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Centenar Studii 

UNIFICAREA JURIDICĂ ŞI EXPERIENŢELE SALE 
 
 

Prof. univ. dr., dr. h.c.  Mircea Duțu* 

Abstract: Legal unification – judiciary, legislative, and regarding the legal professions – has 
played an important part in the consolidation of the unity of the state and has become a major pursuit 
of interwar Romania.  If the unification of judicial organization and the regime of attorneys has been 
realized rather quickly, given the specificities of the issues, the one regarding legislation had to last 
for decades: in 1928, it was done in Bessarabia, in 1938 in Bukovina, and in 1943 in Transylvania.  

The integration of Dobrogea in the Romanian legal space has been a particular juridical 
experience, taking into account that it did not solely concern adopting a unitary set of laws, but 
passing from a legal system (Islamic) to another (Roman-Germanic). Regarding the concrete action, 
it involved on the one hand by a gradual extension of the legislation of the Old Kingdom, and on the 
other, by re-codifying, adopting new codes, among which only the Criminal Code and Criminal 
Proceedings Code entered into force on January 1st, 1937.  

In this vast process of interwar legal unification, a great part was played by the courts of 
appeal, as jurisdictions whose activity was focused in expressing at the level of regional specificities 
the national, unifying element. 

Three major experiences of this process: Dobrogea, the Cernăuţi Court of Appeals (north of 
the country) and the Oradea Court of Appeals (on the west) will follow bellow, in separate studies.  

 Key words: legal Union; legislative unification; judiciary unification; courts of appeals; legal 
magazines; legal professions; interwar justice. 

Desăvârșirea procesului de realizare a unității politico-statale în 1918 a fost 
urmată, în mod necesar, de evoluții subsecvente și conexe în diverse domenii. 
Unificarea juridică – în plan judiciar, legislativ și cel al regimului profesiilor – a 
ocupat, în acest context, un loc important. Ea a propus, mai întâi, introducerea 
organizării judecătorești românești în noile teritorii alipite prin extinderea celei 
existente în Vechiul Regat, ceea ce a avut un impact unificator major. Într-adevăr, 
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prin măsuri precum utilizarea limbii române în justiție ori instituția juraților se 
promovau aspecte importante ale uniunii sufletești ale noii solidarități sociale în 
țara reîntregită. În privința profesiilor judiciare, organizarea și exercitarea profesiei 
de avocat a cunoscut evoluții rapide de unificare, încă din 1921 adoptându-se legea 
necesară în acest sens. 

De departe, procesul cel mai complex și mai îndelungat l-a constituit, din 
perspectiva creării noii vieți juridice naționale a României Mari, unificarea legislativă. 
Într-adevăr, noul stat unitar român, consacrat și structurat juridic prin Constituția 
din 29 martie 1923, aducea între granițele sale, alături de legislația din Vechiul Regat, 
alte trei legislații aplicabile în provinciile alipite și care generau astfel fenomenul 
„dreptului interprovincial”. Mai mult decât atât, persistența acestor diferențe 
majore de reglementare, moștenire și mentalitate juridice puteau conduce la situații 
de haos reglementar, puneau în pericol consolidarea unirii prin stări de provizorat 
și afectau deplinătatea suveranității naționale. După primele măsuri de extindere a 
unei părți, absolut necesare, de legislație din Vechiul Regat și adoptarea noii legi 
fundamentale s-a pus problema pe fond, începând cu întrebarea: ce fel de unificare? 

În spațiul public s-a generat astfel o amplă dezbatere ce a implicat numeroase 
personalități care au exprimat puncte de vedere dintre cele mai diferite. S-au 
dezbătut, astfel, aspecte diverse precum: ce coduri, dintre cele aplicabile simultan, 
erau superioare ori mai nimerite pentru țara reîntregită: cel francez din Vechiul 
Regat sau cel austriac din provinciile de peste munți? Ce concepție despre justiție – 
formalistă, materială, socială – ar trebui să domine? Erau suficiente legi unificatoare 
pe domenii sau se impunea o nouă codificare? Extindere sau noi reglementări? ș.a. 

Desigur, la începuturi, cu entuziasmul, idealismul și avântul aferente marilor 
proiecte naționale care se așteptau de la generația României Mari s-a trecut la 
organizarea de comisii speciale și s-a creat Consiliul Legislativ (1925) având ca 
menire principală acest obiectiv. Legea fundamentală din 1923 părea să opteze 
pentru o soluție de mijloc, respectiv cea a revizuirii legiuirilor existente. 

Dificultatea problemei, varietatea și complexitatea aspectelor pe care le 
genera și, poate, dorința găsirii și promovării unor soluții cât mai perfecte au 
întârziat lucrurile, astfel că la circa 7 ani de la unire, aspectul său legislativ rămânea 
încă un deziderat, un obiectiv național aflat în așteptare. Interveniseră, cu timpul,  
în mod evident, și o serie de interese politice, orgolii personale, deficiențe de 
organizare sau insuficiențe de aprecieri și acțiune. În deblocarea situației un rol 
deosebit i-a revenit acad. Andrei Rădulescu care, într-o comunicare ținută la 
Academia Română, Unificarea legislativă, în iunie 1927, și valorificând concluziile 
unei Comisii de înalți magistrați privind consecințele situației asupra stării justiției, 
atrăgea atenția în privința atingerii punctului maxim de așteptare, înlătura unele 
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obiecțiuni de constituționalitate formulate în privința extinderii ca metodă de 
realizare a unificării și, în cele din urmă, formula propuneri concrete cu privire la 
ceea ce trebuia urmat. Așa se face că, înțelegându-se situația, s-a impus această 
abordare, care avea să conducă la unificarea legislativă a Basarabiei, în 1928, 10 
ani mai târziu a Bucovinei și, în cele din urmă, în 1943 și a Transilvaniei. 

Totuși, extinderea legislației din Vechiul Regat era considerată ca o soluție 
provizorie, în așteptarea noii legislații, modernă, pe cât posibil originale și 
unificatoare a României Mari. 

Unificarea prin recodificarea îndeosebi a legislației penale, civile și 
comerciale reprezenta soluția ideală, asigurând dezideratul existenței „unei singure 
legi pentru toți românii, făcută de români, în spirit românesc”. S-ar fi pus astfel 
capăt practicii moderne de a apela la împrumuturi legislative străine, preluate și 
transpuse mecanic, iar în teritoriile alipite existenței unor reglementări „învechite și 
nepotrivite mentalității și spiritului românesc” și care chiar „Dacă ne-am obișnuit 
cu ele, nu e mai puțin adevărat că au rămas mereu pentru noi legile asupritorilor”. 
În desfășurarea acestei perspective s-au înregistrat două perioade succesive, cu 
abordări și rezultate diferite. Prima, inițială, a constat în conferirea Consiliului 
Legislativ a rolului de elaborare a anteproiectelor, care să țină seamă în acest scop 
de tradiția existentă, noile tendințe în planul dreptului comparat și realizarea nu 
numai de noi legislații ci, pe cât posibil, de opere legislative. În această lucrare a 
fost angrenată întreaga elită juridică românească a timpului, de la oameni politici, 
la specialiști universitari și până la reprezentanți autorizați ai magistraturii și 
avocaturii. 

Principalul rezultat al acestei etape l-a constituit elaborarea și adoptarea 
Codului penal și a Codului de procedură penală, intrate în vigoare la 1 ianuarie 
1937. Această tendință avea să fie repudiată la finele anilor 1930 și abandonată în 
privința dreptului privat. Anteproiectele deja elaborate aveau să fie revizuite în 
mod fundamental. Se reproșa, deja, în special Codului de procedură penală, care 
avusese ca model principal legea ungară în materie, greșeala de a fi abandonat 
tradiția latină și a fi impus soluții străine realităților româneşti, ceea ce au determinat 
rapid numeroase modificări „care nu erau altceva decât reveniri la vechea noastră 
procedură”. Spiritul timpului cerea acum reevaluări și alte opțiuni. Era semnalat 
pericolul „marilor salturi” care, precum în natură și în societate, mai ales în drept, 
puteau genera „primejdioase evoluții”, iar, totodată, ruperea legăturii cu trecutul 
considerându-se „un păcat nesăbuit”. Din această perspectivă, codurile Vechiului 
Regat trebuiau revizuite, cum spunea Constituția din 1923, iar nu cu totul răsturnate 
și abandonate; ele reprezentau „stâlpii de căpetenie ai dreptului românesc în jurul 
cărora s-a clădit timp de 75 de ani admirabila construcție a doctrinei și jurisprudenței 



 Mircea Duţu 4 192 

băștinașe”. Astfel, redactorii finali ai anteproiectelor codurilor de drept privat au 
valorificat imensul material documentar pregătitor și au făcut „un moderat pas înainte” 
ținând seama „de noile coduri și proiecte moderne, să se introducă modificările cu 
atenție, în spiritul nostru, tradițional, coordonând în același timp dispozițiile 
adoptate din legile provinciale (îndeosebi cartea funciară) și îmbinând dezideratele 
doctrinei cu exigențele practicii”1. Promulgate – Codul comercial în 1938, codurile 
civil și de procedură civilă în noiembrie 1939 – și cu date de punere în aplicare 
succesiv amânate, până la abandonare, aceste coduri au rămas, din păcate, la stadiul 
de operă legislativă, fără a se trece la actul de implementare. 

„Pretenția nemăsurată” de a „dezrădăcina totul spre a crea coduri moderne și 
perfecte care să pună în uimire întreg universul” rămâne astfel o istorie, deși 
reprezenta, poate, singura șansă a unei veritabile creații juridice românești, în plan 
legislativ. 

În cadrul demersului concret de unificare a aplicării legii, dincolo de  
reglementările dispersate și adeseori contradictorii, rolul principal i-a revenit 
întotdeauna magistratului, celui chemat să interpreteze norma în prezență conform 
literei și mai ales a spiritului său. Acest fapt a dobândit forme specifice de realizare 
și exprimare în condițiile României interbelice, în situația în care unificarea 
organizării judiciare a avut loc mult mai rapid și mai deplin. Astfel, un rol 
important a revenit în acest context curților de apel în general și celor aflate într-o 
situație particulară în special. Datorită poziției lor în sistemul jurisdicțional – ca 
instanțe superioare în grad, de control judiciar – preluarea sau, după caz, instituirea 
în timpul cel mai scurt a curților de apel ca jurisdicții ale statului român a 
reprezentat un proces deosebit de important pentru unificarea judiciară, cu 
rezonanțe majore în înfăptuirea unității juridice naționale, mai ales în planul 
aplicării legii. Potrivit legii de unificare a organizării judecătorești din 1924 la 
nivelul întregii Românii Mari funcționau 12 curți de apel, cu reședințele la Brașov, 
București, Cernăuți, Chișinău, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea Mare, 
Timișoara și Târgu-Mureș. În privința competenței teritoriale, aceasta era stabilită 
prin lege în cazul fiecărei curți, corespunzător circumscripțiilor tribunalelor arondate; 
referitor la competența materială, în materie civilă judecau conform plenitudinii de 
competență și în primă instanță unele litigii de contencios administrativ; în penal, 
judecau apelurile contra sentințelor pronunțate de tribunalele corecționale și 
recursurile declarate împotriva hotărârilor date de tribunale ca instanțe de apel; de 
asemenea mai judecau, în primă și ultimă instanță, unele delicte date de  lege în 
competența lor. A fost cazul, de pildă, al celor din Constanța, Cernăuți și Oradea, 
                                                            

1Unificarea dreptului privat român, editorial, „Pandectele române”, partea a IV-a, 1940, p. 1. 
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prima creată în regiunea dintre Dunăre și Mare alipită României în 1878, cu o 
istorie proprie, inclusiv judiciar-legislativă mai deosebită, cea de a doua, aflată în 
nordul extrem al țării, iar ultima la granița de vest. Pentru realizare scopului unificator 
și de model al justiției româneşti, acestea au dispus, în deceniul patru al secolului 
trecut, de publicații proprii, s-au bucurat de găzduirea unor evenimente juridice 
naționale și de concursul barourilor locale. Încercând să relevăm asemenea experiențe 
mai puțin cunoscute ale unificării judiciar-legislative, publicăm grupajul compus 
din trei studii, referitoare la modul în care a operat unificarea juridică în cele trei 
regiuni mai sus arătate. 

 
I. Integrarea Dobrogei în spațiul juridico-statal românesc (1878–1921) 
Prin Tratatul de la Berlin din 13 iulie 1878 s-a recunoscut independența 

României, legând-o însă de o serie de condiții printre care unele de ordin teritorial. 
Astfel, potrivit art. 45 Principatul retroceda „M.S. Împăratului Rusiei porțiunea 
teritorială a Basarabiei, despărțită de Rusia în urma Tratatului de la Paris din 1856, 
și care, la apus se mărginește cu talvegul Prutului, iar la miază-zi cu talvegul 
brațului Chiliei și cu gura Stari-Stambulului”. În același timp, conform art. 46 erau 
„întrupate cu România”: insulele formând Delta Dunării, precum și insula Șerpilor, 
Sangiacul Tulcei, cuprinzând districtele (cazas) Kilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, 
Tulcea, Măcin, Babadag, Hârșova, Küstengea, Medgidia. În afară de aceasta România 
mai primea „ținutul situat în sudul Dobrogei, până la o linie care, plecând la răsărit 
de Silistra răspunde la Marea Neagră la miază-zi de Mangalia. Linia granițelor se va fixa 
la fața locului, de Comisiunea Europeană instituită pentru delimitarea Bulgariei”2. 

Libertatea de navigație pe Dunăre „recunoscută ca fiind de interes european” 
cunoștea o serie de precizări și reglementări. 

Aceste dispoziții de drept internațional public aveau să fie transpuse în 
dreptul intern prin legea de modificare a Constituției de la 1866, din 8 ianuarie 
1884, care, pe lângă modificarea articolului 1 ce proclama că „Regatul României 
                                                            

2 Schimbarea intereselor dunărene ale marilor puteri europene și a raportului de forțe militare 
între Rusia și Turcia – prima învinsă la 1853–55 în cadrul Războiului Crimeei își lua revanșa 
împotriva celei de a doua în 1877–78 – ducea la „corectura” teritorială a Tratatului de la Paris, din 30 
martie 1856. Potrivit acestuia din urmă, art. 19 „… spre a asigura mai bine libertatea navigațiunei 
Dunării, Majestatea Sa împăratul tuturor Rușilor consimte a se rectifica fruntaria sa în Basarabia. 
Noua fruntarie va pleca de la Marea Neagră, la un kilometru spre est de lacul Burna-Sola, va întâlni 
perpendicular calea Akermanului, va urma această cale până la Valul lui Traian, va trece spre sud de 
Bolgrad, se va urca în lungul gârlei Ialpuk, până la culmea de la Saratsika și va sfârși la Katamori pe 
Prut. În sus de acest punct, vechea fruntarie, între cele două imperii, nu va încerca nici o modificare… 
21. Teritoriul, cedat de Rusia, se va anexa la Principatul Moldovei, sub suzeranitatea Sublimei Porți”. 
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cu județele sale din dreapta Dunării constituie un singur stat indivizibil”,îi adăuga 
un nou articol, nr. 133 (adițional), ale cărui prevederi stipulau: „Dispozițiile acestei 
constituții se vor aplica prin legi speciale și în partea României de peste Dunăre”. 

Era „actul de naștere” din punct de vedere juridic al Dobrogei românești 
moderne, prin care teritoriul de la „Marea cea Mare”, străvechi pământromânesc, 
pomenit în documentele Domnitorului Mircea cel Bătrân și cele ale lui Ștefan cel 
Mare, reintra în hotarele statului român3. 

Legislația specială care avea să fie adoptată în virtutea acestui temei 
constituțional a contribuit treptat, dar hotărâtor, la integrarea provinciei în spațiul 
juridico-instituțional românesc, generând experiențe juridice specifice în istoria 
desăvârșirii procesului de constituire a statului național unitar. 

Actul alipirii Dobrogei la România, chiar hotărât prin Tratatul de la Berlin 
din 1878, a fost privit de autoritățile de la București ca unul de unire a unei „vechi 
posesiuni a lui Mircea-cel-Bătrân și a lui Ștefan-cel-Mare”4, iar condiționarea sa de 
retrocedarea sudului Basarabiei (județele Bolgrad, Ismail și Cetatea Albă) ca o 
nedreptate istorică, un schimb echivalent cu un rapt de teritoriu românesc. În noile 
condiții internaționale, create în urma victoriei Rusiei, cu concursul armatei române 
împotriva Turciei, în privința viitorului teritoriului vechii Dobroge, apar în rândurile 
populației locale opțiuni pentru alipirea la România; astfel, de exemplu, în ședința 
Senatului de la București din 26 noiembrie 1877, în dezbaterile asupra proiectului 
de răspuns la Mesajul domnesc, se vorbea ca despre un fapt cunoscut tuturor că 
„sunt prin Dobrogea subscrieri pentru a se alipi pe lângă România”. Este lesne de 
înțeles că, prin regimul său politic democratic, de tip occidental, o economie în 
expansiune și drepturile cetățenești larg recunoscute România reprezenta cea mai 
atractivă opțiune din cele posibile – Rusia și Bulgaria – pentru „mințile luminate” 
ale populației regiunii. 

                                                            
3 Teritoriul Dobrogei românești avea să cunoască modificări prin: Tratatul de la București (28 iulie/10 

august 1913), în sensul că intra în componența României și Cadrilaterul, frontieră recunoscută prin Tratatul de 
pace cu Bulgaria, semnat la Neuilly, la 27 noiembrie 1919 (art. 27), iar prin Tratatul de la Craiova din 7 
septembrie 1940, granița cu Bulgaria revenea la traseul fixat prin Tratatul de la Berlin din 1878. 

4 Din punct de vedere istoric, în Dobrogea, așa cum remarca Nicolae Iorga, „Românii au de partea 
lor caracterul autohton în mare parte, cum dovedesc amintirile neîntrerupte ale trecutului care, dacă a 
cunoscut invaziile altora, n-a clintit deloc persistența sa îndărătnică, care este una din caracteristicile 
distinctive ale rasei sale… Dacă a fost aici o dominație, ea nu era decât o continuare a Imperiului a cărui 
creațiune sunt românii. Genovezii, stăpânii Chiliei și ai gurilor Dunării, veneau aici ca auxiliari și clienți ai 
Paleologilor și succesorul lor a fost un prinț român căruia Bizanțul îi trecuse, cu titlul de despot, posesiunea 
Litoralului. El îl părăsi în mâna turcilor pentru ca, după cinci sute de ani, urmașul său să-l recunoască de la 
aceiași turci”. N. Iorga, Drepturi naționale și politice în Dobrogea, Editura Fundației culturale Regele 
Mihai I, București, 1928, p. 72. 
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Accentul pus pe faptul că România era un stat constituțional și, astfel, și viața 
Dobrogei se va îndrepta, în cadrul său, pe o asemenea cale nu era întâmplător. 

În Imperiul otoman mișcarea constituțională a Junilor turci, inițiată de 
Midhat-pașa, de promovare a principiilor de guvernare modernă ocupa din ce în ce 
mai mult teren și marca deschiderea spre modernitatea europeană dorită de o parte 
din ce în ce mai mare a populației, iar pentru cea dobrogeană alipirea la România 
reprezenta o mare șansă de împlinire a acestor aspirații. 

Extinderea legislației și a structurilor judiciare, a modelului juridico-
instituțional român în dreapta Dunării constituia nu numai un element esențial, 
absolut necesar al unificării juridice, ci reprezenta, în cazul de față, în același timp, 
ceva mai mult: ruperea, diferențierea de un anumit tip de civilizație juridică și 
înscrierea definitivă pe orbita occidentală a acesteia. 

În Proclamația adresată „poporațiunii dobrogene” la 14 noiembrie 1878,de 
la Brăila, de Alteța Sa Regală Carol I, se evoca mai întâi semnificația istorică și 
legitimitatea actului: „Marile puteri europene prin Tratatul de la Berlin au unit țara 
voastră cu România. Noi nu intrăm în hotarele voastre, trase de Europa, ca 
cuceritori… Dobrogea, veche posesiune a lui Mircea cel Bătrân și a lui Ștefan cel 
Mare, de astăzi face parte din România”. Considerată drept „magna carta a 
Dobrogei”,Proclamația invoca drept principal beneficiu al noii apartenențe statale a 
acesteia intrarea sub suzeranitatea unui stat „unde nu voința arbitrară, ci numai 
legea desbătută și încuviințată de națiune, hotărăște și ocârmuiește”, unul în care 
„Cele mai sfinte și mai scumpe bunuri ale omenirii: viața, onoarea și proprietatea 
sunt puse sub scutul unei Constituții pe care ne-o râvnesc multe națiuni străine” și, 
în consecință, „Religia voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate 
de legile noastre, și nimeni nu le va putea lovi fără a-și primi legiuita pedeapsă”. 
Statuând că „dreptatea României nu cunoaște diferență de neam și religiune” se 
întemeia și aici, ca și în restul regatului, „o tradiție de prestigiu, de autoritate și de 
încredere în justiție”. Cadrul democratic, de tip european asigura astfel egalitatea în 
drepturi, libertatea religioasă, ocrotirea proprietății și a familiei tuturor locuitorilor 
țării, indiferent de naționalitate și religie. Pentru integrarea treptată, rapidă și cât 
mai deplină a noii provincii în structurile României, capul Statului arata că „În 
curând, provincia voastră, pe cale constituțională, va primi o organisațiune 
definitivă, care va ține seamă de trebuințele și moravurile voastre, care va așeza pe 
temelii statornice pozițiunea voastră cetățenească”5. 
                                                            

5 Proclamațiunea Alteței Sale Carol I adresată poporațiunii dobrogene, Brăila, 14 noiembrie 1878, 
în vol. „Trei-Deci de ani de domnie ai Regelui Carol I. Cuvântării și acte”, Edițiunea Academiei Române, 
București, 1897, p. 515. 
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Ca un prim gest de înțelegere și bunăvoință pentru locuitorii teritoriului „care 
devenea și este țară românească”,se desființau sau ajustau o serie de dări către stat 
ale noilor cetățeni români dobrogeni. Totodată, a urmat un proces complex de 
trasare a noilor frontiere, preluare de facto a teritoriului și instaurare a noilor 
autorități, româneşti. Dincolo de actul oficial în sine pe care îl reprezenta, 
Proclamația domnească prefigura un adevărat program de integrare a noii provincii 
în spațiul juridico-statal românesc; se prevedeau, în germeni, principiile de 
organizare a instituțiilor administrative și judiciare, precumșidrepturile și libertățile 
viitorilor cetățeni români6 din spațiul dobrogean. 

 
1. Schimb sau cedare de teritoriu? Probleme juridico-constituționale. 

După încheierea Tratatului de la Berlin, guvernul de la București a solicitat 
Parlamentului autorizarea de a aduce la îndeplinire prevederile documentului 
internațional care priveau România, în frunte cu cele de ordin teritorial. În 
discuțiile care au urmat s-a ridicat mai întâi problema dacă cedarea unei părți din 
teritoriul statului cădea în competența Parlamentului obișnuit, având în vedere că 
acesta, potrivit art. 2 din Constituția de la 1866, era inalienabil și, deși se considera 
că nu ar fi fost vorba de o adevărată înstrăinare, ci mai degrabă de un schimb (cum 
susținea, de altfel, cancelarul Bismarck!) – între Basarabia și Dobrogea, se 
considera, totuși, că numai o Constituantă era în drept să hotărască în această 
privință. S-a discutat, în același context, asupra valorii noului teritoriu românesc, 
despre importanța deschiderii la mare, dar și obstacolele pe care le reprezenta o 
asemenea anexare; încele din urmă s-a apreciat că numai o Constituantă poate 
hotărî în mod definitiv acceptarea Dobrogei, iar până atunci ocuparea sa nu putea fi 
decât provizorie. În vederea adoptării unor măsuri temporare, după lungi dezbateri, 
la 28 septembrie 1878, Senatul a adoptat o moțiuneprin care, constatând că Europa 
a impus dureroase sacrificii României, autoriza guvernul să se conformeze Tratatului 
de la Berlin și „să ia în posesiune Dobrogea și Delta Dunării și să o administreze 
                                                            

6 Proclamația era contrasemnată de prim-ministrul I.C. Brătianu, M. Kogălniceanu, ministrul de 
externe, C.A. Rosetti, ministrul de interne, I. Câmpineanu, ministrul de finanțe și Eugen Stătescu, ministrul 
de justiție. Acesta din urmă este considerat, prin demersurile ulterioare, adevăratul artizan al extinderii 
legislației și a sistemului judiciar românesc dincolo de Dunăre. Eugeniu Stătescu (1836–1905), licențiat și 
doctor în drept la Paris, avocat și procuror la Curtea de Apel din București, membru marcant al Partidului 
Naţional Liberal. Desfășoară o bogată activitate politică: deputat (1870), ministru de justiție (24 iulie 1876–
27 ianuarie 1877, 23 septembrie 1877–11 iulie 1879), de interne (10 aprilie–9 iunie 1881), de externe (9 
iunie 1881–1 august 1882), din nou de justiție (1 august 1882–20 septembrie 1883, 16 decembrie 1885–1 
martie 1888 și 4 octombrie 1895–21 noiembrie 1896), senator, președinte al Senatului (1897 și 1901), iar 
ministru al justiției (18 iulie 1902–13 octombrie 1903). 
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prin regulamente de administrație publică, până la convocarea Adunării 
Constituante”7. Două zile mai târziu, la 30 septembrie și Adunarea Deputaților 
adopta o moțiune în același sens prin care, exprimându-și durerea pentru grelele 
sacrificii la care țara era îndatorată, silită prin hotărârea Puterilor europene și 
nevoind a fi o piedică la consolidarea păcii, autoriza guvernul să se conformeze 
voinței colective a  Europei, retrăgând autoritățile civile și militare din Basarabia și 
luând în posesiune Dobrogea și Delta Dunării. Celelalte probleme urmau să se 
regleze pe cale constituțională8. Pe baza acestor hotărâri parlamentare, cabinetul 
condus de Ion C. Brătianu a luat măsuri pentru preluarea și organizarea diverselor 
servicii publice în noul teritoriu. La 13 octombrie Ministerul Justiției a decis 
efectuarea unui studiu asupra organizării judecătorești, datinilor și legislației din 
Dobrogea. Pentru studierea problemelor noii regiuni alipite, guvernul a instituit 
două comisii, una militară și o alta civilă. Membrii lor, după specialități, s-au 
deplasat pe teren, au întreprins cercetări și au întocmit rapoarte. Reprezentantul 
Ministerului Justiției a studiat legislația existentă, organizarea judiciară, procedura 
și moravurile juridice, rezultatele fiind valorificate într-un proiect de regulament de 
administrație publică pentru organizarea justiției în Dobrogea, care a fost supus 
atenției Consiliului de Miniștri. La 11 noiembrie 1878 a fost promulgat, și publicat 
în „Monitorul Oficial” nr. 252 din 12 noiembrie 1878, Regulamentul de administrație 
publică asupra organizațiunii judecătorești, competenței și procedurei autorităților 
judecătorești din Dobrogea,primul document de acest fel vizând organizarea unor 
servicii publice în regiunea dintre Dunăre și Marea Neagră. În întocmirea actului 
respectiv s-au avut în vedere următoarele principii: apropierea cât mai mult posibil 
a justiției de justițiabili; a se căuta în primul rând împăcarea părților; alăturarea 
judecătorilor de profesie, de persoane alese de locuitori, și care, cunoscând obiceiurile 
populației, să lumineze magistrații în chestiunile de fapt; luarea în vedere a 
intereselor diferitelor naționalități acolo unde populația era amestecată; a ține 
seama de anumite credințe religioase ale musulmanilor. 

 
2. Organizarea autorității judecătorești în Dobrogea.Organizarea judiciară 

otomană existentă anterior anului 1878 cunoștea principiul separației instanțelor de 
judecată în vederea controlului și era structurată astfel: devairsulhie (un fel de 
judecătorie comunală), migilisduavi (judecătoria de ocol), migilistemiiz (judecătorie de 
județ, tribunal de fond), divanitemiiz (curte de apel), Divan ahcheamiadlie sau 
Mahcheameitemiiz (Curtea de Casație de la Istanbul, instanța supremă). Toate 
                                                            

7 „Monitorul Oficial” nr. 219 din 3 octombrie 1878. 
8 „Monitorul Oficial” nr. 218 din 1 octombrie 1878 și nr. 220 din 4 octombrie 1878. 
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aceste instanțe judecau conform uzului și seriatului musulman9. Referitor la 
populația creștină, episcopii ortodocși – la Silistra, bulgar, iar la Tulcea, grec – 
judecau (canonizau) în materie de jurisdicție în materia familiei, succesiunilor 
abintestat, proprietății, învoielilor ș.a. După pacea de la San-Stefano, în primăvara 
anului 1878, rușii au instituit în Dobrogea o administrație militară, dependentă de 
ministerul de război de la Moscova, sub denumirea de Administrația sangiacului 
Tulcei, condusă de un general, care a instituit un tribunal al sangiacului (regiunii) și 
mai multe tribunale de districte (ocoale). Această organizare a durat până în 
noiembrie 1878, când teritoriul Dobrogei a fost preluat de autoritățile române. Pentru a 
integra regiunea dintre Dunăre și Mare în cadrul juridico-instituțional al statului 
român, autoritățile timpului au urmat consecvent o veritabilă strategie care a ținut 
seama de „justiția patriarhală din Dobrogea și instituțiile juridice româneşti din trecut”, 
pe care a încercat să le apropie, să le unifice, „să le concretizeze într-un sistem de 
organizare tranzitorie către starea justiției din România, însă să răspundă și la 
necesitățile locale”10. Organizarea administrativă și judecătorească a Dobrogei s-a 
realizat, pentru început, pe calea unor regulamente guvernamentale, într-o formulă 
de tranziție, care ținea seama de particularitățile istorice ale provinciei dintre Dunăre și 
mare, de realitățile socio-demografice ale populației de aici și de posibilitățile de 
integrare a sa în statul român devenit independent, cât mai rapid și mai adecvat. 

Astfel, din punct de vedere administrativ, noul teritoriu se împărțea în trei 
județe: Tulcea, Constanța și Silistra Nouă, cu capitala la Rasova, mutată apoi la 
Cernavodă, fiecare dintre acestea în două sau mai multe plăși, și fiecare dintre ele 
în mai multe comune11. Regulamentul de administrațiune publică asupra organisațiunii 
judecătorești, competinței și procedurei autorităților judecătorești din Dobrogea din 
12 noiembrie 1878 stabilea (decretul nr. 2499) structura jurisdicțională a 
provinciei. Funcționau, astfel, trei categorii de autorități judecătorești: judecătoriile 
comunale de pace, tribunalele de ocoale și tribunalele mahomedane și tribunalele 
de apel. Pe lângă acestea din urmă și tribunalele de ocol funcționa un minister public. 
                                                            

9 D. Nicolaides, Législation Ottomane,Casopoli, 1881; asupra particularităților organizării 
judiciare în Dobrogea din această perioadă, a se vedea: D. Stoicescu, Justiția românească în 
Dobrogea, schiță istorică, în „Dobrogea, 1878–1928, Cincizeci de ani de viață românească”, 
București, Cultura Națională, 1928, p. 699–719. 

10 D. Stoicescu, Justiția românească în Dobrogea. Schiță istorică, lucr. cit., p. 703. 
11Regulamentul pentru împărțirea și organizarea administrativă a Dobrogei, „Monitorul 

Oficial” nr. 254 din 15 noiembrie 1878. În perioada noiembrie 1878–1 aprilie 1879 au funcționat trei 
județe: Tulcea (cu reședința la Tulcea), Constanța (cu reședința la Constanța) și Silistra Nouă (cu 
reședința la Rasova, mutată apoi la Cernavodă). Acest din urmă județ a fost desființat, rămânând 
numai două care s-au menținut de-a lungul timpului. 
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În fiecare comună rurală exista o judecătorie comunală de pace, formată din 
primar (muchtar) și doi jurați (azale sau ciorbagii), aleși pe un an de către obștea 
locuitorilor, dintre notabilii sau bătrânii localității. Când populația era mixtă – 
compusă din musulmani și nemusulmani – locuitorii musulmani alegeau un jurat, 
iar cei nemusulmani, un altul. Judecătoriile respective nu aveau rolul să soluționeze 
cauze, ci să caute să împace „părțile prigonitoare”; în caz de împăcare se înmâna 
fiecăreia dintre părți câte o carte de împăciuire, care avea puterea unei hotărâri 
judecătorești, dar care nu devenea executorie decât după omologarea sa de către 
tribunalul de ocol; în cazul în care nu se reușea împăcarea părților, se da 
reclamantului o carte în care se consemna că împăciuirea nu s-a putut face și acesta 
putea să pornească judecata înaintea tribunalului de ocol. Instanțe judecătorești 
propriu-zise erau tribunalele de ocol și cele de apel, prin analogie, primele țineau 
locul tribunalelor de județe, iar secundele, pe cel al curților cu jurați. Recursurile 
contra hotărârilor date în ultimă instanță se înaintau spre competenta judecare 
Înaltei Curți de Casație. Tribunalele de ocol își aveau sediul în orașul de reședință 
al fiecărui ocol sau plasă; tribunalul era compus dintr-un judecător numit de guvern 
și din doi membri asistenți aleși pe un an dintre notabilii orașului de reședință. 
Judecătorul era președintele tribunalului și era ajutat de un grefier și copiștii 
necesari; în cazul absenței acestuia, era suplinit de un supleant desemnat de guvern 
și care avea toate drepturile și prerogativele judecătorului. Aceste instanțe aveau 
competența de a judeca toate cauzele civile și comerciale, de orice natură, în primă 
și în ultimă instanță, până la valoarea de 300 lei capital și interese sau 50 lei venit 
anual, și cu apel până la orice sumă; mai judecau toate contravențiile și cu apel toate 
delictele. De asemenea, întocmeau toate actele de notariat și procedură grațioasă, 
înființau sechestre, luau orice măsură asigurătorie și procedau la urmăriri silite. 

În fiecare reședință a tribunalului de ocol funcționa o judecătorie 
mahomedană, compusă dintr-un hoge și doi membri aleși de obștea locuitorilor 
mahomedani, toți aceștia confirmați de către ministrul justiției, la recomandarea 
muftiului. Ele judecau, cu drept de apel, toate cauzele dintre mahomedani referitoare la 
organizarea familiei, puterea părintească și maritală, căsătorii și divorț, tutelă și 
minoritate și în general la toate chestiunile care priveau constituirea familiei și 
drepturile ce decurgeau de aici. Aveau în competență și judecare problemele de 
succesiuni abintestat sau testamentară. De altfel, aceste probleme erau judecate 
după legea musulmană înaintea tuturor instanțelor judecătorești. Tribunalele de 
apel erau denumite done și își aveau sediul la Tulcea și Constanța (Küstengea); se 
compuneau dintr-un președinte și doi membri, numiți de guvern și din doi membri, 
unul musulman și altul nemusulman, aleși pentru un an de delegații plășilor, dintre 
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notabilii din orașul de reședință al tribunalului de apel. Competența lor era aceea de 
a judeca în ultimă instanță toate apelurile declarate împotriva sentințelor pronunțate 
de tribunalele de ocol în primă instanță și de tribunalele mahomedane; a judeca în 
primă și ultimă instanță toate cauzele de competența curților cu jurați. 

Pe lângă fiecare tribunal de apel funcționa un prim-procuror și un procuror, 
iar pe lângă fiecare tribunal de apel câte un substitut al prim-procurorului. Acesta 
din urmă urmărea și instrumenta toate cauzele penale, revenindu-i toate atribuțiile 
unui judecător de instrucție. 

Prim-procurorul ținea locul camerei de punere sub acuzare, în ceea ce 
privește judecarea opozițiilor la actele substitutului, întocmea rechizitoriul și 
trimitea cauza spre cercetare tribunalului de apel. 

Actele de stare civilă ale mahomedanilor se îndeplineau de hogele localității, 
care trimitea extractul cuvenit primarului pentru a-l înscrie în registrele stării civile. 

Limba oficială înaintea tuturor instanțelor judecătorești era româna. 
În fine, aplicarea Regulamentului era încredințată unui delegat al ministrului 

justiției, care trebuia să-i interpreteze și expliciteze prevederile și să-i acopere 
eventualele lacune. 

Reglementările privind organizarea judecătorească nu au putut să fie aplicate 
în totalitate și conform literei și spiritului lor din cauza dificultăților întâmpinate pe 
teren, în special ca urmare a deplasărilor de populație din cauza războiului. 

Această organizare nu a durat mult întrucât, prin decretul nr. 598 din 29 
aprilie 1879, i s-au adus importante modificări și completări. Astfel, începând cu 1 
iunie același an, tribunalul de apel din Constanța înceta să mai existe, iar atribuțiile 
sale erau preluate de cel din Tulcea, astfel că rămânea o singură instanță de apel 
pentru întreaga Dobroge; se desființau substituții tribunalelor de ocol, afară de cei 
de la instanțele din Tulcea și Constanța, atribuțiile acestora fiind preluate de supleanții 
acelorași tribunale; până la constituirea judecătoriilor mahomedane, atribuțiile 
acestora au fost date în competența tribunalelor de ocol, care urmau să judece pe 
mahomedani după legile musulmane; se suprima și Delegatul special și superior al 
Ministerului Justiției în Dobrogea, care funcționase anterior cu reședința la Tulcea. 

 
3. „Constituţia”, legea pentru organizarea Dobrogei din 8 (20) martie 

1880. Pentru a depăși starea de provizorat, la 19 ianuarie 1880 guvernul a depus la 
Camera Deputaților proiectul de lege pentru organizarea Dobrogei, însoțit de o 
importantă Expunere de motive, în care se arăta că scopul actului normativ era 
„asimilațiunea deplină a Dobrogei cu România”. Aceasta urma a nu fi una radicală, 
o reformă silnică impusă unei țări cu totul străine, întrucât, prin situația sa geografică și 
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etnografică, Dobrogea era asimilată în mare parte înainte chiar ca România să o fi 
luat în posesie. Afirmația ministrului de interne Mihail Kogălniceanu, din cadrul 
dezbaterilor avute în ședința Senatului din 6/18 martie 1880, cum că, din motiv de 
modestie, legea pentru organizarea Dobrogei nu a fost denumită „Constituția 
Dobrogei”, reflecta cel mai bine rolul și statutul acordate de către inițiatorii săi, actului 
normativ respectiv. Așa cum rezulta tot din precizările reprezentantului guvernului, 
făcute cu aceeași ocazie, extinderea dispozițiilor Constituției și în acea parte a 
teritoriului statului urma să se facă treptat, prin legi speciale, iar până atunci ceea 
ce reclama „acea țară și acea populație” era să „nu mai fie cârmuită prin decrete 
domnești, ci să se bucure de o anumită stabilitate întemeiată pe legi”12. Pentru aceasta a 
fost elaborată și adoptată Legea pentru organizarea Dobrogei, sancționată prin 
Decretul domnesc din 8 mai 188013. Din chiar structura sa rezultă caracterul de 
lege constituțională, cu statut tranzitoriu. Astfel, cele 80 de articole erau distribuite 
în 9 capitole, respectiv: I. Despre teritoriul Dobrogei (art. 1–2); II. Despre drepturile 
Dobrogenilor (art. 3–24); III. Despre administrațiunea Dobrogei (art. 25–35); IV. 
Despre instituțiile județene și comunale (art. 36–56); V. Despre puterea 
judecătorească (art. 57–63); VI. Despre finanțe (art. 64–65); VII.  Despre puterea 
armată (art. 67–68); VIII. Dispozițiuni generale (art. 69–72); IX. Dispozițiuni 
tranzitorii (art. 73–80). 

Din punct de vedere administrativ, regiunea se împărțea „deocamdată” în 
două județe, acestea se subdivizau în ocoale și ocoalele în comune urbane și rurale. 

Potrivit art. 3 toți locuitorii din Dobrogea care, în ziua de 11 aprilie 1877, 
erau cetățeni otomani „devin și sunt cetățeni români”. 

În privința drepturilor și libertăților fundamentale se preciza că prin legi 
speciale urmau să se determine condiţiile în care aceștia vor putea exercita 
drepturile politice, „representațiunea în Parlamentul român” și cumpăra imobile 
rurale în România propriu-zisă. Aceste măsuri erau explicate de ministrul de 
interne Kogălniceanu în cadrul dezbaterilor parlamentare; ezitarea de „a da glas” 
Dobrogei în parlament avea în vedere „starea înapoiată, văzând că însăși populațiunea 
nu este încă bine stabilită… nu putem prin noi, guvernul, să luăm asupra noastră 
cifra de cutare număr de populațiune ca să formăm și în Dobrogea colegiuri care să 
trimită deputați și senatori, căci ar fi fost ceva factice și nesigur”; în privința 
proprietății, se prefera ca aceasta să rămână supusă legii otomane, cu respectarea 
drepturilor statului și aprobarea prealabilă a oricărei tranzacții de către guvern, 
până la elaborarea și adoptarea unor reglementări speciale care să consacre „o 
                                                            

12 „Monitorul Oficial” no. 56 din 7 (19) martie 1880, Desbateri, p. 1522. 
13 Publicată în „Monitorul Oficial” no. 57 din 9 (21) martie 1880. 
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proprietate occidentală” după o bună cunoaștere „a stării legale de până acum, 
efectuarea unui cadastru, a unui recensământ precis; nu se știe cine are și cine n-are”. 

Devenind cetățeni români, dobrogenii erau „egali înaintea legii, se bucură de 
toate drepturile cetățenești și pot fi numiți în funcțiunile publice, fără osebire de 
origine și de religiune” (art. 5); nu puteau fi urmăriți și arestați decât în cazurile 
prevăzute de lege (art. 8); nu se puteau aplica alte pedepse decât cele prevăzute de 
legile României (art. 10); libertatea conștiinței era absolută (art. 15); se extindea 
regimul exproprierii pentru cauză de utilitate publică din Vechiul Regat (art. 14); 
religia ortodoxă a Răsăritului devenea „religia domnitoare” și în Dobrogea, cele 
două județe componente fiind arondate Eparhiei Dunării de Jos (art. 16); se 
consacra libertatea învățământului, gratuitatea celui din școlile plătite de stat sau de 
comune și se prevedea înființarea treptată de școli primare în toate comunele 
provinciei (art. 20); actele de stare civilă sunt trecute în competența autorităților 
civile (art. 22); era stipulat dreptul la petiționare (art. 23) ș.a. 

Din punct de vedere administrativ, după ce se prevedea că „Instituțiile 
reprezentative, județene și comunale, se introduc în Dobrogea, după exemplul celor 
din România, cu singurele deosebiri prevăzute prin această lege” (art. 7) era stabilită 
împărțirea administrativă a regiunii, existența instituției prefectului, administratorului 
de ocol, primarului și consiliului comunal, cu regim juridic identic celor de peste Dunăre. 
O situație asemănătoare se înregistra și în privința instituțiilor județene și comunale. 

Referitor la puterea judecătorească, tribunalele judecătorești și legile civile și 
penale (criminale) din România se introduceau și în Dobrogea cu două importante 
precizări: se instituiau tribunale speciale musulmane pentru procesele mahomedanilor 
în materie de căsătorie și de succesiuni, care judecau „conform legilor și uzurilor 
mahomedane”, iar instituirea juriului era „deocamdată” suspendată în Dobrogea, 
procesele criminale, delictele politice și de presă urmând a se judeca de către 
tribunalele ordinare (art. 61-62). În fiecare dintre circumscripțiile administrative se 
înființa câte o judecătorie de ocol (art. 58), iar în orașele Tulcea și Constanța câte 
un tribunal de primă instanță (art. 59); în orașul Constanța se înființa o curte de 
apel, dar până când o lege specială va determina organizarea și atribuțiile sale se 
menținea „starea lucrurilor de astăzi” (art. 60). 

Erau introduse și peste Dunăre impozitele și legile financiare din România (art. 64). 
În materie de putere armată se prevedea că timp de 10 ani de la promulgarea legii 

în Dobrogea nu se făceau recrutări pentru armata de linie, cu excepția înrolărilor 
voluntare. 

În această perioadă, dobrogenii urmau să formeze numai un corp „de oștire 
teritorială” (călărași și dorobanți), destinat pentru „serviciu dinăuntru” al provinciei. Se 
instituia principiul serviciului separat pentru locuitorii musulmani. 
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În fine, la capitolul dispozițiilor generale se stabilea că „Culorile Dobrogei 
sunt culorile României” (art. 69). Se prevedeau apoi mărcile regiunii și cele ale 
județelor componente. 

Erau stipulate și o serie de măsuri tranzitorii. Astfel, se dădea un termen de 3 
ani de la data de 23 octombrie 1878 ca locuitorii rurali care, în timpul războiului de 
la 1877, emigraseră din Dobrogea, să revină la căminele lor; cei care nu se conformau, 
pierdeau orice drept asupra posesiunii pământurilor rurale ce le-au avut anterior (art. 73). 

Legi speciale urmau să: organizeze serviciul scriitorilor (notarilor) de prin 
comunele rurale (art. 75), precum şi serviciul moscheilor și învățământul religios al 
populației musulmane (art. 76); să introducă impozitul funciar și darea pentru 
poduri (art. 78); desecarea mlaștinilor și plantarea de păduri (art. 79). 

Din ziua punerii în vigoare a legii „sunt abrogate toate decretele, regulamentele 
sau alte acte contrarii cu cele așezate de ea” (art. 80). 

Drepturile politice aveau să fie acordate dobrogenilor abia prin legea din 19 
aprilie 1909, modificată prin legea din 14 aprilie 1910, publicate împreună, cu 
textul integral, în „Monitorul Oficial” din 15 aprilie 1910. Respectiva lege avea să 
fie completată prin cea din 3 martie 1912, iar prin legea din 1 martie 1913 s-a 
introdus în Dobrogea instituția Curții cu jurați.Referitor la funcționarea propriu-
zisă a justiției dobrogene în acele vremuri documentele ne arată faptul că, în 
genere, instanțele nu prea aveau de lucru; la Mangalia, de exemplu, în 10 zile nu 
avusese loc niciun proces. Se înregistrau multe certuri între administrație și justiție 
fie din cauza neînțelegerii exacte a atribuțiilor ce reveneau fiecăreia, fie din cea a 
jălbarilor care trimiteau la Ministerul Justiției numeroase reclamații, neîntemeiate. 
„Printre magistrați erau și elemente rele dar și multe foarte bune și sârguitoare”. Ca 
modificări ale reglementărilor recent adoptate unii considerau că membrii 
instanțelor aleși de populație erau inutili sau chiar că puteau face rău justiției; alții 
îi găseau necesari pentru a lumina pe judecători și a face astfel mai ușoară tranziția 
de la justiția patriarhală la justiția formalistă. Se mai propunea să se permită 
avocaților să pledeze și la judecătoriile de ocol, divorțurile musulmanilor să fie 
judecate la reședința tribunalului de hogi cu apel la muftiu, dar tutelele să fie puse 
sub controlul instanței. Se simțea lipsa de interpreți și existau mari greutăți cu 
populația turcă care nu voia să mărturisească contra unui musulman chiar când 
acesta comisese o crimă. În fine, se mai susținea că tribunalele mahomedane 
compromiteau justiția fiindcă mulți dintre membrii lor nu-și înțelegeau demnitatea 
funcției, așa că uneori trebuia să intervină Parchetul spre a-i sili să-șifacă datoria14. 
                                                            

14 Andrei Rădulescu, Privire asupra organizării judecătorești în Dobrogea Veche de la 
anexare până azi, Tipografia ziarului „Curierul Judiciar”, București, 1914, p. 18. 
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4. Legea asupra organizării judecătorești din Dobrogea (1886).Un nou 
pas important în modernizarea și apropierea organizării și practicii judiciare dobrogene 
cu cea din restul țării s-a făcut prin Legea asupra organizării judecătorești din 
Dobrogea, promulgată prin Decretul regal nr. 1085 din 29 martie 1886. După șase 
ani de funcționare în noua formulă a justiției dobrogene se desprindeau concluzii 
importante,precum și nevoia de modificări. Se considera astfel că în noul teritoriu 
erau prea multe instanțe, tribunalele mahomedane în special trebuiau reduse. Noua 
organizare judecătorească se impunea deopotrivă din motive de economie și de a 
asimila și încadra, cât mai mult posibil, noua provincie în sistemul judiciar național. 
Prin noul act normativ se înființa pentru toată Dobrogea o Curte de Apel în Tulcea, 
iar prin decretul următor cu nr. 1086 din aceeași zi, 29 martie 1886, se promulga 
„Legea pentru modificarea circumscripției Curții din Focșani, strămutarea reședinței 
acestei Curți la Galați și suprimarea tribunalului de apel din Tulcea”. Votată în 
martie 1886, legea avea să fie pusă în aplicare la 1 septembrie același an. 

Noua structură judiciară a regiunii dintre Dunăre și mare arăta astfel: 
Judecătoriile comunale: în fiecare comună rurală ființa o judecătorie compusă din 
primar și, dacă părțile cereau, și din doi consilieri comunali, unul desemnat de 
fiecare parte, notarul servind ca grefier. Competența lor civilă era de a „împăca 
prigonirile de orice natură și valoare” dând o „carte împăciuitoare”, iar dacă nu 
reușeau, până la 15 lei se judeca pricina cu drept de apel la judecătoria de ocol și de 
la 15 lei în sus trimitea părțile la judecătoria de ocol. Competența lor penală era de 
a judeca cu drept de apel la judecătoria de ocol: toate contravențiile polițienești și 
cazurile prevăzute de legea poliției rurale; Judecătoriile de ocoale: în fiecare oraș 
de reședință al subdiviziunilor administrative era o judecătorie de ocol compusă 
dintr-un judecător, un ajutor și mai mulți copiști. În orașele Tulcea și Constanța 
tribunalele de județ aveau și atribuțiile judecătoriei de ocol. 

Competența lor civilă era aceea de a împăca părțile sau a le judeca în prima și 
ultima instanță de la 15–300 lei, iar cu drept de apel până la 1500 lei inclusiv, – în 
comunele urbane având și competența judecătoriilor comunale. Mai judecau și 
apelurile contra „cărților împăciuitoare”, luau măsuri asigurătoare, executau silit 
mobiliar, încuviințau adopții etc. 

În privința competenței penale, judecau în prima și ultima instanță toate 
contravențiile de simplă poliție, iar cu drept de apel: loviri simple, injuriiși furturi 
simple când valoarea lucrurilor, fixată de păgubaș, nu trecea peste 100 lei. 
Împăcarea stingea acțiunea publică pentru loviri simple și injurii. Judecătorii de 
ocoale aveau și calitatea de ofițeri de poliție judiciară, putând cerceta orice 
infracțiuni, înștiințând însă parchetul respectiv. 
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Competența notarială era de a autentifica și legaliza orice acte constatând 
obligații personale mobiliare până la valoarea de 5000 lei inclusiv și între persoane 
din care una cel puțin avea domiciliul sau reședința în cuprinsul ocolului; tribunalele 
de județ: în orașele Tulcea și Constanța se înființa câte un tribunal de județ, 
compus din: un președinte, un judecător, un supleant, un procuror, un substitut, un 
grefier și un ajutor de grefă, cu aceeași competență ca tribunalele de județ din țară, 
cu mențiunea că „vor funcționa și ca judecătorii de ocoale în ocoalele respective 
ale reședinței lor” și „vor exercita totodată și atribuțiile judecătorilor de instrucție 
deferite prin această lege”. Puteau judeca și cu judecător unic în prima instanță și 
cu drept de apel; în celelalte cazuri în complet de trei, dând hotărâre cu majoritate 
de doi, sau în doi dând hotărâre cu unanimitate. 

