurilor, o diminuare a celor pe care părțile ce au 
ales această procedură sunt obligate săle suporte în detrimentul cheltuielilor 
generate de formalitățile stabilite de dreptul comun. 

Pe plan micro-economic, se urmărește stingerea cu celeritate a litigiilor și 
recuperarea creanțelor pentru ca sumele de bani astfel obținute să fie reintroduse în 
circuitul economic al fiecărui stat, dat fiind specificul acestei proceduri, ce se 
adresează cu precădere întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) – forma de 
organizare a unei activități economice majoritară la nivelul Uniunii Europene – dar 
și persoanelor fizice.  

În acest context, apreciem că ridicarea plafonului valoric de la 2.000 de euro 
la 5.000 de euro este binevenită și, totodată, rezonabilă în contextul actual, fiind de 
natură a eficientiza rezolvarea litigiilor având ca obiect cereri cu o valoare scăzută, 
dar și prin raportare la finalitatea dorită de legiuitorul european de a oferi o 
procedură simplificată care să aibă drept finalitate soluționarea cu rapiditate a 
acestor tipuri de conflicte civile. 

Revenind la legislația autohtonă și având în vedere aplicabilitatea directă a 
regulamentelor Uniunii Europene, care se „integrează în mod automat în ordinile 
juridice naționale, excluzând orice măsură de transpunere națională sau tot ce ar putea 
deforma natura și efectele sale”6, apreciem că este necesară adaptarea dispozițiilor 
procesuale aplicabile în materia cererilor cu valoare redusă conform Regulamentului 
(UE) nr. 2015/2421, din moment ce acesta este oricum obligatoriu pentru România „în 
toate elementele” sale, aspect prevăzut expres în art. 288 din TFUE. 

Astfel, de lege ferenda s-ar impune modificarea art. 1026 alin. 1 C. pr. civ., 
în sensul creșterii plafonului actual cel puţin până la echivalentul valoric al sumei 
de 5.000 euro în monedă naţională, conform noilor dispoziții unionale. 

Mai mult, nici după modificarea articolului 2 al Regulamentului (CE) nr. 
862/2007, procedura cererilor cu valoare redusă nu se va aplica cauzelor în materie 
fiscală, vamală sau administrativă ori în ceea ce priveşte răspunderea statului 
pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorității publice, principiu avut în 
vedere și de legiuitorul român prin transpunerea acestor prevederi în dispozițiile 
art. 1026 alin. 2 C. pr. civ. 
                                                            

6 A se vedea: A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene – ediţia a IV-a, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2010, p. 142. 
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De asemenea, au fost menținute și dispozițiile inițiale ale art. 2 alin. 2 din 
cuprinsul Regulamentului (CE) nr. 861/2007, astfel încât procedura europeană 
instituită în materia cererilor cu valoare redusă nu se va aplica aspectelor 
referitoare la: (1) starea și capacitatea persoanelor fizice; (2) în materia drepturilor 
patrimoniale rezultate din regimurile matrimoniale sau din legăturile considerate 
prin legea aplicabilă acestora ca având efecte comparabile căsătoriei; (3) în materia 
obligațiilor de întreținere care decurg dintr-o relație de rudenie, familie, căsătorie 
sau alianță; (4) testamentelor și succesiunilor, inclusiv obligațiilor de întreținere 
rezultate ca urmare a unui deces; (5) falimentelor, securității sociale, arbitrajului; 
(6) dreptului muncii; (7) închirierii unor bunuri imobile, cu excepția acțiunilor 
privind cererile având ca obiect plata unei sume de bani (8) precum și atingerilor 
aduse dreptului la viața privată sau drepturilor privind personalitatea, inclusiv 
calomnia. 

Sub aspectul domeniului de aplicare, noile dispoziții europene au avut ca 
principal obiectiv creșterea „valorii reduse” a cererilor, prin schimbarea plafonului 
valoric al acestora astfel încât să se confere o extindere a litigiilor care să intre sub 
incidența procedurii europene instituite de Regulamentul (CE) nr. 861/2007. 

Dintr-o altă perspectivă, în ceea ce priveşte art. 3 al Regulamentului (CE)  
nr. 861/2007 au fost modificate dispozițiile alin. 2 și 3 în sensul determinării 
domiciliului în conformitate cu articolele 62 și 63 din Regulamentul (UE) nr. 
1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie civilă și comercială. 

Această modificare a fost cauzată de intrarea în vigoare a noilor dispoziții 
europene privind recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 
comercială. Potrivit reglementării inițiale a art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 
861/2007, domiciliul se stabilea în conformitate cu prevederile art. 59 și art. 60 din 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000, regulament care a fost 
abrogat la data de 10 ianuarie 2015 atunci când au intrat în vigoare dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 1215/2012.  

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 62 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 
1215/2012, instanța de judecată sesizată cu o astfel de cerere, atunci când urmează 
să stabilească dacă o parte are sau nu domiciliul pe teritoriul unui stat membru, va 
aplica dispozițiile în materie prevăzute de legislația internă. 

Pe de altă parte, în ipoteza în care o parte nu are domiciliul pe teritoriul 
statului membru ale cărui instanțe sunt sesizate, pentru a determina dacă partea în 
cauză își are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru, instanța aplică legea 
statului membru în cauză, așa cum prevede textul alin. 2 al aceluiași articol. 

Totodată, din perspectiva noilor dispoziții europene în materia determinării 
domiciliului, amintim și dispozițiile art. 63 alin. 1 din cuprinsul aceluiași 
regulament, ce definesc noțiunea de domiciliu principal al persoanelor juridice 
astfel încât „o societate sau altă persoană juridică sau o asociere de persoane fizice 
sau juridice are domiciliul în locul unde acesta își are a) sediul statutar, b) administrația 
centrală sau c) punctul principal de activitate”. 
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De asemenea, tot în cuprinsul acestei reglementări, legiuitorul european 
stabilește că prin noțiunea de „sediu statutar”, în cazul unor state precum Irlanda, 
Cipru sau Regatul Unit, se înțelege „sediul social” sau, în lipsa acestuia, „locul  
de înregistrare” sau, în lipsa acestuia, „locul conform legii căruia a avut loc 
constituirea”.  

Rămânând tot în sfera de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012, mai 
trebuie precizat că, pentru a se determina dacă o entitate („trust”) își are domiciliul 
pe teritoriul statului membru ale cărui instanțe au fost sesizate, instanța va face 
aplicarea propriilor norme de drept internațional privat. 

Cu privire la cele mai sus-menționate, facem precizarea că unica modificare 
adusă de noua reglementare europeană este aceea a aplicării Regulamentului (UE) 
nr. 1215/2012, ale cărui dispoziții în materia domiciliului nu conțin modificări de 
fond faţă de legislaţia anterioară. 

Pe de altă parte, noile prevederi ale Uniunii Europene nu modifică momentul 
relevant care servește drept bază pentru stabilirea caracterului transfrontalier al 
unui litigiu, rămânând, în continuare, data la care instanța de judecată competentă 
primește formularul de cerere, acest aspect rămânând nemodificat. 

În materia cererilor cu valoare redusă, legislația internă prevede expres 
dispoziții similare cu referire la momentul declanșării procedurii și, implicit, cu 
aplicabilitate în legătură cu momentul la care se stabilește caracterul transfrontalier 
al litigiului. În acest sens, art. 1.029 alin. 1 C. pr. civ. prevede că „reclamantul 
declanșează procedura cu privire lacererile cu valoare redusă prin completarea 
formularului de cerere și depunerea sau trimiterea acestuia la instanța competentă, 
prin poștă sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea formularului și 
confirmarea primirii acestuia”. 

O altă modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 a fost cea adusă 
articolului 4 privind „Inițierea procedurii” cererilor cu valoare redusă în sensul 
introducerii la paragrafulal doilea, a tezei ce impune în sarcina instanței de judecată 
obligativitatea informării reclamantului în ipoteza respingerii cererii acestuia și cu 
eventuala indicare a căii de atac împotriva acestei soluții, desigur dacă hotărârea 
este supusă unei căi de atac. 

Codul de procedură civilă impune în cuprinsul dispozițiilor art. 1.029 alin. 5, 
parcurgerea unei proceduri de filtru în ceea ce priveşte formularul de cerere, care 
poate avea ca finalitate anularea cererii în cazul necompletării ori neremedierii 
neregularităților puse în vedere reclamantului de către instanță. În această ipoteză, 
Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres în sarcina instanței obligația 
de informare a petentului în legătură cu anularea cererii. Mai mult, în ceea ce 
priveşte soluția instanței de anulare a unei cereri cu valoare redusă, legiuitorul nu a 
prevăzut o cale de atac împotriva acestei hotărâri. 

Așadar, de lege ferenda, apreciem că art. 1.029 C. pr. civ. trebuie completat 
cu o prevedere expresă referitoare la comunicarea soluției de anulare a instanței, în 
cazul neîndeplinirii formalităților necesare pentru conformitatea cererii, transpunând, 
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pe această cale, modificarea adusă art. 4 din Regulamentului (CE) nr. 861/2007. De 
altfel, este firesc ca instanța să fie obligată la informarea justițiabililor în ceea ce 
priveşte încheierea demersului lor litigios în această etapă inițială, mai cu seamă că 
vorbim despre o procedură simplificată, scrisă. 

Cu privire la conținutul textului art. 4 alin. 5 din cuprinsul Regulamentului 
(CE) nr. 861/2007, acesta a suferit modificări ca urmare a dorinței legiuitorului 
european de a implementa anumite măsuri care să faciliteze accesul justițiabililor la 
această procedură prin punerea la dispoziția acestora a formularului de cerere 
tipizat atât la sediul instanțelor de judecată cât și on line. 

Astfel, conform noilor reglementări în materie, „statele membre se asigură 
că formularul – tip de cerere A este disponibil la toate instanțele în fața cărora se 
poate iniția procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și că acesta 
se poate accesa prin intermediul site-urilor internet naționale relevante”.  

La nivel național, Codul de procedură civilă nu conține dispoziții exprese 
similare în ceea ce priveşte disponibilitatea on-line a formularului de cerere, dar 
nici nu conține dispoziții care să interzică accesarea formularului de pe un site de 
specialitate. Unica reglementare expresă, în legătură cu formularul cererii cu 
valoare redusă, este aceea cuprinsă în art. 1.029 alin. 2, conform căreia formularul 
este aprobat prin ordin al ministrului justiției. Or, având în vedere actul normativ 
prin care este adoptat acest formular, cererea-tip este pusă la dispoziția 
justițiabililor atât la sediul instanțelor de judecată cât și on-line pe site-ul 
www.portal.just.ro. 

Sub un alt aspect, Regulamentul (UE) nr. 2015/2421 a stabilit în amănunt 
care este procedura dezbaterii orale în cursul soluționării cererilor de plată cu 
valoare redusă, textul iniţial al Regulamentului (CE) nr. 861/2007 având un 
caracter general.  

Astfel, în ipoteza în care instanța de judecată consideră că sunt necesare 
dezbateri orale, acestea vor fi organizate utilizându-se orice tehnologie adecvată de 
comunicare la distanță (videoconferințe/teleconferințe) și care, în mod evident, se 
află în dotarea instanței. 

De asemenea, în cazul în care persoana care urmează să fie audiată are 
domiciliul sau reşedința obișnuită într-un alt stat membru decât cel al instanței 
sesizate, participarea acesteia la dezbatere prin videoconferințe/teleconferințe se va 
face în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1206 al Consiliului 
din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul 
obținerii de probe în materie civilă și comercială. 

Totodată, noile dispoziții conferă părții care este citată pentru a fi prezentă în 
fața instaței, posibilitatea de a solicita utilizarea mijloacelor de comunicare la 
distanță (desigur dacă instanța dispune de aceste tehnologii) și dacă costurile 
ocazionate părții respective ar fi disproporționate în raport cu cererea aflată pe rolul 
instanței respective. 

Raportându-ne la dispozițiile art. 1.030 alin. 2 C. pr. civ. ce conferă instanței 
posibilitatea să dispună înfățișarea părților dacă apreciază că este necesar ori la 
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cererea oricăreia dintre părți, textul de lege menționat este lacunar sub aspectul 
dezbaterii orale. 

În acest sens, considerăm că este necesar a fi transpuse noile reglementări 
europene în legislația națională prin dispoziții exprese, care să detalieze faza 
dezbaterilor în procedura cererilor cu valoare redusă, în completarea art. 1030  
sus-menționat. 

Mai mult, Codul de procedură civilă nu face nicio referire la mijloacele de 
comunicare la distanță ce pot fi utilizate în această procedură simplificată, motiv 
pentru care este necesară adaptarea dispozițiilor procesuale la reglementarea 
europeană. De altfel, o asemenea prevedere a fost introdusă pentru a spori 
eficacitatea procedurii cererilor cu valoare redusă, ca urmare a evoluției continue și 
rapide în domeniul tehnologiei și mijloacelor de comunicare la distanță. 

O modificare semnificativă a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 faţă de 
textul inițial constă în introducerea la art. 8 a unui nou alineat, respectiv alin. 4 care 
statuează că o hotărâre a instanței prin care aceasta se pronunță asupra unei 
solicitări privind participarea la dezbatere prin intermediul mijloacelor de 
comunicare la distanță nu poate fi contestată pe cale separată, în afara celor ce sunt 
prevăzute pentru atacarea hotărârii înseși.  

O reglementare similară este prevazută și în Codul de procedură civilă, la 
art. 1.030 alin. 2, însă, nu cu privire la mijloacele de comunicare la distanță, ci cu 
privire la refuzul instanței de a da curs unei solicitări de înfățişare a părților din 
partea uneia dintre acestea. Așadar, hotărârea prin care instanța consemnează 
refuzul unei asemenea solicitări nu poate fi atacat pe cale separată. 

De lege ferenda, considerăm că o prevedere expresă în ceea ce priveşte calea de 
atac împotriva hotărârii prin care instanța se pronunță asupra unei solicitări privind 
participarea la dezbatere prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță ar fi 
oportună în ipoteza reglementării exprese a mijloacelor și modalităților de comunicare 
la distanță agreate a fi utilizate în cadrul acestei proceduri. 

Dintr-o altă perspectivă, sub aspectul modificării dispozițiilor art. 9 din 
Regulamentul (CE) nr. 861/2007, textul din noua reglementare este similar cu cel 
din legiferarea inițială, singura diferență constând în aceea că, în noile prevederi, 
nu se va mai face referire la noțiunea de „obținere a probelor”, ci la cea de 
„administrare a probelor”. 

Dispozițiile generale instituite la nivelul Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte reducerea costurilor în procedurile simplificate de soluționare a litigiilor 
civile/comerciale își găsesc aplicabilitate și în ceea ce priveşte modalitatea de 
obținere și administrare a probelor astfel că se recomandă instanțelor de judecată 
ca, atunci când administrează materialul probator, să utilizeze metoda cea mai 
puțin oneroasă. 

Mai mult, din cuprinsul dispozițiilor art. 9 alin. 4 ale Regulamentului (CE) 
nr. 861/2007 reiese caracterul subsidiar al mijloacelor de probă, constând atât în 
efectuarea unor expertize cât și în declarații ale martorilor și „doar în cazul în care 
hotărârea nu poate fi pronunțată pe baza altor probe”. 
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La nivel intern, art. 1.030 alin. 9 C. pr. civ. confirmă că legislația națională 
este în acord cu prevederile europene, în fața instanțelor naționale trebuind a fi 
administrat un material probator care nu necesită efectuarea unor costuri 
semnificative, respectiv, proba cu înscrisuri, cu posibilitatea administrării și a altor 
mijloace de probă, precum depoziții de martori. 

Din această perspectivă, se observă dorința legiuitorului european de a 
accentua dinamica soluționării litigiilor în materia procedurilor privind cererile cu 
valoare redusă, tocmai prin raportare la contextul socio-economic actual ce impune 
necesitatea recuperării sumelor de bani în cel mai scurt timp, pentru a fi ulterior 
introduse în circuitul economic al respectivului stat. 

Prin Regulamentul (UE) nr. 2015/2421 se faciliteazăși procedura privind 
acordarea deasistență de care părțile pot beneficia atât sub aspectul completării 
formularelor de cererecât și prin posibilitatea de a obține informații referitoare la 
domeniul de aplicare alprocedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a 
informațiilor referitoare lainstanțele competente să soluționeze astfel de solicitări. 

De asemenea, și în ceea ce priveşte comunicarea/notificarea actelor de 
procedură sau a altor comunicări scrise, se introduc măsuri care permit și facilitează 
comunicarea acestora în format electronic, procedură neprevăzută în reglementarea 
anterioară. 

Regulamentul (UE) 2015/2421 modifică și textul art. 18 al Regulamentului 
(CE) nr. 861/2007 privind reexaminarea hotărârilor în cazuri excepționale, în 
cuprinsul noii reglementări cererea de reexaminare fiind necesar a fi formulă într-
un anumit termen ceare caracter peremptoriu. 

Astfel, potrivit art. 18 alin. 2, termenul în care se poate solicita reexaminarea 
este de 30de zile, „acesta începe să curgă de la data la care pârâtul a luat efectiv 
cunoștință deconținutul hotărârii și a fost în măsură să acționeze, dar nu mai târziu 
de la data primeimăsuri de executare care are drept efect indisponibilizarea totală 
sau parțială a bunurilor pârâtului. Termenul nu poate fi prelungit”. 

Deși în reglementarea europeană anterioară nu era prevăzut un termen de 
introducerea căii de atac, normele de procedură stabileau un interval de timp 
înăuntrul căruia petentul putea exercita calea de atac. Așadar, se observă că 
dispozițiile cuprinse în art. 1.033 C. pr.civ. prevăd un termen, și anume, cel de 30 
de zile, completarea adusă normei europene nefiind de natură a crea un conflict 
între prevederea Uniunii Europene și cea națională. 

Este de remarcat și că Regulamentul introduce noi dispoziții care nu erau 
prevăzute încuprinsul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 privind procedurile 
europene în materia cererilor de plată cu valoare redusă. 

Sub acest aspect, prin dispozițiile cuprinse în articolul 15a se reglementează 
atât taxele judiciare pe care statele le pot percepe cu privire la procedura privind 
cererile cu valoare redusă, cât și modalitățile de plată pe care le au la dispoziție 
părțile aflate într-un astfel de litigiu. 

Astfel, taxele judiciare necesare introducerii și continuării unui litigiu în 
procedura simplificată pot fi plătite prin (1) virament bancar, (2) prin plata cu 
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cardul de credit/debit și (3) prin debitare directă a contului bancar al reclamantului, 
aceste prevederi fiind deopotrivă aplicabile și în ceea ce priveşte exercitarea căilor 
de atac. 

În plan intern, în ceea ce priveşte costurile introducerii și soluționării unei 
cereri cu valoare redusă, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru stabilește, în cuprinsul art. 6 alin. 1, sumele pe care 
reclamantul trebuie să le achite, și anume, 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 
2.000 lei și, respectiv, 200 lei pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei. 

Cu toate că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 nu reglementează 
în mod expres modalitatea în care trebuie efectuată plata taxelor judiciare, legislația 
națională nu contravine noilor dispoziții europene, întrucât taxele judiciare de 
timbru pot fi achitate în orice modalitate valabilă de efectuare a unei plăți, fără a 
exclude efectuarea plăților într-una dintre modalitățile de plată enumerate de  
art. 15a din Regulamentul (UE) nr. 2015/2421. 

De asemenea, sunt introduse și dispoziții cu privire la limba (altele decât cea 
națională) în care poate fi redactat certificatul pe care instanța de judecată îl emite 
în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă. 

Având în vedere faptul că legislația procesual civilă în vigoare la nivel 
național impune redactarea tuturor cererilor depuse la instanțe în limba română, 
precum și a tuturor actelor ce emană de la instanțe, nu se poate pune în discuție 
problema redactării acestor documente într-o alta limbă decât limba română, la 
acest moment. 

Însă, în contextul actual european, apreciem că este oportună redactarea cel 
puţin a hotărârilor instanțelor și într-o limbă de circulație internațională, precum și 
publicarea acestor hotărâri pe paginile de internet de specialitate, pentru a facilita 
accesul la jurisprudența națională a cetățenilor din statele membre ale Uniunii 
Europene. 

Mai mult, în cuprinsul noilor dispoziții, este reglementată în mod expres și 
procedura tranzacției judiciare la care părțile pot să apeleze în cursul soluționării 
unei cauze în procedura simplificată. 

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 23a din Regulamentul (UE) nr. 2015/2421, 
„o tranzacție judiciară aprobată de o instanță sau încheiată în fața unei instanțe în 
cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, care este 
executorie în statul membru în care s-a desfașurat procedura, este recunoscută și 
executată în alt stat membru în aceleași condiții ca o hotărâre pronunțată în cadrul 
procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă (...)”. 

În dreptul intern, tranzacția judiciară era reglementată și înainte de 
modificarea dispozițiilor unionale în această materie, la art. 438 C. pr. civ., potrivit 
căruia oricând, în cursul judecății, părțile pot încheia o tranzacție judiciară, prin 
care să fie consfințită înțelegerea lor. 

Totodată, articolul menționat supra stabilește aplicabilitatea dispozițiilor 
Capitolului III din Regulamentul nr. (CE) 861/2007 privind recunoașterea și 
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executarea într-un stat membru și în ceea ce priveşte o hotărâre ce consfinţeşte o 
tranzacţie judiciară. 

Sub un ultim aspect, Regulamentul (UE) nr. 2015/2421 modifică și dispozițiile 
art. 25 prin impunerea unor obligații suplimentare privind informațiile pe care statele 
membre trebuie să le furnizeze Comisiei cu privire la această procedură. 

Astfel, pentru o mai bună implementare și eficientizare a noilor dispoziții care  
reglementează procedura europeană de soluționare a cererilor cu valoare redusă, statele 
membre ale Uniunii Europene trebuie să ofere Comisiei informații cu privire la: 

– autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență 
practică; 

– mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică disponibile din 
punct de vedere tehnic și admisibile în temeiul normelor care reglementează 
procedura, comunicarea sau notificarea actelor, mijloacele de exprimare a 
consimțământului prealabil privind utilizarea mijloacelor electronice disponibile în 
temeiul dreptului intern; 

– persoanele sau tipurile de profesii, dacă este cazul, care au obligația legală 
de a accepta comunicarea sau notificarea ori alte forme de comunicare scrisă prin 
mijloacele electronice reglementate de dispozițiile art. 13 alin. 1 și 2; 

– taxele judiciare aferente procedurii europene cu privire la cererile cu 
valoare redusă sau modul de calcul al acestora, precum și modalitățile de plată 
acceptate pentru achitarea taxelor judiciare; 

– procedurile pentru solicitarea unei reexaminari în conformitate cu 
dispozițiile care reglementează reexaminarea hotărârilor în cazuri excepționale 
precum și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare. 

Luând în considerare aspectele mai sus-dezvoltate, se impune modificarea 
prevederilor procesual civile, în principal, cu privire la domeniul de aplicare, prin 
creşterea pragului valoric până la care se poate formula o cerere în această 
procedură, precum și completarea dispozițiilor procedurale referitoare la mijloacele 
de comunicare la distanță, pentru sporirea eficacității procedurii simplificate a 
cererilor cu valoare redusă.  

 
2. Modificarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 privitor la 
procedura europeană în materia somației de plată 
Adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 privitor la procedura 

europeană în materia somației de plată, nu a prezentat un caracter de noutate în 
legislația națională întrucât, încă din anul 2001, Guvernul Romaniei adoptase 
Ordonanța de Guvern nr. 5/2001 privind procedura somației de plată. 

Ordonanța de Guvern nr. 5/2001 – ce a constituit precursorul dispozițiilor 
actuale prevăzute în Noul Cod de procedură civilă – a avut ca principal obiectiv 
crearea unui cadru simplificat în scopul recuperării de bunăvoie sau pe cale silită a 
creanțelor certe, lichide și exigibile. 

Însă, faţă de reglementarea anterioară, Noul Cod de procedură civilă, prin 
dispozițiile art. 1.013-1.024 a adus completări esențiale, urmărind instituirea unei 
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proceduri accelerate de recuperare a creanțelor, în acord și cu prevederile din 
cuprinsul Regulamentului (CE) nr. 1896/2006. 

În ceea ce priveşte modificările pe care le introduce Regulamentul (UE) nr. 
2015/2421 în materia procedurilor europene cu privire la somația de plată, acestea 
vizează atât efectele opoziției cât și exercitarea delegării, noile dispoziții având o 
mai mare claritate decât cele cuprinse în varianta inițială a textelor modificate. 

O primă modificare pe care o aduce Regulamentul (UE) nr. 2015/2421 
constă în înlocuirea dispozițiilor art. 7 alin. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, 
astfel încât reclamantul va putea indica instanței printr-o anexă a cererii 
introductive – și dacă este cazul – procedura pe care solicită a-i fi aplicată creanței 
sale în cadrul procedurii civile ulterioare, în ipoteza în care pârâtul face opoziție la 
somația europeană de plată. 

Astfel, prin coroborare cu noile dispoziții ale art. 17, reclamantul va putea 
alege între (1) procedura europeană în materia cererilor cu valoare redusă 
prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 861/2007 sau (2) orice altă procedură civilă 
naţională. De asemenea, reclamantul va putea preciza că se opune trecerii la aceste 
proceduri în cazul în care pârâtul va face opoziție. 

Reglementarea europeană cuprinsă în regulamentul de modificare a schimbat 
varianta inițialăa art. 7 alin. 4 din cuprinsul Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 ce 
prevedea posibilitatea ca reclamantul să informeze instanța „într-un apendice 
anexat cererii, că se opune trecerii la procedura civilă de drept comun în 
conformitate cu articolul 17 în cazul în care pârâtul face opoziție. Reclamantul 
păstrează posibilitatea de a informa instanța ulterior în acest sens, dar în orice caz 
înainte de emiterea somației de plată.” 

Prevederile art. 7 alin. 4 fac trimitere expresă la cele ale art. 17, astfel încât 
acestea au suferit modificări ca urmare a schimbării conținutului textului art. 17, 
fiind necesar săinterpretăm sistematic dispozițiile celor două articole din cuprinsul 
Regulamentului (CE) nr. 1896/2006.  

În ceea ce priveşte dispozițiile art. 17 cu denumirea marginală „Efectele 
opoziției”, o modificare semnificativă este adusă de alineatul 1 care reglementează 
procedura ce va fi urmată în cazul în care pârâtul a făcut opoziție la somația 
europeană de plată în termenul legal. 

Potrivit reglementării inițiale a articolului menționat supra, în ipoteza în care 
pârâtul formula opoziție la somația europeană de plată, procedura continuă în fața 
instanțelor competente din statul membru de origine, în conformitate cu normele de 
procedură civilă de drept comun, desigur cu excepția în care reclamantul solicită în 
mod expres ca această procedură să ia sfârșit în acest caz. 

Regulamentul (UE) nr. 2015/2421, prin art. 2 pct. 2, stabilește că în situația 
în care se face opoziție la somație, procedura va continua în conformitate cu 
normele: (a) procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, prevăzută 
în Regulamentul (CE) nr. 861/2007, dacă este cazul sau oricărei proceduri civile 
naționale adecvate. 
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Mai mult, în legatură cu această procedură alternativă pusă la dispoziția 
reclamantului, alin. 2 din cuprinsul noii reglementări prevede că în situația în care 
acesta nu a indicat care procedură solicită să îi fie aplicată (fie procedura europeană 
în materia cererilor cu valoare redusă prevăzută de normele europene sau a oricarei 
proceduri civile naționale adecvate),în cazul în care pârâtul face opoziție, se trece 
la procedura civilă națională adecvată, cu excepția cazului în care reclamantul a 
solicitat în mod expres să nu se facă o astfel de cerere. 

Aceeași este „sancțiunea” și în ipoteza în care reclamantul a solicitat 
aplicarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 861/2007, faţă de o cerere care nu intra sub incidența 
domeniului de aplicare al acestui regulament. 

Față de celelalte dispoziții cuprinse în art. 17, Regulamentul (UE) nr. 2015/2421 
nu a adus alte modificări suplimentare, păstrându-se dispozițiile care consacră dreptul 
reclamantului de a fi informat în situația în care pârâtul formulează orice fel de opoziție 
precum și cele referitoare la protecția persoanei care și-a valorificat creanța în 
procedura europeană a somației de plată, în sensul de a nu i se aduce atingere poziției 
sale în cursul procedurilor civile de drept comun ulterioare. 

Regulamentul (UE) nr. 2015/2421 a modificat și conținutul art. 25 alin. 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, noile dispoziții nu se mai raportează la noțiunea de 
„cheltuieli de judecată” în procedura somației de plată, ci la cea de „taxe judiciare”. 

Astfel, în materia cheltuielilor pe care trebuie să le suporte justițiabilii, noul text 
al art. 25 alin. 1 prevede că: „în cazul în care într-un stat membru, taxele judiciare 
aferente unei proceduri civile în sensul art. 17 (efectele opoziției – s.n., G.B.) alin. 1 lit. 
a sau b, după caz, sunt echivalente cu sau mai mari decât cele pentru procedura 
europenană de somație de plată, cuantumul total al taxelor judiciare aferente procedurii 
europene de somație de plată și procedurii civile care urmează în cazul unei opoziții în 
conformitate cu articolul 17 alin. 1 nu poate depăși taxele pentru procedura respectivă 
care nu este precedată de o procedură europenă de somație de plată în statul membru 
respectiv. Nu se pot percepe taxe judiciare suplimentare (...) pentru procedura civilă 
care urmează în cazul unei opoziții (...) atunci când taxele judiciare pentru acest tip de 
procedură în statul membru respectiv sunt mai mici decât cele aferente procedurii 
europene de somație de plată”. 

Inițial, dispozițiile art. 25 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 
menționau faptul că suma aferentă cheltuielilor de judecată în materia somației de plată 
și în aceea a procedurii de drept comun care urmează în cazul unei opoziții la somația 
europeană de plată într-un stat membru nu poate fi mai mare decât cheltuielile de 
judecată generate de o procedură civilă de drept comun ce nu a fost precedată de 
formalitățile europene în materia somației de plată în statul membru respectiv. 

Modificarea dispozițiilor art. 25 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 
1896/2006 nu afectează și nu face ca dispozițiile naționale ce reglementează 
valoarea taxei de timbru datorate pentru cererea privind emiterea ordonanței de 
plată să vină în contradictoriu cu norma europeană. 
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Cadrul normativ intern este reglementat de dispozițiile art. 6 alin. 2 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru ce 
prevăd un cuantum fix de 200 lei pentru cererea privind emiterea ordonanței de plată. 

Menționăm că, prin adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
80/2013 privind taxele judiciare de timbru, plafonul cu care se taxează cererea de 
emitere a ordonanței de plată a crescut faţă de reglementările anterioare, dar se 
păstrează în limitele cadrului general impus de standardul european. 

Modificări au fost aduse și art. 30 (modificarea anexelor) precum și art. 31 
(exercitarea delegării) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 privind instituirea 
unei proceduri europene în materia somației de plată. 

Sub acest aspect, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în 
această materie și cu privire la modificarea anexelor la regulament, care prevăd cu 
titlu de exemplu caracteristicile formularului tipizat ş.a.m.d. 

Regulamentul (UE) nr. 2015/2421 al Parlamentului european și al 
Consiliului va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în „Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene” și se va aplica de la 14 iulie 2017, cu excepția 
articolului 1 punctul 16, care modifică articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 
861/2007, ce se va aplica începând cu data de 14 ianuarie 2017. 
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 Résumé: L’étude se propose de continuer la présentation générale des  formes de 
responsabilité dans le droit administratif. Il s’agit de la deuxième partie concernant la responsabilité 
administrative-contraventionnelle, de ses éléments assez compliqués, la procédure de l’application 
des sanctionnes contraventionnelles. L’analyse de la procédure contraventionnelle suppose quatre 
aspects: l’identification de la contravention, l’application de la sanction contraventionelle, l’exercice 
des voies d’agir dans la justice, l’exécution des sanctions contraventionelles. Une attention 
particulière est accordée à la procedure de l’application de la sanction consistant dans l’exercice 
d’une activité pour la communauté. Enfin, la responsabilité administrative-patrimoniale est analysée 
du point de vue de l’évolution de la théorie sur celle-ci, mais aussi de la perspective de la définition et 
des formes de celle-ci. 

 Mots clés: contravention, sanction contraventionnelle, procédure contraventionnelle, 
responsabilité administrative-patrimoniale, responsabilité pour les dommages.  

1. Răspunderea administrativ-contravenţională. Aspecte procedurale 
1.1. Aspecte generale 

 Din perspectiva teoriei generale a răspunderii juridice, în doctrina 
administrativă, normele contravenţionale procesuale au fost calificate, delege lata, 
ca norme ale Dreptului administrativ procesual1. 
 În ultimele două decenii s-a dezvoltat treptat undrept contravenţional, căruia 
îi este specifică o nouă categorie de litigii, litigiile contravenţionale, de unde şi 
propunerea calificării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei 
ca un act procesual contravenţional. 
 O asemenea viziune a impus şi reconsiderarea competenţei instanţelor de drept 
comun, ca instanţe de soluţionare a căilor de atac, înţelegerea litigiului contravenţional 
ca un litigiu de competenţa instanţelor de contencios administrativ. Este o propunere 
fundamentată în doctrină transformată parţial în realitate – după cum vom constata 
analizând căile de atac în materia răspunderii contravenţionale – Legea de aprobare a 
                                                            
 ∗Prima parte a acestui studiu a fost publicată în revista „Studii și cercetări juridice”, 2016, nr. 2.  
 ∗∗Cercetător științific gr. I la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române, prof. univ. dr. la Facultatea de drept a Universității din București e-mail: 
dana.tofan@drept.unibuc.ro. 
 1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, Ediţia 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 422. 
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Ordonanţei Guvernului nr.2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor2 completând 
textul iniţial al acesteia cu o dispoziţie prin care trimite în mod expres, pentru recurs 
(numit apel, prin legislaţia procesual civilă în vigoare ce completează prevederile 
reglementărilor speciale în materie – n.n., D.A.T.), la secţia de contencios administrativ 
şi fiscal a tribunalului.  
 Astfel, după cum s-a apreciat în cel mai complex Tratat consacrat dreptului 
administrativ în doctrina postdecembristă, cercul procedural se închide în faţa 
instanţelor de contencios administrativ, cu toate efectele juridice ce decurg de aici3. 
 Unul din argumentele favorabile consacrării dreptului contravenţional ca o 
ramură distinctă a dreptului l-a constituit chiar procedura specifică prin care se 
realizează tragerea la răspundere a persoanei care săvârşeşte o contravenţie. 
Calificând răspunderea contravenţională ca o formă distinctă a răspunderii 
juridice, într-o valoroasă monografie consacrată acestei instituţii se susţine că şi 
procedura contravenţională reprezintă o procedură specifică dreptului 
contravenţional. Aceasta deoarece, contravenţiile pot fi calificate lato-sensu, ca 
fapte penale, aşa cum s-a statuat în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
fiind identificate trei criterii pentru ca o faptă să aparţină „materiei penale”, şi 
anume: calificarea faptei potrivit dreptului naţional, natura faptei precum şi 
natura şi gravitatea sancţiunii, fără a fi necesar ca aceste criterii să fie aplicate 
cumulativ4. 
 Tradiţional, analiza procedurii contravenţionale a fost delimitată în patru 
etape principale, şi anume: constatarea contravenţiei, aplicarea sancţiunii 
contravenţionale, exercitarea căilor de atac şi executarea sancţiunilor 
contravenţionale.  

 
1.2. Constatarea contravenţiei 

 Constatarea contravenţiei este reglementată în capitolul al II-lea al 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 

 Astfel, conform art. 15 alin. (1): „contravenţia se constată printr-un 
proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care 
stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod genericagenţi constatatori”. 

 Prin urmare, o primă condiţie în ceea ce priveşte constatarea contravenţiei 
este ca aceasta să fie realizată numai de persoane abilitate în acest scop5. 

 Chiar şi denumirea tradiţională de agent constatator a fost criticată în 
doctrină fiind propusă o nouă denumire, aceea de agent administrativ6. 
                                                            
 2 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001. 
 3 A.Iorgovan, op. cit., p. 424 şi urm. 
 4 M. Ursuţa, Procedura contravenţională, ed. a III-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2010, p. 15. 
 5 M. Preda, Drept administrativ. Partea generală, ediţia a IV-a, Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 
2006, p.309. 
 6 M.A. Hotca, Regimul juridic al contravenţiilor. Comentarii şi explicaţii, Ediţia 5, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2012, p. 302. 



3 Formele răspunderii în dreptul administrativ 403 

 Condiţia esenţială ca agentul constatator să poată constata contravenţia este 
aceea a competenţei, adică a dreptului de a exercita o astfel de activitate, iar în 
domeniul contravenţiilor, derivat din dreptul administrativ se poate discuta de o 
competenţă materială şi o competenţă teritorială7. 

 Problemele legate de calitatea de agent constatator al contravenţiei sunt 
numeroase. Prima dintre acestea se referă la statutul profesional al agentului 
constatator. Fie că are această calitate în mod exclusiv, fie că o deţine în mod 
special alăturat alteia, agentul constatator exercită în această funcţie o parte a 
autorităţii publice, în numele căreia îşi desfăşoară activitatea8. 

Condiţiile esenţiale pentru exercitarea atribuţiilor de către un agent 
constatator al contravenţiei ar trebui să fie moralitatea şi profesionalismul. 
Condiţia unei moralităţi mai presus de orice îndoială trebuie să legitimeze 
aptitudinea agentului constatator de a interveni, potrivit legii, în viaţa şi modul de 
manifestare al contravenientului. Condiţiei de profesionalism, în sensul în care 
intervenţia ar trebui să se facă motivat şi numai în cazurile şi condiţiile prevăzute 
de lege, i se subsumează necesitatea unor studii corespunzătoare şi a unei 
experienţe profesionale în vederea îndeplinirii corecte a obligaţiilor profesionale. 
De aici concluzia că agentul constatator nu ar putea deţine o competenţă 
generală privind constatarea oricăror contravenţii. Condiţiile privind moralitatea 
şi profesionalismul agentului constatator trebuie să asigure funcţiei acestuia un 
caracter onest, netranzacţionabil şi ferit de orice atingere a prestigiului pe care-l 
implică, fiind nevoie de oameni integri şi, prin urmare, neinfluenţabili9. 

 Potrivit actualei reglementări, pot fi agenţi constatatori: „primarii, ofiţerii şi 
subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne (Ministerului Afacerilor Interne – 
n.n., D.A.T.), special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi 
de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, 
preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului 
Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale”. Aşa cum se 
poate constata, calitatea de agent constatator este legată de apartenenţa la o anume 
autoritate publică10. 

 „Ofiţerii şi subofiţerii... constată contravenţii privind: apărarea ordinii 
publice, circulaţia pe drumurile publice, regulile generale de comerţ, vânzarea, 
circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi 
băuturilor alcoolice”precum „şi în alte domenii de activitate stabilite prin lege sau 
prin hotărâre a Guvernului”.Comparând legislaţia contravenţională dinainte de 
decembrie 1989 cu cea postdecembristă s-a observat, mai ales după intrarea în 
                                                            
 7 M.-E. Mihăilescu, Autorităţi care constată şi aplică sancţiuni contravenţionale în diverse 
domenii de activitate, în A.U.B., seria Drept, partea II/2010, p. 108. 
 8 I. Poenaru, Regimul juridic al contravenţiilor. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001,  
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 100 şi urm. 
 9 Idem, p.103. 
 10 M.-E. Mihăilescu, loc. cit., în A.U.B., seria Drept, partea II/2010, p. 109. 



404 Dana Apostol-Tofan 4 

vigoare a Constituţiei din 1991, un proces de specializare în ce priveşte constatarea 
contravenţiei, în sensul că, în timp, poliţia a ajuns să instrumenteze doar în sfera 
ordinii publice, aspect reglementat expres11. 

 Potrivit actului normativ în vigoare, Legea nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului,12poliţiştii nu mai fac parte din categoria personalului militar, fiind 
vorba de funcţionari publici civili, cu statut special.În unele acte normative 
speciale, agentul constatator este un organ colegial, cum este cazul Consiliului 
Naţional al Audiovizualului13. 

 În doctrina mai recentă a fost evidenţiată o delimitare ce se poate face între 
agenţii constatatori cu o competenţă generală, chiar dacă abilitarea lor nu rezultă 
din niciun act normativ special şi agenţii constatatori cu o competenţă specială, 
adică cei care pot constata şi sancţiona contravenţii expres prevăzute în acte 
normative speciale. Mai mult decât atât se constată că Ordonanţa Guvernului se 
referă la agenţii constatatori împuterniciţi în scopul constatării şi sancţionării 
contravenţiilor, ce dispun de o competenţă derivată, întrebarea care se ridică firesc 
fiind aceea dacă persoanele care mandatează alte persoane cu calitatea de agent 
constatator pot să fie ele însele agenţi constatatori?14 

 Potrivit art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001: „dacă aceeaşi 
persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecare 
contravenţie.... În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai 
multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat”. 

 Problema stabilirii naturii juridice a procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei s-a aflat în mod constant în atenţia specialiştilor.  

 Astfel, într-o opinie, acesta fusese calificat ca un act administrativ cu caracter 
jurisdicţional urmând ca, în perspectiva dezvoltării dreptului contravenţional, elsă 
constituie un act procesual contravenţional. Dar, consacrarea constituţională a 
caracterului facultativ şi gratuit al jurisdicţiilor speciale administrative [art. 21 alin. 
(4)] urmare a revizurii din 2003 precum şi raportarea la definiţia actului 
administrativ jurisdicţional oferită de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, nu a mai permis acceptarea unei asemenea calificări, fiind vorba 
despre un act administrativ unilateral de sancţionare15. 

 Dintr-o altă perspectivă s-a apreciatcă procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei este un act administrativ prin care se individualizează fapta ilicită şi 
contravenientul16. 

 Procesul-verbal a mai fost calificat atât ca un act administrativ-pregătitor, 
cât şi ca un act administrativ de autoritate. Fundamentând acest punct de vedere, 
                                                            
 11 A. Iorgovan, op.cit., p. 426 şi urm. 
 12 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002. 
 13 M.-A. Hotca, op.cit., p.304. 
 14 M.-E. Mihăilescu, loc. cit., în A.U.B., seria Drept, partea II/2010, p. 110 şi urm. 
 15 A. Iorgovan, op. cit., p. 426, nota 2.  
 16 R.-N.Petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 609 şi urm. 
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un autor este de părere că cele două naturi juridice diferite ale procesului-verbal nu 
apar distincte în cazul în care agentul constatator are dreptul, potrivit actului 
normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor, să constate contravenţia şi să 
aplice sancţiunea, ci doar în cazul în care agentul constatator are dreptul să constate 
exclusiv săvârşirea unei contravenţii, aplicarea sancţiunii şi luarea celorlalte 
măsuri, revenind unui alt organ competent potrivit actului normativ17. 

 În doctrină întâlnim şi teza potrivit căreia procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei reprezintă o operaţiune tehnico-materială, realizată în formă scrisă, 
constatatoare a faptului ilicit. Deşi nu produce efecte juridice prin el însuşi, fără 
încheierea lui nu s-ar putea emite actul administrativ de autoritate, de sancţionare a 
celui care a săvârşit contravenţia18. 

 Cu o serie de argumente pertinente s-a exprimat şi opinia potrivit căreia 
procesul-verbal contravenţional este un act cu natură juridică mixtă – act 
administrativ şi act de procedură contravenţională19. 

 De lege ferenda, apreciază în continuare acelaşi autor, în ipoteza elaborării unui 
Cod Contravenţional care să conţină, pe lângă partea generală şi partea specială şi o 
parte procedurală, se va impune calificarea procesului-verbal contravenţional sub 
aspectul naturii juridice ca un act procedural contravenţional20. 

 În orice caz, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este 
un înscris oficial, el fiind întocmit de un agent public, în calitate de reprezentant al 
statului21. 

 Art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/200 1e numeră elementele pe care 
procesul-verbal de constatare a contravenţiei trebuie să le conţină în mod obligatoriu, 
şi anume: „data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia 
din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, 
inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; 
descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost 
săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea 
gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului 
normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii 
de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de 
circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul 
amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; 
termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea”. Orice 
modificare (ştersătură, completare ulterioară etc.) a conţinutului procesului-verbal de 
                                                            
 17 V.Prisăcaru, Tratat de drept administrativ român. Partea generală, ed. a III-a revăzută şi 
adăugită, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 740. 
 18 I.Santai, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. II, ediţie parţial revizuită,  
Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, p. 435. 
 19 M. Ursuţa, op. cit., p. 221 şi urm. 
 20 Idem, p. 225. 
 21 V. Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IX-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2015, p. 317. 
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constatare şi sancţionare contravenţională trebuie certificată de agentul constatator 
sub semnătură22. 

 „În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni 
români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse următoarele 
date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de 
stat; data eliberării acestuia şi statul emitent”. O asemenea dispoziţie introdusă ulterior 
adoptării Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 este o confirmare a principiului 
generalităţii răspunderii contravenţionale a persoanei fizice. 

 „În cazul în care contravenientul este minor, procesul-verbal va cuprinde şi 
numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau al altor reprezentanţi ori ocrotitori 
legali ai acestuia”. 

 „În situaţia în care contravenientul este persoană juridică, în 
procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de 
înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal al acesteia, precum şi datele de 
identificare a persoanei care o reprezintă”. 

 „În momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat 
să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la 
conţinutul actului de constatare, obiecţiuni ce vor fi consemnate distinct la rubrica 
„Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal”. În legătură cu tipul 
acestei nulităţi, instanţa supremă a statuat, soluţionând recursul în interesul legii cu 
care fusese sesizată, că nerespectarea de către agentul constatator a acestei cerinţe 
atrage doar nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei23. 

 De remarcat că actuala enumerare a elementelor pe care trebuie să le conţină 
procesul-verbal de sancţionare contravenţională a fost apreciată în doctrină ca fiind 
mai completă decât cea cuprinsă în vechea lege24. 

 Potrivit art. 19 din acelaşi act normativ: „Procesul-verbal se semnează pe 
fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care 
contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul 
constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie 
confirmate de cel puţin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde şi 
datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. Nu 
poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. În lipsa unui martor, 
agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea 
procesului-verbal în acest mod”. 

 Aşa cum s-a remarcat în doctrină, în practică aproape se încetăţenise regula ca, 
în astfel de situaţii, agenţii constatatori să consemneze pur şi simplu „martor lipsă”, 
aspect oarecum în afara spiritului normei contravenţionale, consemnările trebuind să 
cuprindă eforturile depuse de agentul constatator pentru a găsi un martor25. 
                                                            
 22 M.-A. Hotca, op. cit., p. 323.  
 23 Decizia ICCJ nr. 22 din 2007 publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 833 
din 5 decembrie 2007. 
 24 I. Poenaru, op. cit., p. 109.  
 25 A. Iorgovan, op. cit., p. 429.  
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 S-a mai susţinut totodată că, dispoziţia mai sus-menţionată, referitoare la 
condiţiile încheierii procesului-verbal atunci când contravenientul nu este de faţă, 
face inaplicabile unele prevederi vizând conţinutul procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei, şi anume cele privind data şi ora săvârşirii contravenţiei, precum şi 
datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi 
locul de muncă ale contravenientului. O astfel de prevedere poate da naştere la abuzuri 
din partea agentului constatator care, cu sprijinul unui martor, poate să constate că s-a 
săvârşit o contravenţie de către orice persoană fizică.26 

 Pe aceeaşi linie de idei, un alt autor îşi manifesta îndoiala faţă de menţinerea dis-
poziţiilor referitoare la martorii asistenţi, într-o procedură în care actul de constatare ar 
fi învestit de lege cu forţă probantă deplină, experienţa în materie neconsemnând de-a 
lungul vremii un aport semnificativ al acestora la stabilirea veridicităţii faptelor 
săvârşite sau a legalităţii încheierii actului de constatare a acestora27. 

 Dimpotrivă, în numeroase cazuri s-ar părea că martorii asistenţi sunt 
suspectaţi de a fi „instrumentele” agentului constatator. În plus, dacă agentul 
constatator beneficiază conform legii, de serviciul unor martori asistenţi, principiul 
democratic al egalităţii şanselor ar cere ca de un astfel de serviciu să beneficieze, la 
rândul său, însuşi contravenientul.  

 În practică s-a mai ridicat problema dacă procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei poate fi încheiat numai pe baza constatărilor făcute de agent în 
momentul comiterii faptei sau este posibilă şi constatarea ulterioară a faptei pe baza 
probelor administrate, cel mai des fiind întâlnite situaţiile în care contravenţia 
este flagrantă şi constatată personal de agentul constatator chiar în momentul 
săvârşirii ei. Sub acest aspect s-a susţinut că nu întotdeauna contravenţiile se 
constată în momentul săvârşirii lor, dar şi în aceste situaţii, constatarea trebuie 
făcută personal de agenţii competenţi să încheie procesele-verbale28. 

 Cu alte cuvinte, constatarea personală a faptei contravenţionale nu se 
identifică însă întotdeauna cu flagranta contravenţională, aceasta constând în 
surprinderea de către agentul constatator a contravenientului chiar în momentul 
săvârşirii contravenţiei, prilej cu care are loc şi constatarea faptei29. Între cele două 
momente pot exista raporturi de concomitenţă, însă situaţiile de fapt pe care le 
identifică nu pot coexista întotdeauna, aceasta depinzând de natura specifică a unor 
contravenţii şi de modalitatea de constatare a acestora. De altfel, legea nu a 
condiţionat constatarea contravenţiei de prezenţa agentului constatator, apreciază 
aceiaşi autori, ci a statuat regula ca faptele stabilite de acesta să fie constatate 
personal, indiferent de momentul săvârşirii lor. În pofida unor astfel de aprecieri de 
doctrină, practica judiciară s-a axat pe ideea că nu este valabil procesul-verbal de 

                                                            
 26 V. Prisăcaru, op. cit., p. 707. 
 27 I. Poenaru, op. cit., p. 109 şi urm.  
 28 R.-N. Petrescu, op. cit., p. 608. 
 29 M.M. Pivniceru, P. Susanu, D. Tudorache, Contravenţia. Îndrumar teoretic şi practic, 
Institutul European, Iaşi, 1997, p. 62. 



408 Dana Apostol-Tofan 8 

constatare a contravenţiei încheiat de agentul competent la o dată ulterioară 
săvârşirii faptei pe baza unor probe sau informaţii culese mai târziu30. 

 Procesul-verbal de constatare a contravenţiei marchează existenţa raportului 
juridic contravenţional, ce se va afla la baza derulării întregii activităţi procesuale 
contravenţionale până la stingerea acesteia, fiind actul prin care se declanşează şi la 
care se raportează activitatea de tragere la răspundere a celor care au săvârşit 
contravenţii. El reprezintă unicul act probator al contravenţiei săvârşite în faţa 
organului sancţionator, a instanţei de judecată ori a organului de executare şi, de 
asemenea, reprezintă actul supus controlului judiciar. 

 Cu alte cuvinte, procesul-verbal face dovada deplină cu privire la săvârşirea 
contravenţiei, până la proba contrară. Revine contravenientului sarcina de a dovedi 
că procesul-verbal nu corespunde cu situaţia de fapt constatată31. 

 Semnarea procesului-verbal nu echivalează cu recunoaşterea faptei şi nu poate 
avea ca efect respingerea de plano, ca inadmisibilă, a plângerii contravenţionale32. 

 Asemeni vechiului act normativ în materie, şi actuala reglementare 
menţionează expres o serie de elemente a căror absenţă din procesul-verbal atrage 
automat nulitatea acestuia, înţeleasă ca sancţiune care loveşte actele de procedură 
încheiate fără respectarea unor condiţii de fond şi de formă impuse de lege. Este 
vorba despre lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului 
constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice, 
lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia 
sau a semnăturii agentului constatator care va atrage nulitatea procesului-verbal, 
nulitate ce se constată şi din oficiu. 

 Conform Deciziei nr. 6/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în 
interpretarea şi aplicarea acestor prevederi, raportate la dispoziţiile art. 4 pct.1-4 şi 
art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicată, procesele-
verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prevăzute de art. 8 alin. (1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) din acest act 
normativ, transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe suport hârtie, sunt 
lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator.  

 Alături de aceste nulităţi exprese, în doctrină a fost identificat şi un caz de 
nulitate virtuală a proceselor-verbale, conturat în practica judecătorească în cazul 
unor plângeri îndreptate împotriva unor procese-verbale întocmite pe numele unor 
persoane decedate33. 
                                                            
 30 R.-N. Petrescu, op. cit., p. 608. 
 31 D. Brezoianu, Drept administrativ român, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 150. 
 32 M.-A. Hotca, op. cit., p. 353. 
 33 C. Radu, Un caz de nulitate virtuală a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, 
în „Dreptul”, 2000, nr. 1, p. 128 şi urm. 
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 Ultimul articol din capitolul consacrat dispoziţiilor privind constatarea 
contravenţiei se referă la situaţia în care o persoană săvârşeşte mai multe 
contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, urmând a se 
încheia un singur proces-verbal. Faptul că, în astfel de situaţii, legea impune 
încheierea unui singur proces-verbal nu înseamnă că faptele contravenţionale pe 
care le constată trebuie tratate global. Agentul constatator este obligat să descrie în 
termeni concreţi şi să încadreze, prin indicarea actului normativ şi a normei 
încălcate, fiecare contravenţie în parte, să menţioneze data comiterii fiecărei 
contravenţii etc. În esenţă, trebuie respectate toate cerinţele prevăzute de art. 16 din 
O.G. nr. 2/2001 în legătură cu fiecare contravenţie ce intră în pluralitatea 
contravenţională constatată34. 

 
1.3. Aplicarea sancţiunii contravenţionale 

 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale este prevăzută în capitolul al III-lea 
al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001. Reglementarea actuală menţine principiul 
deja consacrat, conform căruia aplicarea sancţiunii contravenţionale revine tot 
agentului constatator al contravenţiei, în cazul în care prin actul normativ de 
stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel.  

 O asemenea dispoziţie reluată din vechea reglementare a fost criticată chiar 
cu mult timp în urmă, de doctrină, considerându-se, pe bună dreptate, că agentul 
constatator nu poate fi în acelaşi timp şi organul care trebuie să aplice sancţiunea 
şi, cu atât mai puţin, (faţă de dispoziţiile din vechea Lege nr. 32/1968), cel căruia 
urmează ca amenda să-i fie achitată35. 