Procurorul urmărea și instruia orice fel de infracțiune, ajutat de ofițerii de 
poliție judiciară și auxiliari, fiind sub controlul tribunalului în măsurile atingătoare 
libertății individuale; tribunalele mahomedane: în orașele Tulcea și Constanța se 
înființa câte un tribunal compus dintr-un cadiu, precum și câte un arbitru voluntar 
de fiecare parte, dacă părțile sunt de acord, și un grefier, pentru afacerile dintre 
mahomedani relative la organizarea familiei, la puterea părintească, la căsătorie, 
divorț și succesiunile abintestat, în care vor judeca conform uzurilor și legilor 
mahomedane, însă redactând actele și sentințele în limba română. Dar părțile, de 
acord, sunt libere a supune și aceste afaceri jurisdicției de drept comun, care va 
judeca litigiul conform acelorași uzuri și legi mahomedane; Curtea de Apel: se 
instituia în Tulcea o Curte de Apel, care să fie în același timp și curte criminală, 
compusă din: un președinte, doi consilieri, un supleant, un procuror general, un 
substitut, un grefier etc. Această Curte urma să judece în complet de trei, dând 
deciziile, cu majoritate de doi, având aceeași competență civilă și corecțională ca și 
celelalte curți de apel din țară și, în plus, să judece și apelurile contra sentințelor 
tribunalelor mahomedane după uzurile și legile acestora și în calitate de Curte 
criminală, în prima și ultima instanță, toate crimele și delictele de competența 
Curților cu jurați observând însă regulile procedurii corecționale; de asemenea, în 
calitate de Cameră de punere sub acuzare, toate opozițiile la măsurile atingătoare 
libertății individuale în timpul instrucției. 

Așa cum rezultă și din precizările de mai sus, această lege însă a ieșit 
amputată abinitio; art. 49–54 relative la Curtea de Apel din Tulcea au rămas fără 
aplicare. În aceeași zi s-a promulgat, pentru a intra în vigoare la 1 septembrie 1886, 
legea prin care se strămuta reședința Curții de Apel din Focșani la Galați în 
circumscripția căreia s-a dat și Dobrogea. Așadar, Curtea de Apel din Galați va 
judeca după 1 septembrie 1886 afacerile civile, comerciale și corecționale venite în 
apel și pricinile criminale provenite din Dobrogea. 
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Dar nici legea organică a justiției dobrogene nu avea să se dovedească întru 
totul perfectă, așa că a cunoscut mai multe modificări și completări. Astfel, prin 
legea din 15 Aprilie 1888 s-a înființat și în orașele Tulcea și Constanţa câte o 
judecătorie de ocol, suprimându-se astfel dispoziția ca aceste instanțe să aibă și 
atribuțiile judecătoriilor de ocol, ceea ce lipsea justițiabilii de beneficiile a două 
grade de jurisdicție, menționându-se că „aceste tribunale vor avea aceeași competență 
ca tribunalele de județ din țară”. Deopotrivă, prin legea judecătoriilor de pace din 4 
martie 1894, pusă în aplicare la 1 iunie 1894, s-au abrogat dispozițiile legii din 29 
martie 1886, privitoare la judecătoriile comunale și la judecătoriile de ocol, 
organizând pe acestea din urmă la fel cu cele din țară. Astfel, putem spune că la 1 
iunie 1894 s-a înfăptuit unificarea justiției de primul grad din Dobrogea. 

Prin legea relativă la înființarea judecătorilor de instrucție pe lângă 
tribunalele din Dobrogea, din 4 martie 1894, s-a înființat câte un judecător de 
instrucție pe lângă tribunalele Tulcea și Constanța abrogându-se dispozițiile potrivit 
cărora procurorii tribunalelor din Dobrogea aveau și atribuții de judecători de 
instrucție. Așadar, la această dată procurorii și judecătorii de instrucție ai tribunalelor 
din Dobrogea au avut exact aceleași atribuțiuni și au procedat după aceleași „reguli 
și căderi” ca și procurorii și judecătorii de instrucție din restul regatului (art. 2). 
Deci, abia după 16 ani, se instituia și marca deosebirea dintre urmărireși instrucție, 
pe când pentru restul țării de mult era stabilit că în materie de procedură penală 
procurorul, parte principală înurmărirea faptelor penale, nu poate să facă el însuși 
instrucția pentru același motiv pentru care o parte nu poate să-și înființeze ea însăși 
dovezi (art. 31–41 C. pr. p.). 

Tot prin această lege se dădea în competența Curții de Apel din Galați a 
judeca, conform legilor și uzurilor mahomedane, în ultimă instanță apelurile contra 
sentințelor pronunțate de tribunalele mahomedane. 

Ca atare, abia din 1894 organizarea justiției în Dobrogea devenea aproape 
una identică cu aceea din restul țării. Și aceasta pentru că rămânea competența de 
curte criminală a Curții de Apel din Galați, Dobrogea necunoscând încă instituția 
Curții cu jurați. Noțiunea de cetățean român din Dobrogea nu era aceeași cu 
noțiunea de cetățean român din restul țării, iar calitatea de jurat nu o poate avea 
decât cetățeanul român cu depline drepturi politice. 

Lipsa de unificare completă a dat naştere și unor curiozități juridice printre 
care și aceea că, de pildă, Curtea de Apel Galați judeca în materie de crimă pentru 
Dobrogea. Dar în caz de casare a unei decizii, unde urma să fie trimisă cauza spre 
rejudecare? Celelalte curți de apel din țară nu aveau această competență de a judeca 
crimele (din Dobrogea). Înalta Curte de Casație a găsit o soluție înțeleaptă: „În urma 
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casării unei hotărâri dată de Curtea de Apel din Galați în materie de crimă săvârșită 
în Dobrogea, afacerea trebuie a fi trimisă spre a fi judecată din nou înaintea Curții 
cu jurați, iar nu a unei curți de apel din țară (Cas. II, 590–95, 702–95, 605–96…). 

 
5. Acordarea drepturilor politice locuitorilor din județele Constanța și 

Tulcea. Acordarea drepturilor politice dobrogenilor s-a realizat abia după mai bine 
de 30 de ani de la alipirea la Vechiul Regat a României din dreapta Dunării, prin 
legea din 19 aprilie 1909 potrivit căreia locuitorii din județele Constanța și Tulcea 
dobândeau „întregimea drepturilor politice recunoscute românilor prin Constituțiune”, 
„după distincțiunile” stabilite prin actul normativ respectiv. Cadrul juridic a fost 
modificat și completat prin legea din 14 aprilie 1910, iar forma întregită (publicată 
în „Monitorul Oficial” nr 13 din 15 aprilie 1910) stabilea că fiecare dintre cele 
două județe alegea câte doi deputați în colegiul I și câte unul în colegiile II și III, 
precum și câte doi senatori în colegiul I și unul în colegiul II. 

Dobândeau în întregime drepturile politice, deci și dreptul de alegător, mai 
întâi locuitorii cetățeni otomani care aveau domiciliul real în județele Constanța și 
Tulcea în ziua de 11 aprilie 1877 și descendenții lor, chiar „cei născuți în urmă”, 
înmăsura în care „vor proba că nici unii, nici alții n-au emigrat sau nu s-au bucurat 
de vreo protecțiune străină” (art. 3 alin. a). Pentru descendenții minori ai acestora, 
cererile de a li se recunoaște calitatea de cetățean român se făceau de tutori, iar în 
lipsa lor de primarii comunelor unde domiciliau. Apoi, beneficiau de aceste 
drepturi românii din orice stat, indiferent de locul nașterii, proprietari de imobile în 
cele două județe dobrogene și domiciliați acolo în ziua promulgării legii (13 aprilie 
1910), dacă ar fi declarat că renunță la orice protecție străină (art. 3 alin. b). Copiii 
minori ai acestora urmau condiția părinților lor. 

Pentru întocmirea primelor liste electorale se instituiau „pentru această 
singură dată” două comisii, câte una pentru județul Constanța și județul Tulcea, 
compuse fiecare din: prefectul județului, un membru al Curții de apel din Galați și 
președintele tribunalului local. Cei nemulțumiți cu hotărârile comisiilor, fie pentru 
nerecunoașterea lor ca cetățeni români, fie pentru neînscrierea în colegiile electorale 
cerute, aveau dreptul a le ataca cu recurs la Curtea de Casație, în termen de o lună 
de la data afișării listelor, care se judeca de urgență și, casând, statua și asupra 
fondului. În viitor, pentru dobândirea sau recunoașterea calității de cetățean român 
se aplicau dispozițiile Constituției în privința naturalizării și recunoașterii, iar 
pentru înscrierile și ștergerile din listele electorale se urma procedura stabilită după 
legea pentru întocmirea, revizuirea și permanența listelor electorale. Prin legea din 
3 martie 1912 s-a dat interpretarea oficială (s-a lămurit) și au fost completate art. 3 
și 4 din legea din 15 aprilie 1910, pentru acordarea drepturilor politice locuitorilor 
din județele Constanța și Tulcea. 
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Printre altele, se stabilea că înscrierea în listele electorale din cei 10 ani 
dintâi, întocmite conform cu Legea de organizare a Dobrogei din 9 martie 1880, 
precumși înscrierea în listele comisiilor de plasă de la 1880–1881, constituia, până 
la dovada contrarie, prezumție înfavoarea celor care solicitau acordarea „întregimei 
drepturilor politice că dânșii sau ascendenții lor erau supuși otomani cu domiciliul 
real în Dobrogea la 11 aprilie 1877”. 

Se preciza că dacă cererea pentru descendenții minori nu s-a făcut la timp, 
din vina tutorelui sau a primarului, minorul devenit major avea, în timp de un an de 
la dobândirea majoratului, dreptul de a reclama înaintea tribunalului de domiciliu 
beneficiul legii în cauză. 

Se adăugau la cei care aveau „întregimea drepturilor politice deci și dreptul 
de alegător” și cultivatorii de pământ, fie chiar veniți din alte state, stabiliți în urma 
anexării Dobrogei în comunele  rurale din această parte a țării, care au dobândit 
pământuri în baza legilor de împroprietărire și nu s-au bucurat de protecție străină 
de la așezarea lor în Dobrogea. 

Referitor la compunerea comisiilor cu atribuții în materie, care „erau 
înființate din nou”, consilierii de curte de apel erau trași la sorți, unul de la Curtea 
de Apel din Galați pentru județul Tulcea și unul de la Curtea de Apel din București 
pentru componența celei pentru județul Constanța. Aceste comisii judecau de 
urgență cererile locuitorilor dobrogeni care se credeau nedreptățiți să reclame 
calitatea de cetățean român, chiar dacă o precedentă cerere le-a fost respinsă pe 
baza vechiului text al legii. 

Prin aceste legi se definitiva cadrului juridic tranzitoriu al recunoașterii și 
garantării exercitării drepturilor politice ale locuitorilor Dobrogei româneşti. 

 
6. Introducerea juriului prevăzut în art. 105 din Constituția de la 

1866.Prin Legea pentru introducerea în Dobrogea a juriului prevăzut de art. 105 din 
Constituție (publicată în „Monitorul Oficial” nr. 266 din 1 martie 1913), intrată în 
vigoare la 1 septembrie 1913, juriul, așa cum era prevăzut în legea fundamentală 
„și cum funcționează în actualele Curți cu jurați, pe baza legilor și regulamentelor 
în vigoare”, se înființa și în județele Tulcea și Constanța „în materiile criminale și 
pentru delicte politice și de presă”. Listele cu jurați urmau a se alcătui conform 
dispozițiilor pertinente din Codul de procedură penală, iar termenele în care se 
formau primele liste cu jurați, fixarea ordinii și perioadelor în care se ținea Curtea 
cu jurați, în fiecare din cele două județe ale Dobrogei, precum și toate celelalte 
condiții privitoare la funcționarea Curții au fost determinate printr-un regulament 
de administrație publică. 
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7. Organizarea judecătorească (provizorie) în Dobrogea nouă. Până la 
ratificarea Tratatului de la București din 28 iulie 1913 prin care României i s-a 
anexat și sudul Dobrogei (Dobrogea Nouă), sub presiunea evenimentelor s-a 
instituit o organizare provizorie a justiției în această zonă pe calea deciziei ministeriale 
nr. 31.339 din 10 octombrie 1913 privitoare la organizarea judecătorească, 
competența și procedura autorităților judecătorești din teritoriul cedat Statului 
român de Statul bulgar, în urma tratatului de pace încheiat la București, în ziua 
următoare, tot prin act administrativ al ministerului justiției (decizia nr. 31.478 din 
11 octombrie 1913), însărcinându-se prin delegație personalul de la instanțele din 
țară care să compună noile judecătorii și tribunale astfel înființate. 

Pe această cale se introduceau în Dobrogea Nouă: instanțele judecătorești din 
România, toate legile civile, comerciale, penale, legea autentificării actelor, precum 
și toate celelalte legi relative la organizarea și administrarea justiției din Regat. 

Se înființau judecătorii de ocol în Turtucaia, Silistra, Accadânlar, Curtbunar, 
Balcic, Cavarna și două în Dobrici, formate și cu competența celor din România conform 
legii pentru judecătoriile de ocoale din 30 decembrie 1907 și legii de organizare 
judecătorească din 10 aprilie 1913, judecând numai la reședință, adăugindu-se 
personalului prevăzut în aceste legi câte un interpret de limbile turcă și bulgară. 

Se instituia, de asemenea, un tribunal de județ în Silistra, cuprinzând 
circumscripțiile judecătoriilor Silistra, Turtucaia, Accadânlar, Curtbunar, și unul în 
Dobrici (Bazargic), cuprinzând circumscripțiile celor două judecătorii din Dobirici 
și pe ale celor din Balcic și Cavarna. Aceste tribunale aveau aceeași organizare și 
competență generală ca și cele din România, dar și o competență specială: „crimele 
și delictele, ce se judecă în țară de Curtea cu jurați se vor judeca de tribunalele 
Silistra și Dobrici, sesizate prin ordonanța de trimitere a judecătorului de instrucție, 
însă în complet de 3 judecători”. Relativ la Curtea cu jurați, referatul ministrului 
justiției către Consiliul de Miniștri din 10 octombrie 1913 stabilea: „Nu credem că 
s-ar putea introduce deocamdată instituția juraților, dat fiindcă nici nu s-ar putea 
alcătui lista de jurați, fără a mai insista și asupra altor motive de ordine politică, 
care se opun la introducerea acestei autorități judecătorești”. Iar printre motivele de 
ordin politic se enumerau: tratatul nu era aprobat de puterea legislativă; situația 
cetățenilor din cadrul cărora urma să se aleagă jurații nu era lămurită – uzanțele 
internaționale acordând un termen de opțiune etc. 

Se mai înființau, totodată, și tribunale mahomedane în Silistra și Dobrici, 
compuse din câte un cadiu și grefier, care urmau să funcționeze ca și cele din 
Constanța și Tulcea și cu aceeași competență, judecând după aceleași norme. 

Se prevedea apoi că apelurile contra hotărârilor tribunalelor înființate se 
făceau în termenele și formele procedurii la grefele respective, rămânând a se 
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înainta Curții de apel ce se va desemna mai târziu; de asemenea, se continua de 
tribunalul Silistra procesele începute sub regim bulgar, precum și de către judecătorii 
administrația tutelelor în ființă, începute după competența fostului regim. În ce 
privește petițiile, actele și hotărârile, se redactau și se rosteau în limba română, 
admițându-se ca concluziile scrise să poată fi înfățișate și în limbile turcă sau bulgară. 

Pentru exercițiul profesiunii de avocat înaintea acestor instanțe, s-a admis ca 
să fie subordonat condițiilor legii din 10 martie 1907 și autorizației Ministerului 
Justiției; autorizația putea fi refuzată fără arătare de motive. Atribuțiile consiliului 
de disciplină pentru avocați erau trecute instanțelor judecătorești locale, care 
decideau cu execuție provizorie și cu recurs la Ministerul Justiției. 

Această organizare a durat până la 1 aprilie 1914; între timp, prin legea din 
11 decembrie 1913, s-a ratificat Tratatul de pace de la București și se prevedea 
adoptarea unei legi de organizare a noului teritoriu. 

Prin Legea pentru organizarea Dobrogei Noi din 1 aprilie 1914 teritoriul s-a 
împărțit în două județe: Caliacra, cu reședința la Bazargic și Durostor, cu reședința 
la Silistra. Dispozițiile privitoare la organizarea judecătorească erau cuprinse în 
capitolul IV, art. 64–105. Se extindeau pentru noul teritoriu regimul legilor civile, 
penale, comerciale și fiscale din țară, deopotrivă limba română în justiție, iar ca 
instanțe judecătorești: judecătorii de ocol cu organizarea și competența celor din 
țară; tribunale de județ în orașele de reședință ale județelor Caliacra și Durostor cu 
organizarea, competența și procedura celor din țară, dar „ele vor mai judeca în 
prima instanță toate crimele și delictele care, după legile țării, sunt de competența 
Curților cu jurați, observând cu privire la judecata lor regulile de procedură în 
materie corecțională”; tribunalele mahomedane în Silistra, Turtucaia, Bazargic și 
Balcic cu competență în materie de drepturi de familie și succesiuni, abintestat 
între mahomedani, judecând conform legilor și uzurilor mahomedane;curte de 
apelîn Constanța cu circumscripție din tribunalele Constanța, Caliacra, Durostor, 
iar Tulcea urma să intre în această circumscripție după un an. Curtea se compunea 
din un președinte, șapte consilieri, un procuror general, un procuror și un inspector 
judecătoresc. În materie civilă, comercială și corecțională avea aceeași competență 
și atribuții și judeca după aceleași legi și procedură ca și celelalte curți din țară, dar 
în plus judeca și apelurile contra sentințelor tribunalelor mahomedane conform 
uzurilor și legilor mahomedane și „în ultimă instanță crimele și delictele politice și 
de presă, care după legile țării sunt de competența Curților cu jurați, săvârșite în 
județele Durostor și Caliacra, observând însă cu privire la judecata lor regulile de 
procedură în materie corecțională”, în complet de cinci consilieri la judecarea 
crimelor. Prin această lege s-au dispus aceleași măsuri restrictive în ce privește 
profesarea avocaturii, pe lângă condițiile legii din 10 martie 1907 și autorizația 
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Ministerului Justiției, trecându-se atribuțiile consiliului de disciplină în ce privește 
pe avocații instanțelor judecătorești ale domiciliului lor din județele Caliacra și 
Durostor, cu apel la Curtea de Apel din Constanța. 

 
8. Înființarea Curții de Apel din Constanța. Deși înființată din punct de 

vedere juridic prima dată prin legea din 9 martie 1880, Curtea de Apel din 
Constanța avea să mai aștepte nu mai puțin de 24 de ani până la constituirea sa 
propriu-zisă și funcționarea efectivă. Într-adevăr, art. 60 al legii privind organizarea 
Dobrogei prevedeaîn privința instanței de apel: „Se înființează în Constanța o Curte 
de Apel”, dar alineatul II adăuga și preciza: „O lege specială va determina 
organizarea și atribuțiunile acestei Curți” și apoi „până atunci se va menține starea 
lucrurilor de astăzi”15. Apoi, prin legea din 30 martie 1886 s-a desființat și 
tribunalul de apel din Tulcea, cauzele trecând în competența Curții de Apel Galați, 
care lua ființă în acest oraș prin strămutarea instanței de acest gen din Focșani, 
începând cu 1 septembrie 1886. 
                                                            

15 Problema a făcut obiectul unor dezbateri parlamentare interesante, în martie 1880, cu ocazia 
adoptării Legii privind organizarea Dobrogei. Astfel, Al. Lahovary a propus să se înființeze o curte de 
apel la Tulcea sau Constanța (Küstengea), motivând că Focșaniul era prea departe de locuitorii 
dobrogeni, Dobrogea era foarte întinsă și fără căi de comunicație, Dunărea îngheța cinci luni pe an; în 
plus, curtea de apel pentru Dobrogea judeca și în materie criminală (penală) și împricinații erau 
obligați astfel să străbată o distanță foarte mare până la sediul său; totodată, în regiune era o legislație 
specială, cea musulmană, și trebuia ca instanța care judeca să fie compusă din membrii „cu tragere de 
inimă ca să se ocupe de asemenea chestiuni”. E. Costinescu s-a pronunțat în același sens, al înființării 
unei instanțe de apel în Dobrogea, arătând că dacă se înființează o curte de apel la Focșani mulți 
justițiabili, din cauza greutăților, se vor lepăda de justiție, mai ales că locuitorii regiunii aveau alte 
obiceiuri și erau astfel obligați să vină într-o țară necunoscută pentru ei și a cărei limbă mulți dintre ei 
nu o cunoșteau. În același timp, judecătorii trebuiau să cunoască obiceiurile populației pe care o 
judecau, ceea ce era greu de făcut pentru magistrații din Focșani. Ei propuneau o curtea „în sens 
economic”, cu o secțiune, 1 președinte, 4 consilieri, 1 supleant și 1 procuror. Ca reședință se prefera 
Constanța, întrucât era amplasată „cam la mijloc între Silistra și Tulcea” și, în plus, aceasta era 
„menită a deveni port de mare”. Ministrul justiției, A. Stolojan, a combătut la început propunerea 
Costinescu arătând că o curte cu un număr mic de consilieri nu putea funcționa, de aceea era de părere 
să se suspende votarea articolului respectiv până se va face o lege specială în această privință. N. 
Catargi se pronunța pentru o curte de apel dobrogeană, dar să se mute instanța de la Focșani la Galați. 
G. Cantili era și el pentru înființarea unei curți de apel a provinciei de peste Dunăre, dar nu la acel 
moment, ci mai târziu, când condițiile generale o permiteau. În cele din urmă și ministrul justiției 
arăta că guvernul propusese înființarea respectivei curți de apel, dar comisia bugetară redusese cifra 
cheltuielilor impuse de noua instanță, ceea ce a condus, în cele din urmă, la soluția de compromis: de 
iure curtea de apel pentru Dobrogea cu sediul la Constanța se înființa, dar de facto se amâna pentru 
mai târziu când o lege specială o organiza în concret („Monitorul Oficial” din 7 februarie 1880). 
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Problem a devenit acută abia după Tratatul de la București din 28 iulie 1913, 
când s-a alipit României și Cadrilaterul (Dobrogea de sud). Prin aceastămărire 
deteritoriu și noua configurație geografică a regiunii, instituirea unei curți de apel 
la Constanța devenea o necesitate, pentru o mai bună apropiere fațăde cetățeni, o 
maibună cunoaștere și aplicare a legilor și obiceiurilor locale și stabilirea unei 
jurisprudențe unitare. Prin Regulamentul de organizare a justiției în Dobrogea nouă 
din 10 octombrie 1913, s-au înființat judecătorii de ocol, tribunale de județe, 
tribunale mahomedane, precum în partea veche, dar în ceea ce privește judecarea 
apelurilor nu s-a luat nicio măsură, urmând a se hotărî mai târziu în competența 
căror curți se vor da.  

În cele din urmă, la începutul anului 1914, s-a hotărât înființarea, începând de 
la 1 aprilie, a Curții de Apel Constanța, act care „a apropiat Dobrogea și mai mult 
sufletește de restul țării, prin instituirea, în capitala ei, a celei mai înalte instanțe de 
apel de fond, așa precum au toate celelalte provincii”16. Deschiderea celei de a 5-a 
curți de apel a Regatului României, cu reședința la Constanța, a avut loc la 14 
aprilie 1914. Jurisdicția sa se întindea inițial numai asupra județelor Constanța, 
Caliacra și Durostor, urmând ca, de la 1 aprilie 1915, să se extindă și în privința 
județului Tulcea, pendinte până atunci de instanța de apel din Galați. Crearea unei 
asemenea înalte instituții jurisdicționale în „România din dreapta Dunării” era 
considerată necesară atât din nevoia unei mai bune administrări și distribuiri a 
justiției în plan local și regional, cât și pentru „rațiuni de stat și interes național”. 
Astfel, în această ultimă privință „Prin înființarea unei asemenea înalte instituțiuni 
– se arăta în cuvântul rostit de întâiul președinte al instanței, Al. Bârsescu, la 
solemnitatea de deschidere17 – am crezut noi că se spune acelora care mai bănuiesc 
încă cum că stăpânirea noastră în România din dreapta Dunării este provizorie, că 
se înșală și că atunci când am pus piciorul pe acest pământ l-am pus cu intenția de a 
rămâne pentru totdeauna aici”. 

Din această perspectivă, „Misiunea noastră a magistraților din Dobrogea și 
mai ales a celor din Dobrogea Nouă – remarca cu același prilej, același înalt 
magistrat – este însă și mai frumoasă dar și mai grea, căci populația de acolo e atât 
de variată, compusă, în afară de români, din turci, tătari, bulgari etc., străini deci 
                                                            

16Aniversarea împlinirii a douăzeci de ani de la înființarea Curții de Apel din Constanța; cuvântarea 
dlui. Gh. L. Dumitriu, Președintele Curții, în „Justiția Dobrogei”, anul V, no. 3, iunie 1934, p. 66–67. 

17 Noua curte de apel avea ca președinte pe Al. Bârsescu, procuror general pe V. Popovici, iar 
drept consilieri: I. Hagiescu-Miriște, P. Patriciu, Al. Anastasiu, St. Bonea, C. Climescu, D. Moscu, 
G.L. Dimitriu și N. Penciulescu; grefier G. Nicolau. Solemnitatea  deschiderii Curții de apel din 
Constanța, în „Dreptul”, anul XLIII, no. 27, joi, 17 aprilie 1914, p. 209. 
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nouă și de religie și de neam, unii dintre ei privindu-ne cu oarecare lipsă de 
încredere și simpatie, alții chiar cu ură. În interesul menținerii prestigiului de care 
s-a bucurat întotdeauna magistratura română și al unei consolidări mai serioase a 
Dobrogei, se impune deci să avem o purtare blândă, dreaptă și demnă ca să schimbăm 
aceste resentimente în sentimente de iubire, respect și încredere. Să-i facem să vadă 
că înaintea legii, cel mare e ca și cel mic, cel bogat ca și cel sărac, românul ca și 
turcul și bulgarul, sânt egali, că dreptatea este una și aceeași pentru toți”18. 

În cuvântul rostit cu aceeași ocazie de ministrul justiției, Victor Antonescu, 
după ce se sublinia rolul întemeierii unei justiții moderne „în opera de apropiere 
sufletească, culturală și economică ce trebuie să se producă între locuitorii 
Dobrogei… Ridicând la Constanța un templu al justiției, afirmând ideea de dreptate 
ca cea mai de seamă gândire a noastră” se menționau câteva priorități ale noii 
„instanțe superioare de judecată”. Mai întâi se evoca misiunea „de a înlesni 
populației… o justiție lesnicioasă, o judecată repede. A găsi dreptatea fără a 
străbate distanțe prea mari, fără a cheltui prea multă vreme, a fost gândul simplu, 
dar nevoia imperioasă care ne-a îndrumat a alcătui la Constanța a 5-a Curte de 
apel”. Se releva apoi cerința ca,având în vedere particularitățile demografice ale 
regiunii, să „se țină seama în largă măsură de moravurile, de uzurile stabilite și de 
starea de fapt ce a precedat introducerea legilor noastră în această parte a țării”. Se 
arăta, la fel, înalta misiune a Curții de apel Constanța „de a veghea ca nici o 
nedreptate ” să nu se comită, ca nici un abuz sub cutele legii să nu se ascundă”; în 
acest sens se sublinia imperativul stabilirii unei jurisprudențe unitare, care să 
diriguiască cele 6 tribunale mahomedane ce funcționau în resortul instanței, găsirii 
„într-un spirit de largă toleranță”, a formulelor care să concilieze ordinea publică 
cu „principiile sacre ale dreptului musulman” ori privilegiul de a aplica regulile 
generale care guvernează raporturi ale populației de origine bulgară, ținându-se 
cont de deosebirile aferente. 

Desigur, conchidea înaltul demnitar, pentru problemele mai importante 
urmau a găsi dezlegare în chiar formulele din legea de organizare a Dobrogei Noi, 
iar acolo unde regula scrisă nu putuse prevedea, „tactul, știința juridică și largul 
spirit de dreptate” slujeau de „călăuză sigură în găsirea rezolvărilor celor drepte”. 

La rândul său, George Benderli, decanul baroului din Constanța, „într-o 
animată cuvântare” afirma: „Instalarea la Constanța a acestui Curți reprezintă 
pentru noi un îndoit folos: Ea este încă un pas în desvoltarea acestui centru intelectual, 
ce trebuie să fie Constanța noastră, de unde să se împrăștie peste tot ținutul din 
dreapta Dunării razele geniului și culturii românești. Ea este chemată a da o formă 
                                                            

18Solemnitatea  deschiderii Curții de apel din Constanța, în „Dreptul”, lucr. cit., p. 210. 
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definitivă jurisprudenței la multiplele pricini izvorâte din legiuirile vechei 
Dobroge… și a stabili în aplicarea legii române în ținuturile de curând alipite, acele 
norme impuse de orice schimbare de regim, pe care nu le-a putut prevedea legiuitorul 
în toate amănuntele lor”.  

Desigur, începutul era, dinpunct de vedere organizatoric, relativ modest, 
instanța fiind categorisită ca o simplă secție de o asemenea Curte. Treptat însă, și 
mai ales după atașarea Dobrogei de sud, divizarea devenea necesară întrucât nu se 
putea face față numărului crescând de cauze. 

Solidaritatea juriștilor din Vechiul Regat a făcut ca instanțaconstănțeană să se 
bucure de concursul unor tineri și competenți magistrați, dornici de afirmare 
profesională19. 

 
9. Regimul juridic al regiunii după Primul Război Mondial. Legea pentru 

organizarea Dobrogei Noi, din 26 iulie 1921, instituia o situație juridică deosebită 
pentru teritoriul sudic, compus din județele Durostor și Caliacra. Potrivit art. 18, 
delictele de presă erau judecate de tribunalele ordinare, formate însă din 3 
judecători, hotărârile erau date cu drept de apel care era de competentă soluționare 
la Curtea de apel din Constanța; întrunirile publice erau permise cu obligația pentru 
organizatori de a înștiința administrația (art. 19); dreptul de asociere se exercita sub 
controlul justiției (art. 21). Contravenienții la dispozițiile art. 19 și 21 erau 
pedepsiți cu închisoarea de la 15 zile la 3 luni (art. 20 și 22). Se stabilea că în 
județele Durostor și Caliacra nu existau curți cu jurați și că în materie criminală 
autoritatea competentă era Curtea de apel Constanța, care judeca în primă și ultimă 
instanță, însă în complet de 5 membri. 

În urma punerii în aplicare a Constituției României Mari din 29 martie 1923 
care, prin prevederile art. 137, prevedea că sunt desființate toate dispozițiile 
legislative contrare principiilor înscrise în legea fundamentală, toate aceste măsuri 
excepționale încetau de drept, din punct de vedere formal. 

Cu toate acestea, în legea organizării judecătorești din 1925 (art. 14 ca și art. 59 
din Legea Dobrogei Noi)prevederile mențineau și stabileau pentru sudul provinciei 
un regim special privitor la competența de judecată a crimelor și delictelor de presă 
și politice săvârșite în această provincie, atribuind judecarea acestor infracțiuni 

                                                            
19 Dintre primele generații de judecători de curte de apel constănțeni au făcut parte, printre 

alții: Al. Bîrsănescu și D. Istrate, președinți; I. Hagiescu-Miriște, Al. Budișteanu, Sava Cristescu, Al. 
Anastasiu, N.G. Penciulescu, D.T. Moscu, consilieri. Dintre judecătorii de aici au fost avansați drept 
consilieri la Înalta Curte de Casație și Justiție: Al. Teodorescu, R. Benișache, Gh. I. Duca, C-tin 
Viforeanu; C-tin Climescu a fost avansat prim-președinte al Curții de Apel Chișinău. 
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Curții de Apel Constanța. Rațiunea care a stat la luarea acestei măsuri legislative 
consta într-o serie de considerații arătate chiar de legiuitor, și anume: dificultățile 
de ordin tehnic derivând din însăși organizarea curții cu jurați, privind întocmirea 
listelor, necunoașterea de către cetățeni a limbii oficiale a statului, apoi dificultăți 
de ordin legislativ, ca stabilirea apartenenței locuitorilor, perfectarea actelor 
legislative care consacrau noua stare de drept, așadar, o seamă de probleme 
aferente și inerente oricărei schimbări de suveranitate și care, prin forța lucrurilor, 
necesitau un anumit timp pentru rezolvare. 

Dăinuirea acestui regim de excepție, și mai ales pentru o perioadă prea 
îndelungată, era însă de natură, după părerea unor teoreticieni precum prof. Vintilă 
Dongoroz, contrară constituției; prin art. 105 din legea fundamentală din 1923 se 
statornicise juriul în materie criminală și de presă pentru întreaga țară, iar prin art. 137 (3) 
se mențineau în vigoare legiuirile diferitelor provincii până la unificarea legislativă, 
numai în măsura în care nu contraveneau noii constituții. Ca atare, dispozițiile legii 
Dobrogei Noi care creau acest regim de excepție erau neconstituționale și, opelegis, 
abrogate de la 29 martie 192320. Numai că prin Decizia nr. 45/1932 Înalta Curte de 
Casație – Secțiile Unite a respins teza de mai sus și a statuat că prevederile art. 59 
din Legea Dobrogei Noi erau constituționale. 

Potrivit instanței supreme, conform art. 137 alin. (1) și (2) din Constituția de 
la 1923, toate condicile și legile existente în diferitele provincii ale statului român, 
se vor revizui spre a se pune în armonie cu această Constituție și a se asigura 
unitatea legislativă, iar până atunci ele rămân în vigoare; că până atunci, neintervenind 
nicio lege de unificare în materie de procedură penală care să substituie starea 
legală existentă și menținută de Constituție, art. 59 continua să fie în vigoare. 
Continua Înalta Curte arătând că, deși prin alineatul următor al art. 137 al 
Constituției erau desființate dispozițiile din legi care contraveneau celor înscrise în 
actuala Constituție, totuși aceste dispoziții nu erau aplicabile în speță deoarece 
altfel dispozițiile anterioare ale alineatului 2 al aceluiași articol, nu și-ar mai fi avut 
aplicare. Intrarea în vigoare a Codului de procedură penală din 1937 avea să 
extindă curțile cu jurați și în Dobrogea Nouă21. 

 
10. „Justiția Dobrogei”.După Primul Război Mondial, în mai toate 

reședințele curților de apel dințară șicu concursul magistraților acestora și al 

                                                            
20 V. Dongoroz, Dispozițiuni neconstituționale în materie de competență penală, în 

„Pandectele Române” 1932, anul  IV, p. 60. 
21 Gh. Petrescu, Introducerea curților cu jurați în Dobrogea Nouă, în „Justiția Dobrogei”, anul 

VII, no. 3, martie 1936, p. 113–116. 
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reprezentaților barourilor s-au editat și publicat reviste juridice; așa, de exemplu, la 
Chișinău apărea „Cuvântul Dreptății”, la Cernăuți „Pagini juridice”, la Oradea 
„Buletinul juridic al Curții de Apel Oradea” ș.a. 

Ideea apariției unei publicații „care să promoveze cugetarea și conștiința 
juridică a Dobrogei s-a născut dinainte de marele război”, dar un asemenea proiect 
avea să se realizeze abia la 1 ianuarie 1923 când „o mână de juriști dintre cei mai 
distinși și hotărâți la toate sacrificiile” au reușit să facă să apară „revista juridică” 
lunară de doctrină-jurisprudență-legislație „Justiția Dobrogei”. Așa cum se arăta în 
cuvântul înainte cu același titlu (semnat de Ioan N. Roman), publicația „umplea un 
gol” și „răspundea unei necesități”22. 

Bine redactată, cu material bogat și variat, cu rubrici similare revistelor de 
specialitate de prestigiu și cu tradiție ale țării, „într-un format simpatic și tipărită cu 
o literă frumoasă” a fost bine primită de publicul cititor. În paginile revistei și-au 
găsit locul importante decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, printre care 
unele în legătură cu stări de fapt locale, numeroase hotărâri ale Curții de Apel din 
Constanța, sentințe judicioase ale tribunalelor din circumscripția acesteia, precum 
și unele cărți de judecată ale judecătoriilor de ocol și rezumate după hotărâri ale 
diferitelor instanțe din țară. Articolele de doctrină și adnotările jurisprudențiale 
erau semnate de magistrați de talent precum Al. Teodorescu și R. Benișache, ori de 
maeștri ai baroului constănțean precum I.N. Roman și Gh. D. Benderii. 

Ca tematică erau abordate probleme precum cele ridicate de aplicarea legilor 
bulgare în Cadrilater și legislația și uzurile musulmane în vigoare pe atunci, 
privitoare la organizarea familiei, puterea părintească, căsătoria, despărțenia și la 
succesiunile abintestat; tot așa interesau și făceau obiectul dezbaterilor aspectele 
vizând proprietatea dobrogeană în organizarea ei, precum și unele teme de interes 
general, legate mai ales de noile coduri. 

Se reușea astfel surprinderea și exprimarea specificului lumii juridice dobrogene 
cu problemele pe care le ridica practica în aplicarea legislației României Mari. 

Dar entuziasmul primilor ani postbelici avea să se confrunte cu dificultățile 
materiale și evoluția pieței juridice naționale. Astfel că „Justiția Dobrogei” avea să 
apară regulat în primul an (1923) și aproape regulat în al doilea (1924) și al treilea 
(1925) an; dar după numărul 10 din 15 decembrie 1925 și-a întrerupt apariția timp 
de un an (1926) pentru a reapărea abia la 1 ianuarie 1927; în anul respectiv au 
văzut lumina tiparului însă numai patru numere, ultimul fiind cel din 1 aprilie 1927 
(număr dublu), după care și-a încetat iar apariția. 
                                                            

22 Gh. I. Dimitriu, I.C. Theodorescu-Valahu (directori), Tabla alfabetică de materii a revistei 
„Justiția Dobrogei”, 1936. 
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Așa cum avea să se remarce ulterior „cauza încetării aparițiunii nu a fost nici 
lipsa focului sacru, sau a entuziasmului și devotamentului susținătorilor, nici lipsa 
materialului sau inutilitatea revistei, ci numai lipsa mijloacelor materiale”23. Cum 
scria un cunoscător și înțelegător al situației, „abonații apreciau revista, o cereau, o 
citeau, dar urmând un vechi obicei al pământului, nu plăteau abonamentul”24. Dar 
salvarea și reluarea apariției publicației juridice dobrogene aveau să fie determinate 
de faptul că, în 1934, dându-se în competența curților de apel recursurile fiscale și 
penale, deciziile acestora în materie trebuiau cunoscute de instanțele din circumscripția 
lor, de avocați și de Parchetul general de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 
pentru ca încaz de hotărâri contradictorii să deducă chestiunea de principiu înaintea 
instanței supreme chemată să stabilească unitatea de interpretare, obligatorie a 
legii; iar, pe de altă parte, a se lua, de cei îndrept,măsurile necesare pentru 
perfecționarea legii, atunci când deosebirea de interpretare se datora defectuozității 
reglementării. Așadar, în virtutea unei asemenea competențe, curțile de apel deveniseră 
adevărate „faruri puternice a căror lumină trebuia să pătrundă cât mai departe, până 
la instanțele judecătorești de toate gradele și până la cel din urmă justițiabil”. 

În această situație erau multe hotărâri judecătorești prea importante pentru ca 
să rămână între coperțile dosarelor și prea numeroase spre a putea fi publicate, 
toate, în marile reviste juridice din Capitală, iar, pe de altă parte, „ploaia de legi, 
contradictorii și puțin clare, obliga pe juriști de a le comenta amplu, a le interpreta 
și a le arăta sensul și imperfecțiunile”, iar unor asemenea cerințe cel mai bine 
răspundeau revistele regionale, de tipul celei de față. 

În această situație s-a luat inițiativa reapariției „Justiției Dobrogei” alegându-
se ca dată pentru aceasta luna mai 1934, când se aniversau 20 de ani de la înființarea 
Curții de Apel din Constanța. Revista își diversifica rubricile; apăreau astfel cele 
consacrate rezumatelor de jurisprudență pentru hotărârile care nu puteau fi publicate 
în întregime din lipsă de spațiu, răsfoind revistele de drept, recenzii și legislație. 

Ea avea să apară până în 1939 (inclusiv), bucurându-se de o listă substanțială 
și reprezentativă de colaboratori25. 

S-a inițiat, de asemenea, publicarea unei serii de lucrări juridice, „Colecția 
Justiția Dobrogei”, în care au apărut, printre altele, titluri precum: Lupa pentru 
drept (de R. von Jhering, în traducere românească), dicționarul Codului Penal 
Regele Carol al II-lea (de M. Stănescu), Eroarea în geneza Actului juridic (de Titu 
Bogdănescu) ș.a. 
                                                            

23 Al. Gherghel, Cuvânt introductiv, „Justiția Dobrogei” no. 1, ianuarie 1927, p. 1. 
24 Gh. I. Dimitriu, Cuvânt înainte, „Justiția Dobrogei”, anul V, no. 1, mai 1934, p. 2. 
25 În numărul 3–4/1939 era publicată, de exemplu, comunicarea, ținută de către acad. Andrei 

Rădulescu, Prim-președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, în ședința din 6 mai 1938 a 
Academiei Române, Romanitatea dreptului nostru. 
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În fine, de reținut și conferințele organizate de „Justiția Dobrogei”, precum 
cele consacrate noilor coduri, penal și de procedură penală, din 1937. 

S-au format și se manifestau, în acest fel, elementele unei culturi juridice 
locale, ca o particularizare a trăsăturilor generale naționale, la realitățile concrete 
ale provinciei, tradițiilor existente și nevoii de integrare în spațiul juridic românesc 
modern. Era vorba, fără îndoială, și de o contribuție a juriștilor de aici la efortul 
general al societății de unificare a legislației și a vieții juridice a țării, în contextul 
înfăptuirii unității naționale. În orice caz, experiența dobrogeană a fost, din această 
perspectivă, una reușită, originală care a marcat pozitiv istoria juridică națională. 

* 

*        * 

Experiența dobrogeană a integrării juridico-instituționale (1878–1921) 
rămâne unică și diferită de cele ale celorlalte provincii românești realipite ulterior, 
în 1918, la România. Diferența istorică de civilizație instituțional-juridică între 
statele succesoare, de tip oriental-otomană anterioară (aferentă Imperiului Otoman), și, 
respectiv, occidental-europeană în privința Vechiului Regat auimpus transformări 
de natură și abordare a problemelor aferente, măsuri și termene de realizare 
treptată. Rezultatele obținute cu concursul major al lumii juridice naționale s-au 
dovedit însă trainice și reprezentative. Organizarea judecătorească a urmat în mod 
progresiv, treptat drumul asimilării cu sistemul consolidat în materie în restul țării26. La 
început s-a căutat formula ca la judecată, alături de magistrații profesioniști, să 
participe și reprezentanți aleși ai populației locale, ca judecători și, respectiv, arbitri 
la tribunalele de județ și de apel. Deopotrivă, s-a înscris principiul ca toate actele 
judecătorești să fie redactate în limba română, cu excepția judecătoriilor unde se 
îngăduia și întrebuințarea altei limbi. Ca normă de judecată se permitea judecătorilor 
de la tribunalele de ocoale să judece, când nevoia o cerea, în echitate și după legile 
bunei-credințe. Până la 1894 nu au existat în regiune judecători de instrucție; 
urmărirea și instruirea crimelor și delictelor erau încredințate Parchetului. Din 1913 
s-a instituit și instituția juraților. Treptat însă toate aceste particularități au dispărut, 
extinzându-se și aici regimul juridic comun din restul regatului. 

„Se poate observa – scria Andrei Rădulescu – că în Dobrogea a fost un câmp 
de experiență pentru unele părți ale organizării judecătorești a întregii țări. Aici găsim 
aplicate pentru prima oară unele măsuri care mai târziu au intrat în organizarea 
generală a justiției”27. Erau menționate în acest sens: judecătorul unic, judecătorul 
                                                            

26 Andrei Rădulescu, Privire asupra organizării judecătorești în Dobrogea veche de la 
anexare până azi, în „Curierul Judiciar”, XXIII, 1914, p. 173–178. 

27 Andrei Rădulescu, Privire asupra organizării judecătorești…, lucr. cit., p. 35. 
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de ocol, dreptul tribunalelor de ocol pentru a face executări imobiliare, atribuțiile 
notariale ale tribunalelor, dreptul de a statua în materie de adopție a judecătoriilor 
de ocoale, dreptul instanțelor judecătorești de a exercita drepturile consiliului de 
disciplină al avocaților. 

Și același savant jurist concluziona în 1914: „Anexată în schimbul Basarabiei, 
primită la început cu multă neîncredere Dobrogea a progresat pe toate terenurile și 
s-a alipit de patria mamă. Un mijloc care a contribuit – poate cel mai mult decât 
altele – la această alipire a fost fără îndoială organizarea judecătorească. Încetul cu 
încetul s-a căutat să se asimileze cât mai mult organizarea justiției în noua 
provincie cu restul țării după o străduință de aproape 35 de ani, exceptându-se 
tribunalele mahomedane. Dobrogea Veche și din punct de vedere judecătoresc este 
o adevărată țară românească”28. 

 
II. Curtea de Apel românească din Cernăuți (1919–1940) și contribuția 

sa la unificarea judiciar-legislativă a Bucovinei cu România 
La 15/28 noiembrie 1918 Congresul General al Bucovinei hotăra, în numele 

dreptului istoric și în baza principiului naționalităților, „unirea necondiționată și 
pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, 
cu Regatul României” așa încât și această a doua provincie românească (răpită de 
Habsburgi în 1775), după Basarabia (la 27 martie/9 aprilie același an) se alipea 
țării-mamă, iar după puțin timp, la 18 noiembrie/1 decembrie, prin decizia Marii 
Adunări Naționale de la Alba Iulia și Transilvania urma aceeași cale a reîntregirii, 
astfel că se desăvârșea procesul de constituire a statului național unitar român, în 
granițele sale etnice. Actul de voință națională al bucovinenilor a fost ratificat prin 
decretul-lege din 18/31 decembrie 1918, semnat de Regele Ferdinand Întregitorul. 
Tratatul de pace de la Saint-Germain (1919) încheiat între Puterile aliate și asociate 
cu Austria, a recunoscut și consfințit internațional apartenența Bucovinei la 
România. Odată unirea consfințită juridic a urmat un proces complex, destul de 
îndelungat de revenire și integrare politică, administrativă, legislativ-judiciară și 
economică a Moldovei de nord dintre „Siret și Prut” în structurile Vechiului Regat. 
Organizată pe „districte judecătorești” sub austrieci, acestea au constituit importante 
repere în delimitarea geografică și apoi pentru conectarea cu structurile administrativ-
teritoriale românești. 

Dacă din motive obiective unificarea judiciară s-a realizat mai rapid, aducând 
elemente importante pentru promovarea unității sufletești, înfăptuirea justiției în 
limba română și participarea populară la împărțirea dreptății prin curțile cu juri, cea 
legislativă a avut loc treptat, durând două decenii și desăvârșindu-se abia în 1938. 

                                                            
28 Andrei Rădulescu, Privire asupra organizării judecătorești…, lucr. cit., p. 36. 
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În cadrul procesului de construire a unității juridice un rol proeminent a 
revenit, mai ales într-o regiune la mișcătoarea graniță de nord-est a țării, curții de apel 
care s-a ajutat în împlinirea misiunii sale de revista proprie „Pagini juridice”, a colaborat 
fructuos cu Baroul și s-a sprijinit reciproc cu Facultatea de Drept din Cernăuți. 

 
1. Diferențele de legislație și pericolul haosului legislativ. Legislația 

austriacă în vigoare în Bucovina data de peste o sută de ani și era considerată deja 
anacronică în raport cu evoluția din ce în ce mai rapidă a realităților social-
economice, ceea ce a făcut ca imediat după Primul Război Mondial în Austria să 
fie revizuită după legile moderne ale Reichului german, ceea ce nu s-a întâmplat și 
în provincia românească realipită României. 

Reglementările erau întocmite cazuistic, fără simplicitate și limpezime, 
lipsindu-le aspectul de echilibru pe care îl reprezentau codurile franceze, de 
exemplu. Unificarea legislativă devenea o necesitate din multiple motive, dar înfăptuirea 
sa întârzia din tot atâtea; diferitelor soluții avansate în concret li se adăugau 
contraargumente și problema avea să treneze multă vreme. Așa, de exemplu, când 
la începutul deceniului patru al secolului trecut ministrul justiției, Constantin 
Hamangiu, a propus extinderea legilor Vechiului Regat în Bucovina s-a replicat că, 
potrivit Constituției din 29 martie 1923 (art. 137), era posibilă numai revizuirea. 

Prin Decretul-lege nr. 2382 din 16 iunie 1919 legile și ordonanțele existente 
în Bucovina erau menținute în vigoare, singurele modificări vizând organizarea 
judecătorească (respectiv, înființarea Curții de Apel pentru Bucovina prin Decretul-
lege nr. 1867 din 14 mai 1919 și extinderea atribuțiilor Înaltei Curți de Casație și în 
această provincie, prin Decretul-lege nr. 2047 din 22 mai 1919). Deși considerată și 
dorită a fi una de moment, de cât mai scurtă durată, această situație avea să se 
prelungească, generând nemulțumiri deopotrivă în rândurile populației și a celor 
chemați să aplice legea, din cauza consecințelor multiple și diverse pe care le 
genera. Considerațiile aveau în vedere mai ales circumstanțe de ordin istorico-statal 
și național. „Austria, în tendința ei de a deznaționaliza popoarele negermane ale 
Imperiului – afirma un magistrat bucovinean – a pus în serviciul acestei idei de Stat 
mai ales autoritățile judecătorești, fiindcă din cauza contactului lor intim cu populația 
întreagă dădeau din capul locului cele mai bune garanții pentru ajungerea scopului 
amintit. Felul de a proceda întru atingerea țintei vizate era atât de formidabil 
alcătuit, încât chiar până astăzi, deci la ani după unire, se simt încă în viața publică 
și socială a fostei provincii Bucovina repercusiuni foarte puternice contra dreptului 
istoric și etnic al populației româneşti. E greu de înțeles de ce cei de la cârma 
Statului nu s-au putut emancipa până astăzi de moștenirea austriacă protejând o 
atmosferă care, de s-ar menține mai departe, nu ar admite nici în patruzeci de ani o 
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unificare a țării noastre”29. În acest context tranzitoriu și contradictoriu se remarca 
funcționarea la Cernăuți a Judecătoriei industriale, instanță specializată în judecarea 
litigiilor dintre antreprenorii industriali și muncitori, și dintre muncitorii aceleiași 
întreprinderi, structură inexistentă în organizarea judecătorească a Vechiului Regat. 
Legile – de organizare judecătorească din 1924 și, respectiv, administrativă din 
1925 – au modificat circumscripțiile instanțelor, trecând unora teritorii din județe 
cu altă legislație, născându-se astfel situații inedite, neobișnuite care compromiteau 
prestigiul justiției și poziția noilor autorități româneşti în provincie. Rapoartele 
întocmite de comisiile de analiză special instituite în această privință pentru Basarabia 
și Bucovina sunt edificatoare în acest sens. Un exemplu de acest gen era astfel 
evocat de decanul Baroului Hotin: „Avem datoria să accelerăm  unirea sufletească 
prea mult întârziată, nu să punem bariere legăturilor sufletești pe cele două maluri 
ale Prutului. Prin noua împărțire a județelor făcută cu scopul de a desființa vechea 
graniță a Basarabiei s-a ajuns la situații imposibile în ce privește împărțirea 
justiției. Din județul Hotin s-au dat un număr de sate județului Cernăuți și alt număr 
județului Dorohoi, deci locuitori ai aceluiași județ sunt supuși la trei regimuri 
legislative deosebite, al Basarabiei cu haosul ei, al Bucovinei cu Codul civil 
austriac și al celeilalte cu legi din Vechiul Regat. Ce ar vorbi între ei trei țărani din 
Hotin, din care unul s-ar judeca la Hotin, altul în Dorohoi și altul în Cernăuți, 
pentru un litigiu izvorât din același drept și având aceeași bază juridică, însă 
rezolvat în trei moduri deosebite. Oare aceiași oameni nu sunt îndreptățiți să facă 
orice comentarii și orice aprecieri asupra justiției? Desigur că da – și nimeni nu are 
dreptul să le ceară socoteală… Toți românii de inimă trebuie să stăruiască pentru 
aducerea la îndeplinire a celui mai frumos act național: unificarea legislativă 
deplină”30. În cele din urmă, după ample dezbateri, inclusiv doctrinare, s-a ajuns la 
concluzia extinderii legislației românești, integral în provinciile alipite, ținându-se 
seama de particularitățile fiecăreia, în privința etapelor și a momentului final al 
acestui proces. Așa se face că unificarea s-a desăvârșit mai întâi în Basarabia 
(1928), apoi zece ani mai târziu în Bucovina (după intrarea în vigoare a noilor 
coduri penale în 1937, prin Decretul-lege nr. 478 din 30 septembrie 1938 
extinzându-se întreaga legislație a Vechiului Regat, fără nicio excepție, cu singura 
menținere în vigoarea cărților funciare, dar și aceasta numai ca registre de 
publicitate) și după cinci ani, în 1943 și în Transilvania. Până la aceste evoluții 
pozitive la nivelul legislației, rolul determinant a revenit jurisprudenței prin 
intermediul instanțelor judecătorești. Cum nu litera legii decide asupra efectelor ei 
                                                            

29 Orest Târnoveanu, Haosul în justiția bucovineană, în „Curierul Judiciar”, anul XXXII, no. 
1, 1 ianuarie 1923, p. 5. 

30 „Universul”, XLVI, nr. 22, 29 ianuarie 1928.  
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în practică, ci mai ales spiritul în care se aplică, „codurile austriece interpretate 
după unire în sensul intereselor țării, nu ne mai erau atât de dușmănoase ca altădată 
sub stăpânire străină”31. Așadar, ridicându-se la înălțimea misiunii încredințate 
„jurisprudența Bucovinei, după ce a fost naționalizată și chiar în primii ani după 
întregirea patriei, când ministrul dreptății a înțeles a deschide larg porțile pentru 
intrarea în magistratură a elementului românesc băștinaș, care până atunci cu 
anevoie putea obține bani în justiție, fiind însă, din principiu, exclus de la posturile 
de conducere în această ramură atât de importantă a vieții publice de stat”32. În 
aceste condiții, jurisprudența a activat cu un rol aproape creator în drept, până la 
aproape a se substitui astfel în unele privințe chiar puterii legislative, „care întârzia 
prea mult a veni cu precepte obligatorii pentru înlăturarea unor situații inadmisibile 
din punct de vedere național, care perpetuau să subziste”. 

În timp ce ansamblul legilor civile (dreptul privat) se menținea aproape 
neschimbat, legea organizării judecătorești și celelalte reglementări de drept public 
s-au extins la scurt timp după unire și asupra Bucovinei. 

Circumscripția Curții de Apel din Cernăuți cuprindea, afară de teritoriul 
Bucovinei istorice, și părți ale Moldovei, așa că o problemă majoră au constituit-o 
conflictele de legi interprovinciale care se iveau în aceste împrejurări și care erau 
dezlegate potrivit principiului locusregitactum, iar în privința legii de fond 
aplicabile s-a statuat că „atât actele judiciare cu caracter civil, cât și infracțiunile se 
judecă după legile teritoriale unde s-au întâmplat”. Aceste reguli au format „bazele 
hotărârilor judecătorești în materie” până la extinderea legilor Vechiului Regat în 
Bucovina „atunci abia au căzut ultimele bariere intelectuale ce le-a ridicat stăpânirea 
străină în partea de sus a vechii Moldove”. 

Imediat după unire, beneficiind de o „clasă juridică” de elită, inclusiv de o 
facultate de drept, Bucovina s-a deschis larg spre viața juridică românească, în 
dorința unei integrări cât mai rapide și unității cât mai depline în raport cu care 
contrasta situația legislativă. Așa, de pildă, referindu-se la Asociația Generală a 
Juriștilor din România Mare, primul său președinte, Dem I. Dobrescu, remarca la 
scurt timp de la constituirea sa în privința reacției din partea teritoriilor reunite: 
„Apelul ce asociațiunea noastră a făcut, încă de la 26 octombrie 1919, juriștilor din 
provinciile alipite a găsit încă de la început un așa mare răsunet și primul semnal l-a 
dat Alba Iulia, leagănul românismului, după aceasta Cernăuții, capitala Bucovinei, 
grădina României,păstrătoare a leagănului lui Ștefan Cel Mare adăpost al 
apostolilor redeșteptării naționale de pretutindeni (s.n.,–M.D.) și parte din juriștii 
                                                            

31 Orest Târnoveanu, Două decenii de justiție românească în Bucovina, în „Pandectele 
Române”, partea a IV-a, 1940, p. 184–186. 

32 Ibidem, p. 184. 
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Basarabiei, cea dintâi alipită sufletului românesc, altă dată parte integrantă din 
vechea Moldovă”33. În primul Comitet de direcție al Asociației, Bucovina era 
reprezentată de Max Hacman, profesor universitar, Vasile Bodnărescu, magistrat și 
Romul Răuț, avocat. 

 
2. Constituirea Curții de Apel a Bucovinei și evoluția sa. „Primul dar al 

Guvernului Român pentru populația Bucovinei” după Marea Unire din 1918 Curtea 
de Apel „pentru Bucovina”, cu „reședința la Cernăuți”, s-a înființat prin Înaltul 
Decret-Lege nr. 2867 din 14 mai 1919 și și-a început activitatea la 1 iulie același 
an. În condițiile ruperii de structurile instituțional-statale imperiale austriece și 
alipirii la Vechiul Regat, instanțele judecătorești bucovinene au rămas lipsite timp 
de 8 luni de a doua instanță de fond – funcție care era îndeplinită de curtea de apel, 
exercitată până atunci de Curtea de Apel din Lemberg – ceea ce perturba grav viața 
judiciară a regiunii istorice, așa că astfel se depășea acest impas. În acest context s-
a discutat, ca soluții posibile, fie să se înființeze, la Cernăuți, o nouă curte de apel, 
fie să se creeze pentru chestiunile bucovinene o secție separată la Curtea de Apel 
din Iași, optându-se în cele din urmă pentru prima. 

Se împlinea, astfel, un vechi deziderat al Bucovinei, exprimat încă în 1851 
printr-o moțiune votată de Consiliul comunal al Cernăuților și care „n-a fost 
realizat sub stăpânire străină… sub pretexte neserioase”. Prin decretul-lege de 
înființare se stabilea că competența instanței și procedura înaintea sa „sunt conform 
legilor în vigoare pentru Bucovina”; condițiile de admisibilitate pentru curte rămâneau 
cele prevăzute de reglementările juridice existente, iar aceasta dezbătea și decidea 
tot după legile în vigoare (art. 4-5). Noua reglementare se aplica din 25 mai 1919. 

Prin Înaltul Decret Regal nr. 2597 din 25 iunie 1919 s-a stabilit că instanța de 
apel își va începe activitatea la 1 iulie același an, iar la punerea sa în aplicare 
„magistrații vor depune jurământul înaintea ministrului de justiție sau a ministrului 
delegat al Guvernului la Cernăuți” (art. IX). 

Apoi, prin Înaltul Decret Regal nr. 2722 din 1 iulie 1919 au fost făcute 
primele numiri la nou-înființata curte de apel bucovineană, în frunte cu președintele 
Vasile Boldur (conducătorul Tribunalului din Chișinău), iar pentru îndeplinirea 
funcției de procuror general era delegat dr. Dimitrie Tușinschi (prim-procuror al 
Tribunalului din Chișinău și consilier aulic), alături de 5 consilieri, toți înaintați de 
la instanțe inferioare bucovinene. Prin Înaltul Decret Regal nr. 2727 din 2 iulie 
1919 se completa componența curții cu încă trei consilieri, proveniți de la instanțe 
din Vechiul Regat. Odată cu înființarea acestei Curți, au fost numiți la Înalta Curtea 
                                                            

33  „Curierul Judiciar”, an XXIX, nr. 1, 1 ianuarie 1920, p. 9. 
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de Casație trei consilieri raportori cu vot consultativ, originari din Bucovina, 
respectiv: Dr. Madicevschi, Dr. Chiseliță și Dr. Orest Băleanu; ei nu fuseseră 
învestiți cu vot deliberativ pentru moment întrucât, din punct de vedere legal, nu se 
putea ca, pe cale de decret-lege, să se mărească numărul membrilor instanței 
supreme, până la prima reuniune a Parlamentului. 

Cu asemenea pregătiri legal-organizatorice, în ziua de 14 iulie 1919, Curtea a 
fost inaugurată în mod solemn în localul tribunalului unde, în absența unei clădiri 
proprii, aceasta își instalase sediul. Conform cerințelor legale membrii instanței de 
apel, în ordine ierarhică, au depus jurământul în fața ministrului justiției Dimitrie 
Buzdugan, în prezența ministrului industriei și comerțului Al. Constantinescu, 
ministrului instrucțiunii Dr. C-tin Angelescu și miniștrilor de stat: Ion Nistor, 
Ștefan Ciceo Pop și Vasile Goldiș. Ca reprezentant al magistraturii din Vechiul 
Regat a luat parte la solemnitatea de instalare a Curții Ioan Ionescu-Dolj, procurorul 
general al Curții de Apel din București. 

În cuvântul ținut cu acest prilej de ministrul justiției, D. Buzdugan, se 
remarca, printre altele: „În ziua în care Bucovina își vede înființată prima sa Curte 
de Apel, este totodată ziua când își recapătă după o lungă, o lungă și prea dureroasă 
trecere de 150 de ani, judecătorii săi români… Din ziua aceasta se nasc noi datorii 
pentru noi toți… Dnii magistrați au pe lângă sarcina lor judecătorească de înaltă și 
nepărtinită dreptate o altă sarcină socială și educativă, în aceste străvechi și 
frumoase ținuturi româneşti, în care au fost aduse pe vremuri pâlcuri dese de 
populație străină. Magistratura care este una din marile puteri ale statului are un rol 
însemnat în opera de apropiere, de contopire sufletească a tuturor. Vreau să 
nădăjduiesc că membrii baroului de avocați vă vor da, din toată inima, pentru 
înfăptuirea acestei opere, atât de luminoasă și de însemnată, nobilul și prețiosul lor 
concurs pentru care le fac cea mai călduroasă și prietenoasă invitație”. Era prima 
instanță judecătorească din provinciile alipite organizată după legile româneşti. 

Inițial, Curtea funcționa cu o singură secție, fapt care a generat serioase 
dificultăți în a face față „înaltei sale misiuni, întrucât din cauza aglomerării 
lucrărilor, dosarele vechi erau în creștere și termenele de judecată se fixau pe timp 
mai îndelungat de 6 luni, situație incompatibilă cu o bună administrare a justiției”. 
Această nevoie avea să fie complinită prin legea de organizare judecătorească din 
29 noiembrie 1925, când s-a înființat și secția a 2-a, iar în ziua de 23 decembrie s-
au făcut numirile aferente (de această dată dintre magistrați proveniți atât din 
Bucovina, cât și din Vechiul Regat), iar în ziua de  9 ianuarie 1926 a avut loc 
inaugurarea „în mod solemn” a acesteia. 

În același timp s-au înființat și trei noi tribunale, Storojeneț, Rădăuți și 
Câmpulung-Moldovenesc, care se adăugau celor 4 existente la Cernăuți, Suceava, 
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Hotin și Dorohoi, astfel că în circumscripția Curții funcționau la acel moment 7 
tribunale și 34 judecătorii. Odată suplinit numărul de judecători, o altă problemă 
devenea mai dificilă și prioritară, cea rezultată din aplicarea în raza teritorială de 
competență a aceleiași instanțe de apel a trei legislații: reglementările din 
Bucovina, în această regiune istorică, legislația din Vechiul Regat pentru județul 
Dorohoi, iar pentru județul Hotin, legiuirile rusești, până la 4 iunie 1928, când în 
Moldova dintre Prut și Nistru s-a extins în întregime legislația României. 

În urma acestei experiențe unice, pe care nu au cunoscut-o celelalte curți din 
țară, cu toate greutățile ei, magistrații bucovineni ajungeau la concluzia că 
„unificarea legislației în toată Țara Românească nu este numai o dorință ideală, ci 
și o necesitate reală pentru toată țara și în această privință suntem noi magistrații 
din Bucovina, pionierii cei mai convinși și devotați ai unificării legislative, dorind 
noi ca aceasta să se facă cât mai curând posibil, pentru a garanta astfel nu numai o 
egală împărțire a dreptății pentru toți cetățenii României Mari, dar și pentru a ușura 
soarta magistraților…”34. 

O serie dintre magistrații Curții bucovinene au fost înaintați, grație meritelor 
lor profesionale, la instanța supremă; astfel, patru din primii zece s-au bucurat de 
această cinste (T. Bocancea, D-trie Bagdad, A. Căpățînă și C. Gheorghian), alții s-
au îndreptat spre catedra universitară (Spulber) sau alte orizonturi profesionale. De 
altfel, s-a admis în mod unanim că, prin selecția riguroasă a membrilor săi, instanța 
bucovineană și-a impus încă de la început „toată autoritatea și respectul ei 
jurisdicțional”. 

Așa cum era percepția în lumea juridică a timpului, ființarea acestei instanțe a 
„întărit în Bucovina ideea de justiție și distribuirea ei în populația bucovineană atât 
de diversă în naționalitățile care o compun”, iar „dintre toate curțile de apel 
înființate în provinciile surori alipite, cea din Cernăuți era cea mai necesară și cea 
mai indispensabilă”. 

 
3. Contribuția Curții la realizarea unificării legislative cu Țara.„Curtea 

de Apel din țara lui Dragoș și Ștefan Vodă”, așezată „la margine de țară, cu fruntea 
spre răsărit, ca să vadă cea dintâi ivire a zorilor”, a fost „împreună cu Facultatea de 
Drept, primul templu care să clatine pietrele de hotar, care să sfarme zăgazurile, 
pentru a lăsa drum liber unificării legislative”35. Într-adevăr, în pretoriul acestei 
                                                            

34 Dr. Dimitrie Tusinschi, Cuvântare la aniversarea a 15 ani de la înființarea Curții de Apel 
din Cernăuți,  „Pagini Juridice”, anul III, nr. 3–4, octombrie-noiembrie 1934, p. 60 și urm. 

35Discursuld-lui Prof. G. Alexianu, reprezentantul Facultății de Drept din Cernăuți, 
Solemnitatea aniversării a 15 ani de la înființarea Curții de Apel din Cernăuți, „Pagini Juridice”, an. 
III, nr. 3–4/1934, p. 71. 
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înalte instanțe bucovinene „grație sforțărilor eminenților ei membri”, a apărut întâia 
oară în jurisprudența română noțiunea dreptului interprovincial; și tot pentru întâia 
oară, în rezolvarea acestui conflict de legi în spațiu, suprema instanță a Bucovinei 
„nu a pregetat, asemenea Casației franceze, să dea întâietate dreptului național în 
conflictul său cu dreptul local”. 

Încurajată de confirmarea primită din partea Curții de Casație în privința 
soluțiilor sale în materie, Curtea a dezvoltat o jurisprudență constantă și relevantă, 
continuând astfel opera de „întrepătrundere a dreptului național în dauna dreptului 
local”, transpunând în contextul juridic regional „deprinderile, idealurile și 
postulatele dreptului național, familiarizând lumea locală cu spiritul acestui drept, 
pregătind astfel unificarea legislativă”. 

De asemenea, din cauza situațiilor născute după unire au apărut o serie de 
probleme de drept internațional, cum a fost cea privind plata în aur a obligațiunilor 
internaționale, chestiunea claselor sociale din fostul Imperiu țarist ș.a. ale căror 
soluții preluate și publicate în revistele juridice străine „au primit întreaga adeziune 
a lumii științifice, atrăgând considerația acesteia pentru justiția noastră”. 

Complexitatea problemelor juridice ridicate și ineditul soluțiilor pronunțate s-
au datorat și situației legislative create în circumscripția jurisdicțională a instanței 
de apel bucovinene, având în vedere că, pentru o bună bucată de timp, aici au 
coexistat reglementările dreptului local rămas în vigoare, dreptul basarabean 
menținut în județul Hotin, dreptul național existent în județul Dorohoi, dreptul 
ardelean care avea rezonanțe și aici și, în plus, într-o analiză comparatistă absolut 
necesară, Curtea a fost obligată să ia în cercetare dreptul rus și austriac, pentru a 
examina problemele care se născuseră sub imperiul acestora. A fost vorba, în mod 
evident, de o „muncă uriașă, care reclamă o pricepere, o sforțare și un devotament 
deosebit… o muncă fără preget ca să triumfe știința și idealurile dreptului românesc…” 

„Această nobilă atitudine a Curții Bucovinei, dublată și ajutată de aceea a 
facultății pe care o reprezint – arăta prof. Gh. Alexianu – a presărat cu flori calea 
dreptului național care stă să vină”. 

Ca ultimă și superioară instanță de fond, Curtea de Apel din Cernăuți a întărit 
ideea de justiție în provincia românească și a știut să inspire tuturor locuitorilor 
sentimentul garanției depline a drepturilor și libertăților cetățenești. 

Unificarea legislativă realizată în privința Bucovinei la 15 octombrie 1938, 
prin legea din 1 octombrie același an, care a extins și aici legislația Vechiului Regat, a 
fost percepută de comunitatea juridică bucovineană și exprimată în „Pagini 
Juridice” ca o împlinire a evoluțiilor din cele două domenii care trecuseră de la 
Marea Unire și ca o consolidare a unității naționale. Ca și în cazul Basarabiei cu 10 ani 
mai înainte, momentul extinderii legislației civile, comerciale și procedurale din 
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Vechiul Regat a fost prilejul unei adevărate sărbători naționale desfășurată la 
Cernăuți, la 23 octombrie 1938, în capitala Bucovinei „minunat ținut întregitor al 
Moldovei”36. Subliniind valabilitatea metodei extinderii pentru unificarea 
legislativă, utilizată și în alte state în care s-a ridicat această problemă după 1918, 
ministrul justiției, Victor Iamandi, arată în discursul rostit cu această ocazie că „La 
noi această soluție era mai justificată decât oriunde aiurea, deoarece în favoarea ei 
militau însemnate – am putea spune decisive – considerațiuni istorice și naționale, 
pe care nu avea nimeni dreptul să le micșoreze sau să le conteste”. Mai mult decât 
atât, „Poporul român a avut în toate împrejurările conștiința unității sale spirituale 
și culturale, iar din punct de vedere politic, Vechiul Regat a fost pivotul eliberării 
întregului nostru neam. Dacă a existat undeva o ordine legislativă și un regim 
juridic liber consimțite și care s-au identificat cu nevoile noastre de toate felurile 
apoi aceasta a existat numai în Vechiul Regat”37. Progresele ce s-au înregistrat de 
la 1864 până la 1918 în domeniul jurisprudenței și doctrinei erau considerabile, în 
timp ce în Ardeal, Basarabia și Bucovina organizarea de stat și întregul aparat 
juridic și legislativ „nu au fost creațiuni românești ci au fost acordate și impuse de 
stăpânitorii străini și vremelnici ai acestor provincii”. La rândul său, Procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație, C. Al. Viforeanu, realiza 
în discursul său o doctă și sintetică expunere a problemei unificării legislative, 
evocând situația general europeană în materie, cu precădere cea din Franța, Italia și 
Polonia, progresele înregistrate până atunci în România în această privință din 
punct de vedere material, economic și judiciar și relevând semnificațiile momentului 
istoric38. În fine, în același context, Andrei Rădulescu, în calitate de Prim-președinte al 
Înaltei Curți de Casație, sublinia într-o telegramă adresată ministrului justiției, V. 
Iamandi: „Am propus această unificare îndată după Unire, am susținut-o la 
Academia Română, am contribuit la realizarea ei în Basarabia, am înfățișat-o în 
publicațiile mele ca o mare datorie națională”39. 

Noile coduri, cel penal și de procedură penală deja intrate în vigoare, iar 
celelalte în curs de adoptare, contribuiseră la crearea unui cadru juridic unitar, de 
tip occidental-european care ținea seama de tradițiile juridice naționale și de 
dezvoltările modernității juridice. 

                                                            
36 Alexandru St. Mandrea, Unificarea legislativă. Bucovina, în „Dreptul”, anul LXVI, no. 23, 

30 octombrie 1938, p. 157–158. 
37 Discursul d-lui ministru Victor Iamandi, în „Dreptul”, anul LXVI, nr. 24, 13 noiembrie 1938, p. 165. 
38 Discursul d-lui Procuror general C. Al. Viforeanu, în „Dreptul”, anul LXVI, nr. 24, 13 

noiembrie 1938, p. 166. 
39 Andrei Rădulescu, Telegramă adresată ministrului justiției, V. Iamandi, cu ocazia unificării 

legislative a Bucovinei, în „Dreptul”, anul LXVI, nr. 23, 30 octombrie 1938, p. 158. 
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În privința jurisprudenței, contribuția fusese majoră și sarcina deosebit de 
dificilă în condițiile „dreptului interprovincial” și se aștepta, cu mari speranțe, ca 
rolul său să rămână major în cristalizarea civilizației juridice a României Mari. 

În fine, „Pe tărâmul doctrinei, cu toate dificultățile manifestate... nu se poate 
spune că stăm mai rău, având un număr nesfârșit de personalități de o competență 
și valoare verificată, care s-au produs cu diverse lucrări, amintind numai în treacăt 
de unele lucrări…”40. 

 
4. „Pagini Juridice” (Cernăuți, 1 mai 1932–15 mai 1940). În „cel mai 

îndepărtat Nord al Țării”, capitala Bucovinei, la 1 mai 1932 apăreau Pagini 
Juridice, revistă lunară – doctrină, jurisprudență și legislație –, „organ judiciar pentru 
circumscripția Curții de Apel din Cernăuți”. Așa cum se sublinia în Cuvântul 
înainte inaugural al primului număr o asemenea publicație era necesară din mai 
multe puncte de vedere. Și aceasta în condițiile în care, în capitala bucovineană, 
după o apariție de câțiva ani, își încetase deja existența o revistă de drept „condusă 
de un grup de juriști pătrunși de cele mai frumoase gânduri”, iar chiar și la București 
„tipărituri cu vechime se clătinau”. Dar rolul sporit acordat curților de apel în 
asigurarea uniformității jurisprudenței și exprimarea particularităților juridice 
regionale impunea asumarea rolului de editor a unei publicații de profil de către 
instanța de apel a provinciei istorice. Cum aveau să explice mai târziu diriguitorii 
revistei, la începutul anilor 1930 Bucovina era practic izolată de restul țării din 
punct de vedere juridic, în bună parte, mai ales judecătoriile și tribunalele, având de 
aplicat legile locale neînlocuite încă; aici se întâlneau și se aplicau atât vechea 
legiuire bucovineană, cât și – în județele Dorohoi și Hotin – legiuirea Vechiului Regat, 
deci două legislații cu totul diferite, ceea ce necesita studii aprofundate de drept comparat 
în toate disciplinele juridice, dar mai ales în domeniul dreptului interprovincial41. 

Urma apoi constatarea că revistele mari din capitală se ocupau „aproape 
numai cu legislația românească, după cum era și firesc, aceasta interesând marea 
majoritate a cititorilor lor”, ignorându-se astfel manifestările și contribuția regională la 
viața juridică națională. Pentru a găsi răspunsuri la asemenea probleme s-a ivit și 
materializat ideea unei noi reviste de drept la Cernăuți „centru universitar, Barou mare – 
al doilea din Țară – și un număr mare de magistrați unde, cu puțină bunăvoință, se 
găseau destui scriitori și culegători de material, precum și susținători prin abonamente”42. 

                                                            
40 M. I. Babor-Bălăceanu, 1 Decembrie 1938, în „Pagini Juridice”, anul VII, nr. 5, p. 74. 
41 Cuvânt înainte, „Pagini Juridice”, an I, nr. 1, 1 mai 1932, p. 1. 
42 Anton Iliese, În pragul anului al VIII-lea, „Pagini Juridice”, anul VIII, nr. 1, 15 iulie 1939, p. 1. 
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Așadar, „Ținta principală a revistei a fost trăsătura de unire între legile locale 
și cele românești, deprinderea juriștilor locali cu gândirea juridică românească, cu 
terminologia și stilul românesc în vederea unificării legislative”43. 

Revista se dorea, totodată, a fi și a rămâne „un mijloc de comunicare, la 
îndemâna tuturor magistraților pentru materia juridică și a altor colaboratori pentru 
materiile identice scopului nostru”44. 

Nu în ultimul rând diriguitorii publicației își asumau ca menire a fi „ecoul 
străduințelor generației actuale de juriști practici din Nordul Moldovei, dornici de a 
colabora și dânșii la consolidarea justiției românești din cel mai îndepărtat colț de 
Țară și de a contribui și dânșii cu o unică cărămidă la măreața clădire ce este și 
trebuie să fie această justiție”45. 

Asumându-și misiunea de „publicație științifică” revista s-a remarcat de la 
început prin seriozitatea abordării, varietatea problemelor tratate în partea 
doctrinară, precum și jurisprudențele publicate – aranjate după un sistem original, 
pe specialități – și adnotările judicios întocmite, oferind „un material foarte bogat 
pentru discuțiuni interesante și au fost în același timp o călăuză fidelă și binevenită 
pentru toți cei care servesc dreptatea, pe ambele părți ale barei”46. 

În paginile revistei au fost publicate, de-a lungul celor nouă ani de apariție, 
articole doctrinare semnate de autori locali (cadre didactice de la Facultatea de 
Drept din Cernăuți, magistrați, avocați ș.a.) sau din țară, îndeosebi din Capitală, 
jurisprudență de la Înalta Curte de Casație și Justiție și până la judecătorii, de la 
Curtea de Casație din Viena și de la instanțele franceze, cuprinzând materiile cele 
mai variate, unele in extenso, altele rezumate, însoțite în parte de note critice, în 
rezolvarea a numeroase probleme de drept. 

O altă preocupare constantă a revistei a fost pregătirea noii generații de 
publiciști juridici în limba română la Cernăuți și antrenarea tinerilor studioși în 
activitatea de informare și documentare în materie. 

„S-a format în jurul acestei reviste o pleiadă de tineri care, de la încercări 
timide cu o redactare mai îngrijită sau o adnotare scurtă, au ajuns să scrie foarte 
frumos și documentat asupra chestiunilor tratate” și apoi se apela la tineretul 
universitar „din circumscripția acestei Curți și chiar din afară să sacrifice puțin din 
timpul liber, culegând spețe interesante și frumos redactate și mai ales rezumate și 
adnotate pe scurt, precum și să compună articole scurte doctrinare asupra chestiunilor 

                                                            
43 Ibidem, p. 2. 
44 N. Pelin, Câteva însemnări, „Pagini Juridice”, anul IV, nr. 1, p. 1. 
45 Dimitrie Tusinschi, În al cincilea an, „Pagini Juridice”, anul V, nr. 1, p. 1. 
46 Dr. Dimitrie C. Tusinschi, În pragul celui de-al doilea an, „Pagini Juridice”, anul II, nr. 1, p. 1. 
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de drept discutabile, trimițându-le la redacția revistei, care va avea grijă să le 
selecționeze și să le publice, stimulând energiile care se ocupă cu cititul și au darul 
scrisului”47. Revista se dorea și a reușit să se manifeste ca o tribună la care să se 
exprime reprezentații tuturor profesiilor juridice și preocupările cele mai diverse. 
Așa se face că în paginile sale au apărut informații și contribuții ale membrilor 
Cercului de studii de drept public, au fost publicate ca suplimente articole de doctrină 
în cadrul Bibliotecii juridice, a găzduit materiale redactate de membri și despre 
activitatea „Asociației Avocaților”. 

O prioritate absolută în privința tematicii abordate a reprezentat-o problemele 
unificării legislative, percepută și promovată  ca parte inseparabilă a unității 
„sufletești și civilizaționale” a națiunii române. S-au circumscris acestui obiectiv 
articole și comentarii care relevau inconvenientele persistenței legiuirilor locale și 
lentorii promovării unei legislații unitare, necesitatea accelerării procesului de 
unificare și a adoptării în acest sens, ca metodă de înfăptuire a acestui ideal național a 
concepției raționaliste, adaptată realității și nevoii desăvârșirii unității juridice a țării. 

Deosebit de relevant rămâne suportul teoretic adus acestui demers de 
întreprindere legislativă. Purtând rezonanțe ale „științei națiunii”, promovată de 
Dimitrie Gusti în domeniul sociologiei sau de M. Djuvara în cel al filosofiei 
dreptului în abordarea problemei, reprezentanții revistei porneau de la constatarea 
că „Ideea conducătoare în istoria poporului român este ideea unității politice și 
statul român în hotarele lui de astăzi, este creațiunea poporului român întreg. La 
noi națiunea a creat statul și au trebuit multe veacuri de lupte și sacrificii pentru 
poporul românesc ca să poată închega într-un stat, care să cuprindă în granițele sale 
pe toți românii”48. În aceeași perspectivă și ca o altă dimensiune a sa „În toată 
istoria noastră se vede necontenitul sbucium al poporului românesc pentru a-și crea 
formele politice necesare dezvoltării sale istorice și rezultatul străduințelor 
milenare a fost Unirea cea mare a tuturor românilor”. În condiţiile interne și 
internaționale ale timpului, unificarea legislativă și sufletească, „în spirit și forme”, 
nu s-a putut realiza conform concepției istorice sau evoluționiste, ce presupunea o 
unificare treptată, lentă a legislației, care să țină seama de trecut și tradițiile deosebite 
ale provinciilor, ci potrivit unei formule raționale, care „avea ca izvor prerogativele 
de ordin politic și cultural ce le prezintă Vechiul Regat – nucleul organizațiilor 
noastre de tot felul – unde s-au creat formele politice potrivite neamului nostru”. 

                                                            
47 Anton Iliese, În pragul anului al VIII-lea, lucr. cit., p. 2. 
48 M. I. Babor-Bălăceanu, Problema unificării legislative, în „Pagini Juridice”, an. VII, nr. 4, 

15 octombrie 1938, p. 46. 
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Așa cum avea să remarce peste ani directorul său fondator, revista „s-a făcut 
ecoul tuturor durerilor dar și al bucuriilor magistraturii din acest colț de țară”49 și 
întreaga sa activitate publicistică a avut în centrul său preocupările Curții de Apel 
de la Cernăuți, cele două instituții – de presă și, respectiv, instituțională – acționând 
conjugat pentru promovarea justiției și a științei juridice româneşti în Bucovina. 

Această situație a fost ilustrată și de faptul că toți directorii revistei – Dr. 
Dimitrie C. Tusinschi (1 mai 1932–aprilie 1938), Constantin Brunea (15 mai 1938–
noiembrie 1938) și EufimieCercavschi-Jeliță (decembrie 1938–mai 1940) – au fost 
și prim-președinți ai curți de apel bucovinene. 

De altfel, un atare caz a fost expres exprimat: „Revista noastră… a avut ca 
scop principal pregătirea și apropierea în vederea unificării juridice a tuturor acelora 
care se îndeletnicesc cu mânuirea dreptului de o parte și de cealaltă parte a barei”50. 

Meritele revistei au fost recunoscute nu numai de cititorii săi ci și, în plan 
național, de autoritățile timpului. 

Astfel, în scrisoarea adresată directorului publicației de către ministrul 
justiției, Valeriu Pop, la 18 august 1936, cu ocazia pășirii acesteia în cel de-al 
cincilea an de apariție, se sublinia: „… am constatat cu vie satisfacție nivelul ridicat 
al acestei excelente reviste care îndeplinește un rol foarte important, național și 
profesional în scumpa noastră Bucovină, al cărei mândru trecut o îndreptățește să 
aibă toată atențiunea și toată solicitudinea din partea întregii Națiuni. 

Sunt foarte mulțumit sufletește când constat că ați reușit să dați lumii juridice 
o revistă atât de serioasă și atât de folositoare”51. 

 
5. Baroul Bucovinei. „Colaboratorul asiduu, devotat și indispensabil în 

distribuirea justiției” al Curții de Apel, Barou românesc al Bucovinei s-a dovedit un 
partener redutabil al acesteia în soluționarea problemelor realizării unificării 
legislative și judiciare, promovarea ideii de dreptate și drept românesc în țara „fagilor”. 
Printre dificultățile și nemulțumirile generate de unificarea regimului profesiei de 
avocat, prima ținea de faptul că Baroul bucovinean avusese înainte de unire o 
tradiție admirabilă conform căreia nu se admiteau în Corp decât doctorii în drept, 
după un stagiu de 7 ani, o practică serioasă și în urma unui examen foarte riguros 
susținut în fața unei comisii formate din magistrați și avocați. Selecția riguroasă și 
exercitarea serioasă a profesiei făcuseră din avocații provinciei o elită socială cu o 
                                                            

49 Dr. D. Tusinschi, 15 ani de la înființarea Curții de Apel din Cernăuți, în „Pagini Juridice”, 
anul III, nr. 3/4, octombrie/noiembrie 1934, p. 38. 

50 Extinderea legislației române în Bucovina, în „Pagini Juridice”, anul VII, nr. 3–4/1938, p. 45. 
51 „Pagini Juridice”, anul V, nr. 2, 15 septembrie 1936, p. 1. 
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prosperitate și bunăstare de invidiat. Accesul în magistratură era mai ușor decât cel 
în avocatură, întrucât judecătorii și procurorii puteau fi numiți numai cu 
absolutoriu, echivalentul licenței din Vechiul Regat. Legile de unificare a statutului 
profesiei care au extins regimul legal din România, modificările aduse legii avocaților 
din 1932 prin care s-a suprimat doctoratul și examenul de admitere în Corp și s-a 
redus stagiul au favorizat și în Bucovina fenomenul de masificare a profesiei. Așa 
se făcea că, dacă la momentul unirii, la 1918, în Baroul bucovinean erau înscriși 
numai 211 avocați, din care 110 în Cernăuți și restul de 101 pe lângă celelalte 
instanțe din regiune, după 15 ani, în condițiile în care populația sa rămăsese 
aproape aceeași, de 900.000 de locuitori, se ajunsese la un număr de 1027 de 
avocați pledanți, din care la Cernăuți 676, iar în provincie 351. O asemenea „inflație” 
pletoră de avocați era imputată relaxării condițiilor de admitere în profesie, precum 
și contingentelor tot mai numeroase ale licențiaților îndrept produse de facultățile 
juridice din țară. Reprezentanții Baroului Bucovinei găseau că acest fenomen „a 
svârlit profesiunea de avocat într-un adevărat dezastru”. Era vorba de „un 
proletariat intelectual” care „se accentua îngrijorător, iar pauperismul în sânul 
corpului era mărit și prin legea conversiunii, care nu a exceptat onorariile de avocat, 
câștigate cu atâta trudă și atâtea sacrificii”52. Se adăugau fiscalitatea excesivă și taxele 
enorme ale portăreilor care făceau ca „accesul la justiție să devină monopolul celor 
bogați, iar practica avocaților să sufere toate scăderile”. Erau apoi identificați și 
denunțați ca atare trei factori care puneau în inferioritate situația Baroului bucovinean 
în raport cu cea a celorlalte barouri din țară: haosul juridic provocat de diversitatea 
legiuirilor care se aplicau în Bucovina, menținut prin lipsa de unificare, care, cu 
toate sforțările depuse, întârzia spre marea deznădejde a Corpului; neextinderea 
legii autentificării care făcea ca actele de notariat să fie, conform tradiției locale, 
numai monopolul notarilor publici, corpul avocățesc fiind lipsit și de această 
resursă; faptul că, pe când avocații Baroului Bucovinei nu puteau pleda în fața 
instanțelor judiciare din Vechiul Regat decât numai în procesele din domeniul 
legislației existente în Bucovina, colegii lor din celelalte barouri puteau pleda și 
pledau aproape zilnic în fața instanțelor de aici. 

6. Școala bucovineană de drept. În cadrul Universității din Cernăuți, 
fondată la 1875, a funcționat de la începuturi și o reprezentativă facultate de drept 
care avea să se manifeste în perioada interbelică precum o veritabilă școală juridică 
românească, parte integrantă a marii Școli românești de drept. Reprezentanții săi au 

                                                            
52 Cuvântarea dlui prof. univ. dr. C. Rădulescu, Decanul Baroului Bucovinei, Solemnitatea 

aniversării a 15 ani de la înființarea Curții de Apel din Cernăuți, în „Pagini Juridice”, an III, nr. 3–4, p. 66–69. 
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adus, prin opera lor, contribuții majore la știința juridică națională și internațională, 
precum: Eugen Ehrlich (1862–1922), profesor de drept roman, considerat unul 
dintre fondatorii sociologiei dreptului, promotorul teoriei „dreptului viu”; Erast Diti 
Tarangul (1901–?), profesor de drept administrativ, autorul unui notabil Tratat de 
drept administrativ român (1946); Ioan Rădulescu (1896–1939), profesor de drept 
penal comparat și criminologie, care a publicat, printre altele, un meritoriu Curs de 
drept penal (în 2 volume, 1937–38); George Alexianu (1897–1946), profesor de 
drept constituțional și de drept administrativ, cu al său Tratat de drept public (în 2 
volume, în colaborare cu Paul Negulescu, 1942); Dumitru Gălășescu-Pyk (1886–
1958), profesor de drept comercial comparat și maritim, autor al unui reprezentativ 
Curs de drept maritim și aerian (1936); Maximilian Hacman (1877–1961), 
profesor de drept comercial și drept internațional, care a publicat, printre altele: 
Tratat elementar de drept cambial (1921) și Tratat de drept internațional public și 
privat (1935). Nu poate fi ignorată, desigur, în acest context, nici figura primului 
rector al Universității (1875–1876), Constantin Tomasciuc (1840–1889), profesor 
de drept civil, drept cambial și drept comercial, militant activ pentru recunoașterea 
drepturilor românilor bucovineni. 

Tratatele, cursurile universitare, monografiile și studiile autorilor bucovineni 
au fost reprezentative în plan național, remarcându-se în acest context cu precădere 
contribuțiile în materia dreptului public (constituțional și administrativ), dreptului 
internațional privat, dreptului cambial sau dreptului comercial comparat. Ele 
aduceau în dreptul român, în special în cel din Vechiul Regat de puternică tradiție 
franceză, perspectiva germană în general și cea austriacă în particular, conjugându-
se cu celelalte influențe provinciale rezultate în urma reîntregirii țării. 

Până la asemenea abordări tehniciste, de concepție sistematică și expresie 
sintetică specifice dezvoltării dreptului modern consolidat, rezultat în urma 
codificărilor unificatoare și uniformizatoare în plan european, Școala bucovineană 
de drept a fost marcată de semnificative preocupări legate de doctrina/principiul 
naționalității dreptului. Într-adevăr, sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui 
următor, sub influența ideilor Școlii istorice și într-un imperiu multinațional, 
reflecția juridică nu putea ignora o atare problematică. Ea s-a exprimat la Cernăuți 
prin opera a două personalități importante: E. Ehrlich și G. Popovici. 

Putem vorbi în acest context chiar de un aport la dezvoltarea științei juridico-
sociologice universale prin opera lui E. Ehrlich, fost rector al Universității din 
Cernăuți și decan al Facultății de Drept și, după Unire, profesor la Universitatea din 
București, „considerat în mod unanim unul dintre întemeietorii sociologiei dreptului”, 
care, potrivit lui Dimitrie Gusti, „a ocupat un loc de onoare în lumea juridică”, „un 
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spirit viu și creator”, căruia îi datorăm „cea mai interesantă și mai elaborată lucrare 
în sociologia dreptului în perioada interbelică”53. 

Sociologia juridică a fost în mod explicit evocată sub titlul „sociologia 
dreptului” – se arată în primele rânduri ale termenului/conceptului de sociologie 
juridique din celebrul Dictionnaire de la culture juridique – pentru prima dată în 
1913 de către juristul austriac Eugen Ehrlich și justificată pornind de la această 
considerație fundamentală, dezvoltată în Cuvântul înainte al lucrării sale 
Grundlegung der Soziologie der Rechts potrivit căreia „centrul de gravitate al 
dezvoltării dreptului, în epoca noastră precum și în toate epocile nu rezidă nici în 
legislație, nici în știința juridică ori în jurisprudență, ci în societatea însăși”54. 

Bibliografia sa cuprinde preponderent lucrări publicate în limba germană55, 
dar spre sfârșitul vieții s-a îmbogățit și cu o serie de studii în limba română, apărute 
în „Arhiva pentru Știință și Reformă Socială” și mai ales cu textul conferinței 
ținute la Institutul Sud-Est European (la 12 și, respectiv, 19 decembrie 1920) cu 
titlul „Despre dreptul viu”, publicat în revista „Neamul Românesc” de Nicolae 
Iorga, în numerele din 29–31 decembrie 1920 și 1–6 ianuarie 192156. 

În concepția lui Ehrlich, centrul de greutate al dezvoltării dreptului nu rezida 
nici în legislație, nici în știința juridică sau în jurisprudență, ci în societatea însăși; 
există, așadar, un drept al societății, opus atât dreptului statal, cât și celui rezultat 
din activitatea judecătorului ori doctrinei juridice. „Codul nu este decât legea 
care… nu conține, în general, decât regula care servește ca bază a hotărârii 
judiciare, ce e o formă secundară, derivată și târzie a dreptului, cuprinzând numai o 
mică parte din el, și anume aceea ce interesează, în primul rând, pe jurisconsultul 
de meserie, din care cauză e considerată de acesta ca dreptul întreg”. Dincolo de dreptul 
                                                            

53 Născut la 14 septembrie 1861 în Cernăuți, urmează studiile juridice universitare la Viena 
obținând, în 1895, abilitarea în drept roman. A început apoi o prodigioasă activitate didactică la 
universitatea din orașul natal, devenind în 1897 asistent universitar și ajungând în 1901 profesor de 
drept roman. După unirea Bucovinei cu România se stabilește la București, obținând cetățenia 
română. Se stinge din viață la 2 mai 1922. 

54 D. Alland, St. Rials, (direction), Dictionnaire de la culture juridique, Ed. Quadrige/Lamy-
PUF, Paris, 2012, p. 1423. 

55 Dintre operele sale amintim: Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen (1902); Freie 
Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft (1903); Das lebende Recht der Völker der Bukowina. 
Fragebogen für das Seminar für lebendes Recht (1913); Grundlegung der Soziologie des Rechts 
(1913); Die Erforschung des lebanden Rechts (1911); Die juristische Logik (1918); Memoriomania 
generalilor (1920); Sfârșitul unei mari împărății (1921); K. Marx și chestiunea socială (1922). 

56 Text reprodus și în „Revista română de sociologie”, nr. 5–6/1997, p. 599–609; pentru o 
prezentare a vieții și operei juristului cernăuțean, a se vedea: Iancu Filipescu, Eugen Ehrlich – 
fondator al sociologiei dreptului, în „Revista română de sociologie”, nr. 5-6/1997, p. 575–583. 
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formal-pozitiv, care constituie numai stratul superficial al realității juridice, se află 
dreptul viu, care este dreptul societății și reprezintă stratul profund al vieții sociale. 

Drept urmare, el nu poate fi cunoscut și înțeles decât pe baza investigațiilor 
sociologice de teren; ca atare, sociologia dreptului trebuie să înceapă cu cercetarea 
„dreptului viu”. 

Dacă dorim să constatăm principiul „naționalității dreptului”, considera 
Ehrlich, nu trebuie să ne mărginim la regula hotărârii judiciare, căci dreptul trebuie 
privit în raport cu societatea în care s-a desfășurat acea viață națională, deci trebuie 
studiat principiul pe care se bazează constituirea societății; acesta rezidă într-un 
raport intim cu situația economică și socială și, prin aceasta, cu viața națională. 
Constituirea societății are ca bază constituirea proprietății, iar principiile acesteia 
reies direct din modul de întrebuințare a pământului. În consens deplin cu teoria 
școlii istorice, dreptul este, așadar, „opera întregii națiuni, manifestarea spiritului 
național”. Din această perspectivă dreptul cutumiar reprezintă forma principală de 
manifestare a dreptului viu. 

Precum și ceilalți partizani ai școlii „dreptului liber”, E. Ehrlich a susținut 
existența unei pluralități „de drepturi”, dezvoltate spontan și pașnic de către 
voințele individuale și colective, în opoziție cu dreptul statal. 

Deși îi reproșează că nu a înțeles specificitatea perspectivei juridice în raport 
cu cea sociologică, Max Weber îi recunoștea meritul de a fi insistat asupra modului 
în care instituțiile romane au trebuit să se debranșeze total de caracterul lor național 
și să atingă sfera abstracției logice; „dreptul roman el însuși a trebuit idealizat, sub 
forma dreptului logic just”, în contextul constituirii imperiului, depășirii granițelor 
inițiale și afirmării ca fenomen universal. 

Dincolo de limitele și aspectele conjuncturale ale aprecierilor și susținerilor 
teoretice ale operei lui E. Ehrlich, ceea ce rămâne durabil este, în primul rând, 
sublinierea importanței cercetărilor empirice pentru fundamentarea sociologiei 
dreptului; este și principalul element preluat și dezvoltat de Școala Sociologică de 
la București, cu precădere sub aspectul studierii și evaluării „supraviețuitorilor 
dreptului cutumiar din satele tradiționale românești”. În orice caz, profesorul de 
drept roman de la Universitatea din Cernăuți rămâne „cel dintâi jurist care a făcut 
cercetări asupra dreptului obișnuielnic românesc din Bucovina, pe calea 
chestionarelor, deci cu o metodă mai sociologică”, decât cea folosită în aceeași 
vreme de alți specialiști, printre care George Popovici. 

Pentru ilustrarea metodei sale sociologice de investigare a fenomenului 
juridic, E. Ehrlich a instituit și dezvoltat după 1913, la Universitatea din Cernăuți, 
Seminarul de drept viu. El a plecat de la premisa că după cum sociologia trebuie să 
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se întemeieze pe bazele cercetărilor empirice, la fel și sociologia dreptului trebuie 
să pornească de la investigarea pe teren a dreptului în acțiune. Pentru realizarea 
investigațiilor propuse, a elaborat un chestionar (după modelul celui realizat de 
croatul V. Bogisic, în studierea obiceiurilor juridice al slovenilor) pe care, în timpul 
vacanțelor, studenții l-au aplicat în diverse comunități rurale bucovinene. Documentul 
se referea la aspecte privind constituirea familiei, proprietatea și folosirea pământului, 
contractele, succesiunile etc. După strângerea datelor, echipa de cercetători a făcut 
o serie de deplasări pe teren, astfel că s-a strâns un semnificativ material documentar, 
sub forma unei colecții sistematice, importantă pentru cunoașterea vieții juridice a 
Bucovinei profunde. O atare experiență concretă de investigație pe teren o regăsim 
astfel descrisă de sociologul dreptului: „Când am venit în Cernăuți, acum treizeci 
de ani, am găsit o situație care m-a mirat mult. Aici, la țăranii români, tatăl trecea 
drept singurul proprietar al veniturilor familiale și nu numai a celor moștenite sau 
donații, ci și a celor câștigate prin muncă. Când un copil se angaja în serviciu la 
Cernăuți, tatăl venea în fiecare lună pentru a-i lua salariul [...], dacă se întâmpla ca 
acesta să nu consimtă a-i ceda salariul, tatăl se înfuria, socotindu-se jefuit de 
drepturile sale. Dar cazurile de rezistență multiplicându-se în ultimii ani, n-am mai 
auzit de acest vechi obicei”. Prin urmare, ne aflăm în prezența unei vechi organizări 
juridice a vieții familiale. Ea corespundea vechii gospodării românești. „În vechea 
economie domestică, fiecare membru al familiei contribuia prin munca sa la 
fondurile familiei, din care trăia el însuși; nici un membru nu cumpăra nimic, nu 
vindea nimic, nu avea nevoie de bani, căci găsea totul în familie. Atât cât tatăl a 
zălogit serviciile copilului unui proprietar sau vecin din apropiere, așa fel încât 
copilul să nu se depărteze de casa unde găsea cele necesare, obiceiul a existat”. 

Demersul astfel conceput și desfășurat a avut, în intenția inițiatorului său, un 
dublu scop: științific și pedagogic. Pe lângă descoperirea, identificarea și relevarea 
particularităților vieții juridice naționale, el era văzut și ca „o metodă de 
învățământ, care să dezvolte capacitatea indispensabilă pentru a se regăsi în toate 
încercările vieții”. Pentru Ehrlich, principalele calități cerute și prețuite la un 
jurisconsult nu erau, în primul rând, istețimea, finețea spiritului, înțelegerea istorică 
ori pătrunderea filologică, ci aprecia „ochii care văd și urechile care aud”; el 
trebuie să „știe să întrebuințeze simțurile, și sarcina cea mai grea a învățământului 
juridic este de a educa simțurile în acest sens. Este un mare rău că nu ne servim în a 
învăța dreptul decât din hârtii și din cărți”. Așadar, studentului i se cerea știință 
abstractă, percepută mecanic, și nu pricepere și aprecieri proprii. Din această 
perspectivă, seminarul se dorea „a remedia acest inconvenient și până acum, scopul 
său a fost atins. Îndată după prima lecție, întreaga mentalitate a studenților mei s-a 
schimbat. Nimeni nu se mai ocupa de texte și de interpretările lor... Abstracțiile 
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goale și generalizările nebuloase dispar. Dreptul devine concret, precis, simțitor, 
perceptibil, pentru că studenții încep să învețe a-și întrebuința ochii și urechile lor”. 

„Savant remarcabil”, după descrierea lui Dimitrie Gusti, el a considerat, 
așadar, că problema fundamentală a dreptului viu și extralegislativ se concentrează 
în așa-zisul drept al societății, opus atât dreptului statal, cât și dreptului creat de 
tribunale și doctrinei, cu o existență degajată, dar absolut reală. Contribuțiile fondatoare 
ale juristului cernăuțean sunt general recunoscute în mediile de specialitate. Pe 
lângă partinitatea denumirii disciplinei și a enunțării primei sale definiții, E. Ehrlich 
este considerat prin teoria dreptului viu ca aparținător concepției pluraliste a dreptului, 
curent teoretic critic care a marcat sociologia modernă. Lucrarea sa Freie 
Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft (1903) este enunțată ca referință printre 
manuale, tratate și alte lucrări reprezentative ale culturii juridice (pentru perioada 
modernă, subdiviziunea Pamflete, eseuri, teorii: forme ale rupturii), iar ideile sale privind 
constrângerea ca element al dreptului sunt apreciate ca reprezentative în materie57. 

De remarcat că Ehrlich a avut și un alt contemporan bucovinean, tot 
reprezentant al Școlii juridice de la Cernăuți, George Popovici (1863–1905), care, 
inspirându-se din „școala istoricilor de drept germani” a preluat și aplicat metoda 
chestionarului, dar dintr-o perspectivă pur juridică și mai puțin sociologică, la 
studiul dreptului cutumiar român, în special în privința „instituției populare a 
„frăției de cruce”58. Preocupările sale de a elabora și publica o istorie a vechiului drept 
românesc, au reușit să conducă la realizarea unor studii reprezentative referitoare la 
obiceiuri și instituții juridice străvechi, precum parema juridică „ai carte, ai parte”, 
arhaicul simbolism „jurământul cu brazda pe cap”, tradiționala „deșegubină”, 
„frăția de cruce” sau regulile obișnuielnice ale moștenirii românilor bucovineni. A 
promovat studiul monografic prin utilizarea chestionarului (sociologic), considerând 
că hiatusul istoric, mai ales din perspectiva existenței documentelor, a izvoarelor 
nu poate nega continuitatea și transmiterea regulii juridice de către viața însăși59. 