 Este motivul pentru care acelaşi autor propusese de lege ferenda ca aplicarea 
sancţiunilor contravenţionale să revină instanţei judecătoreşti şi numai în mod 
excepţional, organului ierarhic superior agentului constatator care, cel puţin în dome-
niul său de activitate, se presupune că are viziunea de ansamblu asupra fenomenului 
contravenţional de constatarea şi sancţionarea căruia se ocupă. În felul acesta, se 
susţinea în continuare, s-ar restrânge numărul cazurilor în care contravenientul ar uza 
de calea de atac împotriva actului de sancţionare contravenţională şi, în plus, ar fi 
eliminată necesitatea încasării de către agentul constatator a amenzii contravenţionale.  

 Sub acest din urmă aspect – după cum acelaşi autor remarca în analiza 
realizată pe baza actualei reglementări – în situaţia plăţii pe loc sau în maxim 48 de 
ore a jumătate din minimul amenzii, singurul caz în care agentul constatator ar 
trebui teoretic să încaseze şi amenda, plata acesteia se face la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni sau la trezoreria finanţelor publice, fiind vorba despre o viziune 
„mai modernă, vizibilă şi sesizabilă”36. 

 Foarte recent, prin O.U.G.nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
                                                            
 34 M.-A. Hotca, op. cit., p. 356. 
 35 I. Poenaru, Răspunderea pentru contravenţii, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 77.  
 36 I. Poenaru, op. cit., 2002, p. 107. 
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completarea unor acte normative37, art.28 alin.(2) şi (3) din O.G. nr. 2/2001 au fost 
modificate dobândind următorul cuprins: „(2) Amenzile care se cuvin bugetului de 
stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la 
instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la unitățile 
Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace 
de plată online, prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții 
sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții 
publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de 
localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de 
reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la 
ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe 
chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin 
poștă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit 
dispozițiilor alin. (1). (3). Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul 
sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea 
extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de 
plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină 
obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe 
dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator sau organul 
din care acesta face parte.”  

 Sunt puse astfel în valoare elementele moderne de derulare a plăţilor de către 
debitorii contravenienţi în dorinţa actualului Guvern de eliminare pe cât posibil a 
birocraţiei din administraţia publică, de simplificare a accesului publicului larg la 
acţiunile acesteia.  

 Dacă potrivit actului normativ aplicabil într-o anumită cauză, „agentul 
constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se 
trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea”,ce va fi 
aplicată prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal. 

 Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie pro-
porţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împreju-
rările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de 
scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale 
contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Este vorba, cu alte 
cuvinte, de obligaţia de individualizare a sancţiunii ce revine persoanei sau autorităţii 
competente să o aplice38. 

 În consecinţă operaţiunea de aplicare a sancţiunilor contravenţionale trebuie să 
respecte criteriile prevăzute de art. 21 din O.G. nr. 2/2001, iar agentul sancţionator care 
aplică sancţiunea trebuie să verifice limitele sancţiunilor, deoarece anumite acte 
normative (spre ex. Legea concurenţei nr. 21/1996) prevăd şi sancţiuni în formă de 
procente39. 
                                                            
 37 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016.  
 38 M. Preda, op. cit., p. 314. 
 39 M.-E. Mihăilescu, loc. cit., în A.U.B., seria Drept, partea II/2010, p. 104. 
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 O altă obligaţie importantă a autorităţii care aplică sancţiunea este aceea de a 
comunica procesul-verbal persoanelor interesate, pentru a deschide posibilitatea 
căii de atac a plângerii. 

 Potrivit art. 25 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 2/2001: „procesul-verbal se va 
înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului şi, dacă este 
cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate. Comunicarea se face 
de către organul care a aplicat sancţiunea în termen de cel mult două luni de la 
data aplicării acesteia”. Nerespectarea acestui termen va atrage prescripţia 
executării sancţiunii, cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale. De 
menţionat în acest context, că termenul de două luni a fost introdus relativ recent 
prin O.G. nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor40, el fiind majorat 
de la termenul iniţial de o lună.   

 „În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi 
dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal i se va comunica şi 
înştiinţarea de plată, în care se va face menţiune cu privire la obligativitatea 
achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare 
şi, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar 
urmând să se procedeze la executarea silită”. 

 Potrivit art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001: „Contravenientul poate achita 
pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal 
ori, după caz,de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această 
posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor 
această posibilitate trebuie menţionată în mod expres...”  

 Prin această teză finală se adusese o modificare substanţială vechii 
reglementări, cu influenţe asupra întregii legislaţii contravenţionale şi, implicit, 
asupra practicii administrative în domeniu, aşa-numitul sistem al ablaţiunii fiind 
transformat din regulă, astfel cum fusese consacrat în vechea reglementare, în 
excepţie, în sensul că el trebuie întotdeauna prevăzut expres, în caz contrar 
neputând fi aplicat.  

 Acest sistem, s-a apreciat în doctrină, instituie un drept pentru contravenient 
şi o obligaţie pentru agentul constatator, care priveşte atât aducerea la cunoştinţă a 
acestei facilităţi legale, cât şi implicarea agentului constatator în realizarea în 
practică a sistemului ablaţiunii41. 

 O asemenea dispoziţie în reglementarea-cadru consacrată contravenţiei a 
răspuns spiritului vremii, din moment ce, după decembrie 1989, tot mai multe legi 
şi ordonanţe ale Guvernului conţinând prevederi în materie contravenţională 
menţionau expres că nu le sunt aplicabile dispoziţiile legii-cadru privind sistemul 
ablaţiunii.  
                                                            
 40 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 78 din 29 ianuarie 2015. 
 41 V. Vedinaş, op. cit., p. 320. 
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 A fost prevăzut expres şi modul de calcul al termenelor, astfel: „Termenele 
statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul 
care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se 
va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare”. 

 Potrivit art. 30 din O.G. nr. 2/2001: „(1) Dacă persoana împuternicită să 
aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penală 
competent. (2) În cazul în care fapta a fost iniţial urmărită ca infracţiune şi 
ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanţă că ea ar putea constitui 
contravenţie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie de 
pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite 
de îndată organului în drept să constate contravenţia, pentru a lua măsurile ce se 
impun conform legii”. În acest caz, „termenul de prescripţie de 6 luni va curge de 
la data sesizării organului îndrept să aplice sancţiunea”. 

 
1.4. Exercitarea căilor de atac 

 Căile de atac în materia răspunderii contravenţionale sunt reglementate în capi-
tolul al IV-lea al O.G. nr. 2/2001, soluţiile aduse de aceasta în domeniu fiind calificate 
în doctrină ca cele mai realizate din punct de vedere al principiilor juridice şi al 
exigenţelor privind democratismul înfăptuirii actului de justiţie contravenţională42. 

 În cazul contravenţiilor, ne aflăm în prezenţa unor norme de drept 
administrativ care reglementează, ca şi în cazul contenciosului administrativ, 
dreptul celui ce se consideră nemulţumit de efectele unui act administrativ de 
autoritate (procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în opinia 
acestui autor – n.n., D.A.T.) de a se adresa judecătoriei cu o plângere43. Astfel, 
calea tradiţională de atac în materie contravenţională a fost plângerea, deoarece, în 
această materie, potrivit legislaţiei anterioare, nu se putea vorbi de o judecată în 
primă instanţă, pentru ca exercitarea căii de atac să poată fi denumită recurs ori 
apel. Plângerea era o cale devolutivă de atac prin care se ataca la judecătorie o 
hotărâre dată de un organ obştesc sau administrativ cu caracter jurisdicţional sau un 
act administrativ, în cazuri precizate în legi speciale44. 

 În esenţă, după cum s-a subliniat deja în doctrină, actuala reglementare 
menţine principiile vechii legi, astfel cum aceasta fusese modificată după adoptarea 
Constituţiei din 1991, consacrând expres regulile căilor de atac specifice procedurii 
contravenţionale, în ultimii ani, urmare a schimbărilor survenite în legislaţia 
procesual civilă. Sub aspectul redactării, dispoziţiile sale sunt însă mai tranşante, 
prevăzând expres două grade de jurisdicţie, în cazul oricăreia dintre sancţiunile 
contravenţionale principale45. 
                                                            
 42 I. Poenaru, op. cit., 2002, p. 118.  
 43 V. Prisăcaru, op. cit., p. 733 şi urm. 
 44 A. Iorgovan, op. cit., p. 433. 
 45 Idem, p. 438. 
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 Astfel, conform art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001: „Împotriva procesu-
lui-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face 
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”. 

 În ce priveşte titularii plângerii contravenţionale, în doctrină se apreciază, 
că nu există vreo circumstanţiere în prevederea legală, de unde concluzia că, orice 
persoană vătămată prin actul de constatare şi sancţionare are calitate procesuală 
activă, art. 21 din Constituţie care garantează accesul liber la justiţie putând fi 
invocat în acest sens46. 

 Potrivit art. 32 alin. (1) în vechea sa formă din O.G. nr. 2/2001: plângerea 
însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depunea la 
organul din care făcea parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o 
primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Prin Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 953/200647 s-a stabilit neconstituţionalitatea acestei dispoziţii, 
întrucât s-ar fi putut ajunge la blocarea accesului liber la justiţie; deoarece textul 
reglementar nu fusese modificat expres, soluţia o reprezenta înregistrarea plângerii 
direct la instanţa de judecată. O astfel de dispoziţie se regăsea deja în alte 
reglementări speciale în materie contravenţională, cum ar fi O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată. 

 Potrivit art. 32 alin. (1) astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă: 
Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită 
contravenţia”. Potrivit art. 32 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 2/2001: „(2) Controlul 
aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare 
este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzută la alin. (1). (3) Plângerea 
suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) 
suspendă executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, 
măsura confiscării”. 

 Potrivit art. 33 alin. (1) din acelaşi act normativ: „Judecătoria va fixa termen 
de judecată, ce nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, 
după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat 
sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, a oricăror 
alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei”.  

 Ca un element de noutate este prevăzută citarea societăţii de asigurări 
menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, în cazul în care fapta 
a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie48. Deoarece reglementarea 
actuală, asemenea celei anterioare, nu conţine prevederi speciale privind cuprinsul 
plângerii, se impune în continuare aplicarea dreptului comun în materie, adică a 
dispoziţiilor Codului de procedură civilă49. 
                                                            
 46 M.-A. Hotca, op. cit., p. 378 şi urm. 
 47 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 53 din 25 ianuarie 2007. 
 48 R.-N. Petrescu, op. cit., p. 616.  
 49 M. Preda, op. cit., p. 318.  
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 În legătură cu persoana contravenientului, legea nu face nicio precizare. 
Tocmai de aceea, în practică şi în doctrina administrativă, de-a lungul vremii, a 
apărut o problemă controversată, aceea de a şti dacă plângerea împotriva sancţiunii 
contravenţionale mai poate fi făcută şi de contravenientul care a achitat pe loc sau 
în 48 de ore, jumătate din minimul amenzii şi nu s-a întocmit proces-verbal de 
constatare a contravenţiei.  

 Astfel, potrivit unei opinii, contravenientul nu ar mai fi avut dreptul de a 
formula plângere, întrucât prin plata amenzii îşi recunoştea vinovăţia, iar aplicarea 
sancţiunii şi-ar fi atins scopul educativ. Pe aceeaşi linie de idei, faţă de conţinutul 
art. 31 din O.G. nr. 2/2001, care se referă la „procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei” împotriva căruia se poate face plângerea, un alt autor consideră că o 
asemenea acţiune ar fi lipsită de obiect, din moment ce actul ce ar putea fi atacat în 
instanţă nu a mai fost întocmit50. 

 Într-o altă opinie, majoritară, s-a susţinut că, într-un asemenea caz, contrave-
nientul poate depune plângerea, întrucât legea nu prevede în mod explicit, printr-o 
dispoziţie expresă, că raportul de drept contravenţional e soluţionat definitiv şi că 
împotriva soluţiei nu se poate face plângere. În plus, lipsirea contravenientului de 
dreptul de a uza de calea de atac ar fi o încălcare a principiului bunei administrări a 
justiţiei precum şi a principiului privind parcurgerea a cel puţin două grade de 
jurisdicţie în soluţionarea cauzelor şi aflarea adevărului51. 

 „Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă 
aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte 
persoane citate, dacă acestea s-au prezentat, administrează orice alte probe 
prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei 
procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi 
asupra măsurii confiscării”.  

 Dacă, deşi legal citate, părţile nu se prezintă la termenul de judecată, nu se 
suspendă judecata, ci dimpotrivă, plângerea se soluţionează în lipsă, pe baza actelor 
de la dosar. 

 Se impune menţionată în acest context, soluţia Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, în cauza Anghel contra România (4.10.2007) conform căreia contravenţia, 
deşi are natură extra-penală, potrivit dreptului intern român intră în sfera noţiunii 
europene autonome de „penal”, astfel încât art. 6 din Convenţie privind dreptul la 
un proces echitabil este aplicabil. Procedura contravenţională, impunând 
contestatarului să probeze nelegalitatea şi netemeinicia procesului-verbal 
contravenţional încalcă prezumţia de nevinovăţie. Soluţia normativă de respectare 
a prezumţiei de nevinovăţie ar fi extrem de simplă, se susţine în doctrină. În 
procedura plângerii contravenţionale, dreptul comun în materie ar trebui să prevadă 
sarcina răsturnării probei.  
                                                            
 50 D. Brezoianu, op. cit., p. 156 şi urm.  
 51 M. Preda, op. cit., p. 318. 
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 Altfel spus, să nu mai existe prezumţia de legalitate a procesului-verbal 
contravenţional şi nici obligaţia contestatarului de a dovedi nulitatea acestuia, ci, 
dimpotrivă, să se prevadă expres obligaţia organului administrativ de a dovedi 
temeinicia şi legalitatea sancţiunii contravenţionale aplicate ceea ce echivalează 
cu dovedirea vinovăţiei contestatarului. În egală măsură, trebuie eliminată 
utilizarea noţiunii de „contravenient” până când procesul-verbal contravenţional nu 
devine neatacat şi executoriu52. 

 Tot în doctrina ulterioară Hotărârii C.E.D.O. mai sus evocată, urmată apoi şi 
de altele similare sub aspectul soluţiei oferite, s-a exprimat un punct de vedere mai 
nuanţat pornind de la premisa că, deşi materie cu caracter unitar, legislaţia 
contravenţională prezintă un număr extrem de mare de sancţiuni principale şi 
complementare, iar în cadrul sistemului sancţionator sunt prevăzute şi pot fi 
aplicate amenzi contravenţionale de la sume infime până la sume ce depăşesc 
dublul maximului amenzii penale, iar în cazul sancţiunilor complementare se poate 
acţiona de la aplicarea unor puncte de penalizare până la confiscarea unor bunuri 
cu valori însemnate sau suspendarea activităţii unor agenţi comerciali importanţi.  

 Astfel, nu trebuie omis faptul că şi în alte sisteme de drept, în cazul unor 
contravenţii minore se aplică o procedură specială, iar în anumite cauze vizând 
săvârşirea unor contravenţii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat 
existenţa unor contravenţii minore ce nu aparţin materiei penale.  

 Chiar dacă nu toate contravenţiile reglementate de dreptul român pot fi 
încadrate în noţiunea autonomă de „materie penală”, aceasta nu înseamnă că 
legiuitorul nu trebuie să reglementeze această materie, în conformitate cu garanţiile 
prevăzute de Convenţie a fi aplicabile în materie penală, deoarece Curtea nu 
interpretează prevederile Convenţiei în abstract, ci prin raportare la o situaţie 
concretă.De aici, necesitatea modificării procedurii contravenţionale în ansamblul 
ei, pentru a preîntâmpina alte condamnări previzibile în faţa instanţei europene53. 

 După cum se arată şi în doctrina mai recentă, nici prevederile actuale ale 
O.G. nr. 2/2001 nu elucidează două probleme ale procesului contravenţional, şi 
anume: sarcina probei şi posibilitatea audierii unor martori aflaţi în grad prohibit 
de rudenie. În ce priveşte prima chestiune, se propune ca, în afara contravenţiilor 
de o gravitate redusă, ce nu intră în sfera de protecţie a art. 6 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, în cazul contravenţiilor care nu au fost constatate 
personal de agentul constatator, sarcina probei să revină acestuia, pentru ca, în 
cazul procesului-verbal întocmit în baza declaraţiilor unor martori sau pe baza 
sesizării făcute de o persoană, instanţa să fie obligată să audieze aceste persoane 
pentru verificarea stării de fapt reţinute prin procesul-verbal atacat. Dimpotrivă, 
                                                            
 52 C.-L. Popescu, Drept contravenţional. Procedura contravenţională judiciară. Natura 
„penală” în sens european autonom. Prezumţia de nevinovăţie. Dreptul la un proces echitabil. 
Neconvenţionalitate, în „Curierul judiciar”, 2007, nr. 10, p. 13. 
 53 M. Ursuţa, Procedura contravenţională română poate fi considerată ca aparţinând noţiunii 
de „materie penală” din perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului, în „Curierul judiciar”, 
2008, nr. 2, p. 82.  
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atunci când prin natura şi gravitatea sancţiunii, contravenţia se circumscrie noţiunii 
autonome de „acuzaţie în materie penală” chiar dacă fapta a fost constatată 
personal de agentul constatator, judecătorul va trebui să dea întâietate prezumţiei de 
nevinovăţie. De asemenea se susţine admisibilitatea audierii martorilor aflaţi în 
grad de rudenie sau în relaţii apropiate cu petentul, în baza dreptului la apărare54. 

 Revenind la dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 vom reţine că, potrivit art. 34 alin. 
(2): „Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat 
plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obliga-
torie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendă 
executarea hotărârii”.Termenul în care poate fi introdus apelul este de 30 de zile 
de la comunicarea hotărârii, potrivit art. 468 din Legea nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă republicată cu modificările şi completările ulterioare55, în 
absenţa vreunei prevederi exprese în reglementarea cadru. 

 Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor a stabilit expres competenţa secţiei de 
contencios administrativ a tribunalului de a soluţiona hotărârea dată de judecătorie, 
împotriva plângerii, în materie contravenţională. 

 De altfel, anterior noii reglementări, doctrina subliniase că ar fi fost de 
aşteptat ca noua reglementare să fixeze structura şi denumirea lor, proprii materiei, 
ca hotărâri contravenţionale, rămânând ca prin lege să fie realizată integrarea lor 
sistemului judiciar prin modificarea corespunzătoare privind judecata şi căile de 
atac, conferindu-li-se deci un statut special, autonom.56 

În doctrină s-au exprimat şi rezerve faţă de stabilirea competenţei instanţelor 
de contencios administrativ în cazul recursurilor (apelurilor potrivit prevederii 
legale actuale – n.n., D.A.-T.) formulate împotriva sentinţelor pronunţate de 
judecătorii în soluţionarea plângerilor introduse împotriva proceselor-verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Se susţine astfel că, pe de o parte, chiar 
dacă prin lege se poate stabili orice competenţă, aceasta nu înseamnă că legea 
respectivă nu trebuie să se încadreze în ansamblul legislaţiei, iar pe de altă parte că, 
potrivit art. 48 din Constituţie (art. 52 după republicare – n.n., D.A.-T.) instanţele 
de contencios administrativ au fost organizate pentru a apăra persoanele vătămate 
într-un drept al lor sau un interes legitim de o autoritate publică, printr-un act 
administrativ şi nu printr-o hotărâre pronunţată de o judecătorie57. 

 În ce priveşte apelul, în doctrina recentă se apreciază că, prin dispariţia 
recursului „hibrid” reglementat de vechiul Cod de procedură civilă, în materie 
                                                            
 54 M. Ursuţa, Noul regim contravenţional în contextul intrării în vigoare a noului Cod de 
procedură civilă şi a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, în „Dreptul”, 2013, nr. 3, p. 177 şi urm.  
 55 Republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015. 
 56 I. Poenaru, op. cit., 2002, p. 118. 
 57 V. Prisăcaru, op. cit., 2002, p. 735 şi urm. 
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contravenţională era nevoie de o cale de atac devolutivă, cu atât mai mult cu cât 
apelul a devenit calea de atac în majoritatea litigiilor58. 

 Potrivit art. 35 din O.G. nr. 2/2001: „Plângerile împotriva proceselor-verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere”. 

 Prin art. 36 din O.G. nr. 2/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod de procedură civilă se stipulează 
expres: „Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei, pentru recursul (apelul – n.n., D.A.-T.) împotriva 
hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi pentru orice 
alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevăzute de lege”. 

 Potrivit art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru59: 
„În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare 
şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii 
pronunţate se taxează cu 20 lei”.  

 Deoarece potrivit art. 47 dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 se completează cu 
dispoziţiile Codului de procedură civilă (dar şi ale Codului penal – n.n., D.A.-T.), 
în doctrină s-a apreciat constant că în materia contravenţiilor, pot fi exercitate şi 
căile extraordinare de atac60. 

 În ce priveşte completarea O.G. nr. 2/2001 cu prevederi ale Codului penal,  
dintr-o perspectivă modernă, ancorată în jurisprudenţa CEDO în materie dar şi ca 
urmare a fenomenului de depenalizare a contravenţiei, prin care trec mai recent statele 
occidentale, în doctrina actuală se apreciază că, textul legal consfinţeşte o realitate, 
contravenţia fiind identificată cu o faptă de natură penală sancţionată după o 
procedură extrapenală. Astfel, elementele constitutive ale contravenţiei, cauzele care 
înlătură caracterul contravenţional al faptei, regulile privind vinovăţia, regulile în 
materie de prescripţie urmează toate regulile generale ale dreptului penal61. 

 De altfel, acelaşi specialist manifestă rezerve şi în ce priveşte aplicarea unor 
prevederi ale Noului Cod de procedură civilă în materia contravenţiilor, exemplificând 
cu principiul disponibilităţii, care este înlocuit cu principiul oficialităţii, specific 
procedurii penale, dar şi sarcina probei ce prezintă particularităţi semnificative62. 

 
1.5. Executarea sancţiunilor contravenţionale 

 Executarea sancţiunilor contravenţionale constituie obiect de reglementare 
al capitolului al V-lea din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, reprezentând ultimul 
moment procedural în materia răspunderii contravenţionale. Executarea sancţiunii 
contravenţionale diferă în funcţie de sancţiunea aplicată, de caracterul şi finalitatea 
fiecăreia dintre ele63. 
                                                            
 58 M. Ursuţa, loc. cit., în „Dreptul”, 2013, nr. 3, p. 172. 
 59 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013. 
 60 A. Iorgovan, op. cit., 2005, p. 439; I. Poenaru, op. cit., 2002, p. 118. 
 61 M. Ursuţa, loc. cit., în „Dreptul”, 2013, nr. 3, p. 168 şi urm. 
 62 Idem, p. 169 şi urm. 
 63 M.M. Pivniceru, P. Susanu, D. Tudorache, op. cit., p. 95. 
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 Cu alte cuvinte, în cazul răspunderii contravenţionale se disting diferite 
modalităţi de executare a sancţiunilor în funcţie de conţinutul patrimonial sau 
nepatrimonial al acestora, precum şi după posibilitatea exercitării constrângerii în 
punerea lor în executare64. 

 Astfel, potrivit art. 37 din O.G. nr. 2/2001: „Procesul-verbal neatacat în 
termenul prevăzut la art. 31 (15 zile – n.n., D.A.-T.), precum şi hotărârea 
judecătorească irevocabilăprin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu 
executoriu fără vreo altă formalitate”. 

 Printr-o asemenea prevedere expresă au fost rezolvate problemele apărute în 
practica unor instanţe care au îndrumat organele financiare să învestească hotărârile 
pronunţate în materie contravenţională cu formulă executorie. 

 „Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la 
constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator. În 
celelalte cazuri, avertismentul se socoteşte executat prin comunicarea proce-
sului-verbal de constatare a contravenţiei, cu rezoluţia corespunzătoare. Dacă 
sancţiunea a fost aplicată de instanţă, prin înlocuirea amenzii contravenţionale cu 
avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoştinţare scrisă”. 

 Potrivit art. 39 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001: „Punerea în executare a sancţiunii 
amenzii contravenţionale se face astfel: a) de către organul din care face parte agentul 
constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei în termenul prevăzut de lege; b) de către instanţa 
judecătorească, în celelalte cazuri”.„Executarea se face în condiţiile prevăzute de 
dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale. Împotriva actelor de 
executare se poate face contestaţie la executare, în condiţiile legii”. 

 Prin Legea nr. 352/2006 de completare a O.G. nr. 2/2001 au fost introduse 
noi dispoziţii potrivit cărora: „În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda 
în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există 
posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a 
săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei 
activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din 
amendă care a fost achitată”. 

 
1.6. Procedura aplicării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii 

 În ce priveşte procedura aplicării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, dreptul comun în materie îl reprezintă Ordonanţa Guvernului nr. 
55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, reglementare care a abrogat Legea nr. 82/1999 privind înlocuirea 
sancţiunii închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la 
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii precum şi dispoziţiile referitoare la 
aplicarea sancţiunii închisorii contravenţionale din Legea nr. 61/1991 pentru 
                                                            
 64 I. Santai, op.cit., p. 445.  
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sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice, republicată.  

 Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, ale 
cărei dispoziţii se completează cu cele ale Codului de procedură civilă, a fost 
substanţial modificată prin O.U.G. nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii 
contravenţionale, intrată în vigoare odată cu intrarea în vigoare a Legii de revizuire 
a Constituţiei României, adică la data de 29 octombrie 2003. 

 Potrivit art. 1 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 55/2002: „(1) Sancţiunea prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii poate fi prevăzută numai în legi sau în 
ordonanţe ale Guvernului, prin care se stabilesc şi se sancţionează anumite fapte 
ce constituie contravenţii. (2) Sancţiunea prestării unei activităţii în folosul 
comunităţii se stabileşte întotdeauna alternativ cu amenda şi poate fi aplicată 
numai de instanţa de judecată”. 

 Ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1354/200865prin care s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „numai dacă există consimţământul 
contravenientului”, considerându-se că aceasta este neconstituţională, alin. (3) al  
art. 1 din O.G. nr. 55/2002 potrivit căruia sancţiunea prestării unei activităţii în 
folosul comunităţii putea fi aplicată numai dacă exista consimţământul contra-
venientului a fost abrogat expres prin Legea nr. 294/200966. 

 În doctrină, Decizia instanţei constituţionale este privită ca putând avea un 
efect practic, respectiv acela de a consacra aplicarea unei noi instituţii în procedura 
contravenţională română, şi anume, sancţiunea principală contravenţională a prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii, sancţiune care, datorită reglementării legale, nu 
putea fi aplicată în practică înainte de această decizie aproape în nicio situaţie, 
deoarece era greu de crezut că o persoană insolvabilă şi-ar da acordul pentru a i se 
aplica această sancţiune. Deoarece amenzile care se aplică alternativ cu sancţiunea 
prestării unei activităţi în folosul comunităţii nu sunt extrem de oneroase, o persoană 
solvabilă ar prefera aplicarea amenzii. În toate situaţiile în care contravenientul nu 
era de acord cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, instanţa era 
obligată să aplice sancţiunea amenzii67. 

 Acelaşi specialist îşi arată şi rezerva faţă de o viziune prea optimistă, 
argumentând ulterior că, în concret, o asemenea sancţiune nu poate fi executată, iar 
consecinţa va fi creşterea cheltuielilor bugetare prin desfăşurarea unor proceduri 
judiciare inutile şi nu a veniturilor68. 