O tentativă de reluare a investigației sistematice asupra dreptului cutumiar 
românesc avea să se facă, la jumătatea veacului trecut, de către acad. Andrei Rădulescu. 
                                                            

57 În Dictionnaire de la culture juridique numele lui E. Ehrlich e menționat pentru intrările: 
Contrainte; Manuels, traités et autres livres (Période contemporaine); Pluralisme juridique; Sociologie 
juridique. 

58 Născut la 8/20 noiembrie 1863, a urmat cursurile Facultății de Drept a Universității din 
Cenăuți, devenind membru al „Junimii” (1883) în șezătorile căreia „prin conferințe și comunicări 
împărtășea taina vechiului drept românesc, dar și stihuri din poeziile sale”. Ales membru 
corespondent al Academiei Române la 17 aprilie 1905, se stinge din viață la 12 iulie același an. 

59 Asupra operei juristului de formație și istoricului dreptului ca preocupări, G. Popovici, a se vedea: 
George Fotino, George Popovici, istoric uitat al dreptului românesc (1863–1905), în vol. G. Fotino, 
„Pagini din istoria dreptului românesc”, Editura Academiei R.S.R., București, 1972, p. 224–244. 
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Din cadrul proiectului de largă anvergură a reușit numai să elaboreze și publice 
Normele privitoare la adunarea materialului pentru cunoașterea vechiului drept 
nescris (1949), precum și tipărirea izvoarelor reprezentative ale dreptului românesc 
scris din Țara Românească și Moldova până la 1865. 

Înființarea și funcționarea, la Cernăuți, a unei universități cu trei facultăți: 
teologie ortodoxă, drept și filosofie, aveau să contribuie la întărirea spiritului 
național, consolidarea conștiinței apartenenței provinciei la spațiul românesc și 
intensificarea acțiunilor de afirmare identitară, culminând cu actul de autodeterminare 
din noiembrie 1918, atunci când împrejurările externe l-au permis. Dacă absolvenții de 
teologie ortodoxă se implicau în viața spirituală a minorității rutene (ucrainene) și 
majorității românești, cei de filosofie se preocupau mai ales cu reflecția germană, 
licențiații și doctorii în drept, cei mai numeroși și preponderent români au devenit, 
precum și în alte teritorii românești, „luptători cu arma legii” pentru afirmarea 
drepturilor naționale ale românilor bucovineni și, astfel, s-a pregătit generația de la 
1918 care, în virtutea principiului naționalității, exercitându-și și dreptul la 
autodeterminare, au decis unirea cu România. 

* 

*       * 

Experiența constituirii și activității desfășurate de Curtea de Apel românească 
din Cernăuți în perioada interbelică (1918–1940), a contribuției sale la unificarea 
legislativă, judiciară și culturală a Bucovinei cu Vechiul Regat reprezintă un 
exemplu al rolului major jucat de justiție în consolidarea unității societății româneşti 
după actele istorice din 1918. Într-adevăr, constituirea noii structuri jurisdicționale 
moderne, de tip european, în provinciile alipite, introducerea limbii de stat, româna, 
în desfășurarea proceselor judiciare, afirmarea unor instituții juridice precum curtea 
cu jurați, care presupuneau implicarea directă a populației locale la înfăptuirea 
justiției, ori formarea și funcționarea curților de apel ca „instanțe supreme” și 
focare de diseminare a vieții juridice naționale în provinciile istorice reunite au 
reprezentat realități definitorii ale mersului istoric interbelic. 

Curțile de apel, în unele cazuri precum cele ale Dobrogei, Basarabiei sau 
Bucovinei, pentru prima dată constituite ca instanțe de un asemenea rang în părțile 
românești respective, și-au asumat misiunea de factor major de adaptare și aplicare 
a dreptului național la particularitățile regionale, de înfăptuire a unei justiții 
românești și promovare a culturii juridice naționale cu specificul său local. 
Unificarea legislativă a fost, desigur, prioritatea absolută, iar prin atitudine creatoare, 
interpretare adecvată a legii și dând prioritatea reglementării naționale unificatoare 
au reușit să pregătească terenul extinderii depline și definitive a legislației din 
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Vechiul Regat. Revistele juridice editate de acestea cu precădere în deceniul patru 
al veacului trecut, care puteau concura cu orice publicație de profil propriu-zisă, au 
coagulat viața juridică a provinciei, acțiunea profesiilor judiciare în sensul afirmării 
unității, modulării și receptării creatoare a valorilor europene. 

În acest context general Curtea de Apel românească a Bucovinei, înființată ca 
primă instituție statală românească după Marea Unire în Țara de sus, reprezintă, 
deopotrivă, o ilustrare majoră a acestor realități și un caz aparte. În privința primei 
aprecieri, înființarea sa se înscrie în constelația noilor structuri jurisdicționale de 
apel create în provinciile alipite drept centre de difuzare a legislației și justiției 
naționale. Bucovina era ruptă de Curtea de Apel de la Lemberg și i se crea una 
proprie, românească, la Cernăuți. În circumscripția sa se intersecta un colaj 
legislativ din drepturile succesoare și cel românesc, iar noul judecător era chemat 
să gestioneze „dreptul interprovincial”, până când legiuitorul de la București 
stabilea peste tot aceeași lege, românească, unică și indivizibilă. Magistrații și 
împricinații vorbeau și dezbăteau în judecătoriile, tribunalele și curtea de apel 
bucovinene în limba română, evocau tradițiile moldave și interpretau reglementări 
de inspirație neolatină, în special franceză. În această operă de creare și aplicare a 
dreptului românesc în Bucovina, magistraturii i-a fost alături Baroul și s-a bucurat 
de sprijinul indispensabil al Facultății de Drept din Cernăuți. A fost un exemplu 
extraordinar de unitate și acțiune unitară a lumii juridice sub semnul dorinței de 
realizare a idealului național al unificării și unității legislației, justiției și culturii 
juridice. Din păcate, avântul juridic bucovinean a fost frânt de cel de al Doilea 
Război Mondial și de cunoștințele sale. A rămas însă o strălucită pagină de istorie 
juridică națională care nu trebuie uitată niciodată și un imbold pentru generațiile 
viitoare. 

 
III. Contribuția Curții de Apel din Oradea la unificarea judiciar-

legislativă interbelică 
Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României 

prin actul de autodeterminare de la 1 Decembrie 1918, confirmat internațional prin 
Tratatul de la Trianon din iunie 1920, a reprezentat punctul culminant al proiectului 
de constituire a statului național unitar român, declanșat la 24 ianuarie 1859 şi astfel 
desăvârșit. 

De altfel, orașul de pe Crișul Repede a fost unul dintre centrele istorice de 
desfășurare a procesului de unire cu Vechiul Regat; aici, de exemplu, la 12 
octombrie 1918, a avut loc un eveniment crucial al evoluțiilor ce vor conduce la 
actul major de la 1 Decembrie: decizia românilor transilvăneni de rupere a legăturilor 
cu Ungaria, mesaj care avea să fie transmis oficial în Parlamentul de la Budapesta 
de către deputatul Alexandru Vaida-Voevod, șase zile mai târziu. 
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Ca și în cazul celorlalte provincii istorice românești – Basarabia și Bucovina 
–, alipite la Țara-mamă tot în cursul anului 1918, unirea politică a fost urmată de 
un proces, poate mai complex și de aceea și mai îndelungat de unificare, prin 
integrare administrativă, judiciară, legislativă, economică ș.a. 

Din perspectivă juridică, Transilvania a fost partea de țară care a ridicat cele 
mai multe și dificile probleme, ceea ce explică și de ce unificarea sa legislativă 
avea să se împlinească după cea a Basarabiei (survenită prima, în 1928), a Bucovinei 
(din 1938) abia in extremis și în condiții istorice excepționale în 1943.  

 
1. Dificultăți ale procesului de unificare judiciar-legislativă. În 

organizarea judecătorească austro-ungară, Curtea de Apel din Oradea a fost 
înființată prin Legea nr. XXV din 1890 (alături de cele din Târgu-Mureș, Cluj și 
Timișoara, care funcționau în Ardeal) și cuprindea în circumscripția sa tribunalele: 
Oradea Mare, Satu Mare, Sighetul Marmației și Zalău. După actul de la 1 
decembrie 1918 și înființarea Consiliului Dirigent (recunoscut prin Decretul-lege 
nr. 3632 din 11 decembrie 1918), în cadrul căruia s-a înființat și a început să 
funcționeze și Resortul Justiției, s-a declanșat procesul unificării juridice. De 
remarcat faptul că conducerea departamentului a revenit avocatului orădean Aurel Lazăr, 
„una dintre acele foarte rare personalități de prim plan, etalând nobile trăsături de 
caracter, care nu a urmărit a-și asigura vreun panegiric, atât de jinduit de toți cei 
robiți de fructul vanității”60. Prin Decretul nr. 1 din 24 ianuarie 1919 se mențineau 
în mod provizoriu ordonanțele, regulamentele și statutele anterioare, care nu 
contraveneau noilor realități politice „în interesul ordinii publice și pentru a se 
asigura continuitatea de drept”. Această măsură avea să genereze apariția „dreptului 
interprovincial”, în materie civilă, de exemplu, operând cinci sisteme de drept local 
diferite. Până în 1923 în Transilvania nu s-au dispus măsuri semnificative de 
unificare a organizării și funcționării sistemului judiciar, păstrându-se astfel, în 
mare parte, situația anterioară.De asemenea, într-o primă etapă, prin Ordonanța nr. 
121/1919 referitoare la judecători, avocați și notari publici s-a extins jurisdicția  
statului român asupra instanțelor judiciare din cele 15 județe transilvănene aflate la 
acel moment sub controlul efectiv al Consiliului Dirigent și s-au prevăzut măsuri 
care să stea la baza întregului proces de preluare a justiției, dispoziții privind 
activitatea organelor judiciare în noile condiții politice, ca și obligativitatea pentru 
personalul juridic (magistrați, procurori, avocați, notari publici) de a depune 
jurământul de fidelitate față de statul român. La preluarea primelor instanțe, 
                                                            

60 Ion Zainea, Personalități ale Marii Uniri: Dr. Aurel Lazăr, în „Apulum. Acta Musei 
Apulensis”, XXXVII/2, 2000, p. 165. 
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magistrații și restul funcționarilor aparținând minorităților au făcut front comun, 
refuzând depunerea jurământului; treptat, asperitățile s-au atenuat și înțelegerea 
evoluțiilor istoriei a condus la realizarea noii justiții românești și în această 
provincie istorică a României Mari. 

O primă problemă deosebit de importantă în acest context a fost integrarea 
instanțelor ardelene din perspectiva competenței Curții de Casație, în sensul 
înlăturării competenței Curții maghiare și racordării la sistemul jurisdicțional 
românesc unitar. Pentru rezolvarea situației s-au avansat inițial mai multe puncte de 
vedere; într-o primă variantă se propunea extinderea de îndată a competenței Înaltei 
Curți de Casație de la București asupra teritoriului Transilvaniei, fie prin lărgirea 
jurisdicției, fie prin înființarea unei secții aparte a acesteia; o altă propunere viza 
înființarea unei Curți de Casație la Cluj, ca secție a organismului central, soluție 
respinsă pentru efectul său contrar unității instituționale. În cele din urmă s-a impus 
sistemul soluției globale și unitare a problemei, astfel că, prin Decretul-lege nr. 
2008 din 4 mai 1920, pentru competența Curții de Casație din București de a 
judeca recursurile locuitorilor din teritoriile foste ungurești care erau supuse Curiei 
ungare se creau 12 noi locuri de consilier (câte patru pentru fiecare secțiune) și 
unul de procuror. Pentru judecarea cauzelor venite din provinciile reunite se 
formau complete speciale, sens în care se stabilea că pentru încadrarea pe noile 
posturi să se opteze pentru juriști proveniți din teritoriile realipite, recunoscându-li-
se vechimea în grad celor care ar fi activat anterior, în aceeași calitate, la instanțele 
supreme din Viena și Budapesta. 

Explicând situația și motivând soluția legală astfel promovată, ministrul 
justiției, Matei Cantacuzino (1855–1925), distinsul profesor de drept civil de la 
Universitatea din Iași, arăta în Raportul său la respectivul act normativ: „În urma 
unirii Bucovinei și a ținuturilor de peste Carpați cu Vechiul Regat, justiția din acele 
provincii a rămas lipsită de cea mai înaltă treaptă judecătorească, aceea a Curții de 
Casație, reprezentată pentru Bucovina prin Curtea de Casație de la Viena, iar pentru 
Transilvania și celelalte teritorii foste sub dominație ungurească prin Curia Regală 
și Curtea Superioară Administrativă de la Budapesta. În ce privește Bucovina, s-a 
dispus încă de mai demult, ca și pentru Basarabia, ca afacerile de competența Curții 
de Casație să fie date în căderea Înaltei Curți din București, numindu-se câte un 
consilier raportor în fiecare secțiune pentru afacerile de asemenea natură. Această 
soluție provizorie nu poate fi adoptată și pentru procesele din ținuturile de peste 
Carpați. Numărul acestor procese ce urmează să vină în recurs este însemnat, atât 
din cauza întinderii teritoriilor unde iau naștere, cât și datorită faptului că activitatea 
judecătorească va fi cu mult mai vie acum după stagnațiunea pricinuită de război și 
de tulburările ce i-au urmat. Astfel fiind, numărul actual al consilierilor Înaltei 
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Curți nu ar fi îndestulător pentru a face față covârșitorului număr de afaceri ce vor 
veni în cercetarea ei”. Unificarea activității jurisdicționale la nivelul României 
Mari avea să se înfăptuiască prin Legea pentru organizarea judecătorească din 25 
iunie 1924, care stabilea 12 curți de apel la nivelul întregii țări, printre care și cea 
cu reședința la Oradea Mare, cu două secțiuni, cuprinzând tribunalele Bihor, Satu 
Mare, Sălaj și Maramureș. 

Prin același act normativ în vederea desăvârșirii unificării în domeniu se luau 
o serie de măsuri care vizau instanțele din Ardeal, inclusiv în circumscripția Curții 
de Apel Oradea: desființarea judecătoriilor comunale, cauzele de competența lor 
urmând a fi soluționate de judecătorii, denumirea de „comisar al afacerilor de 
faliment” se desființa și se înlocuia cu cel de „judecător sindic”, avocații care la 
data promulgării legii (25 iunie 1924) se găseau că posedă examenul de avocat sau 
unit cu acel de magistrat și pe baza cărora după legile în vigoare în circumscripție, 
erau primiți în magistratură puteau fi numiți în viitor, cu avizul Consiliului Superior 
al Magistraturii, dacă îndeplineau condițiile de stagiu, reputație și  pregătire profesională; 
de asemenea, se stipulau o serie de măsuri privind numirea supleanților, substituților, 
ajutorii de judecători și portărei. 

 
2. Curtea de Apel Oradea și integrarea sa în sistemul jurisdicțional 

românesc. Un exemplu edificator în acest sens l-a constituit Crișana și rolul jucat 
în acest context de Curtea de Apel Oradea, ca structură judiciară la granița de vest a 
țării, cea mai expusă, teritorial și nu numai, contestărilor și influențelor de ordin 
juridic ale revizionismului interbelic. O justiție profesionistă, care inspiră încredere 
și asigură aplicarea strictă a spiritului și literei legii reprezenta un factor major în 
consolidarea „unității sufletești” a tuturor cetățenilor indiferent de naționalitate, un 
veritabil model de ținută europeană. Numit la 23 septembrie 1919 prefect al 
municipiului Oradea avocatul Nicolae Zigre va juca un rol important în instaurarea 
justiției românești în această parte a țării. 

Așa cum remarca un înalt magistrat transilvănean al timpului implicat în 
problematică, în stabilirea justiției româneşti – în sensul de putere, parte a statului 
român și a limbii oficiale, româna, în desfășurarea proceselor – în noile provincii 
alipite Vechiului Regat”: „Dacă înțelegem prin românizare judecarea proceselor în 
limba română și redactarea sentințelor – indiferent dacă textele de lege sunt 
ungurești – exclusiv în limba maternă, apoi românizarea trebuie să înceapă de sus 
în jos, adică cu și prin Curțile de Apel”. El considera că magistraților acestor 
instanțe le reveneau un rol extrem de important întrucât, exercitau controlul asupra 
activității magistraților din cadrul instanțelor inferioare pe calea căilor de atac, 
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tribunale și judecătorii; astfel, la momentul efectuării verificării hotărârilor acestora 
de către judecătorii curții, se impunea ca aceștia să infirme soluțiile redactate în 
limba maghiară „pentru ca măcar hotărârile și procesele verbale de ședință să fie 
redactate pe românește deocamdată”61. 

 
3. Buletinul juridic al circumscripției Curții de Apel Oradea. Printre 

publicațiile curților de apel cu un rol major în promovarea obiectivelor unificării 
legislative și consolidării unității naționale s-a aflat și Buletinul juridic al 
circumscripției Curții de Apel Oradea (în continuare denumit „Buletinul juridic”), 
având ca misiune promovarea „justiției române de la granița de vest”. Așa cum se 
arată în Cuvântul înainte publicat în numărul 1 din martie 1934, „un grup de 
magistrați și avocați din cuprinsul Bihorului” hotărau să inițieze o revistă juridică 
„cu scopul de a da la lumină, munca lor depusă în fața justiției sub formă de 
jurisprudențe și lucrări juridice”. Convingerea declarată a fondatorilor – în frunte 
cu directorul publicației, Alex. Atanasiu, prim-președintele Tribunalului Bihor, 
președintele Comitetului de redacție Nic. Mihăescu, prim-președintele Curții de 
Apel Oradea și vicepreședintele dr. Zigre Nicolae, decanul Baroului Oradea – era 
aceea că Buletinul servea „o necesitate inexorabilă pentru profesioniștii dreptului și 
pentru justițiabili” și doreau să facă din acesta „o tribună demnă de justiția română 
de la Granița de Vest”. 

Cu stilul mai cumpătat al ardeleanului era expusă apoi structura publicației: 
prima parte consacrată problemelor de drept și doctrină, precum și „durerilor 
profesionale”; urmată de secțiunea dedicată „jurisprudențelor instanțelor la care 
profesează dreptul – inclusiv ale Înaltei Curți de Casație – și nu se vor mai servi 
numai de jurisprudențele altor instanțe ca până acum”, anunțând că, astfel, se va 
putea „cere instanțelor să fie consecvente cu propriile lor jurisprudențe”; „se vor 
găsi adnotări și comentarii doctrinare la multe jurisprudențe”; în fine, în ultima 
parte cititorii urmau a „lua cunoștință în rezumat de cărțile apărute în domeniul 
dreptului și legislației, precum și de  revistele juridice care apar în alte părți”. 

După primul an de apariție speranțele începutului erau conformate, iar 
misiunea publicației dobândea un contur și mai bine definit. „În zona de frontieră – 
remarca în editorialul Un an împlinit (anul II, nr. 11, ianuarie 1935) dr. Nicolae 
Zigre, Decanul Baroului Oradea, Vicepreședinte al Uniunii Avocaților din 
România – o revistă juridică își are rostul ei, îndeosebi la sediul unei Curți. 
Confinele trebuie mai tare legate de centrul țării, ca alte părți, care se alimentează 
mai ușor și mai la îndemână cu vlaga spirituală, intelectuală și culturală a poporului, 
                                                            

61 Vasile Dimitriu, Justiția în Ardeal (II), în „Curierul Judiciar”, XXX, nr. 25, 2 iulie 1921, p. 389. 
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acumulată în centru și difuzată din centru”. Din această perspectivă concluzia 
afirmată deschis era aceea că „Buletinul juridic”, în curs de un an „a dat dovadă că 
înțelege a fi un distribuitor pentru o regiune, a curentelor de progres în viața 
juridică, emise din centrul țării”. Promotorii revistei conștientizau și exprimau ferm 
rolul ce le revenea în înfăptuirea dorinței generale de unificare a „instituțiilor de 
drept și ca procedură, precum și în privinţa dreptului material”. Pornindu-se de la 
realitatea că unificarea juridică trebuia să fie rezultatul unui proces firesc, pe teren 
pregătit, prin aducerea la același numitor a diferențelor provenite din deosebitele 
regimuri de drept cu tradiții și cu evoluție istorică proprii, se arăta că: „În această 
acțiune, o revistă juridică provincială, care ține cont de particularitățile juridice 
regionale, le tratează, le frământă și le așază pe fiecare la locul cuvenit, face reale 
servicii pentru a pregăti teren neted spre unificare”. Tot astfel prin publicarea 
tuturor „evenimentelor de remarcat” în viața juridică dintr-o regiune, cu o critică 
obiectivă și cu îndrumare bună-voitoare, în spiritul vremii emanat din sufletul 
națiunii, era un alt real serviciu. „A ține în curent publicul juridic cu jurisprudența 
instanțelor locale și îndeosebi cu a Curții de Apel, este un serviciu necesar. Curtea 
de Apel în multe specii ale vieței de drept este ultima instanță, deci deciziunile ei, 
au o deosebită importanță, ele trebuesc publicate și adnotate în primul rând în 
interesul celor din circumscripția Curții. Prin publicarea hotărârilor Tribunalelor și 
Judecătoriilor din această circumscripție, se facilitează crearea unității de vedere în 
anumite probleme juridice”. Așadar, „«Buletinul juridic» a înțeles în așa fel rostul 
lui și ne bucurăm de progresul lui”. 

Treptat publicaţia și-a consolidat orientarea de oglindire a „vieții juridice a 
părții de vest a Țării” și după trei ani de apariție directorul său își afirma, cu deplin 
temei, convingerea că „Mișcarea ascendentă a afirmărei ideii de dreptate românească 
pe aceste meleaguri, promovată cu concursul tuturor juriștilor – fără considerare la 
naționalitate – va fi înregistrată de Istoria obiectivă și nepărtinitoare a justiției 
române la granița de Vest și istoricul nu va putea trece sub tăcere, munca comună 
desvoltată în coloanele «Buletinului Juridic», unde toți juriștii: majoritari și 
minoritari, au fost primiți cu o obiectivă și caldă colegialitate”62. 

În fine, după cinci ani de apariție neîntreruptă, „îmbogățind prin material 
jurisprudențial, prin adnotările juridice ale hotărârilor importante, prin monografiile 
juridice publicate, biblioteca noastră juridică săracă”, revista putea susține că: „Iar 
faptul că au apărut da colțul de vest al țării – radiind lumină, explicând teoriile 
juridice – arătând opiniei publice tezaurul scump și superior al științei juridice 

                                                            
62 Al. Atanasiu, În al patrulea an, „Buletinul juridic”, anul IV, nr. 37, martie 1927. 
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românești și ajutând la pregătirea unificării legislative luând de bază factura 
gândirei și tradiției românești le mărește lauda și aprecierea frumoasă”63. 

3.1. Problemele unificării legislative. Realizarea programului de unificare 
legislativă a constituit o altă prioritate publicistică a „Buletinului Juridic”. Nevoia 
unificării legislației a fost recunoscută ca absolută, s-au arătat diversele opinii 
exprimate în această privință, eforturile depuse de parlament și punctele de vedere 
ale oamenilor politici. Un loc aparte l-a ocupat în paginile revistei în acest context 
modul cum trebuia înfăptuită această operă capitală, de care depindea „în cel mai 
înalt grad unitatea sufletească” și care era menită să contribuie la realizarea unei 
„mentalități unitare”. Încercând să răspundă unor asemenea dileme din perspectiva 
dreptului penal, în cadrul unei conferințe al cărei text era reprodus în revistă, 
avocatul dr. Roman Tacian considera că între extinderea legislației din Vechiul 
Regat în toată țara reîntregită și pregătirea de legiuiri de unificare, cea de-a doua 
era nu numai constituțională, dar și cea mai potrivită și trebuia să satisfacă 
cumulativ două condiții: a) să corespundă nevoilor prezentului și să fie în armonie 
cu interesele neamului românesc; b) să prezinte un real progres științific față de 
legislaturile care erau înlocuite. 

Așadar, inclusiv legislația penală trebuia să devină una singură pe teritoriul 
țării, să țină „seama de interesele morale și materiale ale tuturor, de caracterul 
poporului, de obiceiurile și mentalitatea lui64. Extinderea treptată a reglementărilor 
din Vechiul Regat și mai ales adoptarea noilor legi unificatoare erau reflectate și 
comentate în paginile lunarului orădean. A fost cazul, de exemplu, al legilor 
generale ale cambiei și cecului și mai ales al noilor coduri: penal și de procedură 
penală, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1937. În această ultimă privință, relevându-
se faptul că „Interesul național, pretinde unitatea provinciilor românești și sub 
raport juridic” se considera că pe această cale „vom merge înainte în manifestarea 
legăturilor indisolubile dintre provinciile care formează azi țara noastră”. Totodată, 
se dorea ca noile codice penale „să satisfacă și exigențele științifice, cu atât mai 
mult cu cât proiectele lor cunoscuseră șapte ediții, iar o atare calitate trebuia să 
„constituie o mândrie românească, având în vedere că științei dreptului penal, țara 
noastră i-a adus o prețioasă contribuție, ori de câte ori s-au ridicat noi avizați în 
acest domeniu”65. 

                                                            
63 C. Filipescu, prim-președintele Curții de Apel Oradea, Cuvânt înainte, „Buletinul juridic”, 

anul IV, nr. 59, ianuarie 1939. 
64 Dr. Roman Tracian, În preajma unificării legislației penale; din conferința ținută la Baroul 

Oradea, în ziua de 1 decembrie 1934, în „Buletinul  Juridic…”, anul III, no. 12, februarie 1935, p. 3–9. 
65 Dr. Liviu Popovici, Spre unificare, „Buletinul Juridic”, anul II, no. 12, februarie 1935, p. 1–2. 
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Era o aluzie, printre altele, la prezența românească reprezentativă în cadrul 
Asociației Internaționale de Drept Penal, „care reprezintă spiritul evolutiv în 
această știință”, al cărei al II-lea congres științific se desfășurase în octombrie 1929 
la București și, totodată, o speranță că reacția națională în planul dreptului pozitiv 
va fi una pe măsură, cu atât mai mult cu cât „A se da țării un cod penal nou, trebuie 
să însemneze totodată o revoluție în prevenirea și represiunea infracțiunilor, o nouă 
epocă, în care să constituie un progres în apărarea tuturor bunurilor protejate de 
legea penală”. 

Dincolo însă la asemenea dimensiuni, codurile penale erau percepute și dorite 
a constitui „o glorie a națiunii”, invocându-se în acest context celebrele considerații 
ale lui Napoleon Bonaparte: „Gloria mea nu stă în cele patruzeci de bătălii 
câștigate ... Waterloo va șterge amintirea tuturor .... Ceea ce va rămâne este Codul 
meu civil”. Iar autorul articolului mai sus-citat concluziona, la rându-i: „Aceasta 
trebuie să fie un cod. Să constituie o epocă prin perfecțiunea sa. Cunoscând 
personalitatea tuturor acelor care și-au dat contribuția la elaborarea noului nostru 
cod penal, avem ferma credință că va fi o operă desăvârșită, care va cuprinde toate 
realizările științifice până în zilele noastre”. Și se pare că nu s-a înșelat! 

3.2. Obiective prioritare ale provinciei și ale țării. În paginile publicației 
și-au găsit locul, alături de articole și note cu un exclusiv caracter tehnic, juridic, de 
analiză legislativă, evaluarea jurisprudențială ori cu pretenție teoretico-doctrinară și 
adevărate studii consacrate unor probleme majore cu care se confruntau România, 
în general, și Transilvania timpului, în special, precum folosirea limbilor minoritare 
în lumina dispozițiilor Tratatului privind minoritățile ori implicațiile politico-
juridice ale procesului optanților unguri. Astfel, în Dreptul de a întrebuința limbile 
minoritare în România (publicat în „Buletinul Juridic” 1936, p. 7–12), avocatul 
Alexandru Olteanu realiza o analiză juridică pertinentă a problematicii noilor 
dezvoltări în materia protecției minorităților în cadrul statelor naționale, în general, 
și a concilierii „dreptului natural al fiecărui om de a întrebuința limba națională” cu 
„rațiunea de a fi a statelor constituite pe principiul naționalităților”, în particular. 

Autorul pornea de la realitatea că, prin art. 8 alin. (2) al Tratatului adițional 
de la Paris privind minoritățile, România era obligată să admită întrebuințarea 
nelimitată a limbilor minoritare în viața particulară (comerț, presă, întruniri publice, 
viața religioasă), iar în viața publică erau preconizate unele „înlesniri raționale” 
compatibile cu noțiunea de stat național, recunoscându-se expres dreptul acestora 
de a impune tuturor cetățenilor săi o limbă oficială, evident, în cazul de față, cea 
română. Aplicarea în practică a acestor dispoziții de principiu pe calea reglementărilor 
naționale de transpunere și conformare a generat discuții și reacții, adeseori 
disproporționate din partea oamenilor politici, a presei și chiar a juriștilor minorităților, 
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în frunte cu cei ai minorității maghiare. Un exemplu concret, prezentat în cadrul 
articolului citat, a fost legat de restricția prevăzută de art. 4 al legii pentru utilizarea 
personalului românesc în întreprinderi din 16 iulie 1934, care stipula că 
întreprinderile obligate de codul de comerț de a avea registre de contabilitate erau 
obligate, prin derogare de la prevederile acestui cod, dar cu respectarea 
convențiilor internaționale, a ține în limba română: registrul-jurnal, cartea mare și 
inventarul. Reproșul principal, formulat virulent și supradimensionat, invoca 
„flagranta contrazicere” cu Tratatul adițional de la Paris, printr-o atare dispoziție de 
ordine publică, pretinzându-se că „statul a abuzat de principiul intervenționismului 
de stat, confiscând un drept natural și convențional al supușilor săi minoritari”. Era 
o problemă spinoasă și din cauza faptului că se considera căo asemenea limitare a 
întrebuințării limbilor minoritare în viața comercială putea ascunde ca motiv o 
fiscalitate excesivă din partea autorităților publice competente. Juriștii români ai 
timpului au arătat însă că măsura era justificată prin dreptul rezervat fiecărei 
administrații de stat de a-și asigura o funcționare cât mai perfectă și a se convinge 
de cuantumul real al veniturilor impozabile ale contribuabililor săi, ceea ce nu se 
putea realiza decât printr-un control efectiv, eficace al contabilităților private. De 
altfel, acest drept al statelor supuse regimului juridic internațional de protecție a 
minorităților a fost recunoscut și confirmat și de Consiliul Societății Națiunilor 
care, într-o hotărâre din 25 septembrie 1935, găsea „echitabilă și conformă 
tratatelor legiferarea obligației comercianților minoritari de a ține registrele 
importante din punct de vedere fiscal în limba statului respectiv”. 

Un alt domeniu important al problemei în perioada interbelică și reflectat în 
studiul apărut în revista juridică orădeană a fost instrucția publică, respectiv 
corelarea dispozițiilor art. 10 al Tratatului adițional de la Paris (care prevedea că, în 
localitățile și districtele locuite de un număr considerabil de supuși de altă limbă 
decât cea română, guvernul român trebuia să acorde înlesnirile necesare de a 
garanta că în școlile primare copiilor să li de dea o educație în limba lor maternă, 
ceea ce nu ar fi însemnat că nu se putea stipula studiul obligatoriu al limbii oficiale, 
româna), cu legile școlare românești ale timpului (în special cu prevederile Legii 
învățământului particular din 22 decembrie 1925), care permiteau cetățenilor, 
persoanelor juridice (societăților culturale) și comunităților religioase minoritare să 
înființeze și să susțină școli particulare, indicând și limba în care se dorea a se face 
instrucțiunea, sub condiția ca elevii înscriși să aibă aceeași limbă maternă și 
naționalitate, precum și să respecte reglementările pertinente din legile privind 
învățământul public). Dincolo de disputele și interpretările juridice astfel generate, 
două idei merită a fi reținute: pe de o parte, faptul că întotdeauna statul român, pe 
lângă respectarea corespunzătoare a normelor internaționale cele mai avansate, a și 
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susținut financiar învățământul minorităților naționale, precum în cazul concret al 
Academiei Teologice Unitariene din Cluj, iar, pe de altă parte, cerința ca, în toate 
cazurile, limba și literatura română, istoria românilor, geografia României și 
instrucția civică să fie predate în limba română. 

Concluzia specialistului în drept era pertinentă și în această privință: „Au fost 
concesiuni maximale pe care le-a putut face un stat național față de supușii săi minoritari, 
fără a periclita drepturile naționale ale majorității în provinciile realipite” (p. 10). 

Cele mai mari dificultăți în privința limbii au fost înregistrate în domeniul 
administrației de stat. În condițiile istorice date, a fost nevoie mai întâi de o 
expresie instituțională a statului unitar – centralizarea desăvârșită – care apoi a 
cedat treptat „curentului de descentralizare susținut de unele partide politice românești”. 

În aceste condiții, revendicările exagerate care vizau în mod direct 
suveranitatea statului – personalitate de drept public pentru minorități ca și corpuri 
constituite, autonomie teritorială, publicarea în limbile minoritare a tuturor legilor 
și ordonanțelor, limba minoritară ca limbă de instrucție în armată ș.a. – au 
complicat și mai mult situația și rezolvarea ei armonioasă. 

Așa, de exemplu, în privința utilizării limbilor minoritare în administrație, 
legea administrativă din 1925 a admis-o în plan local, dar în fața transformării 
acesteia într-un instrument de subminare a caracterului național al statului român, 
legea administrației publice locale din 1931 a abrogat dispozițiile respective. 
Chestiunea avea să fie reluată de legea administrativă din 27 martie 1936 și să se 
consacre o soluție care să respecte atât interesele populației minoritare, cât și cele 
ale statului național: se crea un serviciu special pentru primirea petițiilor adresate 
de locuitori, cu obligația de a le transmite la destinație și a expedia rezoluțiile la 
domiciliul petiționarului în termen de cel mult 30 de zile. Se instituia apoi un 
sistem specific în comunele urbane, în acest scop, și unele măsuri pentru funcționarea 
sa în mediul rural. Ca regulă, dezbaterile în consiliile județene, municipale și 
orășenești se făceau în limba română; ca o excepție în comunele rurale, consilierii 
care nu cunoșteau limba statului puteau folosi limba maternă, în acest caz primarul, 
care era obligat a cunoaște limba română, fiind ținut să traducă intervențiile 
respective și să le consemneze în procesul-verbal de ședință. 

În fine, referitor la utilizarea limbii materne în justiție, legislația românească 
interbelică cunoștea înlesniri importante: actele pe care părțile le doreau să le 
folosească drept probe se puteau depune în orice limbă, sub condiția anexării de 
traduceri certificate în limba oficială de un translator autorizat; un regulament din 1925 
stabilea condițiile de capacitate și funcționare a traducătorilor pe lângă toate 
instanțele judecătorești; legea de accelerare a judecăților din 1929 a admis ca actele 
redactate în altă limbă decât limba română să fie traduse și certificate de înseși 
părțile din proces. 
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Apelul la argumentele de drept comparat întăreau concluzia autorului că și în 
materia întrebuințării limbilor minoritare în viața particulară și cea publică 
România a respectat, în perioada interbelică, întru totul dispozițiile tratatelor 
internaționale pertinente, oferind astfel un exemplu despre modul în care pot și 
trebuie conciliate drepturile garantate ale minorităților cu ideea statului național. 
Era vorba de acordarea facilităților necesare pentru ca minoritățile să-și poată 
consolida existența lor etnică, astfel ar fi fost vorba de privilegii care ar fi afectat 
egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii. Limba minorităților nu putea fi un 
instrument politic pentru promovarea unor scopuri străine literei și spiritului 
Constituției, ci un mijloc prin care autoritatea de stat se făcea înțeleasă pentru 
cetățenii de altă limbă maternă decât cea română. 

O problemă spinoasă, deopotrivă din punct de vedere juridic și politic a 
reprezentat-o cea a reformei agrare și a așa-zisului proces al optanților unguri pe 
care l-a generat. Printr-un veritabil studiu, publicat în două părți și semnat de dr. 
Nicolae Kovacs, jude-consilier, se realiza o analiză riguroasă în care argumentele 
de ordin istoric, de drept intern, comparat și internațional se corelau și completau 
reciproc66. Principala teză era aceea că „Poporul din Ardeal după declararea unirii 
cu Regatul României la 1 decembrie 1918, prin hotărârea Marii Adunări Naționale 
de la Alba-Iulia, a devenit proprietarul Ardealului și deci Adunarea Națională de la 
Alba-Iulia în punctul 5, al art. III din rezoluție a declarat dreptul statului de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică. 

În baza hotărârii din 21 decembrie 1918, Consiliul Dirigent, sub nr. 3632 a 
emis un decret, conform căruia s-a născut Decretul-lege nr. 3911 din 10 septembrie 
1919, referitor la reforma agrară…”. Iar tot o asemenea reformă agrară se făcuse în 
mai multe rânduri, în secolul al XIX-lea de autoritățile maghiare și cele austriece. 

Interesantă era și interpretarea și concluzia potrivit căreia „Conform dreptului 
comun din Ardeal, Coroana sfântă era rădăcina tuturor drepturilor. Dominația Coroanei 
Sfinte asupra Ardealului în urma voinței libere a poporului încetând, toate drepturile au 
revenit asupra poporului, adică toate pământurile sunt la dispoziția poporului, adică 
statului, alcătuit din poporul care trăiește pe teritoriul respectiv (p. I-a, p. 21). 

Raționamentul era simplu și logic: pământul este proprietatea exclusivă a 
poporului care formează statul, deci exproprierea de către stat, adică de către popor 
pentru cauză de utilitate publică, națională este întotdeauna îndreptățită, legitimă. 
În plus, remarcă autorul, cu valoare și semnificații valabile până astăzi, legea 
agrară ardeleană din 30 iulie 1921, preluând principiul constituțional conform 
căruia „Numai românii și cei naturalizați români pot dobândi cu orice titlu și deține 
                                                            

66 Nicolae Kovacs, Reforma agrară ardeleană și procesul optanților, în „Buletinul juridic ...”, partea I-a, 
an III, nr. 25–26, martie–aprilie 1936, p. 15–23, partea a II-a, an III, nr. 27–28, mai–iunie 1936, p. 6–17. 
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imobile rurale în România”, s-a preocupat ca „imobilele rurale să rămână în mâna 
poporului din Ardeal, iar dacă un proprietar ar dori să-și vândă să o poată vinde 
numai poporului din Ardeal și nu streinilor”. 

Proprietarii de pământuri din vechea provincie însă care au optat pentru altă 
cetățenie decât cea română au fost nemulțumiți pentru cuantumul despăgubirilor 
acordate pentru expropriere și au intentat proces împotriva statului român în fața 
Tribunalului mixt internațional, invocând art. 250 din Tratatul de la Trianon. După 
mai multe controverse și neînțelegeri, Liga Națiunilor a decis crearea fondurilor: A 
(alimentat prin contribuțiile Cehoslovaciei, Iugoslaviei și României) și B (prin 
aportul marilor puteri), de 100 milioane coroane ungare aur. Supușii unguri au 
pretins în total trei miliarde coroane aur din care s-au acceptat doar 20%, adică 219 
milioane coroane aur. 

În cele din urmă, evoluția evenimentelor internaționale a condus la suspendarea 
problemei. 

După o analiză minuțioasă a normelor de drept concrete în cauză, particularitățile 
istorice ale dezvoltării proprietății în Ardeal și implicațiile economico-sociale ale 
reformei, distinsul magistrat ajungea la concluzia că orice instanță internațională nu 
era competentă să judece asemenea pretenții și că, așa cum se întâmplase cu legea 
agrară maghiară din 1848, numai tribunalele românești și conform legii din 1921 erau 
competente să o facă, luând în considerare situația specială a Ardealului. 

3.3. Suveranitatea națională și reforma administrativă. Printre problemele 
importante ale vieții publice interbelice abordate în paginile revistei s-au aflat și 
cele ale organizării și reorganizării administrative ale țării. Într-un articol cu titlul 
Suveranitatea națională și reforma administrativă (anul II, nr. 16, iunie 1935), 
Iosif Iacob pornea de la aprecierea că așezământul constituțional al unui popor 
trebuie făcut „pentru lungă vreme”, într-o evoluție lentă, altfel schimbările dese ale 
organismului „prin care respiră și trăiește statul” riscă să determine o dezagregare a 
vieții publice, „o criză a vieții sociale, lăsată în voia jocului forțelor particulare, 
ostile intereselor colective”. În această perspectivă, bazele pe care se impunea a se 
construi viitoarea organizare a țării erau considerate: suveranitatea națională și 
descentralizarea administrativă. După o teoretizare aprofundată a celor două noțiuni 
și o conjugare corespunzătoare a semnificațiilor acestora pe baza dezvoltărilor științei 
politico-constituționale a  timpului, autorul făcea considerații aplicate la realitatea 
românească. Date fiind condițiile socio-istorice concrete, „la noi, suveranitatea 
națională poate să funcționeze prin o administrație de stat la dispoziția centrului 
executiv și numai în al doilea rând prin autonomia locală înfăptuită prin 
organizațiuni teritoriale administrative învestite cu personalitate juridică”. Numai 
așa se putea asigura și la noi, în împrejurările date, unitatea și autoritatea de fapt, 
inclusiv o bună administrare a intereselor colective. 
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3.4. Congresul general al avocaților din România (Oradea, 5–7 
septembrie 1934). Baroul orădean a fost unul dintre cele mai active din întreg 
Ardealul în promovarea intereselor generale ale profesiei și cele specifice în cadrul 
provinciei alipite. Beneficiind de decani cu o mare prestanță profesională și de o 
platformă politică reprezentativă, precum N. Zigre (care avea să exercite și 
mandatul de ministru al cultelor și artelor în 1939), bihorenii s-au implicat activ în 
viața obștei, astfel că la Oradea s-a organizat atât primul Congres al avocaților din 
România întregită, în 1923 (ocazie cu care s-a aprobat textul proiectului viitoarei 
legi pentru unificarea și organizarea corpului de avocați din România), cât și cel de 
al zecelea în perioada 5–7 septembrie 1934. Despre acest prim congres președintele 
Dem I. Dobrescu scria că „... în calea unificării sufletești, la Oradea Mare s-a văzut 
că în harta sufletească a Baroului nu mai există nici Prutul, nici Carpații, iar în 
raporturile noastre cu avocații minoritari putem spune să s-a rupt ghiața dintre 
noi”67. Lucrările celui din 1934 au fost amplu prezentate în „Buletinul juridic” nr. 
5–8 din august-octombrie 1934. „Marea însemnătate ce o au congresele avocaților 
în viața Baroului român – se arăta în introducerea grupajului – se explică nu numai 
prin împrejurarea că ele constituie și organe oficiale aducând hotărâri obligatorii 
pentru toți avocații, în baza legii de  organizare a acelui corp, ci prin mulțumea 
rapoartelor și comunicărilor ce privesc acea profesiune și mersul justiției în 
general, ele oferă o bună ocazie pentru discutarea chestiunilor profesionale ale 
avocaților și de multe ori pentru clarificarea diverselor probleme de caracter juridic 
general în vederea îmbunătățirii mersului justiției din țara noastră”68. 

În cuvântul rostit la deschiderea Congresului general din 1934 dr. Nicolae 
Zigre, decanul Baroului Oradea, aducea noi lămuriri asupra rostului unei justiții 
româneşti în acea zonă de frontieră și explicații în privința rolului de pionier al 
bihorenilor. „Suntem mândri că am fost cei dintâi care am făcut primul pas hotărât, 
într-o desăvârșită unificare. În urma voinței unanime și în general exprimate în 
toate ținuturile țării, de către barouri, a luat ființă legea de unificare; noi, pătrunși 
de rolul tradițional de a fi premergători, am înțeles glasul momentului istoric și am 
simțit că unirea făcută cu numeroase jertfe cere și pretinde o cât mai desăvârșită 
realizare a ei. Am înțeles că pentru a fi «uniți în cuget și simțiri» ne trebuie o unificare 
organică”, preciza, mai întâi, distinsul maestru al barei. Inițiativa unificării 
regimului juridic al profesiei la nivelul României Mari a pornit în 1921 din 
București, a rezonat la avocații din întreaga țară în frunte cu cei din provinciile 
alipite și s-a desăvârșit prin textul asumat de Congresul din Oradea (1923) și 
                                                            

67 Dem I. Dobrescu, Congresul avocaților, în „Curierul Judiciar”, XXXII, nr. 15, din 22 aprilie 1923, p. 225. 
68 Congresul general al avocaților din România, ținut în zilele de 5–7 septembrie la Oradea, „Buletinul 

juridic”, an I, nr. 5–8/1934, p. 21. 
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devenit lege în același an. Și aceasta prin unirea „concepției nobile a avocaților din 
Vechiul Regat de a avea rol în linia întâi în lupta pentru ideile libertății naționale și 
cetățenești, ale civilizației și ale progresului, – cu concepția tradițională a 
avocaților din ținuturile alipite, de a apăra, a conserva, a lărgi și a întări drepturile 
naționale și civile ale poporului român, dezmembrat în patru părți”, își continua 
explicația dr. Nicolae Zigre. Și în același registru arăta că: „Nu este o întâmplare, 
că primul congres prima manifestațiune a corpului avocaților unificat a fost în acest 
oraș de la marginea de vest a țării”. Se invoca, în acest sens, faptul că „băștinașii 
acestor locuri, pe unde se întind limitele etnice ale poporului român”, cunoșteau și 
prețuiau „munca cinstită și valoroasă pe care avocatul român din Ardeal, Banat, 
Crișana și Maramureș a dat-o poporului român, în luptele pentru apărarea ființei 
sale etnice și a drepturilor naționale, în cursul vremii și în epoca pe care a-și putea-
o numi cu drept cuvânt: epoca de pregătire sufletească a unirii tuturor românilor”. 
În plus, se arăta faptul că „Munca a fost cu atât mai grea, lupta a fost cu atât mai 
hotărâtă, cu cât s-a dat aici în imediata apropiere a marginilor etnice ale românismului. 
De aceea avocații din Baroul de Bihor, în frunte cu marii lor conducători de atunci, 
au ținut cu tot prețul, ca primul congres al corpului unificat să fie la frontiera de 
vest a României Mari, drept răsplată simbolică a luptelor avocaților români din 
Ardealul eliberat”. Iar acest demers și semnificațiile sale majore fuseseră înțelese 
așa cum se cuvenea de „primii conducători ai Uniunii Avocaților” în frunte cu 
primul său președinte, marele avocat reformator Dem I. Dobrescu. 

De la primul congres întemeietor trecuseră nouă iar al zecelea se desfășura tot 
în Oradea. Referindu-se la semnificațiile evenimentului și preocupările generale ale 
domeniului, C. L. Naumescu, președintele Uniunii Avocaților din România (UAR), 
remarca cu satisfacție realizarea „unificării sufletești a barourilor”, care condusese 
la crearea „Baroului național românesc, unul și indivizibil”. Ca urmare a acestui 
fapt, se considera necesară și înfăptuirea unificării moralei profesionale „stabilindu-se 
normele necesare reglementării exercițiului profesiunii printr-un cod al moralei 
profesioniste, care va cuprinde toate îndatoririle avocatului față de Corp, față de 
confrați și față de client cu ocazia exercițiului profesiunii”, statornicind și sancțiunile 
de aplicat celor care se abăteau de la ele. Erau abordate apoi o serie de teme de 
actualitate, cu care se confrunta profesia, precum: admiterea în corp, concurența 
notarilor comunali în Ardeal, situația taxelor de timbru (timbrul de pledoarii) ș.a. 

Ministrul de justiție Victor Antonescu, după ce remarca valoarea de simbol al 
unui congres „al apărătorilor dreptății” menit să dezbată probleme juridice majore 
ținut într-un „important centru al Ardealului”, „care a apărat cu o îndârjire 
statornică de-a lungul veacurilor o limbă și un drept românesc”, aborda spinoasa 
chestiune a unificării legislative. 
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Cerința ca toate ținuturile româneşti „unite într-o singură patrie a tuturor 
românilor” să perceapă și să primească „o dreptate văzută prin prisma acelorași 
principii” presupunea în mod absolut existența acelorași legi. Printre progresele 
realizate până atunci în această privință se numărau legislația privind cambia și 
cecul și cele două coduri: penal și de procedură penală, acestea din urmă aflate în 
dezbatere parlamentară. Ca regulă, ministrul considera că: „Să luăm din 
legislațiunile tuturor ținuturilor noastre tot ce este mai bun, dar să rămânem 
credincioși limpezimii și clarității romane”; în acest context, el considera necesare 
păstrarea și cultivarea spiritului latin, „vederea clară și mintea limpede a latinității” 
în textele de lege unificatoare, ca o continuare a tradiției și exprimare a specificului 
neolatin al dreptului român. Tot ca semn al respectului față de istorie, delegații 
prezenți la congres au mers la mormântul martirilor avocați Ioan Ciordaș și N. 
Bolcaș de la Beiuș și au hotărât ridicarea unui monument în cinstea jertfei lor. 

3.5. Alte probleme. Buletinul juridic a apărut timp de 6 ani, primul număr 
fiind din 1 martie 1934, iar ultimul (nr. 62–64) din aprilie–iunie 1939. Fondator –și 
director pe întreaga durată de existență a publicației – a fost magistratul Alexandru 
Gh. Atanasiu (prim-președinte al Tribunalului Bihor și apoi, din 1937, consilier la 
Curtea de Apel Oradea); revista dispunea de un comitet de redacție (cu un 
președinte și membri) și o listă de colaboratori (din care făceau parte consilieri, 
primi-președinți ai tribunalelor Oradea, Satu Mare, Maramureș, alți magistrați, 
avocați, lideri ai barourilor locale ș.a.). Una din personalitățile legate de revistă și 
de magistratura transilvană a timpului a fost Georgiu Plopu (1857–1940), consilier 
la Înalta Curte de Casație și membru de onoare al Academiei Române (1934). 

 
4. Elocința judiciară – o moștenire romană comună, dar diferențiată. În 

cadrul moștenirii romane, revendicată cu ardoare de către toți românii, dar cu deosebire 
de cei transilvăneni, elocința judiciară se pare că s-a transmis mai ales spre juriștii 
Vechiului Regat și mai puțin la cei din provinciile reunite, probabil pătrunși ori 
influențați de austeritatea și rigurozitatea germană ori, după caz, de mentalitatea 
contemplativă rusească basarabeană. Într-adevăr, un distins autor ardelean remarca, 
într-un context mai larg, că „Bogata și frumoasa elocință a avocaților români, în 
special a acelora din admirabilul prim Barou al Țării, să se datorească ea oare în 
mare măsură și tinereții și vigoarei neamului nostru, căruia îi stă deschis un atât de 
frumos viitor în rândul popoarelor civilizațiunii actuale? Fără îndoială că în cununa 
elocinței judiciare moderne, parfumul împrăștiat de floarea retoricei române își are 
locul și valoarea sa necontestată. Neam latin ce suntem la Gurile Dunării, urmași ai 
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celor mai mari oratori și oameni de stat ai antichității, nu puțin sunt dintre noi despre 
cari se poate spune cu drept cuvânt: vir bonus, dicendiperitus”69. 