 Potrivit art. 391 alin. (2)-(4) din O.G. nr. 2/2001: „În cazul în care contra-
venientul citat de instanţă nu a achitat amenda, în termenul prevăzut la alin. (1) 
                                                            
 65 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008. 
 66 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009.  
 67 M. Ursuţa, Jurisprudenţă comentată: Excepţia de neconstituţionalitate. Condiţionarea 
aplicării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii de acorul contravenientului, CC 
Decizia nr.1354/10.12.2008, în „Curierul judiciar”, 2010, nr. 6, p. 334.  
 68 M. Ursuţa, Consideraţii cu privire la aplicarea şi executarea sancţiunii prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii în condiţiile legislative actuale, în „Curierul judiciar”, 2010, nr. 9, p. 515. 
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(30 zile – n.n., D.A.T.), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea 
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, pe o duratămaximă de 50 de ore, iar 
pentru minori începând cu vârsta de16 ani, de 25 de ore. (3) Hotărârea prin care 
s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este supusă 
recursului. (4) Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se va realiza de către 
serviciul de executări civile de pe lângă judecătoria în a cărei rază teritorială s-a 
săvârşit contravenţia, în colaborare cu serviciile specializate din primării”. 
Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se aplică numai contrave-
nienţilor persoane fizice. 

 Ordonanţa Guvernului nr.55/2002 enumeră expres domeniile în care poate fi 
prestată această sancţiune, care se execută după programul de muncă ori, după caz, 
programul şcolar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore şi  
300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6–8 ore pe zi. 

 Potrivit art. 6 din O.G. nr. 55/2002: „În cazul contravenţiilor pentru care 
legea prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea prestării unei activităţi 
în folosul comunităţii, dacă agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii 
este îndestulătoare, aplică amenda procedând potrivit dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Dacă 
în raport cu gravitatea faptei se apreciază că amenda este neîndestulătoare, agentul 
constatator încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi îl înaintează, în 
cel mult 48 de ore, instanţei competente”, adică judecătoriei în a cărei circumscripţie 
a fost săvârşită contravenţia. „Preşedintele judecătoriei fixează termen de urgenţă, 
cu citarea contravenientului şi a agentului constatator.”„Completul de judecată 
este format dintr-un singur judecător, contravenientul poate fi asistat de apărător, 
iar în cazul în care acesta este minor, asistenţa juridică este obligatorie. Instanţa 
dispune citarea părinţilor sau a reprezentantului legal al minorului. Participarea 
procurorului este obligatorie”. 

 „Instanţa apreciază asupra legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal şi 
pronunţă una dintre următoarele soluţii: a) aplică sancţiunea amenzii; b) aplică 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, dacă apreciază că 
aplicarea amenzii contravenţionale nu este îndestulătoare ori contravenientul nu 
dispune de mijloace materiale şi financiare pentru plata acesteia; c) anulează 
procesul-verbal”. 

 „Dacă o persoană a săvârşit mai multe contravenţii, constatate prin acelaşi 
proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sale sau numai pentru unele 
dintre ele se prevede sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 
sancţiunile se cumulează, fără a putea depăşi maximul general stabilit de lege. 

 Potrivit art. 9 din O.G. nr. 55/2002: „Hotărârea prin care s-a aplicat 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este irevocabilă”. 

 Potrivit art. 13 din O.G. nr. 55/2002: „În toate situaţiile, instanţa stabileşte 
prin hotărâre, natura activităţilor ce vor fi prestate de acesta în folosul comu-
nităţii, pe baza datelor comunicate de primarul localităţii în care contravenientul 
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îşi are domiciliul sau reşedinţa, ţinând seama de aptitudinile sale fizice şi psihice, 
precum şi de nivelul pregătirii profesionale”.  

 „Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţiise pune în 
executare de către instanţă prin emiterea unui mandat de executare”. ...Ea „se 
execută în raza unităţii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are 
domiciliul sau reşedinţa”. Primarul are obligaţia să aducă la îndeplinire mandatul 
de executare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 fiind stabilite în detaliu 
condiţiile de executare. 

 Potrivit art. 21 din O.G. nr. 55/2002: „În cazul în care contravenientul, cu 
rea-voinţă, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidenţă şi executarea 
sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu 
îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea 
primarului, a unităţii de poliţie sau a conducerii unităţii la care contravenientul 
avea obligaţia să se prezinte şi să presteze activitatea în folosul comunităţii, poate 
înlocui această sancţiune cu sancţiunea amenzii”.  

 După cum cu deplin temei se remarcă în doctrină, în prezenţa unei asemenea 
reglementări se poate ajunge la un cerc vicios. Astfel, spre exemplu, un 
contravenient refuză să achite amenda contravenţională iar instanţa constatând lipsa 
posibilităţilor materiale de achitare a amenzii dispune înlocuirea acesteia cu 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii. Contravenientul nu se 
prezintă să execute această sancţiune iar instanţa o înlocuieşte...cu amenda!69 

 Amenda „se execută potrivit dispoziţiilor legale privind executarea 
creanţelor bugetare”. 

 
2. Răspunderea administrativ-patrimonială 
2.1. Evoluţia teoriei în materie 

  Ca orice activitate umană, activitatea autorităţilor administraţiei publice 
poate genera prejudicii persoanelor fizice sau juridice, cu atât mai frecvente şi mai 
grave cu cât ea utilizează mijloace exorbitante în raport cu dreptul privat.  
  Problema esenţială a răspunderii patrimoniale în dreptul administrativ 
constă în întrebarea dacă victimele pot obţine despăgubiri pentru pagubele suferite 
şi în ce condiţii.70 
  În dreptul administrativ rezolvarea acestei probleme se face prin soluţii 
originale. Teoria răspunderii patrimoniale prezintă importanţă practică şi teoretică, 
deoarece posibilitatea pentru persoanele fizice şi juridice, victime ale activităţii 
Administraţiei, de a obţine repararea prejudiciilor imputabile acesteia reprezintă un 
element esenţial al Statului de drept şi satisface aspiraţiile de dreptate şi morală ale 
Societăţii moderne. 
  Problema răspunderii statului pentru daune a fost cercetată de toţi marii autori 
din perioada interbelică, dar într-un context diferit. Astfel, prof. Paul Negulescu 
                                                            

69 M. Ursuţa, loc. cit., în „Curierul judiciar”, 2010, nr. 9, p. 515. 
 70 M. Oroveanu, Tratat de drept administrativ, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Cerma, 
Bucureşti, 1998, p. 235. 
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analizează această problemă în sfera responsabilităţii puterii publice, prof. Anibal 
Teodorescu o cercetează în capitolul consacrat responsabilităţii în dreptul 
administrativ, iar profesorii Tarangul şi Rarincescu o consideră o problemă a 
contenciosului administrativ, şi anume contenciosul în daune71. 
  În Franţa, în perioada 1800–1872 s-a aplicat principiul iresponsabilităţii 
puterii publice, adică administraţii păgubiţi erau privaţi de orice drept la repararea 
pagubelor, ideologia politică dominantă a vremii fiind ostilă ideii vreunei 
responsabilităţi a Statului72. 
  Fundamentarea acestei forme de răspundere a avut loc după Revoluţia 
franceză din 1789, care a marcat trecerea puterii de la Rege la naţiune. Cu alte 
cuvinte, dacă iniţial a fost consacrat principiul iresponsabilităţii statului pentru 
pagubele cauzate, fiind admisă doar răspunderea statului în cazul exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică, treptat s-a impus regula răspunderii funcţio-
narilor, o dată cu instituirea principiului garantării funcţiei publice, în scopul 
prevenirii eventualelor abuzuri73. 
  În dreptul francez, Decizia Blanco din 1873 aparţinând Tribunalului de 
Conflicte (instanţa abilitată să soluţioneze conflictele de competenţă apărute între 
instanţa de contencios administrativ şi instanţele ordinare) se află la originea unei 
veritabile revoluţii jurisprudenţiale, schimbând radical orientarea în problema 
răspunderii statului pentru daune.  
  Începând cu această decizie, litigiile referitoare la pagubele cauzate de către 
serviciile publice locale, care se soluţionau de tribunalele judiciare, fiind strâns legate 
de ideea de „gestiune privată”, au început să fie judecate de jurisdicţiile administrative.  
  În esenţa ei, Decizia Blanco a afirmat principiul competenţei instanţei 
administrative pentru toate cauzele în care se solicită răspunderea Statului; această 
competenţă se fondează pe autonomia răspunderii administraţiei, care nu poate fi 
condusă de reguli stabilite de Codul civil, referitoare la raporturile între particulari, 
ci urmează a fi supusă unor reguli speciale, ce variază după nevoile serviciului 
public şi necesitatea de a concilia drepturile Statului cu drepturile particularilor74. 
  S-a admis astfel treptat, răspunderea statului nu doar pentru fapta culpabilă a 
funcţionarului sau proasta funcţionare a serviciului public, ci şi pentru riscul 
serviciului public (ideea răspunderii obiective) şi, implicit, ideea unui regim 
exorbitant aplicabil acestei forme de răspundere, regimul dreptului public75. 
  Originile responsabilităţii fără culpă sunt legate de ideea de risc, anumite 
activităţi fiind periculoase şi producând uneori prejudicii, independent de orice 
culpă a administraţiei publice.76 
                                                            
 71 A. Iorgovan, op. cit., p. 443. 
 72 R.N. Petrescu, op. cit., p. 620. 
 73 A. Iorgovan, op. cit., p. 445. 
 74 R.N. Petrescu, op. cit., p. 620 şi urm. 
 75 A. Iorgovan, op. cit., p. 446. 
 76 R.N. Petrescu, op. cit., p. 621. 
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  Responsabilitatea fără culpă sau responsabilitatea obiectivă a fost admisă în 
domeniul lucrărilor publice, acestea fiind nu de puţine ori generatoare de pagube, 
de pildă, în situaţia construcţiilor publice sau a întreţinerii acestora. 
  În dreptul englez, lipsa de răspundere a Regelui a rămas dominantă, fiind 
angajată răspunderea funcţionarului după regulile dreptului comun. 
  În dreptul german, anterior Primului Război Mondial, responsabilitatea 
statului pentru pagubele cauzate prin acte de putere publică era angajată doar 
excepţional, în cazurile prevăzute de lege, iar răspunderea funcţionarului 
intervenea doar dacă se stabilea că acesta încălcase o obligaţie de serviciu.Potrivit 
doctrinei germane, atât legea, cât şi jurisprudenţa au urmărit să restrângă această 
răspundere, pe ideea de a nu reduce capacitatea de acţiune a funcţionarului de 
teama unei răspunderi prea riguroase77. 
  În dreptul românesc s-au formulat diferite opinii cu privire la temeiul răspun-
derii statului (administraţiei) pentru daune, regimul juridic aplicabil şi instanţa com-
petentă78. 
  Raţiuni practice au impus treptat abandonarea principiului iresponsabilităţii 
Statului. Amploarea daunelor cauzate de Administraţie amplificându-se odată cu 
dezvoltarea acţiunii şi mijloacelor sale a făcut din repararea daunelor o necesitate 
socială79. 
  Astfel, în ce priveşte fundamentul teoretic al responsabilităţii, doctrina 
interbelică a fost dominată de principiul egalităţii cetăţenilor în faţa sarcinilor 
publice şi cel al solidarităţii sociale care există între membrii societăţii umane, ce 
presupune ca paguba suferită de unii cetăţeni din cauza unui act de putere publică, 
emis în interesul general, să fie preluată de colectivitate. Funcţiunea Administraţiei 
se exercită în interesul tuturor: dacă pagubele produse unora nu ar fi reparate, 
aceştia ar fi sacrificaţi pentru colectivitate, fără să existe vreun temei care ar putea 
justifica o asemenea discriminare, astfel încât este necesar ca prin acordarea unor 
despăgubiri să se restabilească echilibrul rupt în dauna lor80. 
  Acelaşi autor va fundamenta şi răspunderea Statului, din cauza unor 
modificări legislative în anumite domenii. 
  Consiliul de Stat înfiinţat în anul 1864, după model francez, avea competenţa 
de a judeca „hotărârile miniştrilor, ale prefecţilor sau altor agenţi administrativi, 
date cu exces de putere şi cu violarea legilor şi a regulamentelor în fiinţă”. 
  Potrivit Legii de organizare şi funcţionare a Consiliului de Stat, particularii 
se puteau adresa acestui organ numai pentru anularea actului, urmând a cere daune 
în instanţa de drept comun. 
  De altfel, după desfiinţarea acestuia în anul 1866, la numai doi ani de la 
înfiinţare, s-a dispus ca afacerile de natură contencioasă „să fie trecute în competenţa 
instanţelor judecătoreşti”, după „regulile ordinare.” 
                                                            
 77 A. Iorgovan, op. cit., p. 446; V. Prisăcaru, op. cit., p. 685. 
 78 A. Iorgovan, op. cit., p. 447.  
 79 M. Oroveanu, op. cit., p. 236. 
 80 P. Negulescu, Tratat de drept administrativ. Principii generale, vol.I, ed. a IV-a, Institutul 
de Arte Grafice „E. Marvan”, Bucureşti, 1934, p. 267. 
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  Constituţia din 1866 a prevăzut răspunderea administraţiei pentru cazurile 
de expropriere din considerente de utilitate publică precum şi o acţiune civilă a 
părţii vătămate, în cazurile de responsabilitate ministerială, precizate abia prin 
Legea responsabilităţii ministeriale din 187981. 
  În urma modificărilor legislative din anii 1905, 1910 şi 1912 privitoare la 
legislaţia în materia organizării şi funcţionării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
s-au declanşat în doctrină divergenţele cu privire la temeiul răspunderii 
patrimoniale a statului şi implicit cu privire la regimul juridic aplicabil.Constituţia 
din 1923 şi ulterior Legea contenciosului administrativ din 1925 au marcat un 
progres în acest domeniu, în sensul menţinerii dreptului particularului de a fi 
despăgubit în caz de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi menţinerii 
exerciţiului acţiunii civile în cazul responsabilităţii ministeriale82. 
  A fost proclamat expres dreptul particularului de a fi despăgubit de către 
Stat, drept extins la toate cererile de daune rezultate din acte administrative făcute 
cu „călcarea legilor şi a regulamentelor sau prin reaua voinţă a administraţiei de 
a rezolva cererea referitoare la un drept”. S-a acordat astfel competenţă instanţelor 
de a pronunţa daune civile până la restabilirea dreptului vătămat precum şi de a 
judeca cererea de despăgubiri îndreptată fie împotriva autorităţii chemate în 
judecată, fie împotriva funcţionarului vinovat. 
  Şi după anul 1925, jurisprudenţa a considerat acţiunea în daune în faţa 
Curţilor de Apel ca o acţiune accesorie acţiunii în anulare, de competenţa instanţei 
de drept comun, chiar şi în cazul actelor de autoritate. Astfel, cel păgubit printr-un 
act de autoritate se putea adresa Curţilor de Apel cerând fie anularea actului şi 
despăgubiri, fie numai anularea actului, fie numai despăgubiri, dar se putea adresa 
şi direct instanţei de drept comun pentru prejudiciile suferite83. 
  În ce priveşte regimul civil sau administrativ aplicabil răspunderii 
administraţiei pentru daune, opiniile au fost împărţite, în sensul că, fie a existat o 
orientare categorică către dreptul comun, fie a existat o orientare categorică către 
dreptul administrativ, în timp ce jurisprudenţa a acţionat cel mai adesea, în sensul 
tezei civiliste. 
  În perioada postbelică, în problema naturii juridice a răspunderii organelor 
administraţiei de stat s-au confruntat, în continuare, doctrina de drept public cu cea 
de drept privat.Această chestiune fiind direct legată de instituţia contenciosului 
administrativ, doctrina a fost influenţată de reglementările adoptate în această 
materie, care au oferit argumente când în favoarea tezei naturii civile a acestei 
forme de răspundere, când în favoarea tezei naturii administrative84. 
  În timp, s-au dezvoltat două puncte de vedere divergente: teoria naturii 
juridice civile a răspunderii patrimoniale, calificată ca o răspundere civilă 
                                                            
 81 A. Iorgovan, op. cit., p. 447.  
 82 Idem, p. 449.  
 83 Idem, p. 450. 
 84 Idem, p. 451.  
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delictuală şi, respectiv, teoria naturii juridice administrative a răspunderii 
patrimoniale, pornind de la premisa că ea intervenea tocmai în câmpul relaţiilor de 
subordonare a organelor administraţiei de stat85. 
  În cadrul celei de-a doua teze se puteau desprinde două orientări: una care 
considera că Legea nr. 1/1967 privind judecarea de către instanţele judecătoreşti a 
cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale nu a 
urmărit să consacre un sistem al răspunderii organelor administraţiei de stat bazat 
pe culpa individuală şi cea de-a doua, care susţinea că răspunderea reglementată de 
această lege are la bază condiţia culpei86. 
  Doctrina franceză actuală a optat pentru utilizarea conceptului de responsa-
bilitate administrativă în locul celui de responsabilitate a administraţiei, fiind 
enumerate următoarele caracteristici: sub aspectul izvoarelor, e vorba de un regim 
preponderent jurisprudenţial; responsabilitatea funcţionarului coexistă cu cea a 
administraţiei; se poate constata o lărgire treptată a sferei acestei forme de 
răspundere, prin jurisprudenţă87. 
  Dreptul pozitiv francez a consacrat, deci, după două sute de ani de practică 
jurisprudenţială, existenţa unei răspunderi personale a funcţionarului pentru 
faptele sale şi a unei răspunderi a persoanelor publice (autorităţile publice) în unul 
şi acelaşi caz88. 
  Aceste două forme de răspundere nu se exclud, dimpotrivă, ele se constituie 
ca o garanţie a reparării prejudiciului celui vătămat în drepturile sale. 
  În ce priveşte întinderea răspunderii administrativ-patrimoniale, aceasta 
diferă în funcţie de caracterele faptului producător de prejudicii, dar şi de natura 
funcţiei publice din momentul în care prejudiciul a fost cauzat. 
  Sub aspectul consacrării constituţionale a principiului răspunderii patrimo-
niale a statului (administraţiei) pentru daune, în doctrina administrativă se arată 
că există constituţii occidentale care nu conţin nici un fel de dispoziţii în această 
problemă, există constituţii care conţin dispoziţii cu valoare de principii, dar 
există şi constituţii care conţin norme de detaliu89. 
  Se susţine totodată tranşant că răspunderea administrativ-patrimonială este 
o instituţie a dreptului administrativ, spre deosebire de răspunderea civilă, care 
este o instituţie a dreptului civil90. 
  În consecinţă, problema răspunderii administrativ-patrimoniale se pune 
numai în cazurile în care s-a produs un prejudiciu material sau moral prin acte sau 
activităţi ale unei autorităţi publice, în calitatea lor de persoane juridice de drept 
public, prin aceasta deosebindu-se de fapt, în esenţă, răspunderea administra-
                                                            
 85 Idem, p. 452 şi urm.  
 86 R.-N. Petrescu, op. cit., p. 623. 
 87 A. Iorgovan, op. cit., p. 455 şi urm. 
 88 C. Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, ediţia a V-a revăzută şi adăugită,  
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 456. 
 89 A. Iorgovan, op. cit., p. 457.  
 90 M. Preda, op. cit., p. 278. 
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tiv-patrimonială de răspunderea civilă, care este rezultatul activităţii culpabile a 
unei persoane fizice sau juridice de drept civil, deci de drept privat. 
  În ce priveşte fundamentele Constituţiei României din 1991 republicată, în 
această chestiune, din coroborarea unor norme conţinute în mai multe articole ale 
sale rezultă că cetăţenii români au dreptul la repararea pagubelor cauzate prin 
actele administrative ale autorităţilor publice, respectiv prin tăcerea sau 
întârzierea acestora faţă de cererea lor91. 
  Din conţinutul art. 52 alin. (2) din Constituţia republicată, care permite ca 
prin lege organică să fie stabilite „condiţiile şi limitele exercitării” dreptului 
persoanei vătămate de o autoritate publică, rezultă că pot fi avute în vedere trei 
ipoteze: o acţiune numai împotriva autorităţii publice; o acţiune numai împotriva 
funcţionarului; o acţiune concomitentă împotriva ambilor.  
  Astfel, potrivit art. 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
cu modificările şi completările ulterioare92:„ (1) Cererile în justiţie pot fi formulate 
şi personal împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau 
încheierea actului ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva 
cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită 
plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în 
care acţiunea se admite, persoana respectivă poate fi obligată la plata 
despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică pârâtă. (2) Persoana acţionată 
astfel în justiţie îl poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic, de la care a 
primit ordin scris să elaboreze sau să nu elaboreze actul”. Sesizată cu o excepţie 
de neconstituţionalitate privind conţinutul acestui articol al legii, Curtea 
Constituţională, prin Decizia nr. 679/200693 a respins excepţia, stabilind că 
dispoziţiile respective sunt aplicabile în cazul tuturor persoanelor aflate în situaţia 
prevăzută de ipoteza normei, fără nicio distincţie sau în considerarea altor criterii, 
şi anume tuturor persoanelor fizice care au calitatea de funcţionar. 
  Legiuitorul constituant reglementează însă, tot la art. 52, la alineatul 
următor, şi o răspundere patrimonială a statului, care a fost extinsă cu ocazia 
revizuirii constituţionale din 2003, în urma căreia Constituţia din 1991 a fost 
republicată, de la erorile judiciare săvârşite în procesele penale, la toate erorile 
judiciare, fără excepţie. 
  Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii, precizare care poate 
avea semnificaţia unei legi speciale, dar poate avea şi semnificaţia dreptului 
comun, Constituţia îngăduind ambele posibilităţi94. 
  În plus, tot cu ocazia revizuirii a fost consacrată expres răspunderea solidară a 
magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.Astfel, 
prin simetrie cu soluţia juridică oricând posibilă în cazul funcţionarilor publici, se 
                                                            
 91A. Iorgovan, op. cit., p. 459.  
 92 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 1154 din 7 decembrie 2004.  
 93 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 939 din 21 noiembrie 2006.  
 94 A. Iorgovan, op. cit., p. 461. 
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oferă posibilitatea statului ca în cazul magistraţilor să dispună de o acţiune în 
regres pentru a putea recupera prejudiciile cauzate lui prin asumarea răspunderii 
patrimoniale pentru erorile judiciare.95 
  Dispoziţia constituţională ce consacră răspunderea magistraţilor a fost 
criticată pentru faptul că nu deschide persoanei vătămate o acţiune alternativă – 
împotriva statului sau a magistratului – prima fiindu-i, de altfel, mai profitabilă, 
dar după angajarea răspunderii statului, acesta are acţiune recursorie împotriva 
magistratului. Art. 96 şi urm. din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecă-
torilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare96 
precizează condiţiile angajării răspunderii civile a magistratului. Acesta, printr-o 
acţiune în regres, poate fi obligat faţă de stat în limitele despăgubirilor plătite 
victimei erorii judiciare. Aşadar, persoană vătămată se îndreaptă cu acţiune 
împotriva statului reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice. După acoperirea 
prejudiciului, în temeiul unei hotărâri irevocabile, statul se poate îndrepta 
împotriva magistratului care, cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă a săvârşit 
eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.  
  
 2.2. Definiţia şi formele răspunderii administrativ-patrimoniale 

 În doctrina actuală, răspunderea administrativ-patrimonială a fost definită 
ca reprezentând acea formă a răspunderii juridice care constă în obligarea statului 
sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale la repararea pagubelor cauzate 
particularilor printr-un act administrativ ilegal sau prin refuzul nejustificat al 
administraţiei publice de a rezolva o cerere privitoare la un drept sau la un interes 
legitim97. 

 Interpretarea normelor constituţionale permite identificarea următoarelor 
forme ale răspunderii statului pentru daunele create: răspunderea patrimonială a 
statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare; răspunderea 
patrimonială a autorităţilor publice pentru pagubele cauzate prin acte 
administrative sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, cu 
posibilitatea introducerii în cauză a funcţionarului vinovat de emiterea actului; 
răspunderea patrimonială solidară a autorităţilor administraţiei publice şi a 
funcţionarilor pentru pagubele cauzate domeniului public ori ca urmare a proastei 
funcţionări a serviciilor publice; răspunderea patrimonială exclusivă a 
autorităţilor administraţiei publice pentru limitele serviciului public98. 

 Opiniile diferite cu privire la natura juridică a răspunderii patrimoniale a 
statului prin autorităţile sale pentru prejudiciile cauzate prin acte ilegale au 
contribuit la identificarea de către doctrină a mai multor categorii de condiţii ale 
acestor forme de răspundere patrimonială. 

                                                            
 95 E.S. Tănăsescu, în M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia 
României revizuită-comentarii şi explicaţii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 108. 
 96 Republicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005.  
 97 A. Trăilescu, Drept administrativ, ediţia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, p. 400. 
 98 A. Iorgovan, op. cit., p. 461 şi urm. 
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 Prima formă menţionată consacră răspunderea patrimonială a statului 
pentru orice prejudicii cauzate prin erori judiciare, stabilită în condiţiile legii, 
adăugându-se, după cum am subliniat, şi posibilitatea unei acţiuni în regres a 
statului împotriva magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau 
gravă neglijenţă.  

 Ceea ce caracterizează răspunderea juridică a statului este faptul că nu este o 
răspundere „pentru culpă”, în sensul că, pentru a se stabili răspunderea patrimonială 
a statului, nu trebuie să se constate în prealabil culpa cuiva. Situaţia şi procedura 
sunt identice, consideră acelaşi autor, şi în cazul în care o persoană fizică sau 
juridică a suferit unele pagube materiale prin aplicarea unei legi pe care Curtea 
Constituţională a declarat-o neconstituţională. Persoana în cauză are dreptul să 
ceară instanţei de judecată obligarea statului la repararea pagubelor suferite pe 
perioada de la intrarea în vigoare a legii şi până la încetarea aplicării acesteia, fără a 
fi necesar să se constate şi culpa cuiva99. 

 Prin noua consacrare constituţională, ca urmare a revizuirii, a fost extinsă 
sfera răspunderii statului la prejudiciile cauzate prin orice eroare judiciară, fiind 
lărgită astfel garanţia constituţională pe care o reprezintă această răspundere. 

 A patra formă este o răspundere obiectivă, cel care a suferit o pagubă 
trebuie să demonstreze instanţei de contencios administrativ că paguba suferită se 
datorează unei limite a serviciului public.  

 Această formă de răspundere presupune, deci, îndeplinirea următoarelor trei 
condiţii: a) existenţa un serviciu public care prin natura sa să conţină riscul 
producerii anumitor pagube pentru cetăţeni; b) existenţa unui prejudiciu material 
adus persoanei fizice sau juridice; c) existenţa unei legături cauzale între riscul 
(limita) serviciului public şi paguba produsă100. 

 Răspunderea obiectivă se angajează în absenţa oricărui fapt culpabil, fiind o 
răspundere datorată prejudiciului cauzat101. 

 În doctrina franceză se apreciază că această formă de răspundere este mai 
favorabilă „victimelor”, dar prezintă un anumit interes şi pentru persoanele publice 
sau antreprenorii de lucrări publice, în sensul că recunoaşterea răspunderii lor nu 
implică nicio judecată de valoare asupra comportamentului lor păgubitor. În 
dreptul francez, răspunderea obiectivă poate îmbrăca două forme, şi anume: 
răspunderea pentru risc, care se raportează la pagubele care au la origine lucruri 
periculoase, metode periculoase sau situaţii periculoase şi, respectiv, răspunderea 
pentru încălcarea egalităţii în faţa sarcinilor publice, care intervine când 
prejudiciul nu are un caracter accidental102. 

 În celelalte două ipoteze enumerate este vorba despre o răspundere bazată pe 
culpă. Ea presupune îndeplinirea următoarelor patru condiţii: a) actul administrativ 
                                                            
 99 M. Preda, op. cit., p. 279. 
 100 A. Iorgovan, op. cit., p. 464. 
 101 R.-N. Petrescu, op. cit., p. 624. 
 102 Idem, p. 625 şi urm. 
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să fie ilegal; b) să existe un prejudiciu; c) să existe un raport de cauzalitate între 
actul ilegal şi prejudiciul produs; d) să existe culpa autorităţii publice103. 

 Se ajunge astfel la condiţiile tradiţionale ale răspunderii administraţiei pentru 
pagubele cauzate prin acte administrative ilegale, care într-o formulare sintetică 
sunt numite: ilegalitatea, prejudiciul, legătura cauzală şi culpa104. 

 Extrapolând la dreptul Uniunii Europene, în doctrina mai recentă se arată că 
şi Curtea de la Luxemburg a decis în mod constant, că angajarea răspunderii extra-
contractuale a Uniunii Europene pentru comportamentul ilicit al organelor sale este 
supusă întrunirii unor condiţii, şi anume: nelegalitatea comportamentului imputat 
instituţiilor, caracterul real al prejudiciului şi existenţa unei legături de cauzalitate 
între pretinsul comportament şi prejudiciul invocat105. 

 În dreptul românesc prima condiţie rezultă atât din art. 52 din Constituţia 
republicată, cât şi din unele dispoziţii ale Legii contenciosului administrativ. 
Acţiunea în contencios administrativ trebuie să aibă la bază un act administrativ pe 
care cel vătămat îl consideră ilegal, singura în măsură să decidă asupra acestui 
aspect fiind însă instanţa de judecată. Chiar şi o acţiune pentru repararea unui 
prejudiciu, ulterioară acţiunii în anulare, care poate fi o acţiune de sine stătătoare 
sau o acţiune subsidiară acţiunii în anulare, pe care legea o permite, trebuie să se 
bazeze pe un act administrativ ilegal.  

 După cum pe deplin întemeiat s-a subliniat în doctrină, trebuie făcută 
distincţia între crearea de prejudicii prin acte administrative legale ce concretizează 
sancţiuni administrative şi crearea de prejudicii prin acte administrative ilegale în 
sensul larg al termenului106. 

 Astfel, în prima situaţie, autorităţile administraţiei publice acţionează în 
realizarea competenţei lor materiale, putând dispune măsuri de siguranţă, de ocrotire a 
intereselor colective şi individuale, garantând executarea legii şi a celorlalte acte nor-
mative emise în baza acesteia sau, pur şi simplu, aplică diferite sancţiuni administrative 
etc. Spre exemplu, plata unei amenzi contravenţionale va afecta bugetul şi, implicit, 
patrimoniul contravenientului, dar vina este a acestuia, administraţia limitându-se la 
aplicarea legislaţiei contravenţionale. Dimpotrivă, în a doua situaţie, chiar autorităţile 
administraţiei publice au încălcat legea, fiind culpabile. 

 În ce priveşte distincţia acte administrative normative, acte administrative 
individuale, mai ales, cele din urmă sunt susceptibile să producă prejudicii 
particularilor, deoarece ele sunt emise cu scopul de a da naştere unor drepturi şi 
obligaţii în beneficiul sau în sarcina uneia sau mai multor persoane determinate. 
Actele administrative individuale pot produce pagube prin chiar emiterea lor cum 
                                                            
 103 A. Iorgovan, op. cit., p. 465. 
 104 I. Iovănaş, Dreptul administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 335 şi urm.  
 105 A. Trăilescu, Fapta ilicită-condiţie a răspunderii administrative patrimoniale reglementate 
de Legea nr. 554/2004, în „Revista de drept public”, 2011, nr. 4, p. 65. 
 106 A. Iorgovan, op. cit., p. 466. 
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ar fi, o decizie de destituire dintr-o funcţie publică etc. sau condiţionat, ca urmare a 
punerii lor în executare prin fapte materiale cum ar fi, o autorizaţie de desfiinţare a 
unei construcţii etc.107 

 Pot exista însă şi situaţii de excepţie când prin adoptarea unui act 
administrativ normativ iau naştere raporturi juridice prin care pot fi lezate drepturi 
sau interese legitime ale particularilor. Asemenea situaţii au fost avute în vedere 
chiar şi de legiuitorul constituant derivat care a consacrat expres în art. 126 alin. (6) 
teza a II-a, posibilitatea „persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin 
dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale” de a obţine despăgubiri în 
instanţa de contencios administrativ, în condiţiile stabilite de art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ. 

 În cazul actelor administrative normative tipice, ordonanţele Guvernului 
fiind acte administrative doar sub aspectul autorităţii emitente, răspunderea 
administrativ-patrimonială este condiţionată ca şi în cazul răspunderii pentru actele 
individuale, de caracterul ilegal al acestora, care atrage anularea lor, pe cale 
judecătorească108. 

  Astfel, art. 18 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ prevede că 
„în cazul soluţionării cererii (de anulare a actului sau de obligare la emiterea unui 
act administrativ, de eliberare a unui alt înscris sau de efectuare a unei anumite 
operaţiuni administrative) instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru 
daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru”. Iar 
potrivit art. 19 alin. (1) din lege, „când persoana vătămată a cerut anularea actului 
administrativ, fără a cere în acelaşi timp şi despăgubiri, termenul de prescripţie 
pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau 
trebuia să cunoască întinderea pagubei”. 

 Astfel, cea de-a doua condiţie, ca actul administrativ ilegal să fie cauzator 
de prejudicii, are în vedere atât prejudiciile materiale, cât şi prejudiciile morale, 
cuantumul acestora fiind stabilit de către instanţă distinct. Prejudiciul trebuie să fie 
cert, adică să fie născut şi actual109. 

 Şi Curtea de Justiţie de la Luxemburg a recunoscut posibilitatea cauzării de 
daune prin actele normative ale instituţiilor europene, statuând că „în cazurile în 
care răspunderea îşi are originea într-un act normativ, termenul de prescripţie nu 
poate începe să curgă înainte ca efectele prejudiciabile ale acestui act să se fi 
produs şi, prin urmare, înaintea momentului în care persoanele vizate au suferit un 
prejudiciu cert”110. 

 Şi în jurisprudenţa administrativă franceză, judecătorul administrativ a 
limitat iniţial obligaţia de reparare a pagubei numai la prejudiciile materiale, 
înţelegând prin acestea, prejudiciile cu consecinţe de ordin patrimonial, fie prin 
                                                            
 107 A. Trăilescu, ibidem, p. 69. 
 108 Idem, p. 72. 
 109 R.-N. Petrescu, op. cit., p. 628. 
 110 A. Trăilescu, ibidem, p. 71. 
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cheltuielile pe care le antrenează, fie prin pierderile pe care le provoacă, referitoare la 
bunurile sau integritatea persoanei fizice. Treptat, au început să fie luate în considerare 
şi prejudiciile morale, adică atingerile aduse anumitor valori nemateriale, spre 
exemplu, atingerea adusă reputaţiei artistice a unui actor, pictor etc111. 

 De asemenea, se mai subliniază în doctrina românească, preluându-se 
informaţii din doctrina franceză, în practică poate fi dificilă identificarea persoanei 
publice căreia prejudiciul îi este imputabil, mai ales atunci când acelaşi funcţionar 
cumulează competenţe diferite pentru mai multe persoane publice, deoarece 
prejudiciul pe care-l produce angajează răspunderea colectivităţii umane pentru 
care a efectuat actul producător de prejudiciu. Este cazul primarului, spre exemplu, 
care acţionează atât pentru Stat cât şi pentru colectivitatea locală112. 

 Problema devine şi mai complexă atunci când mai mulţi funcţionari publici 
aparţinând unor persoane publice diferite au colaborat la actul producător de 
prejudiciu, urmând a se determina responsabilitatea reparării prejudiciului. 

 A treia condiţie, raportul de cauzalitate, reprezintă o condiţie specifică 
răspunderii juridice în general, dar cercetarea legăturii cauzale este realizată de 
instanţă, concret, de la caz la caz113. 

 Legat de această condiţie urmează a fi reţinute două precizări făcute de 
doctrină: pe de o parte, de cele mai multe ori, actele administrative produc 
prejudicii nu prin simpla manifestare de voinţă, ci ca urmare a executării lor, iar pe 
de altă parte, nu orice ilegalitate a actului este producătoare de prejudicii114. 

 Cauzalitatea între actul ilegal al administraţiei publice şi paguba produsă are 
caracter direct. În unele situaţii, deşi cauzalitatea este directă, ea nu este exclusivă. 
Astfel, dacă paguba se datorează atât acţiunii unui particular cât şi acţiunii 
administraţiei, aceasta din urmă va răspunde numai parţial, în raport de activitatea 
sa cauzatoare de prejudicii115. 

 Dacă paguba se datorează forţei majore, ea va produce în dreptul administrativ 
acelaşi efect ca şi în dreptul privat, adică va înlătura orice răspundere a administraţiei. 

 În ce priveşte culpa autorităţii publice, aceasta rezultă chiar din logica internă 
a răspunderii juridice, privită fie ca instituţie juridică, fie ca situaţie juridică116. 

 În doctrina franceză, autorii se referă la o culpă de serviciu privită ca o 
neglijenţă în funcţionarea normală a serviciului, incumbând unuia sau mai multor 
funcţionari publici, dar neimputabilă lor personal117. 

 Răspunderea revine direct persoanei publice pentru care a acţionat 
funcţionarul public, fără a fi necesar să se facă distincţie între culpa de serviciu 
                                                            
 111 R.-N. Petrescu, op. cit., p. 629. 
 112 M. Oroveanu, op. cit., p. 242. 
 113 A. Iorgovan, op. cit., p. 469.  
 114 R.-N. Petrescu, op. cit., p. 630. 
 115 Ibidem. 
 116 A. Iorgovan, op. cit., p. 470. 
 117 M. Oroveanu, op. cit., p. 243. 
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provocată de un funcţionar public individualizat şi culpa serviciului, culpă anonimă 
şi colectivă a unei autorităţi administrative, situaţie care face dificilă identificarea 
autorilor prejudiciilor cauzate. În realitate, culpa incumbă funcţionarilor din 
serviciu, deoarece numai persoanele fizice pot comite fapte culpabile. Actele 
culpabile ale Administraţiei sunt în mod necesar fapte ale funcţionarilor, 
răspunderea pentru culpa serviciului fiind deci o răspundere a faptei omului118. 

 În cazul răspunderii administrativ-patrimoniale, „fapta ilicită” poate să 
constea în emiterea actului administrativ ilegal, refuzul de a rezolva o cerere, 
nesocotirea unui drept sau a unui interes legitim, acţiuni sau inacţiuni care 
presupun o vină a autorităţii administrative. Deoarece acestea nu sunt 
abstracţiuni, ci colective organizate de funcţionari, învestiţi cu atribuţii, se 
subînţelege că emiterea actului administrativ ilegal, cauzator de prejudicii, se 
datorează culpei cel puţin a unui funcţionar din colectiv. De aici fundamentul 
acţiunii directe împotriva funcţionarului vinovat de emiterea actului, reglementată 
expres şi de Legea contenciosului administrativ. 

 Astfel, răspunderea administrativ-patrimonială a funcţionarului public 
intervine fie pe cale directă, când acţiunea persoanei păgubite este îndreptată 
împotriva lui sau şi a lui (el având în cauză calitatea de pârât), fie pe cale indirectă, 
când este chemat în garanţie de către autoritatea publică pentru care lucrează, dacă 
cel păgubit şi-a îndreptat acţiunea numai împotriva autorităţii publice119. 

 Pentru ca funcţionarul public să răspundă pentru prejudiciul suferit de o 
persoană fizică sau juridică, se cer îndeplinite aceleaşi condiţii ca şi în cazul 
răspunderii autorităţii publice: actul administrativ contestat să fie ilegal, să existe 
un prejudiciu, să existe o legătură de cauzalitate între act şi prejudiciu şi să existe 
culpa funcţionarului public. În mod similar, urmează să identificăm condiţiile 
răspunderii solidare a autorităţii publice şi a funcţionarului pentru prejudiciile 
cauzate în baza unor contracte administrative care vizează punerea în valoare a 
unor bunuri ale domeniului public sau, după caz, prestarea unor servicii publice, 
precum şi, potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, executarea unor 
lucrări de interes public ori achiziţiile publice120. 

 
 3. Concluzii  

 Succinta prezentare a formelor răspunderii în dreptul administrativ, fiecare 
dintre ele putând să se constituie în ample cercetări ştiinţifice fundamentale cu 
caracter monografic a urmărit doar evidenţierea unora dintre principalele probleme 
care pot apărea în cazul acestora, pe de-o parte, dar şi sublinierea legăturii 
inevitabile cu alte ramuri fundamentale ale dreptului, pe de altă parte.  

 În egală măsură am arătat că legislaţia în vigoare consacră şi unele forme 
specifice de răspundere administrativă propriu-zisă ce nu pot fi încadrate în 
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 119 M. Preda, op. cit., p. 280. 
 120 A. Iorgovan, op. cit., p. 471. 
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niciuna din cele trei forme de răspundere tradiţionale, disciplinară, contravenţională 
sau patrimonială.  

 Problemele de natură practică apărute în ultimii ani, caracterizate nu de 
puţine ori, prin stabilireamai ales, a unei răspunderi penale, în sarcina 
conducătorilor din administraţia publică centrală sau locală, membri ai Guvernului, 
preşedinţi de consilii judeţene, primari etc. au condus la necesitatea includerii în 
proiectul Codului administrativ, a unei părţi distincte consacrate răspunderii 
administrative, aşa cum rezultă din H.G. nr. 196/2016 pentru aprobarea tezelor 
prealabile ale proiectului Codului administrativ121, domeniu de reglementare ce nu 
fusese iniţial avut în vedere la elaborarea anteproiectului acestuia. Este o iniţiativă 
legislativă remarcabilă pentru Dreptul administrativ, pe care am evidenţiat-o şi la 
începutul analizei noastre, în prima parte a studiului, în a cărui reuşită mai 
apropiată sau mai îndepărtată trebuie să sperăm cu optimism. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 121 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 237 din 31 martie 2016. 
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RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE  
DIN PERSPECTIVA NOILOR REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE∗ 

Alexandru Mihnea CERCHEZ∗∗ 

Abstract: The liability of legal entity having its origins in Ancient Law, reappears at the end 
of XIX century in the attention of European penal judicial literature, so that today it represents one of 
the central subjects of both scientific and legislation measures.  

The penal liability of the legal entity resulted along the time, within the judicial doctrine, in 
veritable controversies.  

The penal liability of the legal entity is a recently consecrated institution within Romanian 
Penal Law. Within the contemporary national penal law, the penal liability of the legal entity was 
initially regulated by means of provisions of Law no. 278/2006 for changing and completing the 
Penal Code as well as for changing and completing other laws, and the new Penal Code of Romania, 
adopted by means of Law no. 286/2009, published in Official Gazette no. 510 dated 24th of July 2009, 
entering into force on 1st of February 2014, expressly regulated the penal liability of the legal entity 
by means of provisions of art. 135 – 151.  

Key words: penal liability, legal entity, crime, punishment, prescription. 

Răspunderea penală a persoanei juridice cu origini în dreptul antic, revine la 
sfârşitul secolului al XIX-lea în atenţia literaturii juridice penale europene, pentru 
ca astăzi să reprezinte unul din subiectele centrale ale demersurilor ştiinţifice dar şi 
legislative1. 

Răspunderea penală a persoanei juridice a suscitat de-a lungul timpului în 
doctrina juridică reale controverse. Principalul argument în favoarea non-
responsabilităţii entităţilor colective din punct de vedere penal se fundamentează pe 
teoria ficţiunii persoanelor juridice din dreptul civil, conform căreia doar ființa 
umană poate fi subiect de drept veritabil, persoanele juridice fiind simpli subiecţi 
fictivi, recunoscuţi ca atare doar pentru a răspunde exigenței de a identifica un 
titular al unor drepturi patrimoniale. Această teorie incidentă inițial în sfera 
                                                            
 ∗ Lucrare prezentată la sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Cercetări 
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” cu tema  Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă  evaluare, 
Bucureşti,  15 aprilie 2016. 
 ∗∗ Mediator, Cerchez &Asociații SCPM,  e-mail: cerchezalex@yahoo.com 
 1 A.M. Cerchez, Răspunderea penală a persoanei juridice. Analele Universităţii „Spiru Haret” 
București, Secţiunea Ştiinţe Juridice, 2009, anul 7, p. 319. 
 
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 5 (61), nr. 3, p. 435–441, Bucureşti, iulie – septembrie, 2016 



436 Alexandru Mihnea Cerchez 2 

dreptului civil, pentru soluționarea unor raporturi de natură patrimonială, a marcat 
și o parte substanțială a doctrinei penale, care statua în sensul că persoana juridică 
nu poate comite infracţiuni. Teoria ficţiunii a fost finalmente abandonată chiar în 
materia dreptului civil, iar actualmente persoanele juridice au un rol esențial în 
toate sferele vieţii economico-sociale,  rol ce nu ar putea fi înfăptuit de entităţi 
fictive. 

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituție consacrată recent în 
dreptul penal românesc. Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale. 
Conform dispozițiilor art. 15 din Noul Cod penal al României, infracțiunea este 
fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă 
persoanei care a săvârșit-o. Analizând dispozițiile legale sus-menționate, pot fi 
identificate trăsăturile esențiale ale infracțiunii și anume: fapta să fie prevăzută de 
legea penală (tipicitatea),  fapta să fie ilicită (antijuridicitatea) și fapta să fie 
imputabilă (imputabilitatea).  

În dreptul penal național contemporan răspunderea penală a persoanei 
juridice a fost inițial reglementată prin dispozițiile Legii nr. 278/2006pentru 
modificarea şi completarea Codului penal precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor legi2, iar noul Cod penal al României3 care a intrat în vigoare la 
data de 1 februarie 2014, reglementează expres raspunderea penală a persoanei 
juridice prin dispozițiile art. 135 – 151.  

Titlul VI din noul Cod penal intitulat „Răspunderea penală a persoanei 
juridice”, consacrat răspunderii penale a persoanei juridice, reglementează unitar 
această nouă instituție juridică, în trei capitole distincte: capitolul I, destinat 
dispozițiilor cu caracter general privind condițiile răspunderii penale a persoanei 
juridice, pedepsele aplicabile persoanei juridice, respectiv stabilirea amenzii pentru 
persoana juridică; capitolul II, privind  regimul pedepselor complementare aplicate 
persoanei juridice și capitolul III, privind dispoziții comune relative la recidiva în 
cazul persoanei juridice,atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei 
juridice, prescripția răspunderii penale, prescripția executării pedepsei, reabilitarea 
persoanei juridice și efectele comasării și divizării persoanei juridice. 

Unele dispoziții relative la răspunderea penală a persoanei juridice sunt 
instituite și în afara acestui titlu, în acest sens fiind dispozițiile privind aplicarea 
legii penale în spațiu  în baza principiului personalității. Astfel, potrivit 
dispozițiilor art. 9 privind personalitatea legii penale, legea penală română se aplică 
infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o 
persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este 
detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai mare de 10 ani. În toate celelalte cazuri, 

                                                            
 2 Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea altor legi, publicată în „Monitorul Oficial al României”, nr. 601 din 12 iulie 2006. 
 3 Codul penal al României adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, publicat în 
„Monitorul Oficial al României”, nr. 510 din 24.07.2009. 



3 Răspunderea penală a persoanei juridice 437 

legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de 
către un cetăţean român sau de o persoană juridică română, dacă fapta este 
prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită ori dacă a 
fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicţiei niciunui stat. 

În accepțiunea dispozițiilor art. 135 aliniat 1 din noul Cod penal, ,,Persoana 
juridică, cu exceptia statului şi a autorităților publice, răspunde penal pentru 
infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în 
numele persoanei juridice”, iar potrivit aliniatului 2 al aceluiași articol, ,,Instituțiile 
publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce 
nu poate face obiectul domeniului privat”. Conform dispozițiilor art. 135 aliniat 3 din 
noul Cod penal ,,răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea 
penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte”. 

Relativ la condițiile răspunderii penale a persoanei juridice, art. 135 din noul 
Cod penal statuează în sensul că persoanele juridice răspund penal pentru 
infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în 
numele persoanei juridice, cu excepția statului și a autorităților publice. 
Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei 
fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte. 

Majoritatea doctrinei juridice s-a pronunţat în sensul admiterii cumulului 
răspunderii persoanei fizice şi a persoanei juridice, motivat de faptul că prin 
comiterea infracţiunii organul sau reprezentantul persoanei juridice nu şi-a anihilat 
complet personalitatea în cadrul grupului, rămânând persoane înzestrate cu voinţa 
şi conştiinţa astfel încât angajând răspunderea entităţii colective angajează și 
propria răspundere penală. Reglementarea răspunderii persoanei juridice nu a 
urmărit dezincriminarea, impunitatea sau reevaluarea condițiilor de răspundere a 
persoanelor fizice care au contribuit la săvârșirea infracțiunii.  

Persoana juridică poate fi subiect activ al unei infracțiuni dacă a dobândit 
personalitate juridică în condițiile prevăzute de legislația specială în domeniu. 
Pesoana juridică este orice formă de organizare titulară de drepturi și obligații, sub 
rezerva întrunirii condițiilor legale. Sunt persoane juridice entitățile prevăzute de 
lege și orice alte organizații legal înființate care întrunesc toate cerințele legale, 
respectiv: au o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu afectat 
realizării unui scop licit, moral, în concordanță cu interesele societății deși nu sunt 
declarate prin lege persoane juridice4. Persoanele juridice pot fi persoane de drept 
public sau de drept privat. Persoanele juridice de drept privat se pot înființa în mod 
liber, în una din formele instituite prin lege iar persoanele de drept public se 
înființează prin lege, iar în mod excepțional prin acte ale autorităților administrației 
publice centrale sau locale, ori prin alte moduri reglementate prin lege. Persoanele 
juridice, respectiv statul și unitățiile administrativ-teritoriale, instituțiile, societățile 
comerciale, regiile autonome, întreprinderile, companiile, asociațiile sau fundațiile, 
                                                            
 4 Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, publicată în 
„Monitorul Oficial al României”, nr. 505 din 15.07.2011.  
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etc, sunt subiecte de drept cu arie de răspundere largă în circuitul juridic. Din 
perspectiva dispozițiilor noului Cod penal, instituțiile și autoritățile publice nu 
răspund din punct de vedere penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea 
acelor activități care nu pot face obiectul domeniului privat. 

Persoanele juridice aflate în procedura de lichidare pot fi subiect activ al 
infracțiunii, acestea păstrând personalitatea juridică, iar prevenirea eventualelor 
sustrageri de la responsabilitatea penală este asigurată prin dispozițiile art. 493 alin. 
(1) lit. b)  Cod procedură penală5 relative la măsurile preventive care pot fi dispuse 
în cadrul procedurii tragerii la răspundere penală a persoanei juridice care instituie 
posibilitatea ca judecătorul de drepturi și libertăți sau judecătorul de cameră 
preliminară, sau instanța de judecată să dispună interdicția inițierii sau, după caz, 
suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei 
juridice care a început anterior. Mai mult, dispozițiile art. 495 alin. (4) Cod 
procedură penală privind procedura de informare din cadrul procedurii tragerii la 
răspundere penală a persoanei juridice instituie obligația unei persoane juridice 
implicate într-un proces penal să comunice organului judiciar, în termen de 24 de 
ore, intenția de fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare, lichidare sau reducere a 
capitalului social.  

Noul Cod penal reglementează prin dispozițiile art. 136 pedepsele aplicabile 
persoanei juridice.Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale, respectiv 
amenda și complementare, respectiv: dizolvarea persoanei juridice; suspendarea 
activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 
3 ani; închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni 
la 3 ani; interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de 
la unu la 3 ani; plasarea sub supraveghere judiciară; afișarea sau publicarea 
hotărârii de condamnare. 

Din perspectiva dispozițiilor art. 137 noul Cod penal privind stabilirea 
pedepsei amenzii pentru persoana juridică, pedeapsa principală a amenzii aplicabile 
persoanei juridice constă în suma de bani pe care persoana juridică este 
condamnată să o plătească statului, iar cuantumul acesteia se stabilește prin 
sistemul zilelor amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 
100 și 5 000 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 15 
zile și 600 de zile. Numărul zilelor-amendă se stabilește de către instanța de 
judecată, ținând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. 
Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ținând seama de 
cifra de afaceri în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea 
activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, dar și de celelalte obligații ale 
persoanei juridice. În ceea ce privește limitele speciale ale zilelor-amendă, acestea  
sunt cuprinse între: 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru 
infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii; 120 și 240 de zile-amendă, când 
                                                            
 5 Codul de procedură penală al României, adoptat prin Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 
publicată în „Monitorul Oficial al României”, nr 486 din 15.07. 2010. 



5 Răspunderea penală a persoanei juridice 439 

legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ 
cupedeapsa amenzii; 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa 
închisorii de cel mult 10 ani; 240 și 420 de zile-amendă, când legea prevede 
pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani; 360 și 510 de zile-amendă, când legea 
prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață. În 
ipoteza în care persoana juridica a urmărit, prin infracțiunea săvârșită  obținerea 
unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă reglementate de lege 
pentru infracțiunea săvârșită se pot majora cu o treime, fără a se depăși însă 
maximul general al amenzii, iar la stabilirea amenzii se va avea în vedere valoarea 
folosului patrimonial obținut sau urmărit. 

În ceea ce privește pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice, 
instanța de judecată dispune aplicarea uneia sau mai multor pedepse 
complementare, dacă constata că, raportat la  natura și gravitatea infracțiunii și la 
împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare. În lumina dispozițiilor art. 138 
privind aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei 
juridice, aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie 
când legea prevede această pedeapsă.Pedepsele complementare pot fi aplicate în 
mod cumulativ, iar executarea pedepselor complementare începe după rămânerea 
definitivă a hotărârii de condamnare. 

Noul Cod penal consacră în Capitolul III, circumscris unor dispoziții comune 
relative la răspunderea penală a persoanei juridice, recidiva în cazul persoanei 
juridice, atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice, prescripția 
răspunderii penale, prescripția executării pedepsei, reabilitarea persoanei juridice și 
efectele comasării și divizării persoanei juridice.  

Din perspectiva dispozițiilor art. 146 privind recidiva în cazul persoanei 
juridice există recidiva, atunci când persoana juridică săvârșește din nou o 
infracțiune, cu intenție sau cu intenție depășită, după rămânerea definitivă a unei 
hotărâri de condamnare și până la reabilitare. În caz de recidivă, limitele speciale 
ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate, 
fără a depăși maximul general al pedepsei amenzii. Dacă pedeapsa amenzii aplicate 
anterioar nu a fost executată, în tot sau în parte, pedeapsa  amenzii stabilite pentru 
noua infracțiune, se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat 
din aceasta. Potrivit dispozițiilor art. 146 aliniat 4 coroborate cu dispozițiile art. 42 
noul Cod penal, la stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de hotărârile de 
condamnare relative la faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală, 
infracţiunile amnistiate și infracţiunile săvârşite din culpă. 

Noul Cod penal reglementează prin dispozițiile art. 147 atenuarea și 
agravarea răspunderii penale a persoanei juridice, statuând în sensul că persoanei 
juridice i se aplică în caz de concurs de infracţiuni, de pluralitate intermediară sau 
când sunt incidente cauze de atenuare ori agravare a răspunderii penale, regimul 
amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică, iar în caz de pluralitate de 
infracțiuni, pedepsele complementare de natură diferită, cu excepția dizolvării, sau 
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cele de aceeaşi natură, dar cu conținut diferit, se cumulează, iar dintre pedepsele 
complementare de aceeași natură și cu același conținut se aplică cea mai grea. 