Dimpotrivă, această calitate și talent aferente mai ales temperamentelor 
meridionale și culturii juridice neolatine lipseau la transilvăneni, dar „unirea 
sufletească” genera rezonanțe și în această privință. „Este un fapt indiscutabil – 
preciza același autor – că Ardealul până în prezent nu a dat naştere la oratori 
judiciari. Cauza trebue căutată și ea se descoperă cu ușurință în mediul în care s’a 
născut și s’a ridicat generația actuală. Țările cu temperament și cu cultură anglo-
germană, sunt în genere sărace în oratori de toate genurile. În acest domeniu au 
excelat și excelează țările cu temperament meridional și cultură latină. Fostul 
Cancelar al Imperiului german, Prințul Bernard von Bülow, care trecea în țara și 
timpul său drept cel mai mare orator politic german (fără să fi fost în realitate, 
primul său discurs politic l-a ținut în Reichstag de-abia la vârsta de 50 ani), face 
această constatare în memoriile sale, că poporul german nu este un popor de 
oratori, că înclinațiile spre erudiție și spre ocupațiunile de ordin rațional ale acestui 
neam, îl fac inapt pentru oratoria, care să miște și să convingă. El recunoaște că, 
pentru a-și însuși ceea ce Francezii numesc „l’usage du monde”, a citit foarte 
multe romane și mai ales romane psichologice franceze, a căror lectură o recomandă 
concetățenilor săi, cu mult mai folositoare decât citirea manualelor savante”. 

 
5. O provocare importantă – introducerea curților cu jurați. Instituția 

curților cu jurați a fost introdusă în România prin Codul de procedură penală de la 
1865 și, respectiv, art. 105 din Constituția de la 1866. 

Ea s-a bucurat, la începuturi, de aprecieri, precum din partea prof. I. Tanoviceanu 
care considera că are o mare importanță în legislația penală, nu numai pentru că 
jurații judecau infracțiunile politice și cele mai grave infracțiuni de drept comun, 
crimele, dar și din cauza „influenței pe care a avut și o are această instituție pentru 
modificarea legislației penale în sensul necontenitei sale îndulciri”. Treptat și 
destul de rapid în contextul moravurilor și năravurilor societății românești, rolul 
instituției judiciare s-a cvasiconvertit, fiind detestată de mulți specialiști în materie. 
Se cita frecvent, în acest sens, butada unui președinte de curte cu jurați: „Inocent, 
dați-mi judecător, culpabil, dați-mi jurați!” 

Același clasic autor avea să remarce în acest context: „Dela introducerea 
juriului și suprimarea pedepsei cu moartea, tâlhăriile și omorurile s’au înmulțit 
considerabil. Petiția (de la Iași din 1871 a conservatorilor junimiști, n.n.,–M.D.) 
citează câteva exemple de nepedepsire, ori de pedepsire derizorie și adaogă că 
ținând seamă de răul pe care l-a produs juriul până acum măsura cea mai rațională 
                                                            

69 Dr. Vasile Cotruș, Despre curțile cu jurați, VII, în „Pagini Juridice”, nr. 25–26, martie–aprilie 1936, p. 9. 
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ar fi de a-l suprima, până când vom avea un spirit public destul de luminat, și 
atunci va fi ușor Camerelor să restabilească juriul prin o lege specială”70. Totuși, 
această instituție a persistat în sistemul nostru judiciar penal, iar odată cu intrarea în 
vigoare a Codului de procedură penală Carol al II-lea, la 1 ianuarie 1937, aplicarea 
ei se generaliza la nivelul întregii Românii Mari. 

„Dela această dată – remarca directorul publicației bihorene – va fi o singură 
lege, pentru toți infractorii. Regimului vechilor proceduri penale încetează și 
egalitatea tuturor în fața unei singure legi va deveni o realitate. Tot dela acea dată și 
pentru ținuturile ardelene, intră în funcțiune Curtea cu Jurați”71. 

Va avea însă o existență efemeră, din cauza evenimentelor care marcau epoca 
renunțându-se la funcționarea ei, la nivelul întregii țări. Ceea ce nu putuseră să 
realizeze timp de decenii doctrinarii detractori ai instituției judiciare, reușise voința 
unui suveran, dar din motive politice, nu juridice. 

 
Scurte concluzii. Activitatea interbelică a Curții de Apel din Oradea se 

înscrie în cadrul experiențelor pe care instanțele judecătorești regionale le-au 
cunoscut din perspectiva rolului lor în promovarea unificării judiciar-legislative și 
consolidarea  unității juridice a țării reîntregite. Spre deosebire de cele două cazuri 
anterioare ale curților dobrogeană și bucovineană, cel al curții orădene se remarca 
prin faptul că aceasta avea deja o experiență proprie ca instanță de apel și după 
1918, ca structură jurisdicțională de la granița de vest asumându-și o misiune 
specială: cea de cultivare a încrederii în noua justiție românească ce se instaura în 
Ardeal. Beneficiind de un corp de magistrați de elită, cooperând cu un Barou 
marcat de un puternic spirit militant, unificator și național și sprijinindu-se pe forța 
cuvântului scris pronunțat de „Buletinul Juridic” propriu, ea a reușit să scrie astfel 
o pagină importantă a istoriei realizării unificării legislative și unității sufletești, în 
această parte de țară românească. 

                                                            
70 I. Tanoviceanu, Tratat de drept și procedură penală, București, 1925, vol. V, p. 214. 
71 Al. Atanasiu, Curțile cu juri după noul Cod de procedură penală Carol al II-lea, în 

„Buletinul Juridic…”, nr. 27–28, mai–iunie 1936, p. 1–4. 
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SAVIGNY UND DIE RUMÄNISCHE RECHTSWISSENSCHAFT (I) 

Tudor Avrigeanu 

Abstract: The lecture held by Carl Schmitt in February 1943 in Bucharest on the jurists and 
the formation of the European spirit became widely known since the publication of its German 
version in 1950 as a pledge for the reconsideration of Friedrich Carl von Savigny’s fight against the 
legal positivism and for a legal science considered as the true source of law. In spite of the broad 
reception of Savigny’s work in Central and Eastern Europe since the 19th century the Romanian 
jurists seemed to Schmitt almost unaware of the importance of this work. The present paper tries to 
show some light on the contacts between Savigny and the Romanian culture as well as to understand 
why the reception of the Historical School of Law really did not take place in the Romanian 
jurisprudence till the Second World War.  

Key Words: Savigny, Carl Schmitt, Junimea, Forms without Substance, legal science. 

Bukarest, den 16. Februar 1943. Zwei Wochen nach dem Ende der 
Stalingrader Schlacht hielt Carl Schmitt vor der Juristischen Fakultät einen Vortrag 
über das Thema Der Einfluß des Juristen auf die Bildung des europäi-schen 
Geistes. Der Text wurde auf Deutsch 1950 sowie 1958 unter dem Titel Die Lage 
der europäischen Rechts-wissenschaft veröffentlicht und als solcher bis heute 
immer wieder kommentiert.1 Die ursprüngliche Titelfassung verdeutlicht aber den 
Zusammenhang mit einem im Jahr 1940 auf einer Tagung der deutschen 
Romanisten2 gehaltenen und 1942 veröffentlichten Vortrag über Die Formung des 

                                                 
1 A. E. Sampay, Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica, Buenos Aires 1965, S. 43 ff.; P. 

Piccone / G. L. Ulmen, Schmitt’s «Testament» and the Future of Europe, Telos 83 (1990), S. 3-34 
sowie dazu noch Four Exchanges, Telos 85 (1990), 93 ff.; P. Landau, Rechtsphilosophie unter der 
Diktatur, Baden-Baden 2002, S. 13 ff.; A. Carrino, Carl Schmitt and European Juridical Science, in 
Mouffe (ed.), The Challenge of Carl Schmitt, London / New York 1999, S. 180-194; M. Bretone, 
L'anatra giuridica. Meditazione sul diritto romano tra Savigny e Schmitt, Materiali per una storia 
della cultura giuridica 33 (2003), S. 127-150; L. Garofalo, Carl Schmitt e la «Wissenschaft des 
römischen Rechts». Saggio su un cantore della scienza giuridica europea, AFDUDC 11 (2007), S. 
299-323; R. Mehring, Carl Schmitts Schrift »Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft«, 
ZAORV 77 (2017), S. 853-875. 

2 Dazu F.-R. Hausmann, Carl Schmitt und die deutschen Romanisten, RZLG 23 (1999), S. 
409-430, 423-425. 
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französischen Geistes durch den Legisten, worin Schmitt „ein neues Recht in neuen 
Ordnungen“ aus Deutschland verkündete, das die von Frankreich ausgehende und 
Europa beherrschende Ordnung samt deren alten Art und Maß von „Legalität“ 
ersetzen sollte.3 Die gleiche Entgegensetzung kommt zum Ausdruck, als Schmitt 
1943 die Bukarester Juristische Fakultät als jene Stelle betrachtet, die „das 
wichtigste Einfallstor des kulturellen Einflußes Frankreichs in Rumänien war“ und 
von daher seinem Vortrag die Bedeutung zuwies, „zum ersten Mal die Macht 
dieser französischen Tradition zu durchbrechen“.4 Abgesehen von einigen 
Eingeweihten, die dem Vortrag „sehr gut verfolgen konnten“, verstand aber „die 
große Masse der Zuhörer überhaupt kein Deutsch und schien nicht einmal 
Eigennamen wie Savigny als solche zu identifizieren“, d. i. den Namen des „großen 
europäischen und zugleich deutschen Juristen“5, den Schmitt als „Paradigma der 
ersten Abstandnahme von der gesetzesstaatlichen Legalität“6 bezeichnete. 

Geht man von der grundlegenden Unterscheidung zwischen der von Savigny 
begründeten Tradition der deutschen «Rechtswissenschaft» – für Paul Koschaker 
war selbst dieser Begriff „eine Erfindung der deutschen historischen Schule“7– und 
der französichen doctrine juridique als Auslegungstechnik des positiven Rechts8, 
deren „entscheidendes Kennzeichen die strenge Bindung an das Gesetz [war], also 
besonders an den Code civil“9, so war die damalige rumänische Rechtskultur gerade in 
dieser Hinsicht immer noch „la fille de la France“.10Hatteman aber Mitte des 19. 
Jahrhunderts „unsere Ordnungszüge mit den französischen ersetzt, ohne auch nur 
eine Auswahl zwischen den verschiedenen europäischen Ordnungen zu treffen”11, 
so war bereits Im Jahre 1939 „die deutsche Rechtskultur in Rumänien dermaßen 

                                                 
3 C. Schmitt, Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten, in C. Schmitt, Staat, 

Grossraum, Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916–1969, hg. von G. Maschke, Berlin 1996, S. 184-217 (210). 
4 C. Schmitt, Bericht über die Reise nach Bukarest, in C. Tilitzki, Die Vortragsreisen Carl Schmitts 

während des Zweiten Weltkriegs, Schmittiana 6 (1998), S. 191-270 (215). – Zur 1864 gegründeten 
Juristischen Fakultät in Bukarest siehe V. Al Georgescu, Dezvoltarea învăţământului juridic în Principatele 
Române în perioada Unirii (Die Entwicklung des Rechtsunterrichts in den Rumänischen Fürstentümern in 
der Vereinigungszeit) SCJ 2/ 1959 S. 522-542; zur Universitätsgründung in Rumänien J. Livescu, Die 
Entstehung der rumänischen Universitäten im Zusammenhang der europäischen Kulturbeziehungen (1850-
1870), in R. Plaschka / K.  Mack (Hg.), Wegenetz europäischen Geistes: Wissenschaftszentren und geistige 
Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten 
Weltkrieg, Bd. I, Wien 1983, S. 21-35. 

5 Alle Zitate bei C. Schmitt, Bericht über die Reise nach Bukarest, a.a.O., S. 214. 
6 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, in C. Schmitt, Verfassungsrechtliche 

Aufsätze aus den Jahren 1924–1954: Materialien zu einer Verfassungslehre, Berlin 1958, S. 386-429 (408). 
7P. Koschaker, Europa und das römische Recht, München 1947, S. 210. 
8 P. Becchi, Giuristi e principi, Roma 2010, S. 123. 
9 H. Coing, Die Privatrechtswissenschaft im 19. Jahundert in Europa, Opladen 1991, S. 8-10. 
10 L.-J. Constantinesco, zitiertnach X. Blanc-Jouvan, À l’occasion de l’entrée en vigueur du 

nouveau Code civil roumain. Hommage au Code civil francais, SCJ 1 /2012, S. 13-20 (16). 
11 N. Iorga, Fond şiformăîncăutareaadevăruluiistoric [StoffundFormbei der Suchenach der 

historischenWahrheit], in N. Iorga, Generalităţicuprivire la studiileistorice, 4. Auflage, Iasi 1999, S. 
252-254 (252). 
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stark eingedrungen, daß sie zur Erarbeitung eines neuen verdeutschenden 
(germanizzante) Zivilgesetzbuches führte“12, freilich ohne daß die Historische 
Rechtsschule je hervorragende Wortführer unter den Juristen gefunden zu haben.13 
Wie aber im heutigen Rezeptionszusam-menhang der Ausgangspunkt des von 
Savigny ausgehenden Wissenschaftsverständnisses gerade darin gesehen wird, daß 
„sich die Jurisprudenz nicht nur auf Regeln oder Texte, sondern vor allem auf 
Lebenstatsachen und reale Geschehensabläufe erstreckt“14, so läßt sich die 
„methodische Verwandtschaft“ zwischen Savigny und Carl Schmitt nicht nur in der 
Abwertung der staatlichen Gesetzgebung zugunsten einer das Recht mitgestaltenden 
Rechtswissenschaft, sondern auch in der „integration dans la normativité du Droit 
de la realité socio-historique“15feststellen. 

Die Kluft zwischen dem modernen Recht und der im 19. Jahrhundert von der 
Moderne noch weit entfernten rumänischen Gesellschaft war das Grundproblem 
der rumänischen Rechtskultur, deren Modernisierung im 19. Jahrhundert nach dem 
rumänischen Rechtshistoriker Andrei Rădulescu (1880-1959) in zwei Phasen bzw. 
Epochen16 erfolgte, so daß die zunächst seit 1814-1817 angestrebte Rechtserneuerung 
unter Bewährung der geschichtlichen Kontinuität durch die allmähliche Einführung 
der modernen Gesetzbücher aus Frankreich ab 1864 abgelöst wurde (I). Wird im 
Zusammenhang dieser Modernisierung Savignys Name kaum erwähmt, so scheint 
dies angesichts der darauf um 1868 ansetzende Reaktion unter dem Zeichen der 
berühmten Kritik an den »Formen ohne Inhalt« zu ändern, zumal einem anderen 
großen Rechtshistoriker wie Valentin Al.-Georgescu (1908-1995) die Träger dieser 
Kritik als „les anti-modernistes nourris de la philosophie organiciste de Herder et 
de l´historisme conservateur et libéral (sic!) de Savigny“17 erscheinen(II). Die mit 

                                                 
12 A. Gambaro / R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, 3. Auflage, Torino 1988, S. 319. Das 

ZGB von 1940 ist freilich nie in Kraft getreten; ausführlicher zum deutschen Einfluß O. Ionescu, 
L'influence de la législation allemande sur le projet du code civil roumain, in R. Freisler u.a. (Hg.), 
Festschrift Justus Wilhelm Hedemann zum sechzigsten Geburtstag, Jena, 1938, S. 257-265. 

13 So erklärt sich auch das Fehlen auf Rumänien bezogener Untersuchungen im 
Zusammenhang der ausländischen Rezeption der Historischen Rechtsschule, vgl. H. Thieme, Die 
deutsche historische Rechtsschule Savignys und ihre ausländischen Jünger = Ideengeschichte und 
Rechtsgeschichte, Bd. 2, Köln/Wien 1986, S. 1095-1106; J. Rückert / T. Duve (Hg.), Savigny 
International?, Frankfurt a. M. 2012.  

14 S. Meder, Einleitende Worte zur Tagung, in S. Meder / C.-E. Mecke (Hg.) Savigny global 1814–
2014. Vom Beruf unsrer Zeit‹ zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts, Göttingen 2016, S. 19-23 (20).   

15 O. Beaud, Carl Schmitt ou le juriste engagé, in C. Schmitt, Théorie de la constitution, Paris 
1993 S. 5-113 (85, 87); dasZitatübernimmt Beaud von A. Dufour, Droit et langage dans l'école 
historique du droit, APD 19 (1974), S. 152-180 (180), jetzt in A. Dufour, Droits de l'homme, droit 
naturel et histoire : droit, individu et pouvoir de l'École du droit naturel à l'École du droit historique, 
Paris 1991, S. 195-220 (220).  

16 A. Rădulescu, Cultura juridică românească (Die rumänische Rechtskultur), Bucureşti 1924, S. 9. 
17 V.-Al. Georgescu, Rumänien, în H. Coing (Hg.), Handbuch der Quellen und Literatur der 

neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Dritter Band, Das 19. Jahrhundert, Fünfter Teilband, 
Südosteuropa, München 1988, pp. 90-239 (196). 
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Nachdruck wiederholte Berufung auf das »langsame organische Wachstum« des 
Rechts hätte aber aber nur durch eine angemessene würdigung der Art und Weise 
gegen die staatliche Gesetzgebung behilflich sein, wenn sie von Savignys Begriff 
der Rechtswissenschaft selbst begleitet gewesen wäre, wozu allerdings mit Schmitts 
Vortrag immerhin ein wichtigen Schritt gemacht wurde (III). 

 
I. 
„Soupçonnés par les Russes d'avoir de la préférence pour les Autrichiens, 

suspects à ceux-ci qui les croient attachés aux Turcs, ils désirent autant le départ 
des uns qu'ils craignent le retour des autres.” Nach dieser zutreffenden 
Beschreibung der politischen Lage der Rumänen im Fürstentum Moldau Ende des 
18. Jahrhunderts äußerte sich der im Zarendienst stehende Fürst Charles Joseph de 
Ligne in einem Brief vom 1. Dezember 1788 auchzudem, wasdasRecht seiner 
„chères Moldaves“ vor allembenötigte: „un petit code de loi, bien simple, qui 
surtout ne soit pas tracé de la main de la philosophie, mais par quelques jurisconsultes 
bonnes gens, qui connaissent le climat, le caractère, la religion et les mœurs du 
pays”.18So ein Jurist war der Moldauer Richter Andronache Donici (1760-1829), 
der im Jahre 1814 eine neue Auflage seines zuerst 1805 erschienenen Juristischen 
Handbuchs (Manualul Juridic) veröffentlichte und mit einem Vorwort versah, 
welches „die erste Arbeit der Rechtslehre in rumänischer Sprache”19 wurde. Das 
Handbuch war Teil der rumänischen und südosteuropäischen Rezeption des 
römisch-byzantinischen Rechts20, die sich aber „gegen Ende des 18. und Anfang 
des 19. Jahrhunderts auf organische Art und Weise in eine Rezeption des 
verwestlichten Justinianischen Rechts lateinischer Sprache verwandelte”.21Das 
Werkblieb zwar hauptsächlich auf die Rechtspraxis beschränkt geblieben war – 
„for the first time after the monuments of the Roman-Byzantine law, a Romanian 

                                                 
18 Lettres et pensées du maréchal prince de Ligne, publiées par Mme la Baronne de Stäel-

Holstein, Paris/Genève, 1809, S. 184-193 (191, 192, 193). 
19 V.-Al. Georgescu, Ştiinţadreptului (Rechtswissenschaft), in D. Firoiu / L. Marcu (Hg.), 

Istoriadreptuluiromânesc, Vol. II, 1. Teil, Bucureşti 1984, S. 376-384 (381) ; sieheauchders.,lexandruDonici, 
in I. Ceterchi (Hg.), Dingândirea politico-juridicădinRomânia, S. 73-98, 87 f.; ferner A. Rădulescu, 
JuristulAndronacheDonici [Der JuristAndronacheDonici], Academia Română - MemoriileSecţiuniiIstorice 
11 (1931), S. 205-245 (233-236). 

20 V.-Al. Georgescu, Développement du droit dans le sud-est de l’Europe (XIVe siècle - 1914), 
in H. Coing (Hg.), Handbuch der Quellen a.a.O., S. 1-87, 35 ff. ; K. Maksimovič, Byzantinische 
Rechtsbücher und ihre Bedeutung für die Rechtsgeschichte Osteuropas, in T. Giaro (Hg.), 
Rechtskulturen des modernen Osteuropa - Traditionen und Transfer”, Bd. 1: Modernisierung durch 
Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2006, S. 1-32, 25 ff., H. Küpper, 
Einführung in die Rechtsgeschichte Osteuropas, Frankfurt a M. 2005, S. 370 ff. 

21 V.-Al. Georgescu, Modèles juridiques de la reception romano-byzantine et synthèse 
modernisatrice en droit Roumain, in P. Catalano / P. Siniscalco (dir.), Da Roma alla Terza Roma, 
Roma, Atti del I Seminario internazionale di studi storici »Da Roma alla terza Roma« 21-23 aprile 
1981, Napoli 1983, S. 337-357 (354).  
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jurist tried to go beyond the level of simple compilation and tried to provide an 
original interpretation of concrete legal problems”22  –, doch ließ es sich auch 
etwas verspätet in den europäischen Zusammenhang eingliedern. Ging es im 
Westen Europas „um die nationale Diferenzierung des europäischen Gemeinrechts 
und um die Etablierung abgeschlossener nationaler Rechtswissenschaften in den 
einzelnen europäischen Staaten des Ancien Régime”23, so betonte auch Donici in 
seinem mit dem Hinweis auf Ciceros Gleichstellung von recta ratio und dem 
„wahren Gesetz”24 eingeleiteten Vorwort die systematische Struktur der Institutionen 
von Justinian, mehr noch: er bezeichnete das Recht selbst als „Wissenschaft der 
Gese-tze (ştiinţa pravilelor)”25, die ein modernes Rechtssystem auf naturrechtlicher 
Grundlage26 aufzubauen hatte. 

Angesichts noch fehlender Universitäten hatte es zu jener Zeit von 
„Rechtstheorien und gelehrten Studien gar keine Rede sein können”27, was freilich 
einzelne in der Gesetzgebung wirksame Erfolge nicht verhindert hat. So 
verabschiedete1817 Moldaus Fürst Scarlat Callimach ein Allgemeines Gesetzbuch, 
welches „vortrefflich gearbeitet“ war und sich nach dem Urteil von Karl Eduard 
Zachariae von Lingenthal „insbesondere dadurch“ empfahl, „daß es nicht aus 
abstracten Theorien hervorgegangen ist, sondern sich eng an das byzantinische 
Recht anschließt und in der That eine Codification des überkommenen Rechts 
darstellt“.28 Der Einfluß des auf „Naturrecht und Frühliberalismus“29 füßenden 
                                                 

22 D. C. Mâţă, The Development of Romanian Legal Science, in Z. Pokrovac (Hg.), 
Rechtswissenschaft in Osteuropa, Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, Frankfurt 2010, S. 
211-290(211). 

23 K. Luig, Institutionenlehrbücher des nationalen Rechts im 17. und 18. Jahrhundert, Ius 
commune 3 (1970), S. 64-97 (64). 

24 A. Donici, Predoslovie sau povatuire spre intelegerea cartii (Vorwort oder Rat zum 
Verständnis), in S. Berechet, Istoria vechiului drept românesc (Geschichte des rumänischen Rechts), 
Vol. I, Iaşi 1930, S. 473-480, 473 m. Hinw. auf Cicero, De Legibus I, 6; für das hiessige Verständnis 
der »ratio« als »Ordnung« siehe W. Waldstein, Ins Herz geschrieben, Das Naturrecht als Fundament 
einer menschlichen Gesellschaft, Augsburg 2010, S. 42 m. Anm. 6.  

25 A. Donici, Predoslovie (Vorwort), a. a. O., S. 478. – Für das Verständnis dieser Wissenschaft 
als »Gesetzgebungswissenschaft« siehe V.-Al. Georgescu, Sistemul izvoarelor juridice (Das System 
der Rechtsquellen), in D. Firoiu / L. Marcu (Hg.), Istoria dreptului românesc, a.a.O., S. 71 f.; vgl. G. 
Dilcher, Gesetzgebungswissenschaft und Naturrecht, JZ 1969, S. 1-7; auch Savigny, Methodologie 
(1802), in A. Mazzacane (Hg.), Friedrich Carl von Savigny: Vorlesungen über juristische 
Methodologie, Frankfurt a M. 2010, S. 91, 139 ff. 

26 V. Al. Georgescu, Ştiinţa dreptului (Rechtswissenschaft), a.a.O., S. 381. 
27 A. Rădulescu, Cultura juridică romanească în ultimul secol (Die rumänische Rechtskultur 

im letzten Jahrhundert), a.a.O., S. 35. 
28 K. E. Zachariae von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts, 3. Auflage, 

Berlin 1892, S. XVI f. – Dagegen hielt G. D. Triantaphyllopoulos, Sur les sources du Code 
Callimaque, Revista Istorică Română 1 (1931), S. 32-49, den Kodex Callimach zu einem 
beträchtlichen Teil für „une copie du Code Civil General Autrichien de 1811” (S.32); vgl. auch P. 
Zepos, Byzantine Law in the Danubian Countries, Balkan Studies 7 (1966), S. 343-356, 353 ff.; D. 
Penna, Droit déguisé. Quelques considérations sur le rôle du droit byzantin dans la genèse des codes 
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österreichischen ABGB von 1811 wurde freilich von Zachariae ebensowenig 
erwähnt30, wie den starken Einfluß der Rechtsphilosophie Immanuel Kants auf 
Franz von Zeiller und über diesen auf das Gesetzbuch selbst.31War der Kodex 
Callimach für Andrei Rădulescu immerhin „ein sehr gutes, dem heutigen 
überlegenes und unserem Volke besser zugeschnittenes bürgerliches Gesetzbuch”32, so 
lag diese Überlegenheit gegenüber dem späteren rumänischen codul civil 
keineswegs daran, daß Rădulescu das ABGB selbst für besser als den französischen 
Code civil hielt, der 1864 der rumänischen Kodifikation als Grundlage diente. Eine 
ähnlich vortreffliche Leistung gelang denn auch dem aus der Wallachei stammenden 
und in Paris promovierten Petru Manega, der 1825 im Auftrag der russischen 
Verwaltung den Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für den 1812 an Rußland 
abgetretenen Ostteil Moldaus verfasste und die römisch-byzantinische Rechtstradition 
mit dem naturrechtlichen Code civil vermengte. Wie im Falle des Kodex Callimach 
ergab sich auch aus diesem Unternehmen nach dem Urteil späterer rumänischer 
Rechtshistoriker „un code civil qui a su concilier les tendances novatrices avec les 
réalités autochtones” und insofern „supérieur au Code civil roumain élaboré en 
1862-1864”.33 

Die rechtswissenschaftliche Untermauerung beider Gesetzgebungswerke 
entsprach den bereits bei Donici anzutreffenden Vorgaben. Geht man mit Andrei 
Rădulescu davon aus, daß der aus dem siebenbürgischen Kronstadt stammenden 
und in Wien als Schüler von Zeiller ausgebildete Jurist Christian Flechtenmacher 
(1785-1843) für „Plan und Methode der Gesetzgebung“ federführend war34, so 
könnte man seine beiden überlieferten juristischen Vorlesungen von 1830 und 1836 – 
                                                                                                                            
en Europe orientale au XIXe siècle, Études Balkaniques 19-20 (2013), S. 187-210, 193-199), 
füreinausgeglicheneresUrteil V. Al. Georgescu, TrăsăturilegeneraleşiizvoareleCoduluiCalimach (Die 
Grundzügeund die Quellen des KodexCallimach), Studii. Revista de istorie 13 (1960), S. 73-106. 

29 S. Meder, Rechtsgeschichte, Eine Einführung, 4. Auflage, Köln u.a. 2011, S. 289. 
30 A. Rădulescu, Isvoarele Codului Callimach (Die Quellen des Kodex Callimach), Academia 

Română. MemoriileSecţiuniiIstorice 8 (1928), S. 63-96; V.-Al. Georgescu / O. Sachelarie, Les 
contacts entre le droit Moldave et le droit Autrichien au début du XIXe siècle, in Festschrift für J. 
Hellbling, Salzburg 1970, S. 159-194. 

31 E. Swoboda, Die philosophischen Grundlagen des österreichischen bürgerlichen Rechts und 
ihre Bedeutung für die Gegenwart, Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 2 
(1928), S. 333-369, 338 ff.; relativierend A. Buschmann, Mit Brief und Siegel. Kleine Kulturgeschichte des 
Privatrechts, München 2014, S. 161. 

32 A. Rădulescu, Cultura juridică românească (Die rumänische Rechtskultur), a.a.O., S. 12; 
vgl. K. E. Zachariae von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts, a.a.O., S. XVII: 
„jetzt noch möchte den Gesetzgebern in Griechenland das Moldauische Gesetzbuch zu empfehlen 
sein, da es sich weit mehr, als der Code civil oder irgend ein anderes abendländisches Civilgesetzbuch, zu 
diesem Zweck eignen dürfte”. 

33 M.-D. Bocsan, L’œuvre de codification - enjeu de la modernisation du droit roumain, in T. Giaro 
(Hg.), Rechtskulturen des modernenOsteuropa - Traditionenund Transfer”, Bd. 1, a.a.O., S. 33-46 (39). 

34 A. Rădulescu, Pravilistul Flechtenmacher(Der LegistFlechtenmacher), Academia Română - 
MemoriileSecţiuniiIstorice 1 (1923), S. 193-254 (204); sieheauch C. Bucşan, Christian Flechtenmacher, in 
I. Ceterchi (Hg.), Dingândirea politico-juridicădinRomânia, Bucureşti 1974, S. 99-120. 
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die einzigen die noch überliefert worden sind – an der fürstlichen Akademie in 
Jassy zugleich als theoretische Untermauerung des Kodex selbst deuten. Die erste 
Vorlesung behandelt die »Geschichte des rumänischen Rechts oder der rumänischen 
Gesetze«, die aber für Flechtenmacher zum größten Teil aus der Geschichte des 
römischen Rechts ab urbe condita besteht. Wie dann die zweite Vorle-sung zeigt, 
ist die römische Rechtsgeschichte in den Augen Flechtenmachers gerade als eine 
bis in seine Gegen-wart hinein verwirklichte geschichtliche Entfaltung des 
Naturrechts zu verstehen und wie sich bereits das römi-sche Recht „in allen 
Bestimmungen“ als ein „sich aus wenigen durchgängigen Axiomen enthüllendes 
System“ er-weist, so geht auch „die Jurisprudenz, d. i. die Wissenschaft des 
Rechts“ von der „Recht der ratio“ und der davon enthüllten „Idee des Rechts“, 
welche nun ihrerseits als „Vereinigung der personalen Freiheit mit der Freiheit 
anderer“ begriffen wird, die sich in noch ungeachtet des „in den verschiedenen 
Staaten geltenden Rechts“ vernünftigen „Rechtsverhältnissen zwischen Menschen“ 
verwirklicht.35 

Angesichts des Verrufes, in dem das Naturrecht am Zarenhof stand ist es 
durchaus verständlich, daß derartige Ausführungen in dem von Manega seinem 
Entwurf vorausgeschickte Vorwortzu finden sind und selbst die Bezüge auf das 
französische Zivilgesetzbuch mögen als ein durchaus gewagte Unternehmen 
angesehen werden. Die Auswahl des Code civil als Bezugspunkt begründete 
Manega allerdings mit dem Hinweis, darauf, daß das römische Recht in den 
rumänischen Fürstentümern als Grundlage aller Landesgesetze anzusehen sei, 
weshalb auch die Rechtserneuerung durch einen Zugriff auf die Reinheit der 
römischen Quellen eben auf die gleiche Art und Weise zu leisten sei, wie es 1804 
in Frankreich berereits erfolgte. Dafür gab es allerdings neben den 
rechtswissenschaftlichenauch eminent politische Gründe, ging es doch auch um die 
„wissenschaftliche Untermauerung der Theorie vom lateinischen Ursprung des 
rumänischen Volkes”, was wiederum nicht nur „die Vorstellung der Einheit von 
Sprache und Blut” bekräftigte, sondern auch „eine Platform [bot], von der aus man 
lautstark die Zugehörigkeit zu einer antiken und großen zivilisatorischen Tradition 
verkünden konnte, eine Zugehörigeit, die im offensichtlichen Widerspruch zur 
damaligen nationalen Unterdrückung stand” und von daher „den Anruf zur 
Solidarität an die »Brüder« der westlichen Länder Italien, Frankreich und Belgien” 
begrün-dete”.36 Somit hatte man im zweigeteilten Moldau das gleiche vorliegenden 
                                                 

35 C. Flechtenmacher, Istoria dreptului românesc sau a pravilelor româneşti (Geschichte des 
rumänischen Rechts oder der rumänischen Gesetze) sowie Cuvânt către cinstiţii ascultători de legi 
(Eine Rede zu den verehrten Währern der Gesetze), wiedergegeben in A. Rădulescu, Două lecţii de 
drept ţinute în anii 1830 şi 1836 de Christian Flechtenmacher (Zwei juristischen Vorlesungen 
gehalten von Christian Flechtenmacher in den Jahren 1830 und 1836), Bucureşti 1930, S. 12, 18. 

36 N. C. Fotino, Die Entstehung der rumänischen Rechtsschule, in R. Plaschka / K.  Mack 
(Hg.), Wegenetz europäischen Geistes: Wissenschaftszentren und geistige Wechselbeziehungen 
zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, Bd. I, 
Wien 1983, S. 36-53(38), zu Manega in diesem Zusammenhang auch S. 44 f.. 
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rumänische Recht mit Blick nach zwei modernen westeuropäischen Gesetzbüchern 
kodifiziert, und doch wurde die moldauische Rechtseinheit nie in Frage gestellt, 
sondern vielmehr bestätigte sich durch diese lokalen Vorgänge die 
gesamteuropäische Rechtseinheit auf römisch- und naturrrechtlicher Grundlage. 
Hatte Rădulescu den Kodex Callimach als „unter allen Gesetzbüchern das am 
meisten Römische”37 betrachtet, so wurde jüngst gerade von französischer Seite 
aus die Feststellung getroffen, Manega „souscrit d’une part à l’idée que le droit 
romain a civilisé l’Europe, d’autre part à la continuité entre le passé et l’avenir du 
droit, selon un subtil mélange de modèle français et de théorie savignienne”.38 

Eine wesentliche Dimension der Savignyschen Lehre wurde tatsächlich von 
Manega und wohl auch von Flechtenmacher erreicht, nämlich diejenige, die 
Goethewenige Jahre später angesichts der Vorlesungen Guizots in einer berühmten 
Passage ebenfalls feststellen wird: „das römischeRecht, als ein fortlebendes, das 
gleich einer untertauchenden Ente sich zwar von Zeit zu Zeit verbirgt, aber nie 
ganz verloren geht und immer einmal wieder lebendig hervortritt, sehen wir [bei 
Guizot]sehr gut behandelt, bei welcher Gelegenheit denn auch unserm trefflichen 
Savigny volle Anerkennung zuteil wird”.39In derTat hatte Guizot über „le travail de 
M. de Savigny sur l’histoire du droit romain après la chute de l’Empire” treffend 
bemerkt, dieser „habe das Gesicht der Wissen-schaft verändert; il a prouvé que le 
droit romain n’avait point péri; qu’à travers de grandes modifications, sans doute, il 
s’était perpétué du ve au xve siècle, et avait toujours continué à faire une partie 
considérable de la légis-lation de l'Occident”.40In der Tat wird bis heute an der 
Tatsache nicht gezweifelt, daß das römische Recht „durch die Arbeit der Juristen 
aller europäischen Völker das römische Recht zu einem gemeinsamen Vokabu-
larium, zur Sprache europäischer Gemeinschaft, zu einem anerkannten Modell 
juristischer Gedankenarbeit und dadurch zu einem geistigen und gedanklichen 
Common Law Europas geworden [ist]”41, allerdings wird über die Konzentrierung 
                                                 

37 A. Rădulescu, Romanitatea dreptului nostru (Die Romanität unseres Rechts), Academia Română-
Memoriile Sectiunii Istorice 21 (1939), S. 1-22 (16) unter Bezug auf Levy-Ullmans Würdigung des 
österreichischen ABGB als „peut-être le plus romain de tous les codes“. 

38 S. Soleil, Manéga en Bessarabie, Bello au Chili et Boissonade au Japon: Trois réformateurs du 
XIXe siècle face au modèle juridique français, Historia et ius - rivista di storia giuridica dell’età medievale e 
moderna: www.historiaetius.eu 3/2013 - paper 8, S. 1-19 (6). 

39 Goethe, in J. P. Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823-
1832, Zweiter Theil, Leipzig 1836, S. 109. 

40 F. Guizot, Cours d'histoire moderne. Histoire de la Civilisation en France, vol.III, Paris 1829, S. 203.  
41 C. Schmitt, Die Lage der europäischenRechtswissenschaft, a.a.O, S. 397. – Aus der 

umfangreichenLiteraturzurRezeption des römischenRechts in Europa siehe H. Coing, The Roman Law as Ius 
Commune on the Continent, Law Quarterly Review 89 (1973), S. 505-517; F. Wieacker, The Importance of 
Roman Law for Western Civilization and Western Legal Thought, Boston College International & 
Comparative Law Review 4 (1981), S. 257-281; P. Stein, Roman Law in European History, Cambridge 
University Press, 2012, S. 38-71; R. Zimmermann, Europa und das römischeRecht, AcP 202 (2002), S. 243-
316; zurpolitischenBedeutungtreffendauch E. Kennedy, Constitutional Failure: Carl Schmitt in Weimar, Duke 
University Press 2004, S. 12: „The Roman law is not a national question but a European one that raises a 
general question about the connection between law and justice, and the purpose of political rule”. 
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auf den römisch-rechtlichen Stoff das eigentümliche Anliegen Savignys 
zurückgedrängt, welches am deutlichsten gerade in seiner Kritik an dem 
französischen Code civil zum Ausdruck kommt, nämlich die Überzeugung daß der 
Weg zur Wiedergewinnung des römischen Rechts „nicht das staatliche Gesetz, 
sondern die historische, den supranaturalistischen Volksgeist erforschende 
Wissenschaft sei”, so daß „die Tatsache, daß staatliche Gesetzgebung diessen 
wissenschaftlichen Klärungsprozeß überspringt und damit den Anspruch erhebt, 
unmittelbar auf das jeweils für vernünftig Erklärte zugreifen zu können, für 
Savigny ein Sünde gegen den heiligen Geist des Rechts [ist]”.42 

Von der rumänischen »Wissenschaft der Gesetze« war die von Savigny 1814 
als «historisch» und «systematisch» begründeten und 1815 als «geschichtliche« 
von jeder anderen «ungeschichtlichen» getrennten Rechtswissenschaft weltweit 
entfernt und doch hatte sich in den Gesetzgebungswerken die Leistungsfähigkeit 
einer praktischen Rechtskunde gezeigt, die bestrebt war, vom Ausland nur so viel 
wie nötig zu übernehmen, das Übernommene „unserer Natur”43 anzupassen und 
gerade dadurch das bestehende Recht behutsam zu entwickeln. Im Grunde kannte 
der Westen aber „zwei extreme Modernisierungsmodelle– das französische der 
Kodifikation und das alternative deutsche der sogenannten Nachrezeption”44– und 
für alle osteuropäischen Staaten, die dabei waren, moderne Rechtssysteme 
westlicher Art aufzubauen45, stellte sich die Frage nach einer Auswahl der von der 
Französischen Revolution oder aber von den preußischen Reformen inspirierten 
Moder-nisierung.46 Die erste Epoche der rumänischen Rechtsmodernisierung 
endete Mitte des 19. Jahrhunderts, als eine nicht mehr überwiegend in Italien und 
Österreich, sondern in Frankreich – „die politisch-juristische Werkstatt der 
Moderne”47 – ausgebildete rumänische Elite sich dem französischen Recht 
zuwandte48 und auf alternative Lösungen wie insbesondere die Modernisierung des 
bestehenden Rechts über die Rezeption des römischen Rechtssowie auf die eigene 
Rechtstradition – „Le nouveau Code, rompant entièrement avec le passé, ... a introduit 

                                                 
42 O. Behrends, Das Privatrecht des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs, seine 

Kodifikationsgeschichte, sein Verhältnis zu den Grundrechten und seine Grundlagen im klassisch-
republikanischen Verfassungsdenken, in O. Behrends / W. Sellert (Hg.), Der Kodifikationsgedanke 
und das Modell des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), Göttingen 2000, S. 9-82 (32). 

43 A. Rădulescu, Cultura juridică romanească in ultimul secol (Die rumänische Rechtskultur 
im letzten Jahrhundert), a.a.O., S. 33 f. 

44 T. Giaro, Alt- und Neueuropa, Rezeptionen und Transfers, in Ders. (Hg.), Modernisierung 
durch Transfer zwischen den Weltkriegen, S.273-317,275. 

45 V. Al. Georgescu, Développement du droit dans le sud-est de l’Europe (XIVe siècle - 1914), 
a.a.O., S. 55 ff. 

46 A. Pippidi, Les formes «vides» hier et aujourd’hui, RESSE 30 (1992), S. 209-216 (209). 
47 P. Grossi, Das Recht in der europäischen Geschichte, Frankfurt a. M. 2010, S. 78. 
48 M. Guţan, The French Legal Model in Modern Romania. An Ambition, a Rejection. 

Comments on Sylvain Soleil’s Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une 
expansion (xvie-xixe siècle), Romanian Journal of Comparative Law, 1/2015, S. 120-141. 
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un système juridique souvent en contradiction avec les faits, usages et traditions de 
la vie réelle”49– keinerlei Rücksicht mehr nahm. 

Anders als die vorherigen Akteure waren die Mitglieder dieser neuen Elite 
revolutionärgeprägt und ihr Erfolg ist nicht zuletzt dadurch zu erklären, daß „die 
Generation des Jahres 1848 in den Donaufürstentümern die einzige Europas war, 
die die politische Macht erringen und ihr revolutionäres Programm in die Tat 
umsetzen konnte“.50Die viel später so formulierte These, wonach „es keine 
notwendige Verbindung gibt zwischen dem Recht und der Gesellschaft, in der das 
Recht gilt”, so daß „das Recht leicht transplantiert werden kann, sogar zwischen 
sehr verschiedenen Gesellschaften”51 galt für sie vollends und die anvisierte 
„Modernisierung im Sinne einer Einbeziehung traditionaler Gesellschaften in den 
von der westlichen Zivilisation ausgehenden dynamischen Veränderungsprozeß”52 
wurde eine nicht vom Recht getragene sondern durch das Recht „forcierte 
gesellschaft-liche Modernisierung”.53Während sich die Rechtswissenschaft in 
Griechenland, Ungarn oder Rußland auf die Seite der Historischen Rechtsschule 
schlug und das Recht über die Rezeption deutscher Pandektistik moder-nisierte54wurde 
Rumänien zum „Extremfall einer binnen kurzem, und zwar von 1858 bis 1867, 
erfolgten Pauschalentlehnung aller wichtigen Rechtszweige praktisch von einem 
einzigen Geber, nämlich – bis auf die belgische Verfassung und italienischen 
Einlagen im Privatrecht – von Frankreich”.55 

Bereits unter den rumänischen Revolutionären von 1848 gab es kritische 
Stimmen angesichts der neuen Richtung. Der in Berlin bei Ranke ausgebildete und 
auch von Savigny beeinflußte56 Historiker Mihail Kogălni-ceanu (1817-1891) 
                                                 

49 C. Dissescou, L'influence du Code civil français en Roumanie, in: Le Code civil 1804-1904. 
Livre du Centenaire, Bd. II, Paris 1904, S. 849-871 (860). 

50 N. C. Fotino, Die Entstehung der rumänischen Rechtsschule, in R. Plaschka / K.  Mack 
(Hg.), Wegenetz europäischen Geistes: Wissenschaftszentren und geistige Wechselbeziehungen 
zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, Bd. I, 
Wien 1983, S. 36-53 (36). – Dazuausführlich M. Guţan, Legal Transplant as Socio-Cultural 
Engineering in Modern Romania, a.a.O., S. 488 ff. 

51 A. Watson, Law and Society, in J. W. Cairns / S. Du Plessis (eds), Beyond Dogmatics: Law 
and Society in the Roman World, Edinburgh 2007, S. 9.  

52 K. Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte 3 (seit 1650), Opladen 1989, S. 187.  
53 J. Kirov, Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte Südeuropas, Rg 18 /2011, S. 140-160 (155). 
54 D. Papadopoulou-Klamaris, Die Entwicklung des Privatrechts in Griechenland nach der 

Befreiung von der osmanischen Besatzung, in M. Stolleis u.a. (Hg.), Konflikt und Koexistenz, a.a. O., 
S. 221-263, 240 ff.; K. Gönczi, Die Historische Rechtsschule in Ungarn: Utopie, Alternative oder 
Ausweg?, in S. Meder / C.-E. Mecke (Hg.), Savigny global, a.a.O., S. 213-234; A. Rudokvas / A. 
Kartsov, The Development of Civil Law Doctrine in Imperial Russia Under the Aspect of Legal 
Transplants (1800-1917), in Z. Pokrovac (Hg.), Rechtswissenschaft in Osteuropa, a.a.O., S. 291-333, 
304 ff, 332 f. 

55 T. Giaro, Modernisierung durch Transfer – Schwund osteuropäischer Rechtstraditionen, in T. 
Giaro (Hg.), Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert, a.a.O., S. 275-344 (302). 

56 R. Dragnea, Mihail Kogălniceanu (1935), Bucureşti 2005, S. 46; jetzt auch C. Folschweiller, 
Philosophie et nation, S. 53 f., 217, 307. 
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setzte dem „Liberalismus der abstrakten Auffassung“ ein „organisches 
Gesellschaftsdenken“57entgegen, als hochrängiger Politiker der Reformenzeit trat 
er aber nicht für eine Kursänderung ein. Dies eben war das Anliegen des an der 
1860 gegründeten Juristischen Fakultät im moldauischen Iasi lehrenden Simion 
Bărnuţiu (1808-1864), der zuerst 1842 und dann 1848 gegenüber den ungarischen 
Ansprüchen auf die Eingliede-rung von Siebenbürgen die politische Freiheit und 
Selbständigkeit der siebenbürgischen Rumänen verteidigte und sich dabei sowohl 
auf Naturrecht als auch auf Savignys Beruf stützte. Anstelle der „die Dekadenz 
unserer Nation bezeugenden Übernahme der fremden Gesetzbücher” hatte 
Bărnuţiuin dem von seinen Schülern im Jahre 1867 posthum herausgegebenen 
LehrbuchDas öffentliche Recht der Rumänendie Entwicklung des rumä-nischen 
Rechts „auf den Grundlagen unserer Vorfahren“ und dies aufgrund der seit 
Savigny üblich gewordenen Paralelle zwischen Recht und Sprache58: „Das Recht 
der Nationen wird weder zufällig geboren noch von den Fremden übernommen, 
sondern es wird aus ihren inneren Gegebenheiten wie auch die Sprache geboren; 
wäre es unnatürlich, unvernünftig und antinational, die Sprache durch 
Fremdsprachen zu korrumpieren, so gilt das Gleiche auch für das Recht“. Wer die 
gemeinten Vorfahren es waren, ergab sich gleich aus dem ersten Satz des 
Lehrbuchs: „Das Recht der Rumänen ist das Römische Recht und es muß 
unaufhörlich nach den natürlichen und ewigen Rechtsgrundsätzen entwickelt 
werden, die das römische Volk festgesetzt und bewilligt hat“.59 

Eine Modernisierung des rumänischen Rechts durch eine zeitgemäße 
Rezeption des römischen Rechts hat trotzdem nicht stattgefunden. Im 
darauffolgenden Jahr 1868 veröffentlichte der konservative Philosoph, Anwalt und 
einflußreiche Literaturkritiker Titu Maiorescu (1840-1917) seine Kampfschrift 
Gegen die Schule Bărnuţiu und mit Recht in diesem zuletzt zitierten Satz „den 
grundlegenden Gedanken der Schrift von Bărnuţiu“ fest-gestellt, den er freilich im 
Sinne einer „Rückkehr zu den der rumänischen Nation bestens geigneten 
römischen Zuständen“ deutete und scharf verurteilte: „unser Wiederaufstehen kann 
doch nur im Geiste der modernen Zivilisation und nicht in Auseinandersetzung mit 
dem römischen Recht beginnen“.60War es aber in Rumänien „für alle Juristen, 
zumindest bis um 1850 unbestritten war, daß unsere Gesetze römisch sind”61, so 
sah auch die Lehre von Barnutiu angesichts der auf Savigny folgenden 
Entwicklung „nicht mehr so utopisch aus“62 und dies um so mehr als Barnutius 
                                                 

57N. Iorga, Doctrina naţionalistă (Die nationalistische Lehre), in: Doctrinele partidelor 
politice, Bucureşti 1923, S. 31-46, 44, 45. 

58 Savigny, Beruf, S.  
59 Alle Zitaten bei S. Bărnuţiu, Dreptul public al Românilor (Das Öffentliche Recht der 

Rumänen), Jassi 1867, S. 1. 
60 T. Maiorescu, Contra şcoalei Bărnuţiu (Gegen die Schule Bărnuţiu), S. 10, 11, 97. 
61 A. Rădulescu, Cultura juridică românească (Die rumänische Rechtskultur), a.a.O., S. 32. 
62 P. Pandrea, Filosofia politico-juridică a lui Simion Bărnuţiu (Die politisch-juristiche 

Philosophie von Simion Bărnuţiu), Bucureşti 1935, S. 115. 
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„Lieblingsverfasser“ kein anderer als Rudolph von Jhering war.63Hatte Maiorescu 
noch höhnisch und offensichtlich auf Jhering anspielend gefragt, „auf welcher 
Stufe seiner Entwicklung” möchte denn eigentlich Barnutiu sein römisches Recht 
als Recht der Rumänen verstanden wissen64, so gingen Barnutius Schüler auf den 
Spuren ihres Meisters bereits mit Jhering über Savigny hinaus und befanden sich 
von daher auf der Höhe ihrer Zeit.65Nun konzediert zwar Maiorescu, daß „die 
römische Jurisprudenz seit den Zwölf Tafeln bis zur systematischen und 
kasuistischen Ausführung der Instituten und Pandekten eine ununterbrochene 
Entwicklungskette der gleichen Rechtsprinzipien war“, was aber nur für das 
römische Privatrecht und nicht auch für das öffentliche Recht gelte.66 Hatte 
Barnutiu seine Gedanken somit in einem durchaus unglücklich gewählten 
Zusammenhang gestellt, so wurde die Kritik von Maiorescu von einem derartigen 
Erfolg gekrönt, daß dieser nach einigen Jahren nicht ohne Genugtuung verkünden 
konnte, „die Schule von Bărnuţiu, deren Anhänger sich als «freie und unabhängige 
Faktion» verstanden, ist aus unserem öffentlichen Leben verschwunden”.67 Damit 
verschwanden aber auch die Aussichten für die rumänische Rechtswissenschaft, 
den durch Savigny und die Historische Rechtsschule eröffneten Weg zur 
Modernisierung des eigenen Rechtssystems zu betreten. 

 
II. 
Im gleichen Jahr mit dem gegen Barnutius Schüler gerichteten Pamphlet 

veröffentlichte Maiorescu seine noch berühmtere Kampfschrift Gegen die heutige 
Richtung in der rumänischenKultur (1868) mit der diese große Kritik in der 
rumänischen Kulturverbunden ist.68 Der Grundgedanke hatte Maiorescu aber schon 
                                                 

63 G. Bogdan-Duică, Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu (Das Leben und die Ideen von Simion 
Bărnuţiu), Bucureşti 1924, S. 177. 