Prescripţia înlătură răspunderea penală a persoanei juridice. Răspunderea 
penală a persoanei juridice se prescrie în condițiile prevăzute de lege pentru 
persoana fizică. Din această perspectivă, prescripţia nu înlătură răspunderea penală 
în cazul: infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data 
la care au fost comise; infracţiunilor de omor și omor calificat şi al infracţiunilor 
intenţionate urmate de moartea victimei. 

Potrivit dispozițiilor art. 148 coroborate cu dispozițiile art. 154 din noul Cod 
penal, termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt:15 ani, când legea prevede 
pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii 
mai mare de 20 de ani; 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani; 8 ani, când 
legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, 
dar care nu depăşeşte 10 ani; 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani; 3 ani, când 
legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 
un an sau amenda. Termenele de prescripție sus-mențioante încep să curgă de la 
data săvârşirii infracţiunii.  

Relativ la prescripţia executării pedepsei, potrivit dispozițiilor art. 149 din 
noul Cod penal termenul de prescripție a executării pedepsei amenzii aplicate 
persoanei juridice este de 5 ani, iar  termenul de prescripție a executării pedepselor 
complementare aplicate persoanelor juridice este de 3 ani, care curge de la data la 
care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată. 

În lumina dispozițiilor art. 150 din noul Cod civil, reabilitarea persoanei 
juridice intervine de drept, dacă aceasta nu a mai săvârșit nicio altă infracțiune în 
decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementară a 
fost executată sau considerată ca executată. 

Raportat la faptul că persoanele juridice pot, din punct de vedere juridic, să 
dispară fără a-și înceta existența reală, ca efect al unor proceduri de fuziune, 
absorbție, divizare etc., noul Cod penal reglementează efectele acestor operațiuni 
juridice în planul răspunderii penale prin dispozițiile art. 151 relative la efectele 
comasării şi divizării persoanei juridice6. În lumina acestor dispoziții legale, 
răspunderea penală şi consecinţele acesteia se va angaja în ipoteza pierderii 
personalităţii juridice prin fuziune, absorbţie sau divizare intervenită după 
comiterea infracţiunii fie în sarcina persoanei juridice create prin fuziune în sarcina 
persoanei juridice absorbante, fie în sarcina persoanelor juridice care au fost create 
prin divizare sau care au dobândit fracţiuni din patrimoniul persoanei divizate. În 
aceste ipoteze la individualizarea pedepsei se va avea în vedere cifra de afaceri, 
respectiv valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis 
                                                            

6 M. C. Preduţ, Răspunderea persoanei juridice în Noul Cod Penal. 
http://www.euroavocatura.ro/articole/501/Raspunderea_persoanei_juridice_in_Noul_Cod_Penal_art__136-138_ 
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infracţiunea, dar şi partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei 
persoane juridice participante la operaţiune. 

Reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice este menită să alinieze 
legislaţia autohtonă la legislația europeană, în condițiile aderării României la 
Uniunea Europeană, fiind legitimată de realitățile economice și sociale, fiind 
identificate situații în care persoanele juridice au fost înființate și folosite ca 
instrumente în scopul săvârșirii unor infracțiuni sau pentru acoperirea săvârșirii 
unor infracțiuni economice. 
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Drept comparat 

NOUTĂȚILE ADUSE ÎN LEGISLAȚIA FRANCEZĂ 
PRIN REFORMA DREPTULUI OBLIGAȚIILOR 
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 Abstract: One year after putting in to debate the reform of the law of obligations, on 11 February 
2016 was published in the French Official Gazette („Jurnal Officiel”) the Ordinance n° 2016-131 of 
February 10, 2016 on the reform of contract law, the general scheme and proof of obligations. 

The ordinance is the result of over 12 years of study, academic and government reform projects, 
but also of delays. This reform was required to fulfill two objectives: to create legal specified safety and 
achieve economic attractiveness. 

To achieve them, legislators have codified a number of new legal institutions, fruit of doctrine and 
jurisprudence constant (pact of preference and unilateral promise, unjust enrichment, economic violence, 
the framework contract, contract of adhesion), and removed from the text some classics institutions as the 
„cause”. 

The ordinance shall enter into force on 1 October 2016 but until then, a number of transitional 
provisions are applicable from the date of publication in the Official Gazette. 

 Key words: comparative law, French law, private law, civil law, reform of contract law, law of 
obligations. 

Așteptată de mai bine de 12 ani, reforma dreptului obligațiilor în Franța se 
face printr-o cale neobișnuită pentru conservatorismul francez, mai exact prin 
ordonanță de guvern1. 

Este știut că încă de la începutul celei de-a V-a Republici, guvernele 
franceze au recurs la procedura ordonanțelor pentru subiectele prea tehnice sau 
reformele foarte delicate. Amintim spre exemplificare „Ordonanța Juppé”2 din 
1996 care a produs modificări importante in sistemul securității sociale franceze. 

Privind procesul legislativ francez de după anii 2000, se poate remarca că 
această cale excepțională de legiferare acordată de articolul 38 din Constituția 
franceză3 Consiliului de Miniștrii („Conseil des Ministres”) a fost folosită deseori. 
                                                       
 ∗ Cercetător atașat pe lângă „Centre de droit privé fondamental” – Université de Strasbourg, 
Franţa; e-mail: radu.stancu85@gmail.com 
 1 Ordonanța nr. 2016-131 din 10 februarie 2016, publicată în „Jurnalul Oficial” la data de  
11 februarie 2016. 
 2 Ordonanța nr. 96-346 din 24 aprilie 1996 privind reforma spitalelor publice și private. 
 3 Art. 8 Const. fr.: „Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au 
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi. 
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Pretextul a fost necesitatea transpunerii într-un timp scurt a diverselor directive ale 
Uniunii Europene în dreptul național francez. Pe acestă cale se poate explica și 
realizarea unei reforme atât de importante printr-un act administrativ.   

 
1. Argumentele reformei dreptului obligațiilor 
Potrivit Raportului adresat Președintelui Republicii privind Ordonanța nr. 

2016-134, motivele ce stau la baza realizării reformei sunt atât din necesitatea 
actualizării dreptului civil, cât și din cerințele armonizării dreptului național cu 
dreptul european. 

În ciuda faptului că instituții juridice reglementate in Codului civil francez 
de la 1804 au suferit modificări, materia obligațiilor nu a fost schimbată de mai 
bine de 200 de ani, dacă nu luăm în calcul transpunerile directivelor comunitare. 

Nu este mai puțin adevărat că jurisprudența a avut un rol determinant în 
dreptul pozitiv prin adaptarea normelor de drept la noile realități sociale și 
economice. Nevoia de a umple lacunele legislative, a făcut ca dreptul francez să 
pară unul pretorian, distanțându-se de sistemul tradiționalist civil continental și 
apropiindu-se astfel de sistemul common law.  

De altfel, rapoartele „Doing business” publicate de Banca Mondială pun în 
valoare regulat sistemele juridice de tip common law, creând prin aceasta imaginea 
unui drept francez complex, imprevizibil și puțin atractiv. Drept consecință, țările 
ce au avut ca model Codul Napoleon, precum România, Portugalia, Olanda, Spania 
s-au îndreptat spre alte surse de inspirație în realizarea reformelor codurilor civile.  

În același timp, în ultimii 20 de ani, evoluția tehnologică a accelerat procesul 
de globalizare prin comprimarea timpului și spațiului, obligând așadar crearea de 
proiecte europene și internaționale de armonizare a dreptului general al obligațiilor. 
În acest sens, putem cita: Principiile UNIDROIT5, Principiile dreptului european al 
contractelor6, Proiectul Codului european al contractelor7, Proiectul cadrului 

                                                      
 Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles 
entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification 
n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être 
ratifiées que de manière expresse. 
 À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne 
peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.”  
 4 JORF nr. 0035, 11 februarie 2016, Rapport au Président de la République relatif à 
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/ 
11/JUSC1522466P/jo/texte. 
 5 Institut International pour l’Unification du Droit Privé (UNIDROIT), Principes 
d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international,  
http://www.unidroit.org/french/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-french.pdf.  
 6 O. Lando, H. Beale, Principles of European Contract Law, parts I and II, Kluwer law 
international, 2000. 
 7 G. Gandolfie (dir.), Code européen des contrats – Avant-projet, Académie des Privatistes 
Européens, 2e éd., Giuffre, Milan, 2002.  
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comun de referință8 sau lucrările Societății legislațiilor comparate sau ale 
Asociației Henri Capitant ce au avut ca rezultat Principiile contractuale comune. 

În acest context, necesitatea de a avea un drept relativ ritmat al contractelor, 
caracterizat prin previzibilitate și redactat într-un stil simplu și clar, a făcut ca mai 
multe proiecte de reformă să apară in Franța: proiectul grupului reunit in jurul prof. 
Catala9, cel al Academiei de științe morale și politice condus de prof. Terré10, 
proiectele Chancellerie-ei11. 

Toate aceste proiecte au avut ca urmare manifestarea de voință a guvernului 
francez de a reforma dreptul obligațiilor pe calea ordonanței. Prin acest act s-a 
urmărit modernizarea, simplificarea, accesibilitatea și eficientizarea dreptului 
comun al contractelor și regimul general al obligațiilor, cu scopul de a răspunde 
așteptărilor practicienilor.   

 
2. Obiectivele urmărite prin reforma dreptului obligațiilor 
Reforma dreptului contractelor, a regimului general și a probei obligațiilor 

urmărește, așa cum am menționat și în introducere, două obiective: securitatea 
juridicăși atractivitatea economică. 

Primul obiectiv, securitatea juridică, vizează într-un prim timp vocabularul 
folosit în redactarea textelor normative. Se urmărește formularea unui text mai 
lizibil și accesibil, utilizând un vocabular contemporan căci, neschimbat de la 
1804, Codul civil nu mai reflectă în litera sa dreptul pozitiv.  

De pildă, actualul articol 1101 din Cod definește contractul ca fiind „acordul 
de voință între două sau mai multe persoane destinat să creeze, să modifice, să 
transmită sau să stingă obligații”, spre deosebire de vechiul articol 1101 care 
definea contractul ca fiind „o convenție prin care una sau mai multe persoane se 
obligă, față de una sau mai multe persoane, să dea, să facă sau să nu facă ceva”. 
Putem observa că din noua definiție a contractului este scoasă și enumerarea 
obligațiilor de a da, a face sau sa nu face. De asemenea, expresia „bune moravuri” 
a fost înlocuită în textul reformat cu „ordinea publică”. 

Credem că, actualul Cod civil român, inspirându-se din proiectele de 
reformă franceze, definește la articolul 1166 contractul ca fiind „acordul de voință 
dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge 
un raport juridic”. Totuși, pe lângă folosirea unui limbaj modern în definirea 
contractului, legiuitorul român nu se distanțează prea mult de vechea 
reglementare12, completând doar definiția cu posibilitatea ca părțile să încheie un 
contract în vederea modificării unui raport juridic preexistent.   
                                                       
 8 C. Von Bar (dir.), Principels, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft 
Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition, Sellier, Munich, 2009. 
 9 P. Catala (dir.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, La 
Documentation française, Paris, 2006.  
 10 F. Terré, Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, Paris, 2009.  
 11 Le projet de réforme du droit des obligations de la Chancellerie de mai 2008 et mars 2015.  
 12 Art. 942 V.C.civ.ro.: „Contractul este acordul între două sau mai multe persoane spre a 
constitui sau stinge între dânșii un raport juridic”. 
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Apoi, ordonanța guvernului francez, din dorința de a simplifica structura 
Codului civil, propune pentru Cartea a III-a („Livre III”) a codului un plan mult mai 
pedagogic. În acest demers, ordonanța a modificat titlurile III „Diferitele moduri de 
dobândire a proprietății” („Des différentes manières dont on acquiert la propriété”), 
titlul IV „Garanții” („Des sûretés”) și titlul IV bis„Răspunderea pentru produse 
defectuoase” („De la responsabilité du fait des produits défectueux”) pentru a 
consacra, în locul acestora, la titlul III „Izvoarele obligațiilor” („Des sources 
d’obligations”), la titlul IV „Regimul general al obligațiilor” („Du régime général 
des obligations”) și titlul IV bis regimul probei („De la preuve des obligations”). 

Toate aceste titluri au fost restructurate și expuse conform unui plan 
succesiv, de la formarea și încheierea contractului până la executarea sa. 

Tot în lumina acestui prim obiectiv, ordonanța dorește să reînscrie dreptul 
comun al contractelor în rândul sistemelor de drept continental ce au ca sursă legea 
și nu practica judiciară. În acest sens, legiuitorul consacră jurisprudența constantă a 
instanțelor de judecată care au trebuit să interpreteze și să adapteze dispozițiile 
vechi de 200 de ani, chiar contra legem. 

Astfel, se definește expres, alături de dol intenția dolosivă (art. 1137, al. 213) 
care este recunoscută în practică ca viciu de consimțământ încă din anii 197014. 
Mai putem cita dintre soluțiile instanțelor care au fost reglementate posibilitatea 
părții de a fixa unilateral prețul în cazul contractului cadru15 sau îmbogățirea fără 
justă cauză (art. 1303 la 1303-4). 

Cel de-al doilea obiectiv urmărit este consolidarea „atractivității dreptului 
francez pe plan politic, cultural și economic”16. Pentru realizarea acestuia și din 
dorința de a apropia legislația franceză de alte legislații europene, ordonanța 
produce schimbări profunde prin redefinirea unor instituții clasice și transpunerea 
în textul ordonanței a unor hotărâri inovante ale instanțelor de judecată. De 
asemenea, pe lângă noile noțiuni dezvoltate de doctrină și jurisprudență, pentru ca 
noul drept al contractelor să aibă o mai bună aplicabilitate practică, se introduc 
noțiuni și expresii ce aparțin uzanțelor comerciale și economice. 

Așadar, prin acest obiectiv s-a dorit crearea unui drept mult mai practic și 
eficient, adaptat la evoluția economică a pieței de capital. Astfel, s-au dat părților 
cocontractante noi prerogative ce le permit sa prevină litigiile sau să rezolve 
disputele, fără obligativitatea de a o face în fața judecătorului. 
                                                       
 13 Art. 1137 O.G. n° 2016-131: „Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le 
consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.  
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une 
information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie”.  
 14 Cass. 1re civ. 13 févr. 1967, Bull. civ. I, no 58, D. 1967. somm. 74 ; V. les observations 
critiques de J. Ghestin, chron. préc., spéc. n°12. 
 15 Art. 1164, al. 1 O.G. n° 2016-131: „Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le 
prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas 
de contestation”.  
 16 JORF nr. 0035, 11 februarie 2016, loc.cit., p. 5. 
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Astfel, putem menționa: posibilitatea părții de a rezilia unilateral contractul 
prin notificarea celeilalte părți17, excepția de neexecutare a contractului (art. 1216-
2, art. 1231-2, art. 1324, al. 2, art. 1346-5, al. 3), opțiunea creditorului de a accepta 
o prestație imperfectă contra reducerii prețului18.  

Este de remarcat că și în cazul elaborării actualului Cod civil român, factorii 
morali, politici și, în particular, cei economici au fost determinanți19. Astfel, ținând 
cont de faptul că operațiunile economice impun încheierea de contracte din ce în ce 
mai complexe, legiuitorul român a prevăzut în favoarea părților noi instrumente 
juridice în vederea fluidizării relațiilor economice dintre acestea. Printre aceste 
instrumente, putem enumera contractele de creditare pe o perioadă lungă de timp 
(contractul de leasing) sau contractele de franciză ori contractele de furnizare sau 
distribuție de produse și servicii.   

În cele ce urmează, prezentarea noastră, care nu îmbracă o manieră exhaustivă, 
urmărește şi evidențiază modificările aduse prin reforma dreptului obligațiilor în 
vederea îndeplinirii celor două motive principale menționate anterior.      

 
3. Principalele modificări aduse de noile dispoziții 
Dorind încă de la început să se diferențieze de celelalte proiecte de reformă, 

redactorii ordonanței de reformă a dreptului obligațiilor nu au voit introducerea 
unui capitol preliminar destinat principiilor directoare ale contractului. Aceștia au 
optat să se inspire din actualul capitol întâi al titlului III din Codul civil, „Dispoziții 
preliminare” („Dispositions préliminaires”). Denumind prin urmare capitolul I 
„Dispoziții introductive” („Dispositions liminaires”), regulile generale prevăzute 
într-însul, în ciuda faptului că sunt cap compasul reglementării contractului, nu 
sunt dispoziții cu caracter superior celorlalte dispoziții ce le urmează. Prin aceasta, 
se dorește înlăturarea posibilității judecătorului de a își motiva intervențiile pe 
caracterul de întâietate a acestor norme. 

 Se introduce așadar principiul bunei-credințe20și al libertății contractuale21. 
De menționat că principiul libertății contractuale este inspirat după articolul 6 din 
Codul civil francez22, însă fără a mai menține interdicția de a deroga prin contract 

                                                       
 17 Art. 1224 O.G. n° 2016-131: „La résolution résulte soit de l’application d’une clause 
résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur 
ou d’une décision de justice”. 
 18 Art. 1223 O.G. n° 2016-131: „Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une 
exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.  
S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais”. 
 19 S. Angheni, „Dispoziții generale”, in M. Uliescu (coord.), Despre obligații. Noul Cod civil. 
Studii și comentarii, vol. III, part. I, cartea a V-a, Universul Juridic, București, 2014, p. 13.    
 20 Art. 1104, al. 1 O.G. n° 2016-131 : „Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés 
de bonne foi”. 
 21 Art. 1102 O.G. n° 2016-131: „Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir 
son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La 
liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.” 
 22 Art. 6 C.civ.fr.: „On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui 
intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs”. 
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de la „bunele moravuri” deoarece această noțiune a devenit desuetă, jurisprudența 
abandonând-o progresiv. 

Dorim totodată să remarcăm că actualul Cod civil român prevede atât de o 
manieră generală obligația persoanelor fizice şi juridice de a își exercita drepturile 
și executa obligațiile civile cu bună-credință (art. 14), dar și cu un caracter special, 
aplicabil in materie contractuală, obligația părților de a acționa „cu bună-credință 
atât la negocierea și încheierea contractului, cât și pe tot timpul executării sale” 
(art. 1170).   

La articolul 1101 din Ordonanță se dă o definiție modernă contractului și, 
cum am menționat mai sus, se renunță la enumerarea clasică aobligațiilor de a da, a 
face sau a nu face din definiție. Actualul text se concentrează în special pe natura 
contractului în calitate de acord de voință și pe efectele sale de a crea, modifica, 
transmite sau stinge o obligație, contrar noțiunii generale de convenție care include 
toate acordurile de voință destinate doar a produce efecte de drept. 

Codul civil francez în vigoare încă de la 1804 nu conține nicio dispoziție 
legală privind procesul de formare și de încheierea a contractului. În acest sens, 
Ordonanța introduce în cod practica constantă a Curții de casație privind faza 
formării contractului. Se prevede astfel libertatea părților „de a iniția, purta și rupe 
negocierile precontractuale”, dar și sancțiunea în cazul în care negocierile au fost 
rupte de o manieră contrar principiului bunei-credințe (art. 1112).  

Se afirmă expres obligația precontractuală de informare (art. 1121-1)și de 
confidențialitate a părților ce se află în cursul negocierilor (art. 1112-2). Se 
reglementează regimul juridic al celor mai uzitate antecontracte: pactulde 
preferință (art. 1123) și promisiunea unilaterală de a contracta (art. 1124). 

De asemenea, sunt introduse in Codul civil regulile dezvoltate de 
jurisprudență privind capacitatea (art. 1145 și urm.). Astfel, persoana lipsită de 
capacitate poate îndeplini singură acte curente, cotidiene, autorizate de lege sau 
uzaj, cu condiția de a fi încheiate în condiții normale23. În același sens, la articolul 
1145, alineat 2 din Ordonanța nr. 2016-131 este definită capacitatea persoanei 
morale. Mai exact, capacitatea persoanei morale este limitată la acele acte utile 
realizării obiectului de activitate definit prin statut. 

Cu privire la sancțiunea aplicată în cazul nerespectării condițiilor de validitate 
ale contractului, Ordonanța legiferează jurisprudența cu privire la nulitate. Astfel, se 
introduc două feluri de nulități: nulitatea consensuală atunci când părțile constată de 
comun acord nulitatea contractului și nulitatea judiciară, adică constatarea nulității 
contractului de către instanța de judecată (art. 1178, al. 1). 

Următoarele articole ce reglementează nulitatea consacră teoria modernă a 
nulităților24 care, prin opoziție cu teoria așa-zis clasică, face distincție între 
nulitatea absolută și nulitatea relativă (art. 1179).    
                                                       
 23 Art. 1148 O.G. n° 2016-131: „Toute personne incapable de contracter peut néanmoins 
accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des 
conditions normales”. 
 24 R. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques. Essai d’une théorie nouvelle, thèse, 
Dijon, 1909. 
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Apoi, la nivelul efectelor contractului, ordonanța dispune, ca noutate durata, 
contractului (art. 1210 și urm.) umplând astfel lacunele Codului civil de la 1804 
care a construit dreptul comun al contractelor pe modelul contractului de vânzare-
cumpărare, contract cu executare instantanee prin excelență. 

Cu privire la faza eficacității contractului, se adoptă noi dispoziții de 
interpretare a contractului. O prima regulă dispune că în situația în care intenția 
comună a părților nu poate fi identificată atunci contractul este interpretat în sensul 
pe care l-ar fi dat o persoană rezonabilă pusă în aceeași situație (art. 1188, al. 2). 
De menționat că noțiunea de „persoană rezonabilă” este asimilată noțiunii latine 
de „bonus pater familias”și reprezintă etalonul comportamental pe care îl are un 
individ abstract, prudent și diligent pus într-o situație dată. 

O a doua regulă se referă la ideea de interdependență economică a 
contractelor încheiate, în sensul că dacă mai multe contracte concură spre aceeași 
operațiune, acestea se interpretează in funcție de intenția comună a părților  
(art. 1189, al. 2).   

În spiritul dezvoltării unei atractivități a dreptului francez pe plan economic, 
sunt introduse mecanisme juridice mai suple. Acestea au rolul de a simplifica 
circuitele juridice în vederea dinamizării și eficientizării raportului juridic pentru 
facilitarea relațiilor economice. Mai concret, putem menționa cesiunea contractului 
(art. 1216 și urm.) și a datoriei (art. 1327și urm.). 

De asemenea, ținând cont de practica în afaceri, sunt definite contractul de 
adeziune și contractul cadru. Prin reglementarea în special a contractului de 
adeziune, legiuitorul francez produce o adevărată revoluție juridică. Definit ca acel 
contract ale cărui condiții esențiale nu au fost negociate liber ci au fost determinate 
unilateral de către una dintre părți, contractul de adeziune reprezintă antiteza 
raportului contractual între două părți libere și egale în apărarea propriului interes 
prevăzut de Codul civil de la 1804. 

În fine, privind faza executării obligațiilor contractuale și a remediilor 
contractuale, se codifică principiul executării silite în natură a contractului  
(art. 1217, pct. 2) chiar dacă obligația neexecutată este de a face sau de a nu 
face25.La secțiunea a 4-a din ordonanță destinată sancțiunilor („Les sanctions”), pe 
lângă nulitatea contractului (art. 1178 și urm.), se introduce o nouă sancțiune, 
caducitatea contractului (art. 1186 și 1187). În acest sens, dacă două contracte sunt 
interdependente din punct de vedere economic, dispariția unui contract duce la 
caducitatea celuilalt.  

Tot în cazul sancțiunii neexecutării contractului, constatăm o încadrare mult 
mai strictă a rezilierii unilaterale a contractului prin obligarea creditorului la a își 
asuma riscurile și pierderile unei astfel de manifestări unilaterale de voință  
(art. 1226). De asemenea, prin măsurile reformei se admite excepția de neexecutare 
                                                       
 25 Art. 1142 Cod civil de 1804: „Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en 
domages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur”. 
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anticipată a contractului26 și posibilitatea de a reduce de o manieră unilaterală 
prețul cu notificarea celeilalte părți27.  

Tot cu caracter de noutate sunt și dispozițiile privind impreviziunea (art. 
1195), excepție la principiul forței obligatorii a contractului. Consacrată in 
jurisprudența franceză încă din 191628, teoria impreviziunii dă posibilitatea părților 
să renegocieze contractul în cazul în care circumstanțele existente la momentul 
încheierii contractului s-au schimbat încât devine prea anevoioasă executarea 
obligațiilor pentru una din părți. Dacă una dintre părți refuză să renegocieze sau 
părțile au eșuat în renegociere, acestea au posibilitatea de a rezilia contractul sau să 
se adreseze unui judecător pentru a adapta executarea contractului la noua situație.      

Pe lângă noile instituții introduse, reforma dreptului obligațiilor mai aduce 
completări în vederea clarificării dispozițiilor deja reglementate, în particular 
reglementările privind neexecutarea contractului. De altfel, articolul 1217 dă 
dreptul părții față de care nu s-a executat obligația să opteze, în funcție de situație, 
între: a nu își executa sau suspenda executarea propriei obligații; a cere executarea 
silită în natură a obligației; să solicite o reducere a prețului; să provoace rezilierea 
contractului; să ceară repararea daunelor consecință a neexecutării. 

De asemenea, inspirați de Principiile europene de armonizare a dreptului, 
autorii reformei reușesc să reunească într-un singur paragraf (paragraful 2 al sub-
secțiunii 2 „Capacitatea și reprezentarea”) dispoziții dispersate din actualul Cod 
civil privind reprezentarea părții. 

Ordonanța nr. 2016-13, pentru a îndeplini cel de-al doilea obiectiv, crearea 
unui drept francez mai atractiv pe plan politic, cultural și economic, renunță la 
unele instituții juridice clasice. În acest sens, dreptul pozitiv francez se 
debarasează, cel puțin formal, de noțiunea de „cauză” din condițiile de valabilitate 
ale contractului în favoarea conținutului contractului. 

Vechea reglementare prevedea la articolul 1108 Cod civil patru condiții 
esențiale pentru valabilitatea unei „convenții” printre care „un obiect cert” („un 
objet certain qui forme la matière de l’engagement”) și „o cauza licită a obligației” 
(„une cause licite dans l’obligation”). Potrivit noului articol 1128, pentru 
valabilitatea unui „contract” sunt necesare doar trei condiții: consimțământul 
părților, capacitatea acestora de a contracta și un conținut licit şi cert. 

                                                       
 26 Art. 1219 O.G. n° 2016-131 :„Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors 
même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est 
suffisamment grave”; art. 1220Ord. n° 2016-131:„Une partie peut suspendre l’exécution de son 
obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que 
les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être 
notifiée dans les meilleurs délais”.  
 27 Art. 1223 O.G. n° 2016-131: „Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une 
exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.  
S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais”. 
 28 Conseil d'État, 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, publié au 
recueil Lebon, p. 125. 
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Putem observa că în noua reglementare, pe de o parte, noțiunea de 
„contract” este folosită în locul celei de „convenție” și, pe de altă parte, dispar 
substantivele „obiect” și „cauză”, iar atributele „cert” și „licit” care le caracterizau, 
determină un nou substantiv introdus în text, „conținutul” contractului („un 
contenu licite et certain”). 

Totodată, putem prezuma că prin folosirea termenului de „conținut” 
(„contenu”), s-a dorit să se ascundă diferența dintre obiectul care formează esența 
angajamentului contractual și cauza care reprezintă motivul existenţei acordului de 
voință.  

Prin această măsură, autorii reformei au dorit ca dreptul național francez să 
fie compatibil și cu alte sisteme de drept naționale. Totuși, cauza nu dispare 
definitiv, ea subzistând prin diferitele sale funcții consacrate în ordonanță cum ar fi 
cea a reechilibrării prestațiilor contractuale.  

Cu privire la proba contractului, textul ordonanței reușește să surprindă prin 
afirmarea printre mijloacele de probă a copiei unui act juridic. Așadar, alineatul 2 al 
articolului 1379 din Ordonanță prevede că „copia fiabilă are aceeași forță probantă ca 
originalul” iar la alineatul următor se precizează că aceasta este fiabilă până la iuris 
tantum, doar judecătorul putând să se pronunțe asupra fiabilității copiei.      

 
 4. În loc de concluzii 

Având ca dată de intrare în vigoare 1 octombrie 2016, Ordonanța nr. 2016-
131privind reforma dreptului contractelor, a regimului general și al probei obligațiilor 
duc dreptul francez într-o nouă etapă a existenţei sale – pozitivă sau negativă.  

Prin aceasta reformă, legiuitorul francez a dorit să reglementeze o figura 
contractuală revoluționară, sacrificând instituții ce defineau Codul Napoleon precum 
„cauza”, ba chiar atentând la existenţa spiritului ce animă Codul civil de la 1804, adică 
liberul arbitru al părții, prin reglementarea contractului de adeziune și acordarea de noi 
pârghii și judecătorului pentru a interveni în conținutul contractului.   

Este totuși adevărat că într-o economie de piață comună era necesară o aducere 
la zi a Codului civil francez prin codificarea de noi instituiţii, precum cesiune de 
creanță sau de datorii, pactul de preferință sau promisiunea unilaterală de a contracta, 
fixarea regulilor privind momentul și locul încheierii contractului, clarificarea instituției 
nulității și multe alte noțiuni pe care am încercat să le prezentăm. 

Putem remarca că reforma dreptului obligațiilor nu reglementează și 
răspunderea civilă, rezumându-se doar la o reproducere in extenso a articolelor 
privind răspunderea delictuală și a le adapta la noua structură a Codului. 

Este de menționat că reforma răspunderii civile contractuale și delictuale va 
face obiectul unui proiect de lege care, spre deosebire de prezenta ordonanță, va fi 
dezbătut in plenul Parlamentului francez. 

Așadar, se poate constata că dreptul pozitiv francez a făcut un pas important 
spre redobândirea unei poziții moderne în cadrul sistemelor de drept continental și, 
în același timp, contribuind la crearea unui drept privat european pornind din 
interiorul statelor pentru armonizarea reglementărilor instituțiilor juridice.  
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Totuși procesul nu este terminat. Prezenta ordonanță nu trebuie confundată 
cu o veritabilă reformă a Codului civil francez de la 1804 căci și alte instituții 
fundamentale trebuie să fie actualizate. Din acest punct de vedere putem spune că 
dreptul pozitiv român a devansat dreptul pozitiv francez. Prin adoptarea Codului 
civil român la 1 octombrie 2011, cel puțin cronologic, neluând în calcul amploarea 
instituțiilor reformate, suntem înaintea codului francez. 

Desigur, trebuie respectat adevărul și spus că printre principalele surse de 
inspirație ale actualului Cod civil român au fost și proiectele de reformă ale 
dreptului francez, numeroase dispoziții fiind preluate în codul nostru. 

În același timp, dreptul fiind o știință socială, vie, in perpetuă schimbare, 
legiuitorul român poate avea posibile modele noile noțiuni și moduri de formulare 
folosite în Ordonanța nr. 2016-131 a Consiliului de Miniștri Francez din  
11 februarie 2016. 

 
 



Recenzii 

GEORGE ANTONIU, TUDOREL TOADER (COORDONATORI),  
EXPLICAŢIILE NOULUI COD PENAL, 

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC, BUCUREŞTI 
VOL. IV. ART. 257-366, 2016, 892 p. 

 Continuam prin aceasta recenzie, un demers ce a debutat într-un număr 
anterior, respectiv semnalarea apariţiei în anul 2015 a unei lucrări care include mai 
multe volume ce prezintă un deosebit interes atât pentru teoreticienii dreptului 
penal, cât şi pentru practicieni, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi, 
masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi care manifestă interes ştiinţific pentru 
această ramură a dreptului.  

 Este vorba despre lucrarea Explicaţiile noului Cod penal, coordonata de 
renumitul şi regretatul profesor George Antoniu şi un alt prestigios profesor, rector 
la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, judecătorul  Tudorel Toader.  

 Cele cinci volume ale lucrării au fost elaborate sub îndrumarea Institutului 
de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Radulescu“ al Academiei Române, implicând 
aportul unor distinşi oameni de ştiinţă şi practicieni, cu scopul explicit de a asigura 
o înţelegere corectă, aprofundată a dispoziţiilor din noul Cod penal. 

 În cuprinsul ultimelor două volume, respectiv 4 şi 5, sunt analizate pe larg 
infracţiunile prevăzute în noul Cod penal, de la art. 257 până la art.366.  

 Precizăm că în prezentarea generalităţilor specifice acestui titlu  s-a menţinut 
acelaşi pattern de analiză, adică raportarea la legea penală anterioară, obiectul 
juridic, aspect comune, elemente de ordin criminologic, referinţe istorice, referinţe 
de drept comparat. 

 Încă de la debutul volumului 4, prof. univ. dr. Ioan Griga, în generalităţile 
privind Titlul III, Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat, atrage atenţia 
asupra diferenţelor dintre vechiul Cod penal şi noul Cod penal cu privire la această 
materie. Astfel, autorul menţionat remarcă noul mod de sistematizare a materiei, în 
sensul includerii pe lângă cap. I, Infracţiuni contra autorităţii şi a celui de-al doilea 
capitol, intitulat Infracţiuni privind frontiera de stat. 

 Acelaşi autor remarcă dezincriminarea, în opinia sa nejustificată, a 
infracţiunii de ofensă adusă unor însemne. Printre argumente invoca, pe de o 
parte, argumentul continuităţii faţă de Codul penal din 1937, pe de alta parte, 
nu considera faptul că s-a făcut uz foarte rar de această incriminare, un motiv 
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faţă de importanţa valorii sociale pe care o reprezintă însemnele României şi 
respectul datorat autorităţii statului prin ocrotirea acestora. În continuare, 
prof. Griga remarca atât infracţiunile preluate cu modificări de formulare, 
enumerându-le, dar şi absenţa incriminării privind portul nelegal de decoraţii sau 
semne distinctive şi a dispoziţiilor din art. 239 indice 1 C. pen. anterior, omisiuni 
pe care le considera justificate în raport cu noua viziune promovată asupra acestor 
categorii de infracţiuni. 

 Primul capitol al acestui titlu vizează analiza infracţiunilor de ultraj, 
uzurparea de calităţi oficiale, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, 
ruperea de sigilii şi sustragerea de sub sechestru, cu ample referiri la doctrina 
penală şi la practica judiciară în materie. Fiecare dintre acestea este tratată prin 
prisma următoarelor aspecte: raportare la legea penală anterioară, concept şi 
caracterizare, elemente preexistente, structura infracţiunii şi conţinutul juridic al 
infracţiunii, forme-modalităţi-sancţiuni, explicaţii complementare, precedente 
legislative şi situaţii tranzitorii, elemente tranzitorii. 

 În ceea ce priveşte capitolul al doilea din Titlul al III-lea, intitulat Infracţiuni 
privind frontiera de stat, cuprinde analiza infracţiunilor prevăzute la art. 262-265 
C. pen., fapte care în prezent sunt incriminate în legi speciale şi nu fac obiect de 
incriminare în Codul penal anterior. Astfel, sustragerea de la măsurile de 
îndepărtare de pe teritoriul României, trecerea frauduloasă a frontierei de stat, 
traficul de migrant şi facilitarea şederii ilegale în România au fost preluate din 
OUG nr. 194/2002, chiar dacă formularea acestora a fost modificată, devenind mai 
clara şi concisă.  

 Analiza Titlului IV, Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, din volumul 
menţionat a fost realizată de către prof. univ. dr. Tudorel Toader şi lect. univ. dr. 
Marieta Safta. În ceea ce priveşte generalităţile privind cele 22 infracţiuni (de la 
art. 266-288) ce se subsumează acestui titlu, autorii subliniază faptul că noul Cod 
penal lărgeşte sfera de cuprindere  a acestei tipologii de infracţiuni prin: 

– incriminarea unor fapte care anterior nu constituiau infracţiuni; 
– preluarea unor infractiuni care faceau parte din altă categorie; 
– modificarea conţinutului şi menţinerea în aceeaşi categorie. 

 Titlul V, intitulat Infracţiuni de corupţie şi de serviciu, reunind infracţiuni 
cuprinse în art. 289-294, a fost analizat de către prof. univ. dr. Gheorghe Ivan. 
Autorul nu ezită în a exprima opiniile specialiştilor cu privire la denumirea acestui 
titlu, fie în sensul ca ar fi fost mai potrivită denumirea de „Infracţiuni contra 
intereselor publice”, respectiv prima variantă a noului Cod penal, fie al doilea 
argument privind modul în care au fost alăturate cele două titluri ale capitolelor 
subsumate, fără însă a exprima trasăturile comune ale infracţiunilor grupate în 
acelaşi capitol.  

 Acesta remarcă în primul rând schimbarea modului de sistematizare a acestei 
materii în raport cu Codul penal anterior, precizând că în noul Cod penal aceste 
fapte au fost incriminate în două capitole distincte: 
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– primul capitol vizează infracţiunile care aduc atingere bunei desfăşurări a 
serviciului unde îşi exercită atribuţiile funcţionarul public sau alt 
funcţionar şi a fost denumit Infracţiuni de corupţie (art. 289-294); 
Autorul enumeră şi analizează infracţiunile noi şi precizează că a fost 
dezincriminată fapta de primire de foloase necuvenite, fapta ce a fost 
absorbită în noua formulare a infracţiunii de luare de mită.  

– al doilea capitol cuprinde faptele de corupţie în exercitarea acestor 
atribuţii săvârşite de funcţionarul public, de alţi funcţionari sau chiar de 
persoane particulare şi poartă numele de Infracţiuni de serviciu (art. 295-
309). De asemenea, infracţiunile incluse în acest capitol, fie nu erau 
prevăzute în Codul penal anterior, fie erau prevăzute, dar în alte capitole, 
fie în legi speciale. 

 Articolele grupate în acest capitol au fost comentate de conf. univ. dr. Gavril 
Paraschiv, care  în analiza articolelor precizate, introduce în secţiunea Explicaţii 
complementare corelaţii ale infracţiunii precizate cu alte infracţiuni (folosind 
metoda comparaţiei), inclusiv în privinţa aspectelor procesuale. 

 Titlul VI, respectiv Infracţiuni de fals a făcut obiectul unor ample comentarii 
realizate de conf. univ. dr. Constantin Duvac. În ce priveşte compararea cu Codul 
penal anterior se constată că s-au menţinut în mare parte incriminările anterioare, 
dar au fost adăugate şi alte infracţiuni, precum falsificarea unei înregistrări tehnice 
(art. 324), falsul informatic (325), adică norme preluate din legi speciale cu 
dispoziţii penale. Din punct de vedere al sistematizării acestei materii, autorul 
subliniază că s-a preferat distribuirea acestor infracţiuni în trei capitole distincte, 
Cap. I – Falsificarea de monede, timbre şi alte valori (art. 310-316), Cap. II – 
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare (art. 317-319), Cap. III 
– Falsuri în înscrisuri”, dar deopotrivă remarcă faptul că au fost prevăzute şi 
incriminări conexe , concret a unor fapte derivate care au o legatură strânsă cu 
infracţiunile de fals, justificând astfel încadrarea lor la acest titlu. De asemenea, s-a 
optat pentru delimitări ale unor concepte utilizate în Codul penal, respectiv 
noţiunile de fals, falsificare, încredere, adevăr. Remarcăm şi bogatele referinţe 
bibliografice ce susţin comentariile acestor articole, implicit cele istorice, cele de 
drept comparat. 

 Art. 317–319 din cap. II au fost explicate de conf. univ. dr. Brutaru Versavia 
şi conf. univ. dr. Ion Ifrim. Cei doi autori precizează că reglementarea acestor 
infracţiuni diferă faţă de legea penală anterioară atât din punct de vedere al 
conţinutului, cât şi din punct de vedere al sancţiunilor prevăzute. 

 Prof. univ. dr. Ilie Pascu analizează art. 320-328 subsumate acestui capitol. 
Referitor la falsul informatic autorul compară textele care incriminează aceeaşi 
faptă, respectiv Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi actualul Cod penal. În continuare se 
enumeră instrumentele juridice ale Uniunii Europene care au generat armonizarea 
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legislaţiei penale naţionale prin incriminarea falsului informatic. Deopotrivă, se 
subliniază realitatea socială care a generat introducerea în sfera ilicitului penal a 
acestei fapte penale. 

 Infracţiunile contra siguranţei publice sunt grupate în Titlul VII şi prevăzute în 
art. 329-366, iar comentariile acestora au fost realizate de conf. univ. dr. Ion Rusu. 
Principalele diferenţe faţă de legea penală anterioară vizează mai multe aspecte: 

– al sistematizării materiei; 
– al introducerii unor noi norme de incriminare; 
– al sancţiunilor prevăzute pentru fiecare normă; 
– al denumirilor marginale. 

 Autorul propune de lege ferenda introducerea a doua  capitole, după actualul 
cap. II, respectiv un prim capitol care să incrimineze fapte specific siguranţei 
traficului aerian, iar celălalt să incrimineze fapte specifice siguranţei traficului 
naval. De asemenea, se insistă asupra trăsăturilor comune ale acestor infracţiuni 
atât din punct de vedere al obiectului juridic, al obiectului material, al subiecţilor 
infracţiunii, al locului şi timpului săvârşirii infracţiunilor, al situaţiei premise, al 
laturii obiective şi, respectiv, al laturii subiective. Referinţele istorice în materie 
sunt ample şi bine articulate, ca şi elementele de drept comparat (Codul penal 
german, olandez, spaniol, finlandez, portughez). Opiniile critice privind 
infracţiunea prevăzută de art. 333 sunt prezentate pe larg şi se finalizează cu alte 
propuneri de lege ferenda, respectiv incriminarea accidentului grav de calea ferată 
pentru toate infracţiunile din capitolul prezentat, ca variantă agravată, precum şi 
modificarea titlului de la art. 333 C. pen. în formula Accidentul şi accidentul grav 
de cale ferată. Pentru infracţiunile prevăzute în cap. al II-lea, acelaşi autor 
apreciază interpretările legale oferite de legiuitor mai multor noţiuni şi sintagme 
(„accident de circulatie”, „vehicul”, „autovehicul”, „drum public”). Cap. al III-lea, 
Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al 
materialelor explozive, este realizat în coautorat de către conf. univ. dr. Ion Rusu şi 
conf. univ. dr. Ştefan Daneş. Cei doi autori, în comentariile lor, fac o serie de 
referiri la acte normative europene (prin care se aduc modificări şi completări 
Directivei 91/477/CEE), dar şi internaţionale (Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 
Unite împotriva criminalităţii organizate transnaţionale). Pentru art. 345 autorii au 
precizat sensul conferit termenilor juridici utilizaţi, respectiv primire, deţinere, 
folosire, cedare, modificare, înstrăinare, dispersare, expunere, producţie, procesare, 
manipulare, depozitare intermediară, deturnare etc. 

 Cap. IV, intitulat Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte 
activităţi reglementate de lege, a fost comentat de prof. univ. dr. Iancu Tănăsescu. 
Acesta susţine că infracţiunea de camătă (art. 351) n-ar fi trebuit să fie incriminată 
în acest capitol, ci în cap. III din Titlul II, având în vedere că ocroteşte relaţiile 
privitoare la patrimoniu. Se subliniază faptul că modul de exercitare a unor 
activităţi sau profesii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în legi speciale, 
legi care reglementează fiecare domeniu de activitate în parte (ex. medic, avocat 
etc.). 
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 Acelaşi autor a realizat şi explicaţiile pentru Cap. V referitor la Infracţiunile 
contra sănătăţii publice, evidenţiind că noul Cod penal a menţinut în mare parte 
succesiunea infracţiunilor prevăzute în codul penal anterior. De asemenea, 
precizează că infracţiunile prevăzute în noul Cod penal au la bază reglementările 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare sau din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi 
a hranei pentru animale. 

 Cap. VI privind Infracţiunile contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi 
datelor informatice a fost explicat de prof. univ. dr. Ioana Vasiu care precizează, de 
la început, că aceste infracţiuni nu au corespondent în Codul penal anterior. 
Aceasta argumentează temeinic necesitatea armonizării legislaţiei naţionale la cea 
europeană, dar şi amploarea pe care au luat-o aceste tipuri de infracţiuni în 
contextul globalizării şi a criminalităţii în cyberspaţiu care a crescut în „sofisticare 
şi prevalenţă”, devenind din ce în ce mai mult o formă a criminalităţii organizate. 
Este precizat atât cadrul juridic naţional (H.G. nr. 1040/2010 privind prevenirea şi 
combaterea criminalităţii informatice, H.G. nr. 271/2013 pentru aprobarea 
Strategiei de securitatea cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel 
naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică, Legea 
nr. 161/2003). 
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MIRCEA DUŢU, ACADEMIA ROMÂNĂ (1866–2016). 
TEMEIURI, TRADIŢII ŞI VALORI JURIDICE,  

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, BUCUREŞTI, 2016, p. 227 

În cadrul monografiei, cu titlul Academia Română (1866–2016), Temeiuri, 
tradiţii şi valori juridice, profesorul Mircea Duţu, directorul Institutului de 
Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, face mai întâi 
o amplă prezentare a Societăţii Literare Române, devenită în 1867 Societatea 
Academică Română şi proclamată prin legea din 1879 „institut naţional” sub 
denumirea de Academia Română.  

Totodată, constatăm că autorul, a publicat cartea de faţă, din dorinţa de a 
marca 150 de ani de la formarea instituţiei academice naţionale din perspectiva  
ştiinţelor juridice şi a slujitorilor acestora (p.15). 

Un important spaţiu este rezervat în lucrare  Enciclopediei Juridice, un 
proiect ştiinţific naţional fundamental. Pe drept cuvânt, profesorul remarcă,  că 
enciclopediile, în diversitatea sensurilor acordate şi a formulelor practicate de-a 
lungul timpului, au jucat un rol important în dezvoltarea ştiinţei dreptului şi a 
cunoaşterii juridice în general.  

Sub acest aspect, profesorul Mircea Duţu a relevat că după o istorie în care 
perioadele de glorie au fost urmate de unele de eclipsă, până la decretarea „morţii” 
interesului pentru asemenea demersuri şi lucrări, enciclopedia revine în actualitate 
în această perioadă în care însăşi rolul Dreptului în societate şi, cu atât mai mult cel 
al ştiinţei sale, se cer regândite şi reformulate major. După părerea sa, a fost şi 
argumentul principal al demarării proiectului major al Enciclopediei Juridice 
Române, lansat oficial şi simbolic, în Aula  Academiei Române la 16 aprilie  2015 
(p. 17–28). 

Este interesantă şi viziunea profesorului Mircea Duţu referitoare la 
Temeiurile juridice ale fondării Academiei Române. În acest sens, profesorul face o 
analiză interesantă şi documentată, structurată pe parcursul a 11 puncte, fiind 
menţionate în principiu: o instituţie naţională, generată de nevoi interne, asumată 
ca imperativ al realizării statalităţii moderne; nevoia istorică şi misiunea 
fundamentală a creării vocabularului juridic românesc; o istituţie naţională, 
independentă şi liberă în acţiunile sale; „actul statutului civil” al „institutului 
eminamente naţional” Academia Română; continuitate şi discontinuitate juridică; 
 
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 5 (61), nr. 3, p. 459–460, Bucureşti, iulie – septembrie, 2016 



460 Ion Ifrim 2 

un „local” pe măsura importanţei şi menirii Academiei Române; cultura juridică 
în preocupările Academiei Române; proiectul „Monumentele sau izvoarele 
vechiului drept românesc”; dreptul şi juriştii în instituţia academică naţională; ce 
rol şi loc pentru drept în Academia Română, şi temeiurile trecutului pentru 
construirea viitorului (p. 29–58).  

În plus, în cadrul lucrării autorul adaugă şi următoarele două puncte: 
Începuturile Academiei Române şi Biserica Ortodoxă şi Societatea Ateneul Român, 
precursoare şi sprijinitoare a Academiei Române. 

Sunt pline de interes ideile autorului în studiile consacrate marilor profesori: 
Andrei Rădulescu – Preşedinte al Academiei Române şi fondator al cercetării 
ştiinţifice instituţionalizate în domeniul dreptului (p. 73–117); Vespasian V. Pella – 
fondator al dreptului internaţional penal, promotor al unificării dreptului penal, 
artizan al justiţiei  penale internaţionale (p. 119–161); Vintilă Dongoroz – 
personalitate complexă a ştiinţei juridice româneşti (p. 163–182); Constantin 
Bosianu –personalitate fondatoare a ştiinţei, învăţământului şi culturii juridice 
româneşti (p. 185– 198). 

Observăm, de asemenea că autorul, menţionează şi Contribuţia românească 
majoră la promovarea păcii prin drept: iniţiativa creării Academiei de Drept 
Internaţional de la Haga. Constatăm că, în viziunea autorului, înfiinţarea unei 
Academii de Drept Internaţional, reprezintă o importantă contribuţie românească la 
dezvoltarea ştiinţei dreptului internaţional. 

În continuarea lucrării autorul arată că ştiinţa juridică românească din ultimii 
60 de ani este marcată major de activitatea desfăşurată de Institutul de Cercetări 
Juridice al Academiei Române (p. 215–239). În acest sens, pe scurt, în concepţia 
profesorului, calitatea ştiinţifică, competiţia ideilor şi exerciţiul evaluării, depinde 
de respectarea principiului independenţei cercetătorului în drept şi a structurii sale 
de apartenenţă (p. 239). 

În fine, dar nu în ultimul rând, autorul subliniază că un alt moment important 
în dezvoltarea culturii juridice româneşti a fost fondarea societăţii juridice şi a 
Revistei „Dreptul”, Astfel, autorul prezintă: premise socioculturale şi juridice; 
actul fondator şi programul aferent; stindard al identităţii juridice naţionale; 
necesarul echilibru dintre jurisprudenţă şi doctrină şi unele concluzii şi 
învăţăminte (p. 250) 

În finalul lucrării, autorul prezintă unele direcţii şi perspective noi în cultura 
juridică românească (p. 252–281). Din această perspectivă, arată autorul, dreptul şi 
cultura juridică sunt supuse unui proces tot mai intens şi mai amplu de transformări 
şi adaptare la noile exigenţe ale realităţilor globalizării.      

 
Dr. Ion Ifrim∗ 

                                                 
∗ Cercetător științific gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”;             

e-mail: ionut_ifrim24@yahoo.com 



Viaţa ştiinţifică 
 

CONFERINŢA MONDIALĂ DE DREPT PENAL  
PROTECŢIA MEDIULUI PRIN DREPTUL PENAL,   

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT PENAL (AIDP)  
ÎN COLABORARE CU INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE 

„ACAD. ANDREI RĂDULESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE (ICJ), 
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI (UEB)  
ŞI ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE PENALE (ARSP) 

 (Bucureşti, 18–20 mai 2016)  

 În perioada 18–20 mai 2016, în Aula Magna a Universităţii din Bucureşti 
(Palatul Facultăţii de Drept) s-au desfăşurat lucrările celei de-a II-a Conferinţe 
mondiale de drept penal, având ca temă Protecţia mediului prin dreptul penal. 
Organizată de Asociaţia Internaţională de Drept Penal (AIDP), în colaborare cu 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 
(ICJ), Universitatea Ecologică din Bucureşti (UEB) şi Asociaţia Română de Ştiinţe 
Penale (ARSP), reuniunea a oferit cadrul unui dialog, schimb de idei şi experienţe 
asupra unei tematici  juridice de maximă actualitate şi deosebită importanţă. 
 Conferinţele mondiale sunt manifestări ştiinţifice organizate între Congresele 
AIDP şi sunt consacrate unor probleme majore de drept penal, prima dintre ele fiind 
organizată în 2007, la Guadalajara (Mexic) pe tema Dreptul penal în secolul XXI. 
 Luând cuvântul la începutul Sesiunii de deschidere a Conferinţei, prof. univ. 
dr. Mircea Duţu, Directorul ICJ, Preşedintele UEB şi Preşedintele Comitetului 
ştiinţific de organizare a reuniunii remarca: „Sub semnul aniversării a 150 de ani 
deopotrivă de la impunerea termenului şi forjarea conceptului de Ecologie şi, 
respectiv, de la fondarea Academiei Române, şi în condiţiile în care Dreptului i se 
recunoaşte tot mai mult calitatea de prim Salvator al Naţiunii, deschidem astăzi 
lucrările celei de-a doua conferinţe mondiale de drept penal cu tema Protecţia 
mediului prin dreptul penal.  Desfăşurarea sa în Aula Magna a Universităţii din 
Bucureşti, mai precis în Palatul Facultăţii de Drept, adevărat templu al ştiinţei 
juridice naţionale se doreşte a exprima adeziunea şi implicarea întregii Şcoli de 
drept din România la demersurile de anvergură internaţională menite să contribuie 
la progresul dreptului şi al ştiinţelor sale. 
 La 87 de ani de la cel de-al II-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale de 
Drept Penal (AIDP) din octombrie 1929, iată că Bucureştiul şi România găzduiesc 
o nouă reuniune ştiinţifică de anvergură mondială a AIDP, de această dată 
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organizată în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, 
Universitatea Ecologică din Bucureşti şi Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi 
consacrată unei teme de mare actualitate şi importanţă deopotrivă ştiinţifică şi 
social-ecologică. Specificul său decurge, în mod indubitabil, mai ales din 
semnificaţiile desfăşurării reuniunii deopotrivă într-o continuitate, în ciuda 
discontinuităţii formale impuse de istorie în răstimpul 1940–1989, a unei tradiţii 
extraordinare şi ale raportării directe, dintotdeauna, la imperativele majore ale 
actualităţii.  
 Dacă în 1929, problema răspunderii penale a persoanei juridice se impunea 
în plan ştiinţific, invocându-se în special nevoia represiunii atingerilor grave aduse 
mediului, astăzi în urma evoluţiei concepţiilor şi a reglementărilor juridice s-a 
ajuns să ne preocupăm de protecţia mediului prin dreptul penal. 
 Tot aşa, dacă în perioada interbelică, ideile dezbătute vizau în mod prioritar 
zăgăzuirea prin drept a instinctului uman atavic de războire, până la exterminare, 
cu sine însuşi, cu cel de alături şi cu toţi deopotrivă, astăzi confruntarea 
autodistructivă a ajuns, în era zisă a antropogenului, la dimensiuni planetare, 
vizând aneantizarea chiar a vieţii pe Terra. În termeni penali s-a ajuns de la 
„genocid”, la „ecocid”, în realitate un concept mai amplu, care îl cuprinde pe 
primul, dar îi amplifică aria de acţiune la nivelul ecosistemului biosferei, ceea ce 
înseamnă, în ultimă instanţă şi o miză juridică nouă, inedită şi în tot cazul 
excepţională. Într-adevăr, în condiţiile în care Ecologia a devenit ştiinţa dominantă 
a epocii, Dreptul, în frunte cu dreptul penal, principalul instrument de protejare a 
mediului, iar cercetarea ştiinţifică prin rezultatele sale, factorul determinant în 
stabilirea conţinutului normelor juridice şi indicarea ţintelor strategice de acţiune în 
domeniu, asemenea reuniuni de amploare, cuprinzând reprezentanţi ai tuturor 
marilor şcoli de drept constituie cadrul cel mai adecvat de dezbatere a unor 
asemenea problematici complexe. Aşadar, o problemă ecologică planetară impune 
o abordare juridică globală, ale cărei aspecte presupun dezbateri în cadrul unei 
conferinţe mondiale. 
 În cuvântul de deschidere al Conferinţei rostit din partea AIDP, prof. John 
Vervaele, profesor de drept penal la Universitatea din Utrecht (Olanda), 
Preşedintele Asociaţiei, s-au prezentat preocupările anterioare ale penaliştilor de 
protejare a mediului începând cu anii 1970, dezvoltarea şi afirmarea lor treptată, 
până la a ajunge la a li se consacra o conferinţă mondială. Totodată, s-au relevat 
legăturile tradiţionale dintre AIDP şi Grupul român, începând cu momentul 
fondator din 1924, prin personalităţi precum cele ale profesorilor Iulian Teodorescu 
şi Vespasian V. Pella (acesta din urmă a deţinut şi calitatea de preşedinte al 
Asociaţiei, în perioada 1946–1952), reluarea lor după 1989, cu contribuţia ARSP şi 
a preşedintelui său prof. George Antoniu,  fost membru marcant al ICJ şi 
perspectivele deschise prin organizarea în comun a unor reuniuni ştiinţifice de 
prestigiu. Totodată, s-au relevat principalele coordonate de desfăşurare, obiective 
urmărite şi teme abordate de cea de-a doua Conferinţă mondială a AIDP. 
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 Luând cuvântul în numele Academiei Române, acad. Cristian Hera, vice-
preşedinte al înaltului for academic a relevat mai întâi că: „Pentru Academia 
Română ca for naţional de promovare a culturii şi dezvoltare a ştiinţelor şi pentru 
Institutul (său) de Cercetări Juridice, o atare manifestare reprezintă, înainte de 
toate, un prilej de dialog, schimb de idei şi experienţe între reputaţi specialişti de pe 
toate continentele planetei  şi de generare de concluzii şi progrese în cercetare, 
reflectă practica în materie, folositoare deopotrivă pentru factorii de decizie şi 
demersul teoretic viitor. 
 Într-o epocă în care ecologia constituie o ştiinţă prioritară, protecţia mediului 
a devenit o preocupare majoră, iar dreptul la mediu sănătos şi echilibrat ecologic 
unul fundamental şi o valoare socială de maximă importanţă, rolul dreptului în 
ocrotirea şi asigurarea sa devine din ce în ce mai important.  