64 T. Maiorescu, Contra şcoalei Bărnuţiu (Gegen die Schule Bărnuţiu), S.  
65 S. Bărnuţiu, Dreptul public al Românilor (Das Öffentliche Recht der Rumänen), a.a.O., S. 1: 

der Hinweis auf „Jhering I, S. 96 ff., 97, 204”, vgl. R. v. Jhering, Geist des römischen Rechts auf den 
verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, ErstherTeil, Zweite, verbesserte Auflage, Leipzig, 1866, S. 97: 
„Alles, was Rom ist, erwirbt und leistet verdankt es sich selbst und seiner Kraft: alles wird gemacht 
und organisiert, in allem ist Planmässigkeit, Absicht, Berechnung. [..] Dies ist also ein Grundzug der 
römischen Anschauung: Rom hat nichts von außen entlehnt, und was in Rom sich gebildet hat, das 
verdankt Rom sich selbst und ist mit Bewusstsein und Absicht ins Leben gerufen. Die Lehre von der 
sog. naturwüchsigen, d. h. dem unbewußten, traumartigen Wachstum hat bei den thatkräftigen 
Römern nie Anklang gefunden“. 

66 T. Maiorescu, Contra şcoalei Bărnuţiu (Gegen die Schule Bărnuţiu), S.  
67 T. Maiorescu, zitiert nach T. Lateş, Simion Bărnuţiu  «profesoriul filosofiei» – în lumina 

«auzitorilor» români (Simion Bărnuţiu, der Lehrer der Philosophie im Lichte der rumänischen 
Hörer), Revista de filosofie 61 (2014), S. 597-612 (599). 

68 T. Maiorescu,  În contra direcţiei de astăzi în cultura română (Gegen die heutige Richtung 
in der rumänischen Kultur) = Critice, Bucureşti 1989, S. 122-130„Dem Anschein nach, laut der 
Statistik der äußeren Formen, besitzen die Rumänen heute die ganze westliche Zivilisation. Wir 
haben Politik und Wissenschaft, wir haben Zeitschriften und Akademien, wir haben Schulen und 
Literatur, wir haben Museen, Konservatorien, wir haben ein Theater, wir haben sogar eine 
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in der erstgenannten Schrift formuliert, als er die Tatsache hervorhob, daß sich die 
Qualität der römischen Jurisprudenz der Verfassung der römischen Gesellschaft 
verdankte und gerade nicht umgekehrt. Die Schlußfolgerung für die rumänischen 
Verhältnisse im 19. Jahrhundert war dementsprechend deutlich formuliert: das 
rumänische Volk müsse vor allem durch „gute Schulen” ins bürgerliche Leben 
erhoben werden, „und dann wird sich auch die rechtliche Form, in der es [das 
Volk] seine öffentlichen und privaten Verhältnisse ordnet, von sich ergeben und 
seinem Kulturzustand angemessen sein”.69 Stand in der Schrift gegen die Schule 
von Barnutiu das römische Recht als erste »Form ohne Inhalt«, so wird nun unter 
»Form« der ganze äußere Rahmen der importierten Zivilisation (Gesetzgebung, 
politisches System, Bildungsanstalten)verstanden, während als »Inhalt« die 
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissegalten, aber auch die geistige Kultur, 
Volkspsychologie, Bräuche und alles, was sonst als nationale Eigenschaft der 
Rumänen entdeckt wurde.70 Da diese Kritik von einer um Maiorescu gebildete 
Gruppe konservativer Aristokraten und Intellektuellen namens »Junimea« (die 
Jugend), welche die deutsche Kultur gegen die französische Zivilisation und das 
Paradigma der organischen Evolution gegen die revolutionären Ideen opponierten71 
getragen wurde, hat sich vor allem in der kulturwissenschaftlichen Literatur die 
Ansicht gebildet, daß es dabei um den „Streit zwischen der französischen 
revolutionären Tradition des Naturrechts und dem deutschen historisierenden 
Paradigma des Volksgeistes“72 ging, der zugleich wegen der kulturellen Prestige 
der Junimisten als Streit zwischen „der revolutionären Linie der Politik und Volks-
wirtschaft und der reaktionären Linie der Kultur und Bildung“73 anzusehen sei.  

Die Tatsache, daß sich die rumänischen Juristen in ihrer großen Mehrheit auf 
die Seite der Politik geschlagen haben mag als Erklärung dafür gelten, daß „la 
grande majorité des ouvrages juridiques, notamment ceux d´histoire du droit 

                                                                                                                            
Verfassung. Aber in Wirklichkeit sind das alles Totgeburten, Prätentionen ohne Grundlage, 
Gespenster ohne Körper, Illusionen ohne Wirklichkeit, und somit ist die Kultur der höheren Klasse 
der Rumänen null und wertlos, und der Abgrund, der uns vom niederen Volk trennt, wird von Tag zu 
Tag tiefer” (128), für die deutsche Übersetzung H. Sundhaussen, Die Transformation »Osteuropas« 
in historischer Perspektive, in H. Wollmann u.a. (Hrsg.), Transformation sozialistischer 
Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Opladen 1995, S. 77-92 (83). 

69 T. Maiorescu, Contra şcoalei Bărnuţiu (Gegen die Schule Bărnuţiu), a.a.O., S. 102. 
70 R. Daskalov / D. Mishkova, »Forms without Substance«, a.a.O., S. 27.  
71 H. Sanielevici, 50 de ani de evoluţie (50 Jahre Entwicklung), in ders., Studii critice, 2. 

Auflage, Bucureşti 1920, S. 216-254 (238). 
72 A. Escudier, Semantica istorică, modernitatea politică şi istoria României (Historische 

Semantik, politische Moderne und die Geschichte Rumäniens) in V. Neumann / A. Heinen (Hg.), 
Istoria României prin concepte, Bucuresti 2010, S. 53-80 (73). 

73 D. C. Amzăr, Gând, cuvânt şi faptă românească (Rumänische Idee, Wort und Tat), 
Bucuresti 1998, S. 81; für diese Perspektive grundlegend Şt. Zeletin, Romantismul german şi cultura 
critică română (Der deutsche Romantismus und die kritische rumänische Kultur) = Neoliberalismul, 
2. Aufl., Bucureşti 1927, S.57-72; vgl. auch D. R. Kelley, Romanian Cultural and Political Identity, 
Journal of the History of Ideas 59 (1998), S. 735-738, 735 f.: die rumänische kulturelle Elite „seemed 
more attracted to conservative (Herder, Savigny, Burke) than to liberal views”. 
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roumain, ignorent ce problème, en se limitant à y faire une référence indirecte, dans 
le meilleur de cas”.74 Immerhin hat sich aber die Meinung gebildet, daß in den 
Aufforderungen der Junimisten die Auswirkungen der Historischen Rechtsschule 
unter allen anderen Einflüssen „die auffälligsten”75 gewesen seien, ja daß „die 
Thesen von Savigny eine der Hauptquelle der junimistischer Kritik an den 
»Formen ohne Inhalt« sind“.76 In der Tat hatte Savigny selbst im Beruf davon 
gesprochen, daß „auch wir überall mit juristischen For-men versorgt sind, denen 
nur gerade die Hauptvortheile der alten Formen abgehen, die Anschaulichkeit 
nämlich und der allgemeine Volksglaube, während die unsrigen von jedem als 
etwas willkührliches und darum als eine Last empfunden werden“77 und ebenso 
wie für die rumänischen Junimisten war »organisch« auch ein von Savigny „immer 
wieder verwendetes Lieblingswort“.78 Am nächsten dürfte Savigny der bei Ranke 
ausgebildeten Historiker und sich für die Schriften Savignys begeisternde Jurist 
Alexandru D. Xenopol (1847-1920), der die Frage nach dem, was man im Recht 
vom Ausland hätte übernommen können und sollen anhand einer Unterscheidung 
zwischen den „großen Grundsätzen des öffentlichen Lebens“ einerseits und den 
„Detailformen“ und „Sondergesetzen“ andererseits beantwortet; während die 
ersteren allgemein-menschlich sind und so keinem Volk in besonderer Weise 
zustehen, seien die letzteren jedem Volk eigen und von daher hätte man in 
Rumänien für die (zu Recht) rezipierten Grundsätze einheimische Formen finden 
oder entwickeln sollen, nicht aber diese ebenfalls vom Ausland übernehmen.79 
Damit hätte Xenopol auch darauf hinweisen können, daß „die Rezeptionsfeindlichkeit 
Savignys der Übernahme fremden Rechts in der äußerlichen Form von »legal 
transplants« gilt, nicht dagegen der Übernahme universaler, in einer anderen 
Rechtsordnung verkörperten Rechtsgedanken”, welche „von der aufnehmenden 
Rechtsordnung in einer Weise integriert [werden], daß die in ihr geltenden 
Ausdrucksformen beachtet sind”.80 

                                                 
74 M. Guţan, Le droit comparé contemporain et l'actualité de la théorie des »formes sans 

fond« en Roumanie, Revue de droit international et de droit comparé 3 (2013), pp. 427-454 (428). 
75 R. Daskalov / D. Mishkova, »Forms without Substance«, a.a.O., S. 38. 
76 C. Folschweiller, Les ambiguïtés de la thèse de l'État naturel et du modèle organiciste à 

Junimea,  Studia Politica: Romanian Political Science Review, 10 (2010), S. 245-264, 252. mit 
Hinweis auf die Klage von Savigny, Beruf, S. 10 f., daß „auch wir überall mit juristischen Formen 
versorgt sind, denen nur gerade die Hauptvortheile der alten Formen abgehen, die Anschaulichkeit 
nämlich und der allgemeine Volksglaube, während die unsrigen von jedem als etwas willkührliches 
und darum als eine Last empfunden werden“. – Über den Einfluß von Herder in Rumänien siehe M. 
Mamulea, Dialectica închiderii şi deschiderii (Die Diaktik der Öffnung und Abschirmung), Bucureşti 
2009, S. 135 ff.; V. Neumann, Neam, popor sau natiune? (Stamm, Volk oder Nation?), 3. Auflage, 
Bucuresti S. 111 ff., 167 ff. 

77 Savigny, Beruf, S. 10 f.  
78 R. Gmür, Savigny und die Entwcklung der Rechtswissenschaft, S. 13.  
79 A. D. Xenopol, Despre reforma aşezămintelor noastre (Über die Reform unserer 

Einrichtungen), in I. Stanomir / L. Vlad (Hg.), A fi conservator, Bucuresti 2002, S. S. 56-68, 58, 60 f. 
80 O. Behrends, in S. Meder /C.-E. Mecke (Hg.), Savigny global 1814-2014, S. 283 ff. (284). – Zu 

eingehenden Analysen der rumänischen Lage aus der Sicht der Lehren vom legal transplant, freilich ohne 
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Dafür war eine genaue Kenntnis der rumänischen Rechtsgeschichte 
unerläßlich und so hob auch der Strafrechtslehrer Ioan Tanoviceanu (1858-1917) 
unter ausdrücklichem Bezug auf Savigny hervor, daß das Recht „die Seele des 
Lebens eines Volkes” sei und „wenn man die Entwicklung seiner Rechtsinstitute 
nicht kennt, dann wird auch die Kenntnis der Geschichte jenes Volkes nur 
oberflächlich bleiben”.81 Diese Institute „blühen nur dort, wo sie den 
Volksbedürfnissen entstammen und in der gesellschaftlichen Entwicklung 
gewachsen sind”, weshalb „die Transplantierungen (transplantaţiunile) von Gesetzen 
und Instituten nur mit großer Schwierigkeit und auch nur beim günstigen 
Nahrboden Erfolg haben”, ansonsten aber nichts dem eigentümlichen Charakter 
eines Volkes mehr zu schaden vermag, als eine „exotische und undurchdachte 
Gesetzgebung”, die infolge des „Abschreibens fremder Gesetze” entsteht.82Diese 
Kritik an dem fremden Inhalt der Gesetze findet man bei den Junimisten auf Schritt 
und Tritt wie auch die Hinweise auf die »organische Entwicklung«83. Noch lange 
bevor Maiorescu seiner Gruppe eine „mehr evolutionistisch-englische, als 
revolutionär-franzö-sische Denkart“84 zuschrieb und die Exegese daraus etwas 
leichtfertig den Schluß einer Nähe zur Historischen Rechtsschule zog, hatte 
Savigny geschrieben, „was England hilft .. sind eingewohnte freye Staatsformen, 
nebst einem Erbgut von Volkssitte, die gerade aus ihrer Abgeschlos-senheit frische 
Lebenskraft zieht; diese Mittel haben wir nicht“.85 Gerade in Savignys unmittelbar 
darauf folgender Forderung nach dem wissenschaftlichen Juristen lag aber „die 
Verbindung zwischen dem Savigny der historischen Schule, dem Savigny der 
organischen Rechtsentwicklung und Savigny dem Dogmatiker“86 und doch hatte 
                                                                                                                            
auch die Perspektive der Historischen Rechtsschule einzubrigen M. Guţan, Le droit comparé contempo-
rain et l'actualité de la théorie des «formes sans fond» en Roumanie, Revue de droit international et de droit 
comparé 3 (2013), S. 427-454; Ders., Legal Transplant as Socio-Cultural Engineering in Modern Romania, 
în M. Stolleis (Hg.), Konflikt und Koexistenz, S. 481-530, 504 ff. 

81 I. Tanoviceanu, Apucături vechi ale noii şcoale istorice (Alte Unsitten der neuen 
Historischen Schule), S. 79 f.  

82 Alle zitierten Stellen bei Tanoviceanu, România sub raportul moral (Rumänien aus 
moralischer Sicht), Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice 24 (1902), S. 209-287, 
223, 277, 278, 283.  

83 P. Georgescu, Cercetări de filosofie juridică (Rechtsphilosophische Untersuchungen), 
Bucureşti 1942, S. 157-180 (158); zu Savignys organischem Staatsbild R. Kawakami, Die 
Begründung des »neuen« gelehrten Rechts durch Savigny: Das Entstehen einer nationalen 
Rechtswissenschaft, ZRG GA 98 (1981), S. 303-337, 328 ff.; O. Beaud, Savigny et le droit public. 
Plaidoyer pour une lecture politique in J.-F. Kervégan / H. Mohnhaupt (dir.), Le droit entre nature et 
histoire, Frankfurt a. M. 1997, S. 169-222, 189 ff.  

84 T. Maiorescu, Istoria  contimporană a României (Rumäniens Zeitgeschichte), in I. Stanomir 
/ L. Vlad (Hg.), A fi conservator, a.a.O., S. 312. 

85 Savigny, Stimmen für und wider neue Gesetzbücher, in H. Hattenhauer (Hg.), Thibaut und 
Savigny, S. 172-194 (191).  

86 H. Coing, Savignys rechtspolitische und methodische Anschauungen in ihrer Bedeutung für 
die gegenwärtige deutsche Rechtswissenschaft in ders.,  Gesammelte Aufsätze Bd. 1, Frankfurt a. M. 
1982, S. 178-190, 182 ff., 183, 184. 
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sich Maiorescu durch seine Kritik an die Schule von Barnutiu den Weg dazu 
gründlich verbaut. Gele-gentlich sprachauch der große romantische Dichter und 
politische Schriftsteller Mihai Eminescu (1850-1889) vom Recht als einer „sehr 
schwierigen Wissenschaft“, die „mit Gaius und Justinian anhand der Institutionen 
und Pandekten“ studiert werden muß, mehr noch: er ver-bindet diese 
Notwendigkeit mit der gerade von den modernen Kodifikationen geoffenbarten 
Komplexität des Rechts, das nicht mehr „von allen Leuten“87 verstanden werden, d. 
i. nicht mehr allein „wie die Sprache im Bewußtsein des Volkes“88leben kann.  

Über diese Rechtswissenschaft erfährt man allerdings von Eminescu wie von 
den anderen rumänischen Kon-servativen nichts.Die Rechtswissenschaft wird 
weiterhin als Exegese bzw. Kommentierung der Gesetze89 verstan-den und selbst 
ein für den Junimismus paradigmatischer Jurist wie der Bukarester Professor für 
Verfassungs-recht und rumänische Rechtsgeschichte Constantin G. Dissescu 
(1854-1932) hatte gerade die Einführung der Legalität als großen Verdienst der 
vom französischen Code civil geprägten neuen Gesetzgebung hochgepriesen.90 
Nach Carl Schmitt war aber gerade darin der Höhepunkt einer durch die 
französischen Legisten entwickelten Tradition erreicht. War der Legist gerade 
deswegen, so Schmitt, „der erste moderne Jurist überhaupt” gewesen, weil er „die 
irrationalen .. Arten der Legitimität .. durch die rationale Berechenbarkeit generell 
vorbestimmter, gleichmäßig funktionierender Zwangsnormen eines Gesetzgebers 
[ersetzt]” und auf diese Art und Weise „die Legitimität in bloße Legalität” 
verwandelt: „das Recht wird lex, loi, Legalität, Gesetz; das Gesetz wird ein Werk 
der staatlichen Macht”.91Damit war ein Weg eröffnet, der nach Schmitt zu „einer 
schwierigen und kritischen Lage” der europäischen Rechtswissenschaft92 geführt 
hat und auch heute mit Paolo Grossi als „der «moderne» Weg vom Recht zum 
Gesetz”93 verstanden werden kann. Wie für Schmitt ist auch für Grossi der 
französische Legist Jean Bodin die Schlüsselfigur auf diesem Weg, zum einen als 
Schöpfer dessen, was Schmitt „die klassische politische Leistung des französischen 
Geistes: der nach innern und außen souveräne Staat” nennt94, zum anderen weil er 

                                                 
87 Eminescu, in I. Stanomir / L. Vlad (Hg.), A fi conservator, S. 147 f., 150-152, 151. 
88 Savigny, Beruf, S. 9.  
89 A. Rădulescu, Şaizeci de ani de cod civil (Sechzig Jahre ZGB), Academia Română - 

Memoriile Secţiunii Istorice 6 (1926), S. 87-132 (112 f.). 
90 C. G. Dissescou, L'influence du Code civil français en Roumanie, a.a.O., S. 862:„Pour la 

Roumanie, le Code civil français avait un avantage tout particulier, celui de fortifier, sinon 
d´introduire l´esprit et le sentiment de la légalité” (Hervorh. i. Orig.).  

91 C. Schmitt, Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten, a.a.O., S. 189 f., 191. 
92 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft = Verfassungsrechtliche 

Aufsätze, S. 397. 
93 P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, S. 13-39 (35 ff.: un itinerario «moderno»: 

dal diritto alla legge”). 
94 C. Schmitt, Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten = Staat, Grossraum, 

Nomos, S. 198. 
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dabei immer noch die Unterscheidung zwischen droit als Gesellschaftserzeugnis 
und loi als Ausdruck der staaatlichen Souveränität mit Nachdruck betont.  

Diese Unterscheidung wird spätens mit dem durch die Französische 
Revolution eröffneten Zeitalter des „juristischen Absolutismus”95 radikal in Frage 
gestellt, als das Recht (der Gesellschaft) mit dem (staatlichen) Gesetz prinzipiell 
identifiziert und das letztere zum „Mittel politischer und sozialer Neuordnung 
gegen die bisherige Geschichte”96 gemacht wurde. Während Schmitt die 
Bedeutung von Savigny zu Recht gerade darin sah, daß dieser sich gegen die 
„Vergesetzlichung des Rechts im französischen Stil und seine Verwandlung in 
staatliche Legalität und in einem Funktionsmodus des staatlichen Justiz und 
Verwaltung“ auflehnte und die sich daraus ergebende „Gefahr eines leeren, 
legalitären Technizismus“97 sehr früh erkannte, blieb den – fast immer in kritischer 
Absicht – vermuteten Anhänger von Savigny in Rumänien nur das gegen die 
staatliche Gesetz-gebung nutzlose Schlagwort des »organischen Wachstums«, 
welches dann bei dem großen Historiker Nicolae Iorga (1871-1940) ganz im Sinne 
des von ihm verehrten Eugen Ehrlich schließlich zum  Gegensatz zwischen den 
„abstrakten Ideen“ zum „organischen Staat“98 zugespitz wurde.Hatte Iorga und in 
seinen Ausführungen über die rumänische Rechtsgeschichte seine freirechtliche 
Zuneigung zum „lebendigen Recht“99 offenbarte, so hätte er wenn nicht Savigny, 
dann wohl Carl Schmitts Lehre von dem »konkreten Ordnungs- und 
Gestaltungsdenken« ohne weiteres erreichtund es ist kein Zufall, daß der 
Rechtsphilosoph Paul Georgescu im Jahre 1942 den von Iorga zutiefst verehrten 
Eminescu nicht nur mit Savignys „organischen Staatsauffassung“, sondern auch 
noch mit der „dem abstrakten Normativismus entgegengesetzte Lehre von den 
«konkreten Ordnungen»“100, die von Carl Schmitt in seiner Schrift von 1934 Über 
dieDrei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens aufgestellt und 1943/1944 
bzw. 1950 unter Bezug auf Savigny weiterentwickelt wurde.101 

                                                 
95 P. Grossi, Juristischer Absolutismus und Privatrecht im 19. Jahrhundert, in C. Peterson 

(Hrsg.), JuristischeTheoriebildungundrechtlicheEinheit, Nerenius&Santerus, Stockholm, 1993, S. 37-
48; vglauch J. Ray, La Révolution Française et la pensée juridique : l'idée du règne de la loi, Revue 
Philosophique de la France et de l'Étranger 128 (1939), S. 364-393. 

96 E.-W. Böckenförde, Der Rechtsbegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung, AfB  (1968), 
S. 145-165 (156). 

97 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, a.a.O., S. 409, 425.  
98 N. Iorga, Ideile abstracte şi statul organic (Die abstrakten Ideen und der organische Staat), 

in I. Stanomir / L. Vlad (Hg.), A fi conservator, S. 269-274, 272; dazu jüngst B. Iancu, 
Constitutionalism between Transplant und Irritation: The Case of Nineteenth-Century Romaniann 
Modernization, in M. Stolleis (Hg.), Konflikt und Koexistenz, a.a.O., S. 459-480, 464 ff. 

99 V.-Al. Georgescu, N. Iorga şi istoria dreptului românesc (N. Iorga und die rumänische 
Rechtsgeschichte), Studii Clasice 18 (1965), S. 1339-1356, 1343 ff., 1354. 

100 P. Georgescu, Statul şi naţiunea în concepţia lui Eminescu (Staat und Nation nach der 
Auffassung von Eminescu) = Cercetări de filosofie juridică, S. 157-180 (177). 

101 V. Neumann, Carl Schmitt als Jurist, S. 506. 
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III. 
In seiner ebenfalls 1950 veröffentlichten Schrift über das Problem der 

Legalität macht Schmitt den Leser darauf aufmerksam, daß „die schärfsten 
Formulierungen einer rein formalistisch-funktionalen Legalität als Gegensatz 
gegen das substanzhafte Recht und die geschichtliche Legitimität“ gerade in 
Frankreich entstanden seien, ja „seit etwa 1900 spricht die Opposition in 
Frankreich von einem »pays légal«, dem gegenüber sie ein »pays réel« vertrete“.102 
Vieles spricht dafür, daß die von Schmitt gemeinte »Opposition« die »Action 
Française« ist, deren Programm tatsächlich im Zeichen der von Charles Maurras in 
der zweiten Auflage seiner berühmten und zuerst 1900 erschienenen Untersuchung 
über die Monarchie eingeführten Unterscheidung zwischen „le pays officiel et 
légal, qui s’identifie au gouvernement“ und „le pays vrai, le pays qui travaille et 
qui ne politique pas“103 stand, was freilich die Unterscheidung selbst nicht ohne 
weiteres zum „höchsten Ausdruck der Abneigung gegenüber dem bürgerlichen 
Rechtsstaat“104 werden läßt: sie war ja nicht nur „chère à Maurras“105 , sondern 
auch „cara alla Francia liberale ottocentesca”106, genauer: den französischen 
doctrinaires um Pierre-Paul Royer-Collard107 und François Guizot108, deren „Fülle 

                                                 
102 C. Schmitt, Das Problem der Legalität (1950), in C. Schmitt, Verfassungsrechtliche 

Aufsätze, a.a.O., S. 440-451 (445). 
103  C. Maurras, Enquete sur le monarchie, 2. Auflage, Paris 1925, S. LXXVI; dazusiehe E. 

Nolte, Die Action française 1899–1944, VfZ 9 (1961), S. 124–165 (161); S. Osgood, French 
Royalism since 1870, Springer, Dordrecht 1970, S. 61; J. Wardhaugh, In Pursuit of the People. 
Political Culture in France, 1934–39, Palgrave Macmillan, 2009, S. 32. – Über das Verhältnis von 
Maurras und dem von Carl Schmitt im Text zum Problem der Legalität behandelten Abt Lucien 
Laberthonnière siehe M. Sutton, The Politics of Charles Maurras and French Catholics 1890-1914, 
Cambridge University Press 1982, S. 163-209, 190 ff.; über „ein starkes Interesse“ Schmitts für 
Maurras und die »Action Française« in den 20er Jahren siehe auch H. Quaritsch, Positionen und 
Begriffe Carl Schmitts, 4. Auflage, Berlin 2010, S. 64; über die „geistige Verwandtschaft zwischen 
Schmitt und Maurras A. Motschenbacher, Katechon oder Großinquisitor? Eine Studie zu Inhalt und 
Struktur der Politischen Theologie Carl Schmitts, Marburg 2000, S. 90 ff. 

104 V. Tismăneanu / M. Stan, Secret arzător. Elogiu burgheziei (Brennendes Geheimnis: Lob der 
Bourgeoisie), Orizont 37 (2015), S. 15; siehe auch J. G. Shields, The Extreme Right in France. From Pétain 
to Le Pen, Routledge, London /New York, 2007, S. 86; M. Tarchi, Populism Italian Style, in Y. Meny / Y. 
Surel (eds.), Democracies and the Populist Challenge, New York 2002, S. 120-138 (126). 

105  M. Bernard, Des années 1930 aux années 1980 : invariants et mutations du populisme à la 
française, Cités 49 (2012), S. 119-129 (126). 

106 M. Mancini, Diritto e comunicazione tra economia e filosofia, RIFD 89 (2012), pp. 85-108 (85). 
107 M. Winock, Le XXe siècle idéologique et politique, Paris 2009, S. 7: „Charles Maurras, lui, n’a 

cessé de dénoncer, en reprenant les termes de Royer-Collard, la séparation du pays légal et du pays réel.” 
108 J. Salvyn Schapiro, Liberalism and the Challenge of Fascism. Social Forces in England 

and France, New York etc, 1949, S. 246; G. Armstrong Kelly, The Humane Comedy: Constant, 
Tocqueville and French Liberalism, Cambridge 1992, S. 19; H. S. Jones, The French State in 
Question: Public Law and Political Argument in the Third Republic, Cambridge University Press, 
1993, S. 24; J. P. T. Bury, France 1814–1940 6. Auflage, London / New York, 2003, S. 48; J. Seigel, 
Modernity and Bourgeois Life: Society, Politics, and Culture in England, France and Germany since 
1750, Cambridge 2012, S. 110. 
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der verfassungsgeschichtlichen Erfahrung” Schmitt im Dezember 1949 - wenige 
Monate vor dem Erscheinen seiner Texte über die Lage der europäischen 
Rechtswissenschaft bzw. über das Problem der Legalität – „die der Doktrinären in 
einem Brief an Ernst Forsthoff hochgelobt hatte. Manche Gemeinsamkeit springt 
ins Auge: wie Savigny „seiner Nation auch ohne die Revolution, die das 
Nachbarland Franreich .. heimgesucht hatte, ein freiheitlich-republikanisches Recht 
geben, das als Lebensform der Zivilgesellschaft die Verfassung ersetzte oder besser 
darstellte“109, so zielten die französischen Liberalen auf ein „juste milieu between 
Revolution and Reaction that combined innovation and tradition”110 Freilich hatte 
sich letztendlich eine „korrupte Bourgeois- Herrschaft“ etabliert, die den Kontakt 
mit der sozialen Realität verlor, so daß das Regime in eine Revolution einmündete 
– just das, was das „juste milieu“ hatte verhindern sollen“.111 

Wird der Weg zu Maurras so erklärt, so läßt sich auch erklären, wie nun die 
„zu Beginn des 20. Jahrhunderts von rechtsextrem-monarchistischer Seite gegen 
die III. Republik erhobene polemische Gegenüberstellung des Pays réel und des 
Pays légal” auf eine als „Kluft zwischen den Bürgern und der »politischen 
Klasse«“ zu begreifende »Krise der Räpresentation« hinweist, die „keine Erfindung 
der Politikwissenschaftler, sondern eine politische Realität ist”.112So war es denn 
auch in Rumänien, als Dimitrie Gusti (1880-1955), der Gründer der Bukarester 
Soziologischen Schule, „die große Krise und die politische Dekadenz des 
rumänischen Staates“ auf die „mangelnde Übereinstimmung zwischen dem Reelen 
Land und dem Legalen Land“113 zurück, während sein Schüler Traian Herseni 
(1907-1980) mit dem Hinweis auf die „notorische Kluft zwischen Form und Inhalt, 
zwischen dem reelen und legalem Land“114 den Zusammenhang mit der großen 
Debatte über die „Modernisierung als Form ohne Inhalt“115, die seit den letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts um die vor allem aus Frankreich importierten »Formen 

                                                 
109 O. Behrends, Die Oikumene der antiken Civitates und die Privatrechtsordnungen Europas 

und der Welt, în J. Eckert (Hg.), Der praktische Nutzen der Rechtsgeschichte: Hans Hattenhauer zum 
8. September 2001, C. F. Müller, Heidelberg, 2003, S. 39-61 (44).  

110  A. Craiutu, The method of the French doctrinaires, History of European Ideas 30 (2004) S. 
39–59 (51). 

111 K. von Beyme, Liberalismus: Theorien des Liberalismus und Radikalismus im Zeitalter der 
Ideologien 1789-1945, Springer, Wiesbaden 2013, S. 140. 

112 Alle Zitate bei A. Kimmel, Das französische Referendum vom 29. Mai 2005 - Nein zu 
Europa?, Frankreich-Jahrbuch 2006, S. 183-201 (184). 

113 D. Gusti, Sociologia Militans, Band II, Bucureşti 1938, S. 276, siehe auch S. 334 f. 
114 T. Herseni, Sociologie românească. Încercare istorică (Rumänische Soziologie, 

Historischer Versuch), Bucureşti 1940, S. 11.  
115 M. Boatcă, Die zu Ende gedachte Moderne. Alternative Theoriekonzepte in den 

lateinamerikanischen und osteuropäischen Peripherien, Zeitschrift für Weltgeschichte 10 (2006), S. 
81–112, 290. – Für zusammenfassende Monographien in der letzten Zeit M. Boatcă, From Neo-
Evolutionism to World-Systems Analysis: The Romanian Theory of «Forms without Substance» in 
Light of Modern Debates on Social Change, Opladen 2003; C. Schifirneţ, Formele fără fond, un 
brand românesc (Die Formen ohne Inhalt, ein rumänisches Brand), Bucureşti 2007. 
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ohne Inhalt« kreiste116, wie auch in der jüngerer Zeit das Ergebnis dieses Imports 
als „a distinct gap between the formal (de jure) and actual (de facto) state of affairs 
– between pays légal und pays réel“117 begriffen wird, ja den Ausgangspunkt der 
Debatte um die »Formen one Inhalt« bildete gerade die empirische Feststellung 
einer „huge discrepancy between the »legal« Romania and the »real« Romania, the 
important gap between the imported institutions in all dimensions of Romanian life 
and the socio-political and economic realities“.118 

In der Tat steht Savigny in Schmitts Text über Die Lage der europäischen 
Rechtswissenschaft für „eine Lehre von den Quellen des Rechts“, wonach das 
„Recht als konkrete Ordnung .. sich nicht von seiner Geschichte loslösen [läßt]“.119 
Dabei läßt sich aber die Frage nicht abwenden, wie eine einst für die „rassische 
Legitimität“ stehende Lehre nun eine angemessene Erläuterung Savignys im 
Zeichen der „geschichtlichen Legitimität“120 anbieten könnte und angesichts der 
deutlichen Bezüge auf die NS-Ideologie121 ist es verständlich, daß Schmitts 
Selbstdeutung von 1934 ernst genommen wird.122 Andererseits war eine „sachliche 
Auseinandersetzung mit dem «konkreten Ordnungsdenken» Carl Schmitts ... auf 
die Länge nicht zu umgehen“123 und die während der letzten Jahrzehnten erfolgte 
Wandlung124 hat schließlich dazu geführt, daß heute Schmitts Drei Arten als „ein 
                                                 

116 H. Sundhaussen, Institutionen und institutioneller Wandel in den Balkanländern aus 
historischer Perspektive, in J. Papalekas (Hg.), Institutionen und institutioneller Wandel in 
Südosteuropa, München 1994, S. 35-54 (50) m. Hinw. auf M. Shafir, Romania: Politics, Economics, 
and Society, London 1985, S. 5 f., demzufolge die ganze moderne Geschichte Rumäniens seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts von dieser Unterscheidung durchgezogen werde. 

117 R. Daskalov / D. Mishkova, »Forms without Substance«: Debates on the Transfer of 
Western Models to the Balkans, în idem (eds.), Entangled Histories of the Balkans. vol. II: Transfers 
of Political Ideologies and Institutions, Leiden/Boston 2014, S. 1–97 (19). 

118 M. Guţan, Legal Transplant as Socio-Cultural Engineering in Modern Romania, în M. 
Stolleis (Hg.), Konflikt und Koexistenz, Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. 
Jahrhundert Bd. 1: Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Frankfurt a. M. 2015, S. 481-530 (504). 

119 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, a.a.O., S. 411.  
120 H. Hoffmann, Legitimität gegen Legalität, 5. Auflage, Berlin 1996, S. 168-188 bzw. S. 245-248. 
121 Vgl. C. Schmitt, Nationalsozialistisches Rechtsdenken, Deutsches Recht 4 (1934), S. 225-

239, 228; zu diesem Aufsatz als „die völkisch-rassistische Vulgärvariante seines in diesen Fragen 
eher zurückhaltenden ursprünglichen Essays” F. Günther, Ordnen, gestalten, bewahren. Radikales 
Ordnungsdenken von deutschen Rechtsintellektuellen der Rechtswissenschaft 1920 bis 1960, VfZ 59 
(2011), S. 353-384 (358). 

122 B. Rüthers, Entartetes Recht, Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich, 2. Auflage, 
München, 1989, S. 57-76; O. Jouanjan, Pensée de l’ordre concretet ordre du discours juridique nazi: 
sur Carl Schmitt, in Y.-C. Zarka (dir.), Carl Schmitt ou le mythe du politique, Paris 2009, S. 71-119. 

123 E. Wolf, Das Problem der Naturrechtslehre,Versuch einer Orientierung, 2. Auflage, 
Heidelberg 1955, S. 87 m. Anm. 402. 

124 E.-W. Böckenförde, Art. Ordnungsdenken, konkretes, in J. Ritter / K. Gründer (Hg.), 
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 6, Schwabe, Basel, 1984, Sp. 1312-1315 sowie J. H. 
Kaiser, Konkretes Ordnungsdenken, in H. Quaritsch (Hg.), Complexio oppositorum, Über Carl 
Schmitt, Duncker & Humblot, Berlin 1988, S. 319-340, mit den Diskussionsbeiträgen von E.-W. 
Böckenförde, S. 336 und J. Isensee, S. 338 f., siehe aber bereits J. Freund, Vue d´ensemble sur 
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bedeutender Beitrag zur Rechtstheorie“125 gilt. Was dabei noch ungeklärt geblieben 
zu sein scheint ist das Verhältnis des konkreten Ordnungs- und Gestaltungsdenkens 
Schmitts mit der Rechts(quellen)lehre Savignys, die den Ausdruck «konkrete 
Ordnung» zwar nicht enthält126, aber insgesamt von der Überzeugung geleitet wird, 
das Recht sei „eine lebendige geistige Ordnungsmacht, die sich in der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit manifestiert und von ihr nicht abgelöst gedacht 
werden darf, gleich ob es um ein konkretes Rechtsverhältnis oder die gesamte 
Wissenschaft des jeweiligen positiven Rechts handelt”.127 

Konkrete Ordnungen sind bei Schmitt jene „Lebensgebiete”, welche „eine 
eigene rechtliche Substanz” haben, „die wohl auch generelle Regeln und 
Regelmäßigkeiten kennt, aber nur als Ausfluß dieser Substanz, nur aus ihrer 
konkreten eigenen, inneren Ordnung heraus, die nicht die Summe jener Regeln und 
Funktionen ist”.128 Diese als Institutionen bezeichneten Lebensgebieten ließen sich 
am ehesten wegen der eigenen rechtlichen Sub-stanz mit jener „aus eigenem Recht 
vorhandenen Rechtswirklichkeit”129 identifizieren, der nach Savigny sowohl die 
Gesetzgebung als auch eine die rechtliche Substanz in technische Form als 
Rechtssätze und Rechtsinstitute einbringende und dadurch gestaltende 
Rechtswissenschaft zu dienen hätte. Dem stand 1934 im Wege, daß Schmitt die 
wirklichen Ordnungen der deutschen Gesellschaft mit den erdachten 
Ordnungsvorstellungen des Nationalsozialismus vermengte, so es „die behaupteten 
neuen Gemeinschaftsordnungen in der Wirklichkeit des Lebens gar nicht gab, 
sondern als bloßes Sollen einer juristischen Propaganda behauptet wurden“130 und 
durch die von Schmitt dem Führer anvertraute »Gestaltung« – „das eigentlich 
aggressive Element“131 – umzusetzen waren. Wenn sich aber 1943/1944 die 
                                                                                                                            
l´oeuvre de Carl Schmitt, RESS 16 (1978), S. 7-38, 19-21; H. E. Herrera, Carl Schmitt als politischer 
Philosoph, Berlin 2010, S. 75-101;  jüngst M. Croce / A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, 
Routledge 2013, S. 11-76; M. Loughlin, Nomos, in D. Dyzenhaus / T. Poole (eds.) Law, Liberty and 
State: Oakeshott, Hayek and Schmitt on the Rule of Law, Cambridge University Press 2015, S. 65-95, 
84-88; Ders., Politonomy, in J. Meierhenrich / O. Simons (eds.), The Oxford Handbook of Carl 
Schmitt, Oxford University Press 2017, S. 570-591, 578-580.  

125 A. Somek, Rechtstheorie, zur Einführung, Hamburg 2017, S. 144. 
126 M. Bretone, L’anatra giuridica. Meditazione sul diritto romano tra Savigny e Schmitt, 

Materiali per una storia della cultura giuridica 33 (2003), pp. 127-149, 136 ff., 138. 
127 O. Behrends, Savignys Geistigkeit und der Geist der justinianischen Kodifikation, a.a.O., S. 30. 
128 C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, 2. Auflage, Berlin 

2006, S. 17. 
129 O. Behrends, Geschichte, Politik und Jurisprudenz in F. C. v. Savignys System des 

heutigen römischen Rechts, in O. Behrends u.a. (Hg.), Römisches Recht in der europäischen 
Tradition, Ebelsbach 1985, S. 257-321 (279). 

130 W. Schild, Das konkrete Ordnungsdenken als Methode der Rechtshistorie, in M. Senn / C. 
Soliva (Hg.), Rechtsgeschichte und Interdiszi-plinarität: Festschrift für Clausdieter Schott zum 65. 
Geburtstag, Bern 2001, S. 143-154, 152. 

131 O. Behrends, Von der Freirechtsbewegung zum konkreten Ordnungs- und 
Gestaltungsdenken, in R. Dreier / W. Sellert (Hg.), Recht und Justiz im »Dritten Reich«, Frankfurt 
1989, S. 34–79 (59). 
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Rechtswissenschaft gerade dadurch als „die eigentliche Rechtsquelle“132 erweist, 
daß sie selbst „entscheidet, was eine absichtslos entstandene konkrete Ordnung und 
damit Recht ist”133, dann bedeuten »konkrete Ordnung« und »Gestaltung« gerade 
das, was bei Savigny als »das politische Element« und »das technische Element« 
des Rechts erscheint, d. i. „der Zusammenhang des Rechts mit dem Volksleben” 
bzw. „das abgesonderte wissenschaftliche Leben des Rechts”.134 

Angesichts der 1983 von Horst-Heinrich Jakobs getroffenen Feststellung, 
„die Kritik der Rechtsquellenlehre Savignys hat diese Unterscheidung des 
technischen von dem politischen Element des Rechts bislang nicht zur Kenntnis 
genommen”135 dürfte die Tatsache nicht wundern, daß Schmitt selbst auf diese 
Unterscheidung keinen ausdrücklichen Bezug nimmt, obwohl gerade darin der 
Kern dessen lag, was „der erstaunliche Versuch” Savignys war, „der Rechtswissenschaft 
die Bedeutung der eigentlichen Rechtswahrerin zu verleihen”.136 Jedenfalls erhält 
Schmitts neue Aufgabenbestimmung für die Rechtswissenschaft bei dieser 
Interpretation „einen neuen Grundton”137. Wenn Schmitt ausführt, „das wahre 
Recht wird nicht gesetzt, sondern entsteht in einer absichtlosen Entwicklung“138, 
heißt dies nicht, die Wissenschaft könne „die Gestaltung“ des Rechts „vom 
organischen Wachstum einer sozialen Ordnung aus dem Volksgeist erwarten“ 
anstatt „sie klar und entschlossen selbst in die Hand [zu] nehmen“139, denn gerade 
letzteres kann allein gemeint sein, wenn sich wahres Recht nach Schmitt „heute in 
der konkreten geschichtlichen Existenzform des Juristentums, in welchem das 
Wachstum zum Bewußt-sein kommt“140 bestimme, d.i. „das Recht fällt dem 
Bewußtsein der Juristen anheim .. als besondere Wissen-schaft“141, deren Aufgabe 
nach Savigny darin besteht, „die leitenden Grundsätze .. heraus zu fühlen und von 
ihnen ausgehend den inneren Zusammenhang und die Art der Verwandtschaft aller 
juristischen Begriffe und Sätze zu erkennen“.142 Grundsätzlich stimmt Schmitt mit 
Savigny hierzu noch überein und deshalb kann er die Rechtswissenschaft als „die 

                                                 
132C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, a.a.O., S. 412.  
133 V. Neumann, Carl Schmitt als Jurist, Tübingen 2015, S. 507. 
134 Savigny, Beruf, S. 12. – Vgl. O. Jouanjan, Science juridique et codification en Allemagne 

(1850-1900), Droits 27 (1998), S. 65-86, 68 f. ; mit Recht behandet R. Zippelius, Das Wesen des 
Rechts, Eine Einführung in die Rechtsphilosophie, 2. Auflage, München 1969, S. 9 die Auffassungen 
Savigny und Schmitt nacheinander als Spielarten des (freilich kritisch betrachteten) »institutionellen 
Rechtsdenkens«. 

135 H.-H. Jakobs, Wissenschaft und Gesetzgebung im bürgerlichen Recht, S. 44. 
136 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft a.a.O., S. 414 (Hervorh. i. Orig.). 
137 B. Rüthers, Entartetes Recht, S. 145. 
138 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft a.a.O, S. 411.  
139 So die Rezension v. F. Beyerle, AöR 37 (1950/51), S. 501-504, 503. 
140 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft a.a.O., S. 411.  
141 Savigny, Beruf, S. 12. 
142 Savigny, Beruf, S. 22. 
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eigentliche Rechtsquelle“143 und zugleich als „letztes Asyl des Rechtsbewußtseins“144 
bestimmen. Allerdings wies Schmitt auf den ganzen schon damals vorhandenen 
„Kanon der Kritik“145 auf, um den Eindruck einer „Rückkehr zu Savigny“146 von 
sich fern zu halten, wie sie 1938 Paul Koschaker aufgefordert hatte und zwar als 
Rückkehr zur Pandektistik.147 Hingegen war für Schmitt „der wahre Erbe Savignys 
im 19. Jahrhundert .. weder Puchta noch Ihering, sondern Johann Jacob Bachofen“148, 
dessen Romanistik in der Tat „das genaue Gegenteil der Rechtswissenschaft 
bedeutet und bedeuten muß, die Fr. C. v. Savigny gepflegt hat, so daß Bachofen der 
ausgesprochene Antipode Savignys ist“.149 

Der nächstiegende Grund für diese Ansicht ist bei denjenigen „zwei jungen 
Romanisten“ zu finden, denen Schmitt „für intensive Gespräche und fruchtbare 
Belehrungen auch persönlich verpflichtet“150 fühlte. Einer Belehrung seitens des 
Spaniers Alvaro D´Ors (1915-2004 verdankt Schmitt nach eigener Angabe den 
Gegensatz zwischen der pandektistischen Systematik und dem klassischen 
römischen Recht. „Die deutsche Pandekten-wissenschaft des 18. und 19. 
Jahrhunderts hatte ein kunstvolles System errichtet und das subjektive Recht zum 
Angelpunkt ihrer Konstruktionen gemacht; heute kann mit einer einfachen und 
doch überraschenden Wendung im Gegenteil gerade die Systemfreiheit des 
klassischen römischen Rechts und die Praxis der (vom Prätor gewährten) Aktionen 
als der große Vorzug des römischen Rechts gepriesen und als ein für moderne 
arbeits- und wirtschaftsrechtliche Bildungen höchst aktuelles Paradigma herausgestellt 
werden“.151 Hätte Schmitt auch dasjenige kenntlich gemacht, was er dem Rumänen 
Valentin- Al. Georgescu (1908-1995) – dem Bukarester Reisebericht gemäß „ein 

                                                 
143 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft = Verfassungsrechtliche 

Aufsätze, S. 412 m. Hinw. auf Savigny, System I, S. 46 f.: „Indessen entsteht durch die dem Stoff 
gegebene wissenschaftliche Form, welche seine innewohnende Einheit zu enthüllen und zu vollenden 
strebt, ein neues organisches Leben, welches bildend auf den Stoff selbst zurück wirkt, so daß auch 
aus der Wissenschaft als solcher eine neue Art der Rechtserzeugung unaufhaltsam hervorgeht“. 

144 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft a.a.O., S. 420,  
145 J. Benedict, Savignyist tot! Zum 150. Todestag von Friedrich Carl von Savigny und zu 

seiner Bedeutung für die heutige Rechts-wissenschaft, JZ 2011, S. 1073-1084, 1074 f. 
146 P. Koschaker, Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft, 

München 1938, S. 83; dazu und zu einer nachträglichen Revozierung dieser Forderung durch 
Koschaker selbst jüngst T. Beggio, Paul Koschaker and the path to »Europa und das römische 
Recht«, Legal Roots 6 (2017), S. 291-326, 306 ff., 318 f. 

147 V. Winkler, Der Kampf gegen die Rechtswissenschaft, Franz Wieackers 
»Privatrechtsgeschichte der Neuzeit« und die deutsche Rechtswissenschaft des 20. Jahrhunderts, 
Hamburg 2014, S. 174. 

148 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft a.a.O., S. 411.  
149 W. Schönfeld, Grundlegung der Rechtswissenschaft, Stuttgart / Köln 1951, S. 506 f. 
150 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft a.a.O., S. 393 Anm. 7. 
151 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft a.a.O., S. 394 m. Hinw. auf A. 

D´Ors Perez-Peix, Presupuestos criticos para el estudio del Derecho Romano, Salamanca 1943, S. 21 f.  
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junger Romanist von erstaunlichem Wissen und ungewöhnlicher Bildung“152– 
verdankt, so wäre dies mit hoher Wahrscheinlichkeit die von Georgescu im Werk 
von Savigny als „dem genialen Juristen des 19. Jahrhunderts“ stets hervorgehobene 
„harmonische Mischung“ zwischen der organischen Rechtsauffassung und dem 
systematischen Ordnungsansatz, aus welcher aber im Nachhinein „zwei 
gegenseitige Richtungen entwickelt wurden: der Historismus und der dogmatische 
Pandektismus“.153 Hinsichtlich des letzteren hatte Georgescu auch festgestellt, daß 
„es die Schule des Naturrechts war, die das Recht in allgemeine Systematik 
aufgrund universeller Prinzipien verwandelte und ihm ein vollständiges Arsenal 
von Begriffen und Distinktionen zur Verfügung stellte”, so daß auch „die Wurzeln 
der dem heutigen Juristen unverzichtbaren und den römischen Juristen 
zugeschriebenen Begriffe wie das subjektive Recht, die Rechtsgeschäfts- oder die 
Willenserklärungslehre .. im Naturrecht liegen”.154Von diesem Naturrecht als einer 
„säkularisierter Theologie” hatte sich aber die Rechtswissenschaft nach Schmitt 
ebenso scharf abzugrenzen, wie von dem „entfesselten Technizismus, der sich des 
staatlichen Gesetzes als seines Werkzeug bedient”.155 

 
 
 
 

                                                 
152 C. Schmitt, Bericht über die Reise nach Bukarest, a.a.O., S. 219. – S. Randazzo, Scienze 

umane, diritto e filologia: la sintesi di Valentin Al. Georgescu, Annuario dell'Istituto Romeno di 
Cultura e Ricerca Umanistica 4 (2002) S. 407-424; D. C. Mâţă, Valentin Al. Georgescu şi »sufletul 
dreptului roman« (Valentin Al. Georgescu und »die Seele des römischen Rechts«), Analele Ştiinţifice 
ale Universităţii »Al. I. Cuza«, Ştiinţe juridice 53 (2007), S. 253-260. 

153V.-Al. Georgescu, Dreptul roman în lumina metodei istorice (Das römische Recht im Lichte 
der historischen Methode) = Problemele actuale ale dreptului roman, S. 15-60, 33, 36. 

154V.-Al. Georgescu, Problemele actuale ale dreptului roman, S. 63-82 (72); vgl. jetzt N. Horn, 
Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie, S. 99 f.; ausführlich dazu F. Wieacker, 
Privatrechtsegschichte der Neuzeit, S. 204 ff.; ferner K. Luig, Der Einfluß des Naturrechts auf das 
positive Privatrecht im 18. Jahrhundert, ZRG GA 96 (1979), S. 38-54; H. Thieme, Ideengeschichte 
und Rechtsgeschichte, Band II, a.a.O., S. 923-939. 

155C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, a.a.O., S. 422. 



ELEMENTE DE NOUTATE ÎN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 
ACTUAL ÎN RAPORT CU CEL ANTERIOR 

Dr. Gheorghe Buta1 

Abstract: The author points out some aspects of novelty brought in the civil procedure by the 
Civil Procedure Cod, which came into force on 15 February 2013, reveals some institutions or 
provisions designed to ensure the rationale of the act of justice and the continuation of a unitary 
jurisprudence and that produce its positive effect. However, the current Code of Civil Procedure has 
failed to eliminate all the shortcomings of the old regulation and some of its innovative provisions 
have not found the necessary infrastructure for application and development. 

Key Words: the Civil Procedure Code, institutions, aspects of novelty. 

Vechiul cod de procedură civilă, preluând modelul Codului francez de 
procedură civilă din 1806 și respectiv modelul Codului Cantonului Geneva din 
1819, a intrat în vigoare la 1 decembrie 1865 și, în existența sa de aproape 150 de ani, a 
suferit mai multe intervenții legislative. Amintim doar cele mai recente, când prin 
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească au fost reînființate curțile de 
apel iar prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a 
Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 și a Legii nr. 94/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a fost reintrodus apelul în 
Codul de procedură civilă, recursul fiind reglementat ca o a doua cale ordinară de atac. 

Apoi avem în vedere modificările din anul 2000, când prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă au fost amendate unele prevederi în materie de recurs: referitor la 
plasarea recursului printre căile extraordinare de atac, la suspendarea la cerere a 
executării hotărârii atacate, la obligativitatea formulării întâmpinării şi la termenul 
de depunere a acesteia la raportul asupra recursului ori la imposibilitatea agravării 
situaţiei părţii în propria cale de atac. 
                                                            

1 Cercetător Ştiinţific I în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române; Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României; Bucureşti; Avocat Asociat Coordonator și Coordonatorul Departamentului 
de Litigii și Arbitraj în cadrul Mușat & Asociații S.p.a.r.l.; Președintele Secției de practica dreptului a 
Academiei de Științe Juridice din România. 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 7 (63), nr. 3, p. 281–319 Bucureşti, iulie – octombrie, 2018 
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Intrarea în vigoare la 15 februarie 2013 a actualului Cod de procedură civilă a 
fost anticipată prin una din ultimele modificări ale vechiului cod, respectiv prin 
Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor. 
Legea 202/2010 a fost denumită și ,,Legea micii reforme”. Legea nr. 202/2010 a 
fost concepută ca răspuns la exigenţele societăţii moderne, care a criticat în mod 
justificat procedurile judiciare greoaie, formaliste şicostisitoare, dar şi ca modalitate 
de eficientizare a actului de justiţie. Pe de altă parte, prevederile legale amintite 
pregătesc implementarea noilor coduri, o parte dintre instituțiile consacrate de 
acestea din urmă regăsindu-se în această lege.  

Trebuie amintite și dispozițiie Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă care a instituit dispoziții 
tranzitorii și de punere în aplicare, care să realizeze trecerea de la vechea 
reglementare la reglementarea actuală procesual civilă. Reglementări tranzitorii și 
de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă au fost instituite și prin 
Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești 
precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură  civilă. 

Atât anterior cât și ulterior2 intrării sale în vigoare, la 15 februarie 2013, 
Codul de procedură civilă a fost modificat de mai multe ori. Au fost aduse 
modificări prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr 
134/2010 privind Codul de procedură civilă precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative conexe, precum și prin Legea nr. 17 din 17 
martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 
pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum 
şi a unor acte normative conexe. 

Principalele modificări menite să accelereze și să eficientizeze procesul civil 
introduse în vechiul cod prin Legea nr. 202/2010, a ,,micii reforme” (care anunță 
intrarea în vigoare a actualului cod), sunt: 

                                                            
2 Legea nr. 134/2010 a fost republicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 545 din 3 

august 2012, şi ulterior a fost modificată şi completată prin: 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în „Monitorul 
Oficial al României”, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012, aprobată prin Legea nr. 206/2012, publicată în 
„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe, publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 68 din 31 
ianuarie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2013, publicată în „Monitorul Oficial al 
României”, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013; 

- Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a 
unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, 
publicată în  „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 182 din 2 aprilie 2013. 

- Legea nr 17 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru 
modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe. 
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1. Noi metode de comunicare între instanță și justițiabili 
Legea nr. 202/2010 a introdus în comunicarea dintre justițiabili și instanță 

mijloace de comunicare rapide și moderne, cum ar fi telefon, fax și e-mail (art. 82 
alin. 1 din vechiul Cod de procedură civilă).  

 
2. Termenul în cunoștință, citarea și preschimbarea termenului de judecată 

(art. 153 din vechiul Cod de procedură civilă) 
Atunci când partea, persoană fizică, semnează personal pentru primirea 

citației, sau, în cazul minorului sub 14 ani, citația este semnată de reprezentantul 
legal al acestuia, sau dacă partea își alege domiciliul procesual la avocatul care îl 
reprezintă în proces și acesta personal semnează citația, se va considera că partea 
are termen în cunoștință. De asemenea, în cazul persoanelor juridice, pentru a 
exista termen în cunoștință, citația trebuie să fie preluată de reprezentantul legal 
sau convențional al acesteia. 

 Mai mult, art. 91 Cod procedură civilă vechi prevede că înmânarea citației 
și a tuturor actelor de procedură se poate face persoanei însărcinate cu preluarea 
corespondenței, care își va arăta clar numele, prenumele, calitatea. Preluarea 
citației, personal sau prin mandatar legal sau convențional, prezumă că partea are 
termen în cunoștință pentru toate termenele de judecată ulterioare celui cu privire la 
care a fost citată.  

În ceea ce privește preschimbarea termenului de judecată, nu se mai impune 
citarea părților la judecarea cererii de preschimbare. Cererea de preschimbare se va 
soluționa de completul de judecată învestit cu soluționarea cererii pe fond, în 
camera de consiliu, fără citarea părților, la cerere, dar și din oficiu, dacă instanța va 
considera că se impune.  

 
3. Accesul la bazele de date 
Accesul la baza de date a Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei 

(SEIP) permite verificarea rapidă a ultimului domiciliu al unei părți, fără să se mai 
emită adrese. La fel, accesul la baza de date a Registrului Comerțului permite 
accesarea imediată a datelor privind ultimul sediu și situația juridică a personelor 
juridice participante în proces. 

4. Procedurile prealabile obligatorii 
Art. 109 din vechiul Cod de procedură civilă suferă și el adăugiri în sensul că 

se prevede, pe de o parte, că procedurile prealabile reglementate de lege sunt obligatorii, 
iar pe de altă parte, că neinvocarea acestora de către pârât, prin întâmpinare, atrage 
după sine decăderea părții din dreptul de a le mai invoca. 

De asemenea, se introduce o nouă obligație prealabilă în cazul procedurilor 
succesorale. Părțile sunt obligate să depună o încheiere emisă de notarul public 
privind evidențele succesorale prevăzute de Codul civil sau alte legi, iar spre 
deosebire de alte proceduri prealabile, depunerea acestei încheieri poate fi cerută de 
instanță din oficiu. 
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5. Expertizele 
Art. 201 alin. 1 din vechiul Cod de procedură civilă a fost modificat astfel 

încât oferă posibilitatea instanței de a convoca experții în camera de consiliu, după 
ce aceștia au fost numiți și după ce obiectivele au fost stabilite, cerându-le să se 
pronunțe asupra costurilor estimative ale expertizei și a duratei de timp necesare 
pentru efectuarea acesteia. Mai mult, la această convocare sunt citate și părțile, iar 
poziția lor se consemnează în încheiere, fiind aplicabile și dispozițiile art. 213 alin. 2 
Cod procedură civilă vechi, care permit instanței ca, la cererea experților, să mărească 
onorariul expertului prin încheiere executorie. 

 
6. Rolul activ al judecătorului 
Modificarile aduse art. 129 Cod procedură civilă vechi sunt menite să confere 

judecătorului un rol activ mai accentuat și mai bine conturat, dar, în acelaşi timp, 
interzic ca pe viitor, în căile de atac, o hotărâre judecătorească să fie casată de 
instanța de control judiciar pentru lipsa de rol activă. Noul art. 129 Cod procedură 
civilă vechi interzice chiar și invocarea de către părți a omisiunii instanței de a 
ordona probe pe care ele nu le-au cerut. 

 
7. Obligatia judecătorului de a-și verifica din oficiu competența 
Art. 159 Cod procedură civilă vechi, în forma sa modificată, definește clar 

noțiunile de competență generală, materială și teritorială exclusivă, de ordine 
publică. Articolul 159/1 Cod procedură civilă vechi consacra o nouă obligație a 
judecătorului, aceea de a-și verifica din oficiu competența generală, materială și 
teritorială și de a consemna în încheiere, la prima zi de înfățișare, temeiul legal în 
baza căruia instanța se declară competentă să judece cauza. 

Art. 1591 Cod procedură civilă vechi prevede în alin. 1 că necompetența 
generală a instanțelor poate fi invocată de instanță din oficiu sau de părți oricând în 
cursul procedurii. Această situație intervine atunci când competența revine unor 
organe cu activitate jurisdicționala din afara sistemului instanţelor judecătorești cu 
atribuții conferite de lege. Alin. 2 al art. 1591 Cod procedură civilă vechi stabilește 
că necompetența materială și teritorială de ordine publică poate fi invocată de părți 
sau de instanță din oficiu, la prima zi de înfățișare, dar nu mai târziu de începerea 
dezbaterilor asupra fondului. 

 
8. Limitele judecării apelului și recursului 
În cazul judecării apelului, art. 297 alin. 1 Cod procedură civilă vechi se 

schimbă în mod substanțial. Astfel, dacă instanța de apel constată că soluția s-a dat 
fără a se intra în judecarea fondului sau judecarea fondului s-a făcut în lipsa părții 
care nu a fost legal citată, instanța de apel anulează hotărârea atacată și va judeca 
cererea evocând fondul, spre deosebire de textul anterior în care instanța desființa 
hotărârea și trimitea cauza spre rejudecare. 

Pe cale de consecință, regula este apelul devolutiv și, implicit, o nouă 
judecată pe fond în apel în caz de lipsă de procedură sau o judecată pe excepții care 
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nu presupune intrarea pe fondul cauzei. Cu titlu excepțional însă, acest articol, în 
teza a II-a, prevede că, atunci când prima instanță a judecat cauza fără a intra în 
judecarea fondului, se va putea trimite cauza spre rejudecare o singură dată, însă 
numai dacă părțile solicită în mod expres luarea acestei măsuri în cererea de apel 
sau întâmpinare. 

Rezultă deci că trimiterea spre rejudecare nu mai este permisă din oficiu 
instanței, ci numai dacă oricare dintre părți o cere, iar prin acest gest își asumă o 
durată mai lungă a procedurilor judiciare. Trimiterea spre rejudecare se va putea 
face însă doar o singură dată. 

În cazul recursului, art. 304 pct. 3 Cod procedură civilă vechi este modificat 
în sensul că necompetența instanței de fond nu este motiv de recurs decât în cazul 
încălcării unei competențe de ordine publică, ce s-a invocat în condițiile legii. 

Casarea cu trimitere spre rejudecare și în situația recursului se va putea face 
doar o singură dată, atunci când cererea s-a soluționat fără a se evoca fondul sau în 
lipsa părții, nelegal citate atât la administrarea probelor, cât și la dezbaterea 
fondului, sau în cazul casării pentru lipsă de competență. Dar, la o nouă casare, 
instanța de recurs este cea care va rejudeca cauza în fond, fără a mai putea trimite 
din nou spre rejudecare.  

Mai mult, se pot administra orice probe în recurs, potrivit art. 315 alin. 31 
Cod procedură civilă vechi, nou introdus; totuși, aceasta prevedere trebuie 
coroborată cu art. 305 din acelaşi cod, care prevede că în fața instanței de recurs se 
poate administra doar proba cu înscrisuri, și interpretată în sensul că pentru 
judecarea recursului se vor administra doar înscrisuri. Însă, după admiterea 
recursului, se va trece la judecarea fondului și se vor putea administra orice probe. 

 
9. Norme privind executarea silită 
Art. 373 alin. 1 Cod procedură civilă vechi extinde competența executorilor 

judecătorești de a pune în executare hotărâri judecătorești de la nivelul judecătoriei 
la nivelul întregii curți de apel unde urmează să se facă executarea sau, în cazul 
bunurilor, a curții de apel în raza căreia se află bunul. 

Cât privește competența instanței de executare, se introduce un nou alin. 3 la 
art. 373 Cod procedură civilă vechi, care dă în competența acesteia cererea de 
încuviințare a executării silite, contestația la executare și orice alte incidente apărute 
în cursul executării silite, în afara acelora care sunt date prin lege în competența altor 
instanțe. 

O prevedere inedită este art. 5781 Cod procedură civilă vechi, care interzice 
evacuarea persoanelor între 1 decembrie și 1 martie a anului următor, fiind exceptate 
situațiile în care creditorul face dovada că, în sensul dispozițiilor legislației 
locative, el și familia sa nu au la dispoziție o locuință corespunzătoare ori dacă 
debitorul și familia sa au o altă locuință în care s-ar putea muta. Dispoziția nu se 
aplică în cazul celor ce au ocupat locuinta pe căi de fapt, fără niciun drept, sau cei 
care au fost evacuați pentru că au pus în pericol relațiile de conviețuire. 
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10. Divorțul 
Art. 613 indice 1 Cod procedură civilă vechi, modificat, coroborat cu art. 38 

Codul familiei, consacra divorțul prin acord, indiferent de durata căsătoriei sau 
dacă există sau nu copii rezultați din căsătorie. De asemenea, în caz de acord, 
căsătoria se va desface prin divorț fără a se adminstra probe pe motivele de divorț, 
chiar dacă există copii rezultați din căsătorie. Divorțul prin acord în cazul în care 
nu există minori rezultați din căsătorie se va putea pronunța și prin notar public sau 
ofițerul de stare civilă de la locul căsătoriei sau a locuinței comune. 

Actualul Cod de procedură civilă, dincolo de ,,patrimoniul normativ” care nu 
poate fi niciodată ignorat, de constantele și permanențele procedurii, sau de 
racordarea la rigorile dreptului Uniunii Europene, aduce și foarte multe noutăți sau 
modificări substanțiale ale unor instituții în raport de reglementarea anterioară. 

Din dorința unei interpretări unitare, previzibile a legii procesual civile, 
legiuitorul a definit anumite instituții procesuale (acțiunea civilă – art. 29, nulitatea 
actului de procedură – art.169 alin. 1, întâmpinarea – art. 200 alin.1, excepția 
procesuală – art. 239, înscrisul – art. 259,  arbitrajul instituționalizat – art. 607). 

Actualul Cod de procedură civilă a intrat în vigoare la 15 februarie 2013 cu 
excepţia unor dispoziţii care au fost amânate prin Legea 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. 
Conform alin. (1) al art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 95 din 8 
decembrie 2016, termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII 
alin. (1) şi art. XIX alin. (1) din Legea 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, cu modificările 
ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019. 

În sinteză, au fost amânate până la 1 ianuarie 2019 dispoziţiile privind 
cercetarea procesului în camera de consiliu și cele privind pregătirea dosarului de 
apel sau recurs de către instanţa a cărei hotărâre se atacă. De asemenea, în 
procesele pornite până la 1 ianuarie 2019, pragul valoric pentru exercitarea 
recursului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va fi de 1.000.000 lei, iar procedura 
de soluţionare a sesizărilor instanţei supreme privind pronunţarea unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept va prezenta unele 
particularităţi. Tot prin această lege au fost operate şi alte modificări ale Legii nr. 
76/2012 în sensul schimbării competenţei instanţelor de contencios administrativ în 
cazul unor legi speciale, în vederea degrevării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
modificări care nu mai puteau fi făcute după intrarea în vigoare a actualului Cod de 
procedură civilă. 

 
Principalele aspecte de noutate sau aspecte care sunt abordate în mod diferit 

de noua reglementare procesual civilă sunt: 
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1. Aplicarea în timp a Codului de procedură civilă actual 
Conform art. 3 din Legea nr. 76/2012: „(1) Dispoziţiile Codului de procedură 

civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea 
acestuia în vigoare.(2) Procesele începute prin cereri depuse, în condiţiile legii, la 
poştă, unităţi militare sau locuri de deţinere înainte de data intrării în vigoare a 
Codului de procedură civilă, rămân supuse legii vechi, chiar dacă sunt înregistrate 
la instanţă după această dată”. 

Ca atare, toate procesele începute înainte de 15 februarie 2013, data intrării în 
vigoare a noului Cod de procedură civilă, precum şi toate cererile depuse la poştă, 
unităţi militare sau locuri de deţinere înainte de această dată vor fi judecate potrivit 
Codului de procedură civilă din 1865, indiferent de durata acestora. 

Executările silite demarate înainte de 15 februarie 2013 se vor desfăşura 
conform prevederilor Codului de procedură civilă din 1865. Datorită faptului că în 
doctrină au apărut deja puncte de vedere care contrazic principiul aplicării în timp a 
noului Cod de procedură civilă, facem precizarea că într-un proces nu vor putea fi 
aplicabile ambele coduri de procedură civilă. Dacă procesul a fost pornit înainte de 
15 februarie 2013, acestuia îi vor fi aplicabile dispoziţiile Codului de procedură 
civilă de la 1865, iar dacă acesta a fost demarat după 15 februarie 2013, acesta va fi 
judecat conform Codului de procedură civilă actual. 

Fără a fi o excepţie de la această regulă, contestaţiile la executare formulate 
după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă actual, împotriva unui act de 
executare din cadrul unei executări silite pornite înainte de intrarea în vigoare a 
acestuia, se soluţionează conform procedurii prevăzute în Codul de procedură 
civilă actual, legalitatea actului de executare urmând a fi verificată prin raportare la 
prevederile vechiului Cod de procedură civilă. 

Titlurile executorii obţinute sub legea veche, pot fi puse în executare după 
intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă actual, fără a mai fi necesară 
învestirea cu formulă executorie a acestora – art. 5 din Legea nr. 76/2012. Ori de 
câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei 
hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data 
intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu 
formulă executorie – art. 10 din Legea nr. 76/2012. 

Termenele procedurale prevăzute de legile speciale, aflate în curs la data 
intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, rămân supuse legii în vigoare la 
data la care au început să curgă. 

 
2. Abandonarea principiul aplicării imediate a legii de procedură civile noi  
Principiul aplicării imediate a legii de procedură civile noi, consacrat în 

procedura civilă română, este înlocuit, potrivit Codului actual, cu principiul: 
„Legea de procedură sub care începe procesul este şi legea de procedură sub care 
se încheie procesul”. 

Potrivit art. 192 alin. (2) din Codul de procedură civilă, introdus prin Legea 
nr. 76/2012: „Procesul începe prin înregistrarea cererii la instanţă, în condiţiile 
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legii”. Numai în cazul proceselor pornite după intrarea în vigoare a Codului de 
procedură civilă se vor aplica dispoziţiile art. 24-28 Cod procedură civilă, 
prezentând importanţă deosebită data începerii procesului. 

Astfel, art. 24 din Codulde procedură civilă prevede că: „Dispoziţiile legii noi 
de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea 
acesteia în vigoare.” Conform art. 25 din Codul de procedură civilă: „(1) Procesele 
în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân 
supuse acelei legi. (2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei 
instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe, potrivit legii 
sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispoziţiile legale privitoare la 
competenţă, în vigoare la data când a început procesul, rămân aplicabile”. 

Art. 27 din Codul de procedură civilă prevede că: „Hotărârile rămân supuse 
căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început 
procesul”. Iar art. 26. alin. (1) din Codul de procedură civilă, aşa cum a fost modificat 
prin Legea nr. 76/2012, prevede că: „Legea care guvernează condiţiile de 
admisibilitate şi puterea doveditoare a probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale 
este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii faptelor juridice care 
fac obiectul probaţiunii”. 

Practic, unica excepţie de la acest principiu este prevăzută la art. 26 alin. (2) 
Cod procedură civilă, în sensul în care administrarea probelor se va face potrivit 
legii în vigoare la data administrării, doar condiţiile de admisibilitate a probelor şi 
puterea doveditoare a acestora fiind cele în vigoare la momentul producerii faptelor 
care fac obiectul probaţiunii. 

Ca atare, este important de precizat că dispoziţiile amânate din Codul de 
procedură civilă, precum şi eventualele modificări viitoare ale acestuia vor fi 
aplicabile doar proceselor pornite după intrarea în vigoare a acestor modificări. De 
altfel, pentru a se înlătura orice dubiu, dispoziţiile legii de degrevare a proceselor 
prevăd expres în cazul fiecărei dispoziţii de amânare că dispoziţiile amânate se vor 
aplica proceselor pornite după data de1 ianuarie 2019. 

 
3. Principiile fundamentale ale procesului civil 
Existau și anterior, extrase din conținutul prevederilor vechiului Cod de 

procedură civilă, dar cristalizate pe cale doctrinară sau jurisprudențială, principiile 
fundamentale ale procesului civil. Actuala reglementare înțelege să le reunească în 
mod expres într-un titlu preliminar al codului (art. 5– art. 23 din Codul de procedură 
civilă). Trebuie observat că dincolo de principiile specifice dreptului procesual civil 
(disponibilitatea, oralitatea, nemijlocirea, publicitatea, rolul activ al judecătorului, 
continuitatea completului de judecată, încercarea de împăcare a părților), sunt 
reunite aici și modalități de exprimare specifice ale principiilor generale ale dreptului 
(principiul legalității, principiul bunei-credințe, principiul contradictorialității ori 
principiul garantării dreptului la apărare) sau modalitățile de valorificare ale 
drepturilor fundamentale ale părților în plan procesual civil, în cadrul procedurii 
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judiciare (dreptul de acces la justiție, dreptul la un tribunal independent prevăzut de 
lege, dreptul la egalitatea de arme, dreptul de dispoziție al părților, dreptul la 
apărare sau dreptul la contradictorialitate în cursul procesului).  

Codul actual își propune principial o interpretare unitară a legii de către 
instanțele judecătorești, un acces deplin la justiție, soluționarea cu celeritate a 
cauzelor, eficientizarea căilor de atac și multiplicarea posibilităților de valorificare 
a titlurilor executorii. 

 
4. Condițiile generale de exercitare a acțiunii civile 
Obiectul abstract al procesului civil îl constituie acțiunea civilă, definită de 

art. 29 ca fiind ,,ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru 
protecția dreptului subiectiv pretins de una dintre părți sau a unei alte situații 
juridice, precum și pentru asigurarea apărării părților în proces”. 

Declanșarea acțiunii civile are loc prin formularea și depunerea unei cereri în 
justiție (clasificate în cereri principale, accesorii, adiționale și incidentale – art. 30), 
iar condițiile generale de exercitare a acesteia sunt existența capacității procesuale 
și a calității procesuale, formularea unei pretenții și justificarea unui interes (art. 32). 
Îndeplinirea cumulativă a celor patru condiții enunțate este obligatorie pentru orice 
acțiune civilă, iar Codul le definește cu titlu general în art. 33-39, stabilind la art. 
40 sancțiunile aplicabile în cazul încălcării acestora. 

Cu privire la condiția justificării unui interes, art. 33 Cod procedură civilă 
stabilește că aceasta este îndeplinită atunci când interesul este determinat, legitim, 
personal, născut și actual. De la aceste caracteristici Codul stabilește și două 
excepții: în anumite condiții, atunci când interesul nu este născut și actual, precum 
și în situația realizării unor drepturi afectate de un termen. 

Astfel, în prima situație, atunci când interesul nu este încă născut și actual, se 
poate totuși formula o cerere în justiție cu scopul de a preveni încălcarea unui drept 
subiectiv amenințat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente și 
care nu s-ar putea repara (art. 33, teza finală). Fiind o situație derogatorie, aceasta 
este de strictă interpretare, însemnând că doar în ipotezele expres și limitativ 
prevăzute cererea poate fi primită chiar și în ipoteza în care interesul nu este născut 
și actual; de asemenea, titularul unei astfel de cereri va trebui să facă dovada 
existenței și iminenței încălcării dreptului subiectiv sau a pagubei care nu s-ar putea 
repara pentru ca cererea să poata fi admisă. 

În situația drepturilor afectate de un termen care, prin ipoteză, nu s-a împlinit 
încă la data formulării cererii în justiţie, art. 34 Cod procedură civilă prevede 
situațiile în care aceasta poate fi totuși formulată: atunci când cererea are ca obiect 
predarea unui bun, ea poate fi făcută înainte de împlinirea termenului de predare, 
stabilit contractual (alin. 1); când obiectul cererii îl reprezintă executarea la termen 
a obligației de întreținere sau a altei prestații periodice (alin. 2) și atunci când prin 
formularea unei astfel de cereri se poate preîntâmpina o pagubă însemnată pe care 
reclamantul ar încerca-o dacă ar aștepta împlinirea termenului. 
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Tot cu privire la condiția interesului, art. 35 Cod procedură civilă stabilește 
că se poate cere instanței de judecată și constatarea existenței sau inexistenței unui 
drept, însă doar atunci când partea nu are posibilitatea de a solicita realizarea 
dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege. 

Cu privire la calitatea procesuală, pe lângă reglementarea generală (art. 36), 
Codul reglementează și situația procesuală a înstrăinătorului unui drept litigios, în 
cursul procesului, și a succesorilor săi (art. 39), stabilind cu titlu de principiu că în 
astfel de cazuri judecata continuă între părțile inițiale, precum și situațiile și 
modalitățile în care dobânditorul dreptului litigios are obligația sau posibilitatea să 
intervină în proces. 

 
5. Reprezentarea obligatorie a părților în recurs 
Potrivit art. 13 alin. 2 Cod procedură civilă, în recurs cererile și concluziile 

nu pot fi formulate decât prin avocat sau consilier juridic, cu excepția situației în 
care partea ori mandatarul acesteia, soț ori rudă până la gradul al doilea, este 
licențiat în drept. Sancțiunea neformulării acestuia prin avocat sau consilier este 
nulitatea, potrivit art. 83 alin. 3 și art. 84 alin. 2 Cod procedură civilă.   

Prin Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, publicată în „Monitorul Oficial 
al României”, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014, Curtea Constituţională a 
constatat că dispoziţiile din Codul de procedură civilă cuprinse în art. 13 alin 2 teza 
a doua, art. 83 alin. 3, precum şi în art. 486 alin. 3, cu referire la menţiunile care 
decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs prin avocat, sunt 
neconstituţionale. Curtea reţine că obligaţia reprezentării şi asistării prin avocat 
pentru exercitarea recursului echivalează, pe de o parte, cu transformarea conţinutului 
acestui drept fundamental într-o condiţie de admisibilitate a exercitării unei căi de 
atac, iar, pe de altă parte, cu convertirea acestui drept într-o obligaţie, ceea ce 
afectează substanţa dreptului la apărare astfel cum este configurat în Constituţie. 
Or, legiuitorul nu poate da dreptului la apărare garantat de Constituţie valenţe care, 
practic, contravin caracterului său de garanţie a dreptului la un proces echitabil. 

De asemenea, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 485 din 23 iunie 2015 
au fost declarate neconstituţionale şi prevederile din Codul de procedură civilă 
cuprinse în art. 13 alin. 2 teza a doua, art. 84 alin. 2, precum şi în art. 486 alin. 3, cu 
referire la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii 
de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic. 

 
6. Limitarea principiului disponibilității 
Există, potrivit art. 22 alin. 3 teza I Cod procedură civilă, o limitare a 

principiului disponibilității afirmat puternic în vechiul Cod de procedură civilă, 
întrucât judecătorul poate din oficiu să dispună introducerea în cauză a altor 
persoane în condițiile legii. Potrivit art. 78 alin. 2 Cod procedură civilă, când raportul 
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juridic o impune în cadrul procedurii contencioase, judecătorul va pune în discuția 
părților necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna din părți nu 
solicită introducerea în cauză a terțului, iar instanța apreciază că pricina nu poate fi 
soluționată fără participarea terțului, va respinge cererea, fără a se pronunța pe fond. 

Limitarea disponibilității este de asemenea prezentă în cazul renunțării la 
judecată. Acest act de dispoziție al părții este deplin, adică necondiționat, doar până 
la primul termen de judecată în primă instanță. Dacă reclamantul renunţă la 
judecată la primul termen la care părţile sunt legal citate sau ulterior acestui 
moment, renunţarea nu se poate face decât cu acordul expres sau tacit al celeilalte 
părţi. Dacă pârâtul nu este prezent la termenul la care reclamantul declară că 
renunţă la judecată, instanţa va acorda pârâtului un termen până la care să îşi 
exprime poziţia faţă de cererea de renunţare. Lipsa unui răspuns până la termenul 
acordat se consideră acord tacit la renunţare (art. 406 alin. 4 Cod procedură civilă). 
Prin urmare renunțarea este, în acest caz, condiționată de acordul pârâtului. Acest 
acord poate fi expres și trebuie exprimat imediat în ședința de judecată (la primul 
termen sau ulterior la termenul la care se renunță la judecată) ori, atunci când 
pârâtul nu este prezent, la termenul următor. Dacă pârâtul nu își exprimă în mod 
expres dezacordul, în lipsa unei poziții procesuale, se prezumă că a acceptat tacit ca 
reclamantul să renunțe la judecată. Dacă se renunță la judecata unei cereri incidentale 
trebuie obţinut acordul părții care are poziția procesuală de pârât în cererea 
incidentală. Trebuie menţionat, cu caracter de excepţie, art. 923 Cod procedură 
civilă, potrivit căruia în cadrul proceselor de divorţ reclamantul poate renunţa la 
judecată chiar dacă pârâtul se împotriveşte. 

Apreciem că situația este identică în cazul cererii reconvenționale, fiind 
necesar acordul pârâtului reconvențional, dacă renunțarea intervine la primul 
termen de judecată sau ulterior acestui moment, dar că această condiționare nu ar 
putea fi aplicată cererii de intervenție principală (care poate fi formulată și ulterior 
primului termen de judecată – până la închiderea dezbaterilor în fond). Un 
argument în acest sens îl reprezintă art. 67 alin. 3 Cod procedură civilă, care 
limitează renunțarea la judecată a intervenientului accesoriu de acordul părții pentru 
care a intervenit. Prin urmare, când legiutorul a înțeles să limiteze disponibilitatea a 
făcut-o în mod expres. 

 
7. Cererea adițională 
Privitor la instituţia acţiunii civile, trebuie semnalată o noţiune aparent nouă 

din punct de vedere al denumirii legislative, dar cu care practica este deja 
familiarizată, şi anume cererea adiţională, care este, conform art. 30 alin.5 din 
Codul de procedură civilă, cererea prin care o parte modifică pretenţiile sale 
anterioare, deci o cerere de modificare a unei cereri anterioare. În practică se mai 
întâlneşte frecvent şi o altă categorie de cereri: cererile precizatoare. Uneori, aceste 
cereri sunt veritabile cereri de modificare, fiind supuse regimului cererii de modificare, 
alteori sunt simple cereri care nu modifică în niciun fel cadrul procesual. Deşi 
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cererea precizatoare nu este reglementată ca atare de Codul de procedură civilă 
actual, ea se va regăsi, cu siguranţă, şi în continuare, în practica judiciară. 

 
8. Transmiterea calității procesuale 
Pe parcursul judecăţii drepturile şi obligaţiile procedurale (care determină 

calitatea procesuală activă sau pasivă), calitatea procesuală poate fi transmisă fie 
unei alte părţi din proces fie unei persoane străine de proces. Transmiterea calităţii 
procesuale poate fi legală sau convenţională.  

Se pune întrebarea care este soarta procesuală a înstrăinătorului și a 
succesorilor săi. Portivit art. 39 alin. 1 Cod procedură civilă, dacă dreptul litigios 
este transmis prin acte între vii cu titlu particular (vânzare, donație, schimb), 
judecata va continua între părțile inițiale. În acest fel hotărârea va produce efecte 
față de înstrăinător. Potrivit tezei finale a aceluiași articol, dacă transferul este făcut 
în condițiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauză de moarte (legat), judecata 
va continua cu succesorul universal ori cu succesorul cu titlu universal.   

Art. 39 alin. 2 Cod procedură civilă stabilește că, în toate cazurile, succesorul 
cu titlu particular (cumpărătorul, legatarul cu titlu particular) este obligat să intervină 
în cauză, dacă are cunoștință despre existența procesului. De asemenea, succesorul 
cu titlu particular poate fi introdus în cauză, la cerere sau din oficiu. Terțul 
dobânditor al dreptului litigios va participa în proces în calitatea procesuală a 
înstrăinătorului. El va sta în judecată alături de înstrăinător. 

După introducerea în cauză a succesorului cu titlu particular, instanța va 
decide dacă înstrăinătorul sau succesorii universali ori cu titlu universal ai acestuia 
vor rămâne în proces. În ipoteza în care înstrăinătorul sau succesorul universal ori 
cu titlu universal este scos din proces, judecata va continua numai cu succesorul cu 
titlu particular, care va prelua procedura în starea în care se afla în momentul la 
care a intervenit sau a fost introdus.  

Hotărârea pronunțată contra înstrăinătorului sau succesorului universal sau cu 
titlu universal va produce de drept efecte față de succesorul cu titlu particular, fiind 
așadar opozabilă acestuia, cu excepția cazurilor în care a dobândit dreptul cu bună-
credință și numai poate fi evins de către adevăratul titular. Rezultă că succesorul cu 
titlu particular de rea-credință, adică cel care a știut despre proces dar nu a 
intervenit în proces, nu va putea invoca inopozabilitatea hotărârii contra autorului său, 
hotărârea fiind opozabilă de drept față de acesta.   

Deși transmiterea calității procesuale este rezervată drepturilor patrimoniale, 
cu caracter de excepție este posibilă o asemenea transmisiune și în cazul acțiunilor 
personale. Astfel, în cadrul acțiunii de divorț este posibilă trasmiterea legală a 
calității procesuale.  Potrivit art. 380 Cod civil, dacă soțul reclamant decedează în 
cursul procesului, moștenitorii săi pot continua acțiunea de divorț. Acțiunea 
continuată de moștenitori va fi admisă numai dacă instanța va constata culpa 
exclusivă a soțului pârât. Astfel, art. 925 alin. 2 teza I Cod procedură civilă permite, în 
situația în care divorțul se întemeiază pe culpa exclusivă a soțului pârât, ca moștenitorii 
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să poată continua acțiunea pornită de antecesorul lor. În cazul admiterii acțiunii, 
căsătoria se va considera desfăcută de la data formulării cererii de divorț. Regula 
însă, în cazul decesului unuia dintre soți, este reglementată de art. 926 alin. 1 Cod 
procedură civilă, instanța urmând a lua act de încetarea căsătoriei (constată 
încetarea și nu dispune desfacerea căsătoriei) și a închide dosarul. 

 Rațiunea acestui text (art. 380 Cod civil și art. 926 alin. 2 Cod procedură 
civilă) este de a se putea obține înlăturarea de la moștenire a soțului culpabil de 
destrămarea căsătoriei. Interesul patrimonial al moștenitorilor de a continua 
acțiunea este justificat și pe considerente de ordin moral, nefiind normal (în opinia 
legiutorului) ca soțul vinovat să îl moștenească pe cel decedat, doar pentru că 
decesul a intervenit în cursul procesului de divorț. 

Și în alte situații în care se valorifică drepturi strict personale, legiuitorul 
permite ca moștenitorii să continue acțiunea. Este cazul acțiunii în anularea 
căsătoriei, potrivit art. 302 Cod civil, ori a acțiunii în stabilirea filiației față de mamă, 
potrivit art. 423 alin. 2 Cod civil, ori a acțiunii în stabilirea paternității, potrivit art. 
415 alin. 2 Cod civil, ori a acțiunii în tăgada paternității, potrivit art. 429 alin.1 Cod civil. 

 
9. Incompatibilitatea 
Noua reglementare identifică incompatibilitatea cu starea în care se află 

judecătorul sau alți participanți la procesul civil, iar abţinerea şi recuzarea 
reprezintă mijloacele procedurale de valorificare a incompatibilităţii, similar 
procedurii penale. 

Cazurile de incompatibilitate sunt expres și limitativ prevăzute de lege. Sunt 
tratate distinct situaţiile prevăzute de art. 41Cod procedură civilă (cazuri de 
incompatibilitate absolută) de cele prevăzute de art. 42 Cod procedură civilă (alte 
cazuri de incompatibilitate). Efectele acestora sunt diferite (cazurile prevăzute de 
art. 41 pot fi invocate în orice stare a pricinii, inclusiv în căile de atac, pe când cele 
de la art. 42 trebuie invocate de îndată ce sunt cunoscute). Există și un text (art. 45) 
fără finalitate practică, în modalitatea în care este redactat, potrivit căruia, în 
cazurile prevăzute la art. 41, judecătorul nu poate participa la judecată, chiar dacă 
nu s-a abținut ori nu a  fost recuzat. Este dificil de imaginat cum poate fi împiedicat 
judecătorul să participe la judecată altfel decât pe calea abținerii sau a recuzării.   

Un caz de incompatibilitate reglementat cu caracter de noutate (art. 42 pct 13) 
privește încălcarea aparenței de imparțialitate: „când există elemente care nasc în 
mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa”.  

Spre deosebire de ipoteza formulării unei cereri de abţinere în dosar, situaţie 
în care, până la soluţionarea acesteia, în cauză nu se mai poate face niciun act de 
procedură, ceea ce echivalează cu suspendarea cauzei, în ipoteza formulării unei 
cereri de recuzare, judecata nu se suspendă, ci continuă în dosar, însă cu interdicţia 
de a pronunţa hotărârea până la soluţionarea cererii de recuzare (eventual, poate fi 
amânată pronunţarea, iar dacă cererea de recuzare a fost admisă, se va repune 
cauza pe rol și se vor cita părţile). 
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În vechiul Cod de procedură civilă, cu privire la calea de atac îndreptată 
împotriva încheierii instanței prin care s-a soluționat cererea de recuzare, se 
prevedeau următoarele în art. 34: ,,(1) Încheierea prin care s-a încuviințat sau 
respins abținerea, ca și aceea prin care s-a încuviințat recuzarea, nu este supusă la 
nicio cale de atac. (2) Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca 
numai odată cu fondul. (3) Când instanța superioară de fond constată că recuzarea a 
fost pe nedrept respinsă, reface toate actele și dovezile administrate la prima instanță”. 

Aceste prevederi au făcut obiectul unor excepții de neconstituționalitate, fiind 
criticate pentru că ar contraveni prevederilor constituționale referitoare la egalitatea 
cetățenilor în fața legii și accesul liber la justiție întrucât, în condițiile în care 
încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul, iar 
cererea de recuzare este formulată în faza procesuală a recursului, partea interesată 
este lipsită de calea de atac împotriva unei astfel de încheieri. Curtea Constituțională, 
prin deciziile nr. 382/2006  și nr. 547/2005  a respins această excepție. 

Cu prilejul soluționării excepției, Curtea Constituțională a reținut că 
recuzarea nu constituie o acțiune de sine stătătoare, având ca obiect realizarea sau 
recunoașterea unui drept subiectiv al autorului cererii, ci o procedură integrată 
procesului în curs de judecată, al cărui scop este tocmai asigurarea desfășurării 
normale a judecății, iar nu împiedicarea accesului la justiție.  

Codul de procedură civilă, acum în vigoare, preia în art. 53 o parte din 
prevederile art. 34 din vechiul Cod de procedură civilă, adăugând însă și unele 
prevederi noi. Astfel, se reia prevederea potrivit căreia încheierea prin care s-a 
încuviințat sau respins abținerea și cea prin care s-a încuviințat recuzarea nu este 
supusă niciunei căi de atac. S-a prevăzut, suplimentar și întemeiat, că nu este 
supusă niciunei căi de atac încheierea prin care s-a respins recuzarea în cazul 
prevăzut la art. 48 alin. (3) Cod procedură civilă, respectiv atunci când cererea de 
recuzare s-a respins ca rămasă fără obiect, întrucât s-a admis cererea de abținere 
formulată de către cel recuzat. 

Se prevede la fel ca în vechiul Cod că încheierea prin care s-a respins 
recuzarea poate fi atacată ,,odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza” (în 
art. 34 din Codul de procedură civilă anterior apărea sintagma ,,numai odată cu fondul”). 

În plus, se adaugă că această hotărâre poate fi atacată ,,numai de părți”. Avem 
rezerve cu privire la necesitatea sau utilitatea acestei precizări, fiind evident că nu 
oricare parte, ci doar partea care a formulat cererea de recuzare respinsă și care a și 
pierdut procesul are interesul de a formula calea de atac împotriva încheierii. 
Oricum, prin această mențiune, este exclusă posibilitatea procurorului de a ataca 
încheierea prin care s-a respins cererea de recuzare formulată de una dintre părți. 

Dar prevederea nouă care a creat deja dezbateri și controverse este aceea din 
art. 53 alin. (1), ultima teză, potrivit căreia, atunci când hotărârea prin care s-a 
soluționat cauza este definitivă „încheierea va putea fi atacată cu recurs la instanța 
ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea aceste hotărâri”.Din 
modul în care este redactat textul art. 53 alin. (1) Cod procedură civilă rezultă că nu 
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se poate formula recurs împotriva încheierii de recuzare distinct de hotărârea 
nedefinitivă prin care s-a soluționat cauza. Deci suntem în situația în care doar 
odată cu declararea căii de atac (apel sau recurs, după caz) împotriva hotărârii 
nedefinitive va putea fi declarat recurs împotriva încheierii prin care s-a respins 
recuzarea, calea de atac urmând a fi motivată atât cu privire la încheiere, cât și cu 
privire la hotărârea propriu-zisă. 

În cazul în care hotărârea prin care s-a soluționat cauza este definitivă, 
recursul împotriva încheierii prin care s-a respins recuzarea va putea fi promovat în 
termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri și va privi doar încheierea deși, 
așa cum vom arăta, admiterea recursului împotriva acesteia va avea drept consecință 
casarea hotărârii definitive. 

A doua problemă în legătură cu prevederile art. 53 vizează soluțiile care se 
pronunță de către instanța care soluționează recursul împotriva încheierii de 
respingere a recuzării. Textul art. 53 alin. (3) Cod procedură civilă este destul de 
clar în cazul hotărârilor nedefinitive. Astfel, constatând că recuzarea a fost greșit 
respinsă prin încheierea atacată cu recurs, instanța de apel va admite recursul 
împotriva încheierii, va reface toate actele de procedură (și dovezile administrate la 
prima instanță, dacă apreciază că este necesar) după care va pronunța una din 
soluțiile prevăzute de art. 480 Cod procedură civilă. Considerăm, totuși, că în acest 
caz instanța de apel nu va putea respinge apelul, ci va trebui să anuleze hotărârea 
atacată, pronunțată de un judecător incompatibil și, evocând fondul, să pronunțe 
propria hotărâre. Aceasta nu exclude ca instanța de apel, constatând că se află în 
una din situațiile prevăzute la art. 480 alin. 3-6 Cod procedură civilă, să pronunțe 
una din soluțiile prevăzute de aceste texte. 

Instanța de recurs, constatând că recuzarea a fost greșit respinsă, va admite 
atât recursul împotriva încheierii, cât și cel împotriva hotărârii și va casa hotărârea, 
dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel sau la prima 
instanță, acest din urmă caz, atunci când calea de atac a apelului este suprimată. 

Problema este mai dificilă și ridică numeroase întrebări în cazul soluțiilor 
pronunțate de instanța care admite recursul împotriva încheierii de respingere a 
recuzării în situația în care hotărârea prin care s-a soluționat cauza este definitivă. 
Practic, în mod excepțional, prin instituirea dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza a II-a, 
în vederea ocrotirii intereselor părților și asigurarea unui proces echitabil, legiuitorul a 
permis formularea unui recurs la recurs în ipoteza în care hotărârea este definitivă 
pentru că a fost pronunțată în recurs. 

 
10 Intervenția în procesul civil 
Intervenția voluntară este reglementată de art. 61-67 din Codul de procedură 

civilă actual. Potrivit art. 61 alin. 1 Cod procedură civilă, oricine are interes poate 
interveni într-un proces care se judecă între părțile originare. Intervenția poate fi 
principală atunci când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul 
dedus judecății sau un alt drept în strânsă legătură cu dreptul dedus judecății (art. 61 
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alin. 2 Cod procedură civilă) sau poate fi accesorie, atunci când terțul intervenient 
doar sprijină apărarea uneia dintre părți (art. 61 alin. 3 Cod procedură civilă).  

După depunerea cererii de intervenție, aceasta și copii de pe înscrisurile ce o 
însoțesc se comunică părților (art. 64 alin.1 Cod procedură civilă). Instanța va 
stabili un termen de judecată la care va asculta intervenientul și părțile, urmând ca 
după ascultarea acestora să se pronunțe asupra admisibilității în principiu a cererii 
de intervenție (art. 64 alin. 2 Cod procedură civilă). În reglementarea vechiului Cod 
de procedură civilă (art. 52 alin. 3), deși se ascultau părțile și intervenientul, 
cererea de intervenție se comunica părților originare numai după încuviințarea în 
principiu. Ori, în acest fel, ascultarea părților avea un caracter formal, poziția lor 
fiind formulată fără a cunoaște conținutul cererii de intervenție. 

Asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie instanţa se pronunţă 
printr-o încheiere prin care, după caz, va încuviinţa în principiu (deci nu în fond, 
pentru că în acest moment nu are loc o judecată finală) sau va respinge cererea ca 
inadmisibilă. Dacă cererea este respinsă ca inadmisibilă, terţul are fie posibilitatea 
atacării încheierii, fie posibilitatea de a-şi valorifica pretenţiile pe cale principală, 
fără să existe riscul respingerii cererii ulterioare pentru autoritate de lucru judecat, 
deoarece în procesul în care a intervenit nu s-a judecat nimic în privinţa cererii sale.  

Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție poate fi 
atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunțare pentru partea prezentă, 
respectiv de la comunicare pentru partea lipsă. Calea de atac este numai apelul, 
dacă încheierea a fost dată în primă instanță, respectiv numai recursul la instanța 
ierarhic superioară, în cazul în care încheierea a fost pronunțată în apel (art. 64 alin. 4 
Cod procedură civilă). Dosarul se înaintează, în copie certificată pentru conformitate 
cu originalul, instanței competente să soluționeze calea de atac în 24 de ore de la 
expirarea termenului. Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, dupa caz, 
recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare. Judecarea cererii 
principale se suspendă până la soluționarea căii de atac exercitate împotriva încheierii 
de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție. 

În cazul în care se admite apelul sau recursul, încheierea trebuie anulată sau 
casată, cererea de intervenție urmează a fi admisă în principiu și cauza trimisă 
pentru continuarea judecății instanței inferioare. 

 
11, Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane 
Această instituţie are un caracter de noutate, ea nefiind reglementată expres 

în vechiul Cod de procedură, deşi pe cale jurisprudenţială instituţia introducerii din 
oficiu a altor persoane s-a pus punctual în materia contenciosului administrativ prin 
raportare la dispoziţiile art 161 din Legea nr 554/2004, potrivit cărora instanţa de 
contencios administrativ poate introduce în cauză, la cerere, organismele sociale 
interesate sau poate pune în discuţie, din oficiu, necesitatea introducerii în cauză a 
acestora, precum şi a altor subiecte de drept.  

Legiuitorul, prin această creaţie legislativă, doreşte să consolideze practica 
instanţelor, urmărind evitarea pronunţării unor hotărâri care să afecteze drepturile 
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unor terţe persoane neintroduse iniţial în procesul civil. Practic, instituţia creează 
posibilitatea limitării principiului disponibilităţii procesuale, statuat în nenumărate 
rânduri. Introducerea forţată în cauză a fost considerată ca fiind instituţia procesuală 
care, în situaţiile determinate de lege, impune soluţionarea procesului civil şi în raport 
cu o terţă persoană asupra căreia s-ar putea răsfrânge efectele hotărârii judecătoreşti.  

Potrivit art. 78 alin. 1 Cod procedură civilă, introducerea în cauză se dispune 
din oficiu, chiar dacă părțile se împotrivesc, însă numai în cazurile expres prevăzute de 
lege, precum și în procedura necontencioasă. Introducerea în cauză va fi dispusă, 
prin încheiere, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe (art 
78 alin. 3 Cod procedură civilă). Când necesitatea introducerii în cauză a altor 
persoane este constatată cu ocazia deliberării, instanţa va repune cauza pe rol, 
dispunând citarea părţilor. 

 
12. Competența materială a instanțelor de judecată 
Prima modificare de concepţie constă în revenirea la sistemul în care 

tribunalul este instanţa cu plenitudine de competenţă în primă instanţă. În noua 
concepţie, judecătoriile ar urma să soluţioneze în primă instanţă litigiile având o 
importanţă redusă, curţile de apel urmând să judece în principal apeluri, iar Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie recursurile – respectiv judecă toate recursurile, mai 
puţin în situaţiile în care legea prevede expres altfel. 

În ceea ce priveşte criteriile de determinare a competenţei materiale, se 
observă menţinerea criteriilor utilizate şi în vechiul Cod de procedură civilă: natura 
pricinii și valoarea obiectului, respectiv nivelul organului emitent al actului sau 
natura creanței (în materie de contencios administrativ). Rămâne o problemă 
delicată valoarea obiectului cererii, acesta fiind punctul tranşant al determinării 
competenţei între judecătorie şi tribunal. Pragul este de 200 000 de lei: până la 200 
000 lei inclusiv, cauzele sunt de competența judecătoriei, peste 200 000 lei sunt de 
copmpetența tribunalului. 

Chestiunea valorii pragului intervine și în legătură cu căile de atac ce pot fi 
formulate împotriva hotărârilor primei instanțe. Cererile evaluabile în bani în 
valoare de până la 500 000 de lei inclusiv (1.000.000 lei inclusiv până la 
01.01.2019) nu sunt susceptibile de recurs. Prin urmare, aceste litigii nu vor ajunge 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind susceptibile doar de apel, care va fi 
exercitat la tribunal dacă valoarea este până la 200 000 de lei inclusiv sau la curtea 
de apel, dacă sunt între 200 000 şi 500 000 de lei inclusiv (între 200 000 şi 1 000 
000 lei inclusiv până la 01.01.2019). 

Prin Decizia nr. 369 din 30 mai 2017, publicată în „Monitorul Oficial” la 20 
iulie 2017, Curtea Constituțională a statuat că sintagma ,,precum și alte cereri 
evaluabile în bani în valoare de până la 1 000 000 lei inclusiv” cuprinsă în art. XVIII 
alin. 2 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor 
judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, este neconstituțională. Prin această decizie, 
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Curtea Constituțională a reținut că impunând un prag valoric al cererii pentru 
accesul la calea de atac a recursului, legiuitorul român nu a asigurat egalitatea 
juridică a cetățenilor în ceea ce privește accesul la această cale de atac, înțeleasă ca 
o parte componentă a dreptului la un proces echitabil și prin aceasta norma vizată 
contravine dispozițiilor art. 16 alin. 1 și art. 21 alin. 3 din Constituție. 

Cu privire la această decizie, s-a formulat opinia3 că pragul valoric a fost 
considerat de către Curtea Constituțională un impediment pentru asigurarea 
accesului la recurs, indiferent de instanța competentă și că din considerentele 
deciziei nu rezultă că accesul nediscriminatoriu la calea de atac ar include 
imperativ accesul la un recurs soluționat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În 
viziunea Curții Constituționale, constituționalitatea textului este asigurată prin 
recunoașterea dreptului la recurs în respectivele litigii, indiferent de valoarea 
obiectului cererii și nu prin soluționarea obligatorie a recursului de o anumită 
instanță, respectiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Deci, în stabilirea competenței materiale în soluționarea recursurilor 
împotriva hotărârilor pronunțate în apel de către tribunale, în litigiile în care 
valoarea obiectului cererii este de până la 200 000 lei inclusiv, nu se impune 
concluzia că această competență revine Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie ca urmare 
a Deciziei 369/2017 a Curții Constituționale, ci competența de soluționare a acestor 
recursuri va fi determinată de către instanța de judecată, ce are atribuții exclusive în 
interpretarea și aplicarea normelor procesuale incidente. 

Referitor la competența materială, merită amintite dispozițiile art. 98 alin. 2 
Cod procedură civilă, potrivit cărora „În cazul în care mai multe capete principale 
de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeaşi cauză sau chiar cauze 
diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecăţii printr-o unică 
cerere de chemare în judecată, instanţa competentă să le soluţioneze se determină 
ţinându-se seama de acea pretenţie care atrage competenţa unei instanţe de grad 
mai înalt”. Legiuitorul a creat astfel un caz nou de prorogare legală de competenţă, 
în care cereri de competenţa instanţei mai mici în grad vor fi soluţionate de instanţa 
mai mare în grad, ca urmare a strânsei legături. 

 
13. Conflictul negativ de competență 
Potrivit art. 133 pct. 2 Cod procedură civilă, există conflict negativ de 

competență când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de 
a judeca același proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanță 
investită își declină la rândul său competența în favoarea uneia dintre instanțele 
care anterior s-au declarat necompetente. 

Această situaţie se soluţionează prin regulator de competenţă, pentru că în 
cazul conflictului pozitiv de competenţă există riscul pronunţării unor hotărâri 
                                                            

3 Nela Petrișor, ,,Efectele Deciziei nr. 369/2017 a Curții Constituționale a României. Orientări 
și tendințe jurisprudențiale la nivelul Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie”, „Revista Română de 
Jurisprudență”, nr. 6/2017, p. 145. 
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contradictorii, iar în cazul conflictului negativ de competenţă are loc o întrerupere a 
cursului judecăţii, ceea ce contravine scopului urmărit de reclamant prin sesizarea 
instanţei: obţinerea unei hotărâri judecătoreşti. 