În acest context, corecţia comportamentelor antiecologice, promovarea 
valorilor etice şi stimularea responsabilităţii individuale şi colective prin folosirea 
incriminărilor şi sancţiunilor penale reprezintă un capitol major al acţiunii de 
ocrotire a naturii. 

Prin concluziile, indicatorii şi parametrii pe care îi oferă reglementării legale, 
normele tehnice conferă conţinut normelor juridice, iar ştiinţa ecologică se 
manifestă ca principal aliat al dreptului în preocuparea lor comună de protejare a 
mediului şi salvgardare a vieţii pe Terra. 

Problemele globale, precum prezervarea biodiversităţii, combaterea deşertificării 
ori lupta împotriva schimbărilor climatice au ridicat la niveluri superioare alianţa 
dintre soluţiile practice ale ştiinţelor dure, tehnice, pe de o parte, şi reglementarea 
juridică pe de alta. Recentul Acord de la Paris privind clima reprezintă un exemplu 
elocvent în acest sens. 

Relevând apoi priorităţile cercetării ştiinţifice fundamentale, vorbitorul a 
conchis: „În acest nou dialog al ştiinţelor, experienţelor novatoare şi soluţiilor de 
viitor, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române joacă, şi de această 
dată, un rol de pionierat, ca purtător de cuvânt autorizat al ştiinţei şi culturii 
româneşti. S-a evocat aici, pe drept cuvânt, printre alte contribuţii româneşti majore 
la dezvoltarea ştiinţei dreptului penal internaţional, şi activitatea Asociaţiei 
Internaţionale de Drept Penal, opera profesorului Vespasian V. Pella, membru 
corespondent al Academiei Române. Continuându-i preocupările şi valorificând 
peste şase decenii de cercetare fundamentală în domeniul dreptului, dovedind 
totodată o racordare permanentă la priorităţile realităţii, Institutul se afirmă şi în 
plan internaţional ca un promotor redutabil al noului şi reprezentant eminent al 
ştiinţei juridice româneşti”. 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta curte de Casaţie şi 
Justiţie, Dr. Augustin Lazăr, a remarcat mai întâi faptul că: „În ultimii ani, mai 
mult ca oricând, problematica mediului se află la intersecţia intereselor economice 
majore ale lumii corporatiste şi a statelor. Acestea din urmă, apar în context într-o 
dublă calitate: atât ca operatori economici, dar şi ca reprezentante ale cetăţenilor şi 
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drepturilor fundamentale ale acestora, a indivizilor umani, ca subiecţi de drepturi şi 
obligaţii juridice”. 

La nivelul statelor, atingerile aduse mediului devin tot mai importante şi 
distructive pentru cadrul de existenţă al omului, afectând grav calitatea vieţii şi 
sănătatea umană şi ameninţând prejudicierea ireversibilă a ecosistemelor. Trebuie 
subliniat că criminalitatea contra mediului se clasează pe locul al patrulea la nivel 
mondial, în rândul activităţilor ilicite internaţionale, generatoare de profit 
criminal, după traficul de stupefiante, contrafacere şi traficul de fiinţe umane. Ea se 
află în competiţie strânsă cu infracţionalitatea contra patrimoniului cultural, un alt 
mare flagel al contemporaneităţii. Corectarea unui asemenea „rău social” tot mai 
ameninţător şi mai periculos a presupus şi intervenţia dreptului penal, ca ultima 
ratio. Acest obiectiv s-a realizat în mod diferit de la o ţară la alta, pe măsura 
sensibilizării publice, însă treptat, peste tot, legislaţiile naţionale au consacrat un 
fascicul de infracţiuni la regimul legal de protecţie a mediului. Analizând situaţia 
din dreptul românesc, Procurorul General a subliniat deficienţele şi neajunsurile 
existente în privinţa reacţiei penale faţă de încălcările grave aduse mediului,  
deopotrivă în planul reglementărilor legale şi practicilor juridice, concluzionând: 
„Considerăm că pentru depăşirea deficienţelor menţionate mai sus, ar trebui în 
perspectivă organizat un grup de reflecţie asupra următoarelor probleme:  
elaborarea unui Cod al mediului, care să reglementeze în mod special, într-o 
concepţie unitară adecvată răspunderea penală pentru vătămările aduse mediului; 
crearea unor complete specializate pentru soluţionarea cauzelor privind 
contravenţiile şi infracţiunile de mediu; organizarea unei baze de date cu 
jurisprudenţa în materie, a unei reţele de procurori specializaţi în domeniul 
mediului la toate nivelurile Ministerului Public; elaborarea unor reglementări 
specifice cu privire la experţi şi expertiza judiciară în domeniul mediului; 
reînfiinţarea Institutului Naţional de Criminologie şi iniţierea unui amplu studiu 
criminologic la nivel naţional privind infracţionalitatea de mediu în România 
(cauze, dimensiuni, soluţii), în baza căruia să se ofere soluţii de reglementare la 
nivelul dreptului pozitiv. 

În fine, ca o concluzie, apreciez că legătura intrinsecă observată în practică între 
abuzurile contra mediului, corupţie şi criminalitate organizată internă/transfrontalieră 
trebuie să-şi găsească reflectarea într-o politică de prevenire şi combatere 
multidisciplinară a acestor fenomene, într-o viziune integrată şi holistică”. 

Mesajul transmis conferinţei de Dr. Cristina Paşca-Palmer, Ministrul Mediului, 
apelor şi pădurilor, prezentat de Erika Stanciu, secretar de stat în cadrul acestui 
minister, a relevat mai întâi noile provocări ecologice ale prezentului, implicaţiile lor 
tot mai profunde asupra statutului societăţii umane şi devenirii sale, nevoii 
reglementării prin drept a acţiunii umane pentru protecţia mediului şi conservarea 
naturii. Referindu-se în mod concret la legislaţia penală românească de protecţie a 
mediului, în mesaj s-au subliniat măsurile adoptate în România pentru transpunerea 
efectivă şi adevărată a Directivei 99/2008/CE, dezvoltarea cadrului juridic în domeniu, 
preocupările de simplificare şi sistematizare a legislaţiei de mediu. 
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În încheierea Şedinţei de deschidere, prof. univ. dr. Mircea Duţu a relevat, 
printre altele: „S-a pus poate, în mod îndreptăţit, de către unii întrebarea ce a 
determinat Institutul, Universitatea Ecologică sau Asociaţia română de Ştiinţe 
Penale să accepte propunerea AIDP ca Bucureştiul să găzduiască Conferinţa 
mondială consacrată protecţiei dreptului penal. Este vorba mai întâi de datoria 
morală de a respecta o tradiţie bogată şi reprezentativă a ştiinţelor juridice 
româneşti. Astfel, printre semnatarii Actului de fondare a AIDP încheiat în 1924, la 
Paris şi dintre membrii primului Comitet de Direcţie al acesteia s-a numărat şi 
profesorul Iulian Teodorescu, Decanul Facultăţii de Drept din Bucureşti, gazda 
lucrărilor noastre de astăzi. Printre personalităţile Asociaţiei un loc de frunte l-a 
ocupat profesorul Vespasian V. Pella, membru corespondent al Academiei Române 
şi Preşedinte al AIDP (1946–1952). 

Opţiunea pentru tematica Conferinţei mondiale se leagă de preocupările 
prioritare şi de succes ale Şcolii româneşti de drept de astăzi în domeniul dreptului 
mediului, care se află în strânsă legătură cu Universitatea Ecologică din Bucureşti. 

După cum se poate observa din simpla citire a programului manifestării, 
problematica protecţiei penale a mediului va fi abordată global, dintr-o dublă 
perspectivă: cea a aspectelor de conţinut, cu caracter comun, general, şi, respectiv, 
cea a diferitelor şcoli de drept, cu anvergură regională care aduc în cadrul 
dezbaterilor puncte de vedere specifice, exprimând astfel unitatea în diversitate. 

Apoi, este vorba de o confruntare creatoare, am putea spune, dintre 
abordarea penaliştilor, care se referă cu precădere la instrumente clasice de drept 
penal pentru protecţia mediului şi cea a juriştilor environmentalişti, preocupaţi de 
exprimarea specificului ecologic şi care preferă să invoce cristalizarea unui drept 
penal al mediului, ca domeniu nou, ce tinde spre autonomizare şi afirmare a 
specificului propriu. 

În fine, dar nu în ultimul rând, speranţele noastre sunt acelea ca această 
primă reuniune mondială a specialiştilor în dreptul penal al mediului să reprezinte 
un moment important în cooperarea juridică internaţională şi dezvoltarea acestei 
noi discipline ştiinţifice. Şi, dincolo de orice, ca un arc peste timp, dacă la 
începuturile sale, cu contribuţia lui Vespasian V. Pella, AIDP vedea în dreptul 
penal, ca drept al păcii, dreptul viitorului, avem şansa ca, acum la Bucureşti, să 
contribuim la transformarea dreptului penal, ca drept al mediului, într-un drept al 
prezentului şi mai ales al viitorului”. 

Lucrările reuniunii s-au desfăşurat asupra a trei teme generale, pe şapte 
sesiuni, sesiuni paralele şi 2 ateliere. În cadrul temei generale Natura şi întinderea 
problemei cu un evident caracter introductiv, se vor aborda: ca idee centrală – 
Starea mediului şi provocările sistemului juridic în vederea asigurării protecţiei 
sale (prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi), 
cadrul general – Limitele şi provocările sistemului penal în privinţa infracţiunilor 
de mediu (Prof. M. Faure, Universitatea din Maastricht, Olanda), Stabilirea norme-
lor, standardelor şi mecanismelor de control internaţionale (Prof. G. Vermeulen, 
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Universitatea din Ghent, Belgia). Infracţiunile de mediu în U.E.: se impune 
armonizarea extinsă sau noi instrumente. O a doua temă generală – Expunerea 
sistemelor regionale de constrângere, a avut ca secţiuni afiliate: Interacţiunea 
dintre regimurile de constrângere în lupta împotriva infracţiunilor de mediu (Prof. 
K. Ligeti, vicepreşedinte AID), Perspectiva dreptului SUA (Prof. D. Uhlmann, 
Universitatea din Michigan), Perspectiva dreptului U.E. (Prof. G.M. Vagliani, 
Universitatea din Catania), Perspectiva dreptului sud-american (Prof. Ana Luiza de 
Sá, Universitatea de Stat din Rio de Janeiro), Perspectiva asiatică (Prof. Wang 
Xiume, Universitatea din Beijing). 

A treia temă generală a vizat Provocările de ordin procesual: Aspecte 
procesuale ale infracţiunilor de mediu – Probleme procesuale speciale cu privire la 
infracţiunile de mediu (rolul martorului expert şi folosirea tehnicilor speciale de 
investigare) – (Prof. L. Bachmaier, Universitatea Complutense, Spania), Garanţii 
procedurale şi interacţiunea dintre regimurile administrative şi penale (Prof. M. 
Luchtman, Universitatea din Utrecht), Rolul ONG-urilor (Dr. N. Grofu); 
Cooperarea internaţională în lupta împotriva infracţiunilor de mediu: Probleme 
speciale în cooperarea internaţională pentru combaterea infracţiunilor de mediu 
(Prof. J. Vervaele, Universitatea din Utrecht), Experienţa Eurojus/Europol (Prof. 
Gh. Popa, Academia de Poliţie). 

În cadrul unei sesiuni paralele, pe lângă Forumul reţelei de justiţie penală a 
AIDP şi Reuniunea Asociaţiei Tinerilor Penalişti a avut  loc dezbaterea tematică 
Dreptul penal al mediului în perioada de tranziţie. Evoluţii şi perspective cu două 
intervenţii: una privind Experienţa ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Cazul 
României (Prof. dr. C. Duvac, preşedintele ARSP, Dr. Al. V. Voicescu, secretar 
general ARSP) şi, respectiv, Experienţa statelor membre ale CSJ. Cazul Republicii 
Moldova (Prof. V. Cuşnir, directorul ICJ al Academiei de Ştiinţe a Moldovei). Cele 
două ateliere au vizat, unul Rolul şi răspunderea statelor şi corporaţiilor: Rolul şi 
răspunderea statelor şi corporaţiilor pentru infracţiunile de mediu – respectiv a 
dreptului internaţional (Prof. I. Plakokefalos, Universitatea din Utrecht), 
Infracţiunile de mediu şi Curtea Penală Internaţională (Prof. Z. Djurdevic, 
Universitatea din Zagreb), iar celălalt Protecţia biodiversităţii: Traficul de viaţă 
sălbatică  (Prof. van Uhm, Universitatea din Utrecht), Infracţionalitatea corporativă 
împotriva mediului – perspectiva criminologiei verzi (Dr. D. Zaiteh, Universitatea 
din Utrecht), Mineritul  legal şi ilegal şi consecinţele sale (penale) asupra mediului. 
Cazul Baia Mare şi consecinţele sale pentru dezvoltarea dreptului penal al mediului 
(Conf. Dr. A. Duţu, SNSPA). Concluziile şi recomandările Conferinţei au fost  
formulate de Prof. Jose Luis de la Cuesta, Preşedintele de onoare al AIDP. 
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ 
MIGRATION AND CRIME:  

CHALLENGES FOR THE EUROPEAN SPACE, 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CRIMINOLOGIE  

ŞI CRIMINALISTICĂ ÎN COLABORARE CU INSTITUTUL  
DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE ŞI FACULTATEA 

DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALA  
A UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI  

(București, 14–15 aprilie 2016) 

 Purtând un titlu pe cât de actual, pe atât de relevant și deopotrivă de generos, 
conferința internațională intitulată Migrație și criminalitate: provocări pentru 
spațiul european, a fost organizată de Societatea Română de Criminologie și 
Criminalistică, Laboratorul de Violență și criminalitate. Mediere și prevenire din 
cadrul Institutul de Sociologie al Academiei Române, alături de Facultatea de 
Sociologie și Asistență Socială a Universității București.  
 Evenimentul a avut loc în zilele de 14–15 aprilie 2016 la sediul Institutului 
de Sociologie din Casa Academiei (Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, București), 
fiind organizat în cadrul proiectului Migrație și violență în Europa. Moderatorii, 
cercetător științific dr. Ecaterina Balica și Angelica Marinescu, care au și deschis 
lucrările conferinței prezentând succint invitații și scopul întâlnirii, au dat cuvântul 
celor două personalități care au reprezentat instituțiile organizatoare. 
 Prima alocuțiune introductivă a fost susținută de prof. univ. dr. Rodica 
Mihaela Stănoiu, care în calitate de Președinte al Societății Române de 
Criminologie și Criminalistică din România, a delimitat cadrul teoretic față de care 
trebuie abordată tematica evenimentului. Aceasta a subliniat următoarele aspecte: 

– relația dintre criminalitate și migrație este un subiect reflectat în unele 
teorii criminologice (de ex. teoriile promovate de Școala cartografică, 
Școala de la Chicago), dar a reprezentat chiar și  titlul unui colocviu 
organizat de Asociația Criminologilor de Limbă Franceză (AICLF), la 
Rabat (Maroc), în anul 2008;  

– examinarea acestei corelații trebuie realizatăîn contextul mai larg al unor 
fenomene precum excluziunea socială, marginalizarea, stiluri de viață etc.; 
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– cele două repere în analiza relației actuale dintre migrație și criminalitate 
sunt, pe de o parte, actorii sociali, iar, pe de altă parte, globalizarea, care 
aduce în toate domeniile o regândire a conceptelor. Concret, vorbitorul se 
întreaba dacă noțiunile de imigrant, refugiat, emigrant, care au fost 
vehiculate zeci de ani, mai au același conținut sau se impune redefinirea 
lor?; 

– a fi cetățean al UE este o realitate sau un eufemism? o întrebare legitimă, 
întrucât în mentalitatea multora acest statut este confuz, mai ales atunci 
când cetățenii români se stabilesc într-o țară UE în care sunt asimilați 
unor indivizi care amenință locurile de muncă ale cetățenilor autohtoni 
sau devin țapii-ispășitori în cazul unor infracțiuni. 

 Tot în deschidere a vorbit și prodecanul Facultății de Sociologie și Asistență 
Socială care a apreciat înalta ținută științifică a manifestării și a urat succes tuturor 
participanților și invitaților. 

 După o scurtă pauză lucrările conferinței au continuat cu prezentările mai 
multor invitați din țară și străinătate. Este vorba despre: 

– Migrația și procese transnaționale în spațiul UE. Cazul România, 
susținută de Ionel Nicu Sava, conf. univ. dr. la Universitatea București. 
Domnia Sa s-a referit la procesele transnaționale specifice care se 
conturează în cadrul Uniunii Europene după extinderea din Europa 
Centrală şi de Est, menționând condițiile structurale favorabile care 
sprijină demersurile transnaționale, cum ar fi libera circulație a 
persoanelor, dar se bazează în principal, pe mecanismele bazate pe 
migrație care generează rezultate atât la nivelul țărilor din care pleacă, cât 
și la nivelul țărilor care primesc. Lucrarea descrie experiența migranților 
români în Europa de Vest, utilizând cadrul teoretic al așa-numitului 
„domeniul social transnațional”, în încercarea de a evidenția integrarea 
internă în țara de destinație. De asemenea, se prezintă predominant 
indicatori sociali ai comunității românești din Italia și sugerează că există 
o legătură directă între integrare și criminalitate. 

– Refugiați și migranți în contextul crizei actuale, abordată de Gabriela 
Leu, din partea UNHCR; 

– Răspunsurile sectorului de sănătate la violența partenerului intim printre 
migranți și femeile etnice în minoritate, prezentată de Carmen Vives-
Cases, în calitate de profesor la Universitatea din Alicante, Spania; 
Doamna profesor a vorbit despre violența partenerului intim (VPI) ca 
fiind o manifestare extremă a inegalității de gen și, totodată, o încălcare a  
drepturilor fundamentale ale omului. Autoarea arată că acest tip de 
violență are loc fără excepție în toate țările, toate culturile și la fiecare 
nivel al societății, având efecte dăunătoare asupra sănătății femeilor și a 
copiilor, mai ales pentru cei care se află într-o situație mai vulnerabilă, 
cum ar fi migranții și femeile etnice minoritare. În calitatea sa de 
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mandatar din partea Organizației Mondiale a Sănătății pentru a dezvolta o 
politică concisă, cu privire la rolul sectorului sănătății în prevenirea și 
combaterea VPI în rândul femeilor minoritare migrante și etnice, a 
dezvoltat diverse proceduri pentru a implementa această politică. 
Principalele conținuturi, care au fost organizate în recomandări către 
părțile interesate din sectorul sănătății se referă la: (i) politica de sănătate 
și de sănătate la nivel de sistem; (ii) nivelul de facilități în sănătate; și (iii) 
nivelul furnizorului de sănătate. Câteva exemple dintre aceste recomandări 
au fost incluse în prezentare. 

– Traficul de ființe și exploatarea muncii migranților, susținută de  
Heidi Stockl de la Școala de igienă și medicină din Marea Britanie. 

 Lucrările conferinței s-au desfășurat în continuare în sesiuni paralele, sub 
următoarele titulaturi: Migrație și criminalitate (moderatori: Ecaterina Balica și 
Angelica Marinescu), Migrația și reprezentarea în media (2 ateliere- Silvia Branea, 
Jing Hiah, Valentina Marinescu), Provocări ale migrației în plan social și 
geopolitic în noul context internațional  (Veronica Dumitrașcu). 

 Printre ideile care s-au desprins din prezentări, comentarii și dezbateri 
subliniem următoarele: 

– migrația este un fenomen care, contrar opiniei multora, nu poate fi oprit, ci 
numai mai bine gestionat. De aceea, este important să se analizeze modul în 
care statele, în special în statele membre ale UE privesc acest fenomen, atâta 
vreme cât tipologiile migrației în  țările europene sunt diferite; 

– statele sunt disproporționat afectate de criza migrației pe care o trăim în 
zilele noastre, realitate nemijlocit relaționată cu nivelul lor de dezvoltare 
economică și socială;  

– spre deosebire de statele occidentale și nordice din Europa, România încă 
nu este clasificată ca țară țintă, o țară potențial gazdă, ci mai degrabă ca 
una de tranzit; 

– în scopul de a obține un punct de vedere obiectiv asupra mecanismelor 
din spatele acestui fenomen, mai ales în ceea ce privește migrația ilegală, 
este important să analizam mai multe aspecte relevante cum ar fi, factorii 
de atracție și respingere care se manifestă la nivelul acestui fenomen, 
fluxurile migratorii mixte și, desigur, factorii de risc; 

– reflectând asupra titlurilor cotidiene ale ziarelor europene, putem cu toții 
să înțelegem că trăim un prezent complicat. Cu toate acestea, atunci când 
vine vorba despre viitor, nu putem să ne gândim decât la unul incert, 
deoarece consecințele abordării destul de disfuncționale, neunitare a 
problematicii generate de unele comportamente ale migranților și de 
valurile de migrație, în general, la nivelul Uniunii Europene, vor deveni 
vizibile abia în anii următori. 

Principalele teme circumscrise conferinței, teme deosebit de actuale, 
complexe,  au vizat: 
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1. Modele de analiză privind migrația și criminalitatea; 
2. Politicile de prevenire legate de criminalitate și migrație; 
3. Factorii de risc ai migrației și ai criminalității; 
4. Studii comparative privind migrația și criminalitatea; 
5. Studii naționale și transnaționale privind migrația și criminalitatea; 
6. Noi metodologii utilizate în analiza migrației și a criminalității; 
7. Acoperirea mediatică a migrației și a criminalității. 
Apreciem manifestarea științifică o reușită atât prin prisma multiplelor 

perspective din care au fost abordate cele două fenomene, cât și prin calitatea 
lucrărilor înscrise și susținute cu acest prilej. 
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MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND POLITICA UNIUNII EUROPENE  
ÎN MATERIE DE MIGRAŢIE, 

INSTITUTUL PENTRU STAT ŞI DREPT  
AL ACADEMIEI BULGARE DE ŞTIINŢE 

(Sofia, 6 iunie 2016) 

Pe data de 6 iunie 2016, la Sofia a avut loc o masă rotundă organizată de 
către Institutul pentru Stat şi Drept al Academiei Bulgare de Ştiinţe şi consacrată 
politicii Uniunii Europene în materie de migraţie. În cuvântul de deschidere, prof. 
Tsvetana Kamenova, directorul Institutului, a trecut în revistă evenimentele care au 
condus la recenta „criză a refugiaţilor” din Uniunea Europeană, dificultăţile 
politice şi juridice ridicate de această criză în raport cu reglementările europene în 
materia liberei circulaţii şi a dreptului la azil, precum şi provocările cărora fiecare 
stat membru al UE, independent de apartenenţa la aşa-numitul spaţiu Schengen, 
trebuie să le poată răspunde în mod adecvat sprinjinindu-se pe propriile 
reglementări. În mare, aceleaşi probleme au fost reluate din perspectiva acţiunii 
politice concrete de către Nikoleta Klisarska, reprezentantul Agenţiei de Stat pentru 
Refugiaţi a Guvernului Bulgariei în cadrul unei ample expuneri, comple-
mentaritatea abordării reliefând cum nu se poate mai bine plusvaloarea deopotrivă 
ideatică şi pragmatică pe care colaborarea dintre un institut al Academiei şi o 
agenţie a Statului o poate aduce dezbaterii problemelor concrete cu care se 
confruntă o societate la un anumit moment. În vreme ce participanţii străini la 
dezbatere au contribuit cu o amplă trecere în revistă a problemelor şi regulilor în 
materie de migraţie pe planul dreptului internaţional public (prof. Marcel Brus, 
Utrecht), respectiv cu o conturare a fundamentelor acestor reglementări pe planul 
filosofiei dreptului (dr. Tudor Avrigeanu, Bucureşti), specialiştii bulgari au 
dezbătut deopotrivă cu pasiune şi pragmatism problemele punctuale precum 
perspectivele restaurării funcţionării normale a sistemului Schengen (prof. Jasmine 
Popova), limitele propunerilor deja existente privind reforma acestui sistem (prof. 
Irena Ilieva) şi semnificaţia derogărilor în caz de urgenţă (Borislav Tsekov), 
provocările juridice ridicate de acordul dintre Uniunea Europeană şi Turcia în 
materia refugiaţilor (prof. Plamenka Markova), impactul unor drepturi 
fundamentale precum dreptul la libera circulaţie (prof. Emilia Drumeva) şi 
drepturile copiilor (prof. Velina Todorova), last but not least problemele de 
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securitate naţională şi siguranţă a cetăţeanului presupuse de riscul radicalizării şi al 
implicării refugiaţilor în activităţi teroriste (Hristo Smolenov), corupţia funcţionarilor 
publici angrenaţi în soluţionarea crizei (Tania Peneva) şi răspunsul pe care dreptul 
penal bulgar îl poate oferi de lege lata în faţa acestei crize (Denitsa Markova).  
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