Există conflict negativ de competenţă dacă: 
- declinările de competenţă  sunt reciproce, pentru că numai astfel are loc o 

întrerupere a cursului judecăţii. Ipoteza declinării reciproce funcționează numai în 
situația în care în conflict sunt angrenate două instanțe într-un exercițiu de tipul 
instanța A trimite la instanța B iar instanța B trimite la instanța A, ambele 
declarându-se necompetente și declinându-și reciproc competența.  

- în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanță investită își declină la 
rândul său competența în favoarea uneia dintre instanțele care anterior s-au declarat 
necompetente (când declinarea reciprocă nu este necesară). În această ultimă 
ipoteză există conflict negativ atunci când instanța A își declină competența în 
favoarea instanței B, instanța B își declină competența în favoarea instanței C, care 
la rândul ei își declină competența în favoarea instanței A (chiar dacă A nu a trimis 
anterior la C).  

Conflictul negativ de competență poate să apară atât între instanțe diferite, cât 
și între secții diferite ale aceleași instanțe, potrivit art 136 alin. 1 Cod procedură 
civilă, ori între două secții ale Inaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit art. 136 
alin. 3 Cod procedură civilă.  De asemenea, se poate ivi conflict de competență și în 
cazul completelor specializate care funcționează în aceeași secție ori în secții diferite4. 

Instanța înaintea căreia s-a ivit conflictul de competență va suspenda din 
oficiu judecata cauzei și va înainta dosarul instanței competente să soluționeze 
conflictul (art. 134 Cod procedură civilă). Potrivit art. 135 alin. 2 Cod procedură 
civilă nu se poate crea conflict de competență cu Înalta Curte de Casație și Justiție. 
Hotărârea de declinare a competenței sau de stabilire a competenței pronunțată de 
Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie pentru instanța de trimitere. Prin 
urmare, inclusiv în cazul învestirii instanței prin declinarea cauzei de la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie invocarea excepției de necompetență materială este 
inadmisibilă pentru că urmărește prin finalitatea ei încălcarea autorității de lucru 
judecat de care se bucură hotărârea Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie.  

Conflictul de competență ivit între o instanță judecătorească și un alt organ cu 
activitate jurisdicționala se rezolvă de instanța judecătorească ierarhic superioară 
instanței în conflict (art 135 alin. 3 Cod procedură civilă). Conflictul de competență 
ivit în cazul secțiilor specializate ale aceleiași instanțe judecătorești se va soluționa 
de secția instanței superioare corespunzătoare secției înaintea căreia s-a ivit 
conflictul. Dată fiind organizarea diferită a secțiilor în cadrul diferitelor categorii 
de instanțe este posibil să existe probleme în identificarea secției instanței superioare 
                                                            

4 În cadrul Secțiilor mixte ale Tribunalelor pot exista complete specializate în lititigii de 
muncă, complete specializate în insolvență ori complete specializate în contencios administrativ între 
care se poate genera un conflict negativ de competență (spre exemplu dacă se pune în discuție natura 
de raport de muncă ori de raport de serviciu dintre reclamant și autoritatea pârâtă). 
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care va soluționa conflictul. Pentru identificarea acesteia, trebuie avută în vedere 
specializarea secției înaintea căreia s-a ivit conflictul (care și-a declarat ultima 
necompetența). Dacă secția civilă (numită de regulă Secția a I-a Civilă) a unui 
tribunal sau a unei curți de apel declină soluționarea cauzei în favoarea secției de 
contencios administrativ a aceleași instanțe (numită Secția a II-a Civilă și/sau de 
Contencios Administrativ) conflictul negativ s-a ivit în fața secției de contencios a 
tribunalului ori a curții astfel că el va fi soluționat de secția de contencios 
administrativ a curții de apel, respectiv a Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie. Este 
posibil ca la instanța superioară să nu existe o secție cu specializarea celei în fața 
căreia s-a ivit conflictul (exemplu la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu există 
secție de conflicte de muncă și de asigurări sociale). În acest caz, secția care va 
soluționa conflictul va fi desemnată prin hotărârea colegiului de conducere al 
instanței.  Conflictul dintre două secții ale Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie va fi 
soluționat de completul de 5 judecători (art 135 alin. 3 Cod procedură civilă). 

 
14. Excepția de necompetență 
Atunci când după sesizarea instanței și până la soluționarea cauzei se pune 

problema competenței, mijlocul procedural prin care aceasta poate fi invocată este 
excepția. Excepția de necompetență are un regim diferit după cum necompetența 
este de ordine publică sau de ordine privată. Potrivit art 129 alin. 2 Cod procedură 
civilă necompetența este de ordine publică: 

1. în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de 
competența instanțelor judecătorești; 

2. în cazul încălcării competenței materiale, când procesul este de competența 
unei instanțe de alt grad; 

3. în cazul încălcării competenței teritoriale exclusive, când procesul este de 
competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura. 

În toate celelalte cazuri, necompetența este de ordine privată. 
Necompetența generală a instanțelor judecătorești poate fi invocată de părți 

ori de către judecător în orice stare a pricinii (primă instanță, apel, recurs) potrivit 
art. 130 alin. 1 Cod procedură civilă. 

Necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de 
părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal 
citate în fața primei instanțe, potrivit art. 130 alin. 2 Cod procedură civilă. 

Necompetența de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât prin 
întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul 
termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, potrivit 
art. 130 alin. 3 Cod procedură civilă. 

Rezultă că atât necompetența materială și teritorială de ordine publică, cât și 
necompetența de ordine privată trebuie invocate până la primul termen de judecată 
la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Diferența o dă sfera 
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persoanelor ce pot invoca excepția. Astfel necompetența materială și teritorială de 
ordine publică poate fi invocată atât de părți, cât și de judecător, în vreme ce 
necompetența de ordine privată poate fi invocată numai de pârât, fie prin 
întâmpinare, fie verbal la termenul de judecată în fața instanței. 

La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei 
instanţe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă 
instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, 
consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care 
constată competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu 
potrivit art. 131 alin. 1 Cod procedură civilă. Împrejurarea că instanţa are obligația 
de a-și verifica propria competență nu contravine exigențelor art. 130 Cod 
procedură civilă referitoare la condițiile în care părțile pot invoca excepția de 
necompetență. Numai în mod excepţional, în cazul în care pentru stabilirea 
competenței sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune 
această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen în acest scop 
(art 131 alin. 2 Cod procedură civilă). 

 
15. Proceduri prealabile sesizării instanţei 
Cerinţa referitoare la îndeplinirea procedurilor prealabile prevăzute de lege a 

fost  consacrată odată cu modificările aduse vechiului Cod de procedură civilă  prin 
Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor. 

În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei se poate face numai 
după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în condiţiile stabilite de lege. Dovada 
îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată.  
Astfel de proceduri prealabile sunt prevăzute în Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, în Legea nr. 192/2006 privind medierea şi în materia 
serviciilor poştale. De asemenea, în cazul stabilirii masei succesorale pe cale 
judiciară, reclamantul va depune o încheiere emisă de notarul public cu privire la 
verificarea evidențelor succesorale prevăzute de Codul civil, prin care se face 
dovada intenției de a dezbate procedura succesorală în fața notarului public. 
Articolul 1015 alin. 1 Cod procedură civilă impune în cazul procedurii ordonanței 
de plată necesitatea somării prealabile a debitorului, fie prin intermediul executorului 
judecătoresc, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau cu 
conținut declarat. 

Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată decât de pârât prin 
întâmpinare, sub sancţiunea decăderii (art. 193 alin. 2 Cod procedură civilă). Prin 
urmare, regula instituită de art. 193 alin. 2 Cod procedură civilă și prevestită prin 
modificările aduse de Legea nr. 202/2010 a ,,micii reforme” la art. 109 din vechiul 
Cod de procedură civilă este că lipsa procedurii prealabile poate fi invocată exclusiv de 
către pârât prin întâmpinare sub sancțiunea decăderii. Au existat discuții furtunoase în 
legătură cu aplicarea acestei reguli în procedura contenciosului admnistrativ. Cum 
legiuitorul nu a înțeles să extindă sfera celor care pot invoca excepția în contencios 



 Gheorghe Buta 22 302 

administrativ, rămâne ca aceleași reguli să guverneze și această materie. Legiuitorul, 
atunci când a vrut să deroge de la regula instituită de art. 193 alin. 2 Cod procedură 
civilă a înțeles să o facă expres. Astfel potrivit art. 193 alin. 3 Cod procedură civilă, 
neîndeplinirea procedurii prealabile notariale va fi invocată de către instanţă, din 
oficiu, sau de către pârât. În cazul celorlalte proceduri prealabile, judecătorul nu este 
îndreptăţit să invoce excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile. 

Dacă reclamantul nu a îndeplinit procedura prealabilă, cererea se va respinge 
ca inadmisibilă, deoarece procedura prealabilă este o condiţie de exercitare a 
acţiunii civile. Lipsa procedurii prealabile nu constituie o împrejurare care ar putea 
fi invocată în procedura regularizării cererii de chemare în judecată, cu consecinţa 
anulării acesteia, ci se soluţionează în condiţii de contradictorialitate, după citarea 
părţilor şi stabilirea termenului de judecată 

 
16. Judecata în primă instanță. Etapa scrisă. 
Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 

lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluție, comunicarea 
acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligația de a depune 
întâmpinare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și de a 
invoca excepții, în afara celor de ordine publică, în termen de 25 de zile de la 
comunicarea cererii de chemare în judecată (art. 201 alin.1 Cod procedură civilă). 

Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să 
depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua 
cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei (art. 201 alin. 2 Cod 
procedură civilă). 

În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul 
fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de 
la data rezoluției, dispunând citarea părților (art. 201 alin. 3 Cod procedură civilă). 
În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termen sau, după caz, 
reclamantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în termen, la data expirării 
termenului corespunzător, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de 
judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea 
părților (art. 201 alin. 4 Cod procedură civilă). 

În procesele urgente, termenele anterioare pot fi reduse de judecător în 
funcție de circumstanțele cauzei (art. 201 alin. 5 Cod procedură civilă). În cazul în 
care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai 
îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei. Citarea se va face cu 
respectarea dispozițiilor art. 156 Cod procedură civilă, referitoare la alegerea unui 
domiciliu procesual în țară (art. 201 alin. 6 Cod procedură civilă). 

 
17. Regularizarea cererii de chemare în judecată 
Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică de îndată dacă 

cererea de chemare în judecată îndeplinește cerințele prevăzute la art. 194-197 Cod 
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procedură civilă (art. 201 alin. 1 Cod procedură civilă). Când cererea nu 
îndeplinește aceste cerințe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu 
mențiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să 
facă completările sau modificările dispuse, sub sancțiunea anulării cererii. Se 
exceptează de la această sancțiune, obligația de a se desemna un reprezentant 
comun, caz în care sunt aplicabile dispozițiile art. 202 alin. 3 Cod procedură civilă 
(art 200 alin. 3 Cod procedură civilă). Dacă obligațiile privind completarea sau 
modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul acordat, prin încheiere, dată în 
camera de consiliu, se dispune anularea cererii (art. 200 alin. 4 Cod procedură 
civilă). Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de 
reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. Cererea de 
reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. Cererea 
se soluționează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea 
reclamantului, de către un alt complet al instanței respective, desemnat prin 
repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a 
fost dispusă eronat sau dacă neregularitățile au fost înlăturate în termenul acordat 
inițial. În caz de admitere, cauza se retrimite completului inițial învestit. 

Textul articolului 200 alin. 1 Cod procedură civilă (aşa cum a fost modificat 
prin Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr 134/2010 privind Codul de procedură civilă precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe impune judecătorului cauzei (completului 
căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza) să verifice de îndată, cu ocazia regularizării 
cererii, dacă cererea de chemare în judecată este de competenţa sa. Această verificare a 
competenţei aparent vine în conflict cu dispoziţiile art. 131 alin. 1 Cod procedură 
civilă, potrivit cărora, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, 
judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa 
sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece pricina. Prin 
urmare, art. 131 alin. 1 Cod procedură civilă se referă la competenţa instanţei, iar 
art. 200 alin. 1 Cod procedură civilă se referă la competenţa completului. Această 
concluzie rezultă din reglementarea art. 200 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit 
căruia, în cazul în care cauza nu este de competenţa sa, completul căruia i-a fost 
repartizată cererea dispune, prin încheiere dată fără citarea părţilor, trimiterea 
dosarului completului specializat competent sau, după caz, secţiei specializate 
competente. Completul dispune trimiterea, nu admite excepţia de necompetenţă şi 
nu declină cauza, iar reglementările referitoare la necompetenţă şi conflictele de 
competenţă se aplică prin asemănare.   

Trimiterea cauzei este o măsură administrativă deşi este realizată printr-o 
încheiere (de dezînvestire) şi nu prin rezoluţie. Necesitatea pronunţării unei 
încheieri (fără citarea părţilor) este dată pe de  o parte de considerente de sistem 
informatic (de închidere a dosarului faţă de completul dezînvestit), iar pe de altă 
parte de considerente de posibile „conflicte administrative de competenţă” între 
completele specializate ce şi-ar trimite reciproc cauza unul altuia.  
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Din construcţia art. 200 alin. 1 Cod procedură civilă, rezultă că, iniţial, 
completul verifică dacă are specializarea necesară şi apoi trece la regularizare. 
Asemenea situaţii pot să apară pe de o parte în cazul unei înregistrări greşite a 
cauzei (la un complet de litigii de muncă în locul unui complet de contecios 
administrativ ce funcţionează în cadrul aceleaşi secţii ori la secţia I civilă, deşi 
litigiul este de contencios administrativ şi trebuie trimis la secţia a II-a civilă şi de 
contencios administrativ) ori în cazul existenţei la nivelul unei instanţe a unei secţii 
în cadrul căreia funcţionează complete cu specializări diferite (la nivelul 
tribunalelor cu volum mai mic de activitate funcţionează o singură secţie civilă care 
cuprinde atât complete specializate în drept civil, cât şi complete în materia 
insolvenţei, cât şi complete de contencios administrativ sau de dreptul muncii). 

Este însă necesar ca prin această trimitere la completul specializat să nu se 
tranşeze (în această etapă procedurală, fără respectarea contradictorialităţii) aspect 
controversate ce ţin tocmai de natura litigiului şi din această perspectivă de stabilire 
a competenţei. Sunt situaţii în care există controverse în jurisprudenţă cu privire la 
natura unor categorii de litigii (civile sau administrative, civile sau cu profesionişti, 
de dreptul muncii sau de drept administrativ, etc) şi din această perspectivă este 
necesară o anumită prudenţă din partea judecătorului în etapa impusă de art. 200 alin. 1.   

Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 200 alin. 1 Cod procedură civilă, 
verificarea şi regularizarea cererii vizează îndeplinirea condiţiilor rezultând din 
dispoziţiile art. 194-197 Cod procedură civilă, referitoare la cuprinsul cererii de 
chemare în judecată, numărul de exemplare în care aceasta trebuie depusă şi plata 
taxei judiciare de timbru aferente. În această procedură este posibilă inclusiv exercitarea 
unei cereri de reexaminare a taxei judiciare de timbru, în baza art. 39 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului  nr. 81 din 2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi 
formularea unei cereri de ajutor public judiciar pentru scutirea, reducerea, 
eşalonarea plăţii taxei judiciare de timbru, în temeiul art. 6 lit. d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, 
precum şi a unei cereri de reexaminare împotriva încheierii de respingere a cererii 
de ajutor public judiciar, în temeiul art. 15 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă. 

 
18. Modificarea cererii de chemare în judecată 
Reclamantul poate să-și modifice cererea și să propună noi dovezi, sub 

sancțiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat, în 
condițiile art. 204 alin. 1 Cod procedură civilă. În acest caz, instanța dispune 
amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării 
întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile 
înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei. 

Modificarea cererii de chemare în judecată, după primul termen la care 
reclamantul este legal citat se poate face numai cu acordul expres al tuturor părților 
(art. 204 alin. 3 Cod procedură civilă). Rezultă că și în ipoteza în care pârâtul nu a 
fost legal citat pentru primul termen ar fi necesar acordul acestuia, în ipoteza în 
care procedura de citare a fost îndeplinită cu reclamantul.  
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19. Citarea prin publicitate 
Potrivit art. 167 alin. 1 Cod procedură civilă, când reclamantul învederează, 

motivat, că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul 
pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanța va putea 
încuviința citarea acestuia prin publicitate. Simpla afirmație a reclamantului că nu 
cunoaște domiciliul pârâtului nu este suficientă pentru citarea acestuia prin 
publicitate. Este necesar ca reclamantul să facă dovada demersurilor rezonabile 
întreprinse în vederea aflării domiciliului pârâtului înainte de a solicita citarea prin 
publicitate.  

Astfel, în cazul persoanelor fizice reclamantul va depune dovada că s-a 
adresat Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, întrucât potrivit 
art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97 din 2005 privind evidența, 
domiciliul, reședinta și actele de identitate ale cetățenilor români, toate persoanele 
fizice sunt înscrise într-un Registru național de evidență al persoanelor.  

În cazul persoanelor juridice, se va depune adresă de la Oficiul Registrului 
Comerțului dacă pârâtul este societate comercială (care funcționează potrivit Legii 
nr 31/1990 privind societățile)  ori extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor 
eliberat de Ministerul Justiției ori de grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își 
are sediul pârâtul. 

Citarea prin publicitate se face în următoarele modalități: prin afișarea citației 
la ușa instanţei, prin afișarea citației pe portalul instanței de judecată competente, 
prin afișarea citației la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat, prin publicarea 
citației în „Monitorul Oficial al României”, prin citarea printr-un ziar central de 
largă răspândire. 

În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța poate dispune citarea 
prin publicitate prin mai multe modalități în mod concomitent. Astfel, pe lângă 
modalitatea afișării cumulative (la ușa instanţei, pe portalul instanței de judecată 
competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat) instanța poate dispune și 
publicarea citației în „Monitorul Oficial al României” sau într-un ziar central de 
largă răspândire. 

Elementul de noutate adus de actualul cod de procedură civilă și care se 
constituie într-o veritabilă situație de reprezentare legală este numirea unui curator 
pentru pârâtul citat prin publicitate, dintre avocații baroului, în condițiile art. 58 
Cod procedură civilă, referitor la curatela specială (art. 167 alin. 3 Cod procedură 
civilă). Procedura de citare se socotește îndeplinită în a 15-a zi de la afișarea sau 
publicarea cițatiei (art. 167 alin. 4 Cod procedură civilă). 

Dacă cel citat se înfățișează și dovedește că a fost citat prin publicitate cu rea-
credință, toate actele de procedură ce au urmat încuviințării acestei citări vor fi anulate, 
iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancționat potrivit dispoziţiilor 
art. 187 alin. 1 pct. 1 lit. c) cu amendă judiciară cuprinsă între 100 lei și 1 000 lei. 

 
20. Etapa cercetării judecătorești 
Sintagma juridică de care vechiul Cod de procedură lega o serie de efecte 

importante, „prima zi de înfăţişare”, dispare, locul său fiind luat de „primul termen 
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de judecată”. Termenul de judecată nu se stabileşte la primirea cererii, termenele 
acordate pentru regularizarea cererii sau cele prevăzute pentru depunerea 
întâmpinării sau a răspunsului la întâmpinare fiind termene administrative, în care 
nu se poate vorbi despre judecată, ci despre pregătirea judecăţii. Nu se corelează 
dispoziţia privind stabilirea termenului de judecată numai după comunicarea 
cererii, a întâmpinării sau a răspunsului la întâmpinare cu cea care reglementează 
termenul primit în cunoştinţă, legiuitorul făcând vorbire despre modalitatea cunoaşterii 
termenului prin depunerea cererii, personal de către parte sau prin mandatar.  

Judecata procesului în primă instanță parcurge două etape: cercetarea 
procesului (art. 237-388 Cod procedură civilă) și dezbaterile în fond (art. 389-394 
Cod procedură civilă). Atunci când procesul se finalizează în temeiul unor excepții, 
lipsește etapa dezbaterilor în fond. Scopul cercetării procesului arătat de art. 237 alin. 1 
Cod procedură civilă este de a se îndeplini, în condițiile legii, actele de procedură, 
la cererea părților ori din oficiu, pentru pregătirea dezbaterii în fond a procesului. 

În etapa de cercetare a procesului instanța va rezolva excepțiile ce se invocă 
ori pe care le poate ridica din oficiu; va examina cererile de intervenție formulate 
de părți sau de terțe persoane, în condițiile legii; va examina fiecare pretenție și 
apărare în parte, pe baza cererii de chemare în judecată, a întâmpinării, a 
răspunsului la întâmpinare și a explicațiilor părților, dacă este cazul; va constata 
care dintre pretenții sunt recunoscute și care sunt contestate; la cerere, va dispune, 
în condițiile legii, măsuri asiguratorii, măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru 
constatarea unei situații de fapt, în cazul în care aceste măsuri nu au fost luate, 
potrivit art. 203; va lua act de renunțarea reclamantului, de achiesarea pârâtului sau 
de tranzacția părților; va încuviința probele solicitate de părți, pe care le găsește 
concludente, precum și pe cele pe care, din oficiu, le consideră necesare pentru 
judecarea procesului și le va administra în condițiile legii; va decide în legătura cu 
orice alte cereri care se pot formula la primul termen de judecată la care părțile sunt 
legal citate; va dispune ca părțile să prezinte dovada efectuării verificărilor în 
registrele de evidență ori publicitate prevăzute de Codul civil sau de legi speciale; 
va îndeplini orice alt act de procedură necesar soluționării cauzei, inclusiv verificări în 
registrele prevăzute de legi speciale. 

Şedinţa de judecată va reprezenta cadrul procesual pentru invocarea şi 
dezbaterea excepţiilor procesuale, examinarea cererilor de intervenţie voluntară sau 
forţată, analizarea pretenţiilor şi apărărilor, primirea explicaţiilor părţilor, 
dispunerea măsurilor pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situaţii 
de fapt, încuviinţarea probelor solicitate de părţi, administrarea acestora, iar la final 
pentru dezbaterea în fond a procesului, în care părţile susţin cererile şi apărările 
formulate în proces. După finalizarea etapei scrise, în care se comunică actele 
dosarului, codul de procedură civilă distinge expres cele două faze: cercetarea şi 
dezbaterea în fond a procesului.  

Vechiul Cod de procedură civilă utiliza noţiunea de „dezbateri”, cu diferite 
sensuri, în funcţie de momentul procesual în care se formulează o anumită cerere. 
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Ca atare, vechiul Cod utiliza generic termenul de „dezbateri” atât atunci când se 
referea la acte premergătoare pledoariei finale pe fond, cât şi atunci când în discuţie 
erau chiar concluziile finale, de fond. Deşi lipsea o exprimare clară în acest sens, s-
a concluzionat că cercetarea procesului cuprindea faza premergătoare dezbaterilor 
de fond, în sensul punerii concluziilor finale (pledoariilor), cercetarea care poate 
privi însă acte de procedură care nu au legătură cu fondul cauzei, tinzând chiar să 
împiedice soluţionarea acestuia, respectiv acte care converg către soluţionarea 
fondului cererii, ceea ce reprezintă sensul comun. Ca atare, în faza cercetării 
procesului se efectuau actele de procedură în legătură cu: excepţiile procesuale, 
admisibilitatea cererilor de intervenţie, măsurile asigurătorii, măsurile pentru 
asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situaţii de fapt, probele. Evident că, 
dacă anumite excepţii se puteau ridica în orice stadiu al pricinii, analiza acestora 
depăşea cadrul limită determinat de finalul cercetării judecătoreşti, în mod similar 
cu identificarea necesităţii administrării unor noi probe, care se desprinde din 
dezbateri. Dezbaterea în fond a pricinii se întemeiază pe actele efectuate în cadrul 
cercetării procesului şi cuprinde concluziile părţilor asupra susţinerilor şi pretenţiilor 
exprimate în cererile formulate. 

Clarificând noţiunile în discuţie, actualul Cod realizează şi o prezentare a 
fazelor procesului civil, a modului de derulare şi a conţinutului fiecăreia, atunci 
când arată expres care este scopul judecării procesului. Astfel, în art. 211 Cod 
procedură civilă se arată că instanţa efectuează activitatea de cercetare şi dezbaterea 
fondului procesului, cu respectarea tuturor principiilor şi garanţiilor procesuale, în 
vederea soluţionării legale şi temeinice a acestuia. De asemenea, art. 237 Cod procedură 
civilă prevede că etapa de cercetare a procesului este aceea în care se îndeplinesc 
acte de procedură, pentru pregătirea dezbaterii în fond a procesului, dacă este 
cazul. Coroborat cu această prevedere legală, art. 389 Cod procedură civilă arată că 
dezbaterile procesului poartă asupra împrejurărilor de fapt şi temeiurilor de drept, 
invocate de părţi în cererile lor sau, după caz, ridicate de către instanţă din oficiu. 
Ca atare, cercetarea procesului pregăteşte dezbaterea procesului, ca fază finală a 
acestuia, în care se garantează părţilor respectarea principiilor fundamentale ale procesului 
civil, cum sunt contradictorialitatea, dreptul la apărare, publicitatea, oralitatea etc. 

În faza de cercetare a procesului instanţa este chemată să rezolve excepţiile 
ce se invocă ori pe care le poate ridica din oficiu, să încuviinţeze şi să administreze 
probele şi să îndeplinească orice alt act de procedură necesar soluţionării cauzei. 
După finalizarea actelor de procedură necesare pentru formarea convingerii 
instanţei de judecată precum şi după soluţionarea excepţiilor procesuale şi apărărilor 
care nu au fost soluţionate în cursul cercetării procesului, precum şi a celor care pot 
fi invocate în orice stare a procesului, aceasta declară cercetarea procesului încheiată şi 
fixează termen pentru dezbaterea fondului în şedinţă publică, cu excepţia situaţiei în 
care părţile sunt de acord ca dezbaterea fondului să se desfăşoare în camera de 
consiliu, în aceeaşi zi sau la un alt termen. La termenul fixat, judecătorul deschide 
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dezbaterile asupra fondului cauzei, acordând cuvântul părţilor pentru a-şi susţine 
cererile şi apărările formulate în proces, potrivit art. 392 Cod procedură civilă. 

Împărţirea şedinţei de judecată în etape poartă amprenta noii concepţii a 
legiuitorului asupra modului de desfăşurare a cercetării judecătoreşti, respectiv 
întocmirea tuturor actelor de procedură din această fază, fără publicitatea la care se 
referă art. 17 Cod procedură civilă. În faţa primei instanţe cercetarea procesului se 
desfăşoară în camera de consiliu, dacă legea nu prevede altfel, din textul art. 213 
alin. 2 Cod procedură civilă a contrario, coroborat cu art. 17 Cod procedură civilă, 
rezultând că dezbaterea fondului se realizează în şedinţă publică. 

Actele de procedură necesare pentru lămurirea fondului, anterior dezbaterii 
finale, se vor derula în camera de consiliu, dacă cererea se află în primă instanţă, 
textul nefăcând referire la apel, care, pe cale de consecinţă, reintră sub incidenţa 
art. 17 Cod procedură civilă, cu atât mai mult cu cât art. 240 alin. 2 Cod procedură 
civilă arată că, în căile de atac, cercetarea procesului, dacă este necesară, se face în 
şedinţă publică. 

Dezbaterile în fond se derulează în şedinţă publică dar Codul de Procedură 
civilă permite părţilor să-şi exprime acordul ca dezbaterea fondului să urmeze în 
camera de consiliu, în aceeaşi zi sau la un alt termen, derogarea de la regula 
publicităţii şedinţei de dezbateri reprezentând o dimensiune certă a dreptului de 
dispoziţie al părţii. Totodată, pentru a nu permite altă interpretare, codul de 
procedură reglementează o prezumţie relativă, potrivit căreia cererea de judecată în 
lipsă presupune că partea care a formulat-o a fost de acord ca dezbaterea fondului 
să se deruleze în camera de consiliu. Prezumţia poate fi înlăturată însă dacă partea 
solicită expres ca dezbaterile să se poarte în şedinţă publică, astfel că cererea de 
judecare în lipsă vizează numai aspectul neprezentării la instanţă, cu consecinţa 
imposibilităţii suspendării procesului. 

 
21. Estimarea duratei cercetării procesului 
La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, judecătorul, 

după ascultarea părților, va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, 
ținând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluționat într-un termen 
optim și previzibil. Durata astfel estimată va fi consemnată în încheiere (art. 238 alin. 1 
Cod procedură civilă). Pentru motive temeinice, ascultând părțile, judecătorul va 
putea reconsidera durata prevazută inițial (art. 238 alin. 2 Cod procedură civilă). 

Codul de procedură civilă impune estimarea duratei cercetării procesului, nu 
și etapa dezbaterilor în fond. În mod obișnuit, potrivit art. 393 Cod procedură 
civilă, dezbaterile se finalizează într-un singur termen, fiind din această perspectivă 
justificată omisiunea Codului. Dacă părțile sunt prezente, acestea trebuie ascultate. 
Reperele obiective ale judecătorului, dincolo de jurisprudența similară anterioară, 
sunt natura cauzei, numărul și calitatea părților, obiectul cererilor depuse până la 
momentul estimării, cererile în probațiune formulate, opțiunea părților de a 
administra probele prin avocați, existența unor cereri incidentale (cerere reconvenționale, 
cereri de intervenție, cereri de chemare în garanție). 
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Alături de estimarea duratei procedurii, la același prim termen de judecată, la 
care părțile sunt legal citate, judecătorul pune în discuția părților, dacă acestea  sunt 
reprezentate sau asistate de avocat, posibilitatea alegerii procedurii de administrare 
a probelor, respectiv dacă părțile doresc ca probele să fie administrate de către 
instanță, în camera de consiliu, cu citarea părților potrivit art. 240 Cod procedură 
civilă sau dacă au convenit ca probele să fie administrate de către avocații lor, în 
condițiile art. 366-388 Cod procedură civilă (art. 239 Cod procedură civilă).  

 
22. Terminarea cercetării procesului 
Când judecătorul se socotește lămurit, prin încheiere, declară cercetarea 

procesului încheiată și fixează termen pentru dezbaterea fondului în ședință publică 
(art. 244 alin. 1 Cod procedură civilă). Pentru dezbaterea fondului, judecătorul 
pune în vedere părților să redacteze note privind susținerile lor și să le depună la 
dosar cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit, fără a aduce atingere dreptului 
acestora de a formula concluzii orale (art. 244 alin. 2 Cod procedură civilă). Părțile 
pot fi de acord ca dezbaterea fondului să urmeze în camera de consiliu, în aceeași 
zi sau la un alt termen (art. 244 alin. 3 Cod procedură civilă). 

 
23. Administrarea probelor de către avocați 
Dispoziţiile relative la administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri 

juridici au existat şi sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă, fiind introduse 
în legislaţia noastră prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru 
modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Această procedură s-a 
dorit un instrument util pentru degrevarea instanţelor de o parte din sarcinile 
administrării probelor, aspect ce ar putea conduce la creşterea celerităţii de 
soluţionare a proceselor. Totuşi, până în prezent, procedura nu s-a bucurat de o 
aplicare în practică, fiind mai curând ignorată de avocaţi şi judecători. Actualul 
Cod de procedură civilă încearcă dinamizarea acestei proceduri prin obligaţia ce 
incumbă instanţei ca la primul termen de judecată la care părţile au fost legal citate, 
să le întrebe, în măsura în care sunt prezente sau reprezentate, dacă sunt de acord 
ca probele să fie administrate de către avocaţi sau consilieri juridici. 

În acest moment există un argument în plus pentru utilizarea acestei 
proceduri deoarece Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru, a menţinut posibilitatea de restituire a unei jumătăţi din suma 
achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru, în cazul în care probele au fost 
administrate de avocat sau consilier juridic. 

Această procedură este aplicabilă tuturor litigiilor, cu excepţia celor ce 
privesc starea civilă şi capacitatea persoanelor, relaţiile de familie, precum şi orice 
alte drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţie  (art. 366 Cod 
procedură civilă). La primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate și 
dacă acestea sunt prezente sau reprezentate, instanța le va întreba dacă sunt de 
acord ca probele să fie administrate prin avocați. Consimţământul pentru 
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administrarea probelor se va da de către părţi, personal sau prin mandatar cu 
împuternicire specială, în faţa instanţei, luându-se act despre aceasta în încheiere, 
sau prin înscris întocmit în faţa avocatului, care este obligat să certifice 
consimţământul şi semnătura părţii pe care o asistă sau o reprezintă. Dacă există 
mai multe părţi asistate de acelaşi avocat, consimţământul se va da de fiecare dintre 
ele separat. Consimţământul dat nu poate fi revocat de către una dintre părţi (art. 
368 Cod procedură civilă). 

Probele pot fi administrate în cabinetul unuia dintre avocaţi sau în orice alt 
loc convenit, dacă natura probei impune aceasta. În cadrul acestei proceduri, 
părţile, prin avocaţi, sunt obligate să îşi comunice înscrisurile şi orice alte acte, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în mod direct, sub luare de 
semnătură.  

Potrivit art. 383 alin. 1 Cod procedură civilă, după administrarea tuturor 
probelor încuviinţate de instanţă reclamantul, prin avocatul său, va redacta concluziile 
scrise privind susţinerea pretenţiilor sale, pe care le va trimite, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire, sau le va înmâna în mod direct, sub luare de semnătură, 
celorlalte părţi din proces şi când este cazul, Ministerului Public. 

Avocaţii părţilor trebuie să întocmească pentru fiecare parte câte un dosar şi 
unul pentru instanţă, în care se depune câte un exemplar al tuturor înscrisurilor prin 
care, potrivit legii, se constată administrarea fiecărei probe, iar la expirarea termenului 
stabilit de instanţă pentru administrarea probelor, avocaţii părţilor prezintă împreună 
instanţei dosarul întocmit1. 

După depunerea acestuia, instanţa fixează termenul de judecată, dat în 
cunoştinţa părţilor. Termenul nu poate fi mai lung de 15 zile de la data primirii 
dosarului. La acest termen, instanţa poate hotărî pentru motive temeinice şi după 
ascultarea părţilor, să se administreze noi probe sau să se administreze nemijlocit în 
faţa sa unele dintre probele administrate de avocaţi. Dacă apreciază că nu este 
necesară administrarea de noi probe sau a unora dintre cele administrate de avocaţi, 
instanţa va proceda la judecarea în fond a procesului, acordând părţilor cuvântul 
pentru a pune concluzii prin avocat. 

24. Dezbaterea în fond a procesului 
Dezbaterile procesului poartă asupra împrejurărilor de fapt și temeiurilor de 

drept, invocate de părți în cererile lor sau, după caz, ridicate de către instanță din 
oficiu (art. 389 Cod procedură civilă). Aceste dezbateri au loc pe întreaga durată a 
etapei cercetării și preced dezbaterilor pe fond. Înainte de a se trece la dezbaterea 
fondului cauzei, instanța, din oficiu sau la solicitarea părților, pune în discuția 
acestora cererile, excepțiile procesuale și apărările care nu au fost soluționate în 
cursul cercetării procesului, precum și cele care, potrivit legii, pot fi invocate în 
orice stare a procesului (art. 390 Cod procedură civilă). Instanța poate proceda la 
completarea ori refacerea unor probe, în cazul în care, din dezbateri, rezultă necesitatea 
acestei măsuri (art. 391 Cod procedură civilă). Rezultă că după finalizarea 
cercetării procesului și anterior deschiderii dezbaterilor asupra fondului, instanța va 



31  Elemente de noutate în codul de procedură civilă actual în raport cu cel anterior 311 

soluționa eventuale excepții și eventual va reface anumite probe. Numai după acest 
moment se va declara deschisă etapa dezbaterilor în fond.  

Când judecătorul se socotește lămurit, prin încheiere, declară cercetarea 
procesului încheiată și fixează termen pentru dezbaterea fondului în ședință publică 
(art. 244 alin. 1 Cod procedură civilă). Pentru dezbaterea fondului, judecătorul 
pune în vedere părților să redacteze note privind susținerile lor și să le depună la 
dosar cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit, fără a aduce atingere dreptului 
acestora de a formula concluzii orale (art. 244 alin. 2 Cod procedură civilă). 

Potrivit art. 244 alin. 4 Cod procedură civilă cererea de judecată în lipsă 
presupune că partea care a formulat-o a fost de acord și ca dezbaterea fondului să 
aiba loc în camera de consiliu, în afară de cazul în care partea a solicitat expres ca 
aceasta să aibă loc în ședință publică. Părțile pot fi de acord ca dezbaterea fondului 
să urmeze în camera de consiliu, în aceeași zi sau la un alt termen (art. 244 alin. 3 
Cod procedură civilă). Atunci când părțile nu sunt de acord, judecătorul, potrivit 
art. 244 alin. 1 Cod procedură civilă, va fixa termen pentru dezbaterea fondului în 
ședință publică. 

Potrivit art. 394 Cod procedură civilă când consideră că au fost lămurite toate 
împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, președintele închide 
dezbaterile. Dacă va considera necesar, instanța poate cere părților, la închiderea 
dezbaterilor, să depună completări la notele întocmite potrivit art. 244 Cod 
procedură civilă. Părțile pot depune aceste completări și în cazul în care acestea nu 
au fost cerute de instanță. După închiderea dezbaterilor, părțile nu mai pot depune 
niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancțiunea de a nu fi luat în seamă, pentru a nu 
încălca principiul contradictorialității, din moment ce aceste probe, fiind depuse 
ulterior închiderii dezbaterilor, nu au fost comunicate cu partea adversă și nici nu s-
a dat posibilitatea ca partea să se apere referitor la înscrisurile depuse. Dacă însă 
instanța va aprecia că înscrisurile depuse sunt relevante și pot duce la dezlegarea 
cauzei poate repune cauza pe rol în vederea redeschiderii dezbaterilor, urmând a 
comunica înscrisurile și a cita părțile să pună din nou concluzii pe fond. 

 
25. Hotărârea judecătorească 
Actualul Cod de procedură civilă clasifică hotărârile, după posibilitatea atacării 

lor cu apel sau recurs, în hotărâri nedefinitive și hotărâri definitive. Vechiul cod de 
procedură civilă distingea între hotărâri nedefinitive, definitive și irevocabile.  

Potrivit art 634 alin. 1 Cod procedură civilă, sunt hotărâri definitive: a. 
hotărârile care nu sunt supuse apelului și nici recursului; b. hotărârile date în primă 
instanță, fără drept de apel, neatacate cu recurs; c. hotărârile date în primă instanță, 
care nu au fost atacate cu apel; d. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, 
precum și cele neatacate cu recurs; e. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin 
acestea s-a soluționat fondul pricinii; f. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu 
mai pot fi atacate cu recurs. 
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Hotărârile devin definitive la data expirării termenului de exercitare a 
apelului ori recursului sau, după caz, la data pronunțării. Hotărârile nedefinitive 
sunt cele pronunțate în primă instanță și care sunt susceptibile de apel. 

După cum pot sau nu să fie puse în executare, hotărârile se clasifică în 
executorii și neexecutorii. Potrivit art 633 Cod procedură civilă sunt hotărâri 
executorii: a. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel; b. 
hotărârile date în prima instanță, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care 
părțile au convenit să exercite direct recursul. 

Potrivit art. 426 Cod procedură civilă, hotărârea se redactează de către 
judecătorul care a soluționat procesul. În cazul în care unul dintre judecători sau 
asistenții judiciari a rămas în minoritate la deliberare, el își va redacta opinia 
separată, care va cuprinde expunerea considerentelor, soluția pe care a propus-o și 
semnătura acestuia. De asemenea, judecătorul care este de acord cu soluția, dar 
pentru considerente diferite, va redacta separat opinia concurentă. Art. 426 alin. 2 
Cod procedură civilă reglementează expres noțiunea de opinie concurentă, fiind în 
prezența unei opinii identice celei majoritare în ceea ce privește soluția pronunțată, 
argumentele fiind diferite. Opinia separată este diferită de opinia majoritară prin 
însăși soluția pronunțată. 

Hotărârea va fi semnată de membrii completului de judecată și de către 
grefier. Dacă vreunul dintre judecători este împiedicat să semneze hotărârea, ea va 
fi semnată în locul său de președintele completului, iar dacă și acesta ori judecătorul 
unic se află într-o astfel de situație, hotărârea se va semna de catre președintele 
instanței. Când împiedicarea privește pe grefier, hotărârea se va semna de grefierul-
șef. În toate cazurile se face mențiune pe hotărâre despre cauza care a determinat 
împiedicarea.  

 
26. Autoritatea de lucru judecat 
Hotărârea judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte, fondul 

procesului sau statuează asupra unei excepții procesuale ori asupra oricărui alt 
incident are, de la pronunțare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea 
tranșată (art. 430 alin. 1 Cod procedură civilă).   

Autoritatea de lucru judecat privește dispozitivul, precum și considerentele pe 
care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă (art. 
430 alin. 2 Cod procedură civilă). 

Conform art. 432 Cod procedură civilă, excepția autorității de lucru judecat 
poate fi invocată de instanță sau de părți în orice stare a procesului, chiar înaintea 
instanței de recurs. Ca efect al admiterii excepției, părții i se poate crea în propria 
cale de atac o situație mai rea decât aceea din hotărârea atacată. 

În schimb, în situația în care cele două cereri identice se află ambele în fața 
instanțelor de fond, suntem în situația litispendenței, care precede autoritatea de 
lucru judecat. Dacă una din cele două cereri este în fața instanței de fond (primă 
instanță sau apel) iar celalaltă în recurs, nu suntem în ipoteza litispendenței. În 
acest caz, se impune suspendarea acțiunii aflată în fața instanței de fond până la 
soluționarea recursului.   
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Autoritatea de lucru judecat privește dispozitivul, dar și considerentele pe 
care se sprijină, inclusiv cele prin care se soluționează o chestiune litigioasă. Vor 
beneficia de autoritate de lucru judecat și acele considerente (decisive) pe care se 
sprijină dispozitivul și în lipsa cărora nu ar putea fi posibilă înțelegerea 
dispozitivului. De asemenea, considerentele (decizorii) prin care s-a tranșat o 
chestiune litigioasă beneficiază de autoritate de lucru judecat, chiar dacă acea 
chestiune nu apare în cuprinsul dispozitivului. Este situația respingerii unei cereri 
de chemare în judecată ca lipsită de interes, iar în considerente pe lângă motivarea 
principală pe excepția lipsei de interes, instanța face și o motivare subsidiară 
arătând că cererea este și nefondată. Or, în cazul formulării unei noi cereri de 
chemare în judecată, aceste considerente (decizorii) ar putea fi invocate ca și 
autoritate de lucru judecat.  

De asemenea, trebuie remarcat că se bucură de autoritate de lucru judecat 
numai hotărârea care tranșează fondul litigiului, ori o altă chestiune litigioasă (caz 
în care autoritatea se circumscrie chestiunii tranșate). Rezultă așadar că celelalte 
hotărâri, pronunțate în baza unor excepții ori incidente procedurale nu se bucură de 
autoritate de lucru judecat. 

 
27. Căile de atac  
În reglementarea vechiului Cod de procedură civilă existau, cu titlu de 

excepţie, cazuri în care calea de atac a recursului este suprimată (cereri cu valoare 
redusă, de exemplu), pe când în actuala reglementare a Codului de procedură civilă 
există destul de multe cazuri în care mai există recursul. Legiuitorul a intervenit în 
anumite situaţii, modificând norma din legea specială şi înlocuind calea de atac a 
recursului cu cea a apelului. Calea ordinară de atac este apelul, iar căile 
extraordinare de atac sunt recursul, contestaţia în anulare şi revizuirea. 

Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, 
în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul 
ei. Denumirea marginală a art. 457 Cod procedură civilă este „Legalitatea căii de 
atac”, ceea ce presupune că reglementarea căii de atac este dată de lege, şi nu de 
judecătorul care soluţionează o anume cauză. Potrivit acestui text de lege, trebuie 
avute în vedere nu doar felul căii de atac – apel sau recurs, ci şi condiţiile de 
exercitare şi termenele. Astfel, pot exista situaţii în care calea de atac a fost indicată 
corect, însă, din eroare, în cuprinsul hotărârii a fost menţionat un alttermen. 

Menţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac deschisă 
contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac 
prevăzută de lege. Se poate observa că această idee reiese şi din primul alineat al 
aceluiaşi articol. Potrivit art. 457 alin. (3) Cod procedură civilă, dacă instanţa 
respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege,exercitată de partea 
interesată în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii cu privire la 
calea de atac, hotărârea pronunţată de instanţa de control judiciar va fi comunicată, 
din oficiu, tuturor părţilor care au luat parte la judecata în care s-a pronunţat hotărârea 
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atacată. De la data comunicării începe să curgă, dacă este cazul, termenul pentru 
exercitarea căii de atac prevăzute de lege. 

Dacă, pe de altă parte, calea de atac este corect indicată de judecător, însă 
termenul este indicat în mod incorect şi se acordă un termen mai lung decât cel 
prevăzut de lege, soluţia cea mai simplă ar fi respingerea ca tardivă. O altă soluţie 
ar fi aceea de a aplica, pentru identitate de raţiune, dispoziţiile art. 457 alin. (3) Cod 
procedură civilă sau repunerea în termen a părţii (art. 186 Cod procedură civilă). În 
ultima astfel de situaţie, ar putea fi reţinută culpa celui care a pronunţat hotărârea, 
ceea ce ar compensa lipsa de cunoştinţe juridice aprofundate a părţii cu privire la 
calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia. Prin urmare, se poate admite 
soluţia repunerii în termen, sub condiţia ca partea să o solicite, instanţa de judecată 
neputând să o acorde din oficiu. Dacă partea nu a solicitat repunerea în termen, 
instanţa va pronunţa soluţia de respingere a căii de atac ca inadmisibilă.  

Calea de atac se îndreaptă împotriva soluţiei cuprinse în dispozitivul hotărârii. 
Cu toate acestea, în cazul în care calea de atac vizează numai considerentele hotărârii 
prin care s-au dat dezlegări unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui 
proces sau care sunt greşite ori cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea, 
instanţa, admiţând calea de atac, va înlătura acele considerente şi le va înlocui cu 
propriile considerente, menţinând soluţia cuprinsă în dispozitivul hotărârii atacate. 

Potrivit art. 466 alin.(1) Cod procedură civilă hotărârile pronunțate în primă 
instanță pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. Prin 
urmare regula este că hotărârile primei instanțe sunt supuse apelului, recursul fiind 
prevăzut în situații de excepție. Termenul de apel este de 30 de zile și curge de la 
data comunicării hotărârii. 

Din maniera reglementării art. 483 Cod procedură civilă, referitor la hotărârile 
supuse recursului, reiese cu claritate intenția legiuitorului de a extinde sistemul 
dublului grad de jurisdicție, situațiile în care există și recurs după apel fiind relativ 
puține. Prin urmare, în cele mai multe situații, apelul este singura cale de atac prevăzută 
de lege. 

Potrivit art. 483 alin. 3 Cod procedură civilă, nu sunt supuse recursului 
hotărârile prevăzute de art. 94 pct. 1 lit. a)-j), adică aproape toate hotărârile 
pronunţate de judecătorie. În plus, art. 483 alin. 2 Cod procedură civilă exceptează 
de la recurs cererile evaluabile în bani în valoare de până la 500 000 de lei inclusiv. 
Aşadar, hotărârile pronunţate de judecătorie nu sunt susceptibile de a fi atacate cu 
recurs, ci numai cu apel, şi în aceeaşi situaţie se află cauzele judecate în primă 
instanţă de tribunal, al căror obiect are o valoare între 200 001 lei şi 500 000 de lei. 

Hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi 
alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului (art. 483 alin. 1 
Cod procedură civilă). Termenul de recurs este de 30 de zile și curge de la comunicarea 
hotărârii5. 
                                                            

5 Cu privire la calea de atac a recursului, a se vedea şi comentariul de la pct. 12 (,,Competența 
materială a instanțelor de judecată) referitor la implicațiile Deciziei nr. 369/2017 a Curții 



35  Elemente de noutate în codul de procedură civilă actual în raport cu cel anterior 315 

Potrivit art. XVIII din Legea 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea 
instanțelor judecătoreşti, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, dispozițiile art. 483 alin. (2) din 
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplica 
proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016.  

În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și 
până la data de 31 decembrie 2015, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate 
în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) - i) din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, în cele privind navigația civilă și activitatea 
în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în 
cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte 
cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, 
în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în 
cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai 
apelului. 

Potrivit articolului unic din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 62/2015 
pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele 
măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea 
punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) și art. 
XIX alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea 
instanțelor judecătorești, precum și 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, cu modificările ulterioare, se 
prorogă până la data de 1 ianuarie 2017. 

Dispozițiile art. XII alin. (2), art. XIV-XVII, art. XVIII alin. (2) și art. XIX 
alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor 
judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, se aplică și proceselor 
pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data de 31 decembrie 2016 
inclusiv. 

Potrivit art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2006 pentru 
prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare 
pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, 
art. XVIII alin. (1) și art. XIX alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri 
pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și 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, cu 
                                                                                                                                                       
Constituționale asupra reglementării acestei căi de atac sub aspectul hotarârilor supuse recursului și 
instanțelor competente să-l soluționeze. 
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modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019. Dispozițiile art. XII 
alin. (2), art. XIV-XVII, art. XVIII alin. (2) și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013, 
cu modificările ulterioare, se aplică și proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 
2017 și până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 

Rezultă din textele suscitate că până la 31 decembrie 2018 pragul valoric cu 
privire la hotărârile supuse și recursului este de 1.000.000 lei. 

 
28. Procedura filtru 
Primind dosarul, preşedintele instanţei, preşedintele de secţie, vicepreşedintele 

sau o persoană desemnată de către aceştia va stabili prin rezoluţie măsuri pentru 
identificarea aleatorie a unui complet format din 3 judecători care să decidă asupra 
admisibilităţii în principiu a recursului. Preşedintele acestui complet sau judecătorul 
desemnat sau magistratul-asistent repartizat la acel complet va trebui să alcătuiască 
un raport.  

Raportul trebuie întocmit de o asemenea manieră încât să cuprindă 
problemele de drept care se pun în speţa respectivă; de asemenea, raportul va 
verifica dacă motivele se încadrează între motivele de casare prevăzute de lege, 
dacă recursul îndeplineşte cerinţele formale (este timbrat, este introdus în termen, 
motivele sunt dezvoltate, probleme de calitate procesuală, dacă este sau nu vădit 
nefondat). În alcătuirea raportului, judecătorul trebuie să recurgă la jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curții Europene a 
Drepturilor Omului şi a instanţelor Uniunii Europene, după caz. Judecătorul care 
redactează acest raport nu devine prin aceasta incompatibil. 

Raportul întocmit se discută în completul de filtru, după care se comunică în 
scris părţilor din proces. De asemenea, acestora li se solicită un punct de vedere, în 
scris. Oricum, legiuitorul, prudent, prevede în art. 493 alin. (4) teza a II-a că: „În 
lipsa dovezii de comunicare a raportului şi înainte de expirarea unui termen de 30 
de zile de la comunicare, completul nu va putea trece la examinarea recursului, 
potrivit alin. (5) şi (6)”. Aşadar, legiuitorul şi-a luat măsuri de precauţie ca aceste 
puncte de vedere să nu fie solicitate doar formal, ci să se aştepte comunicarea lor şi 
să se poată face dovada că ele s-au avut în vedere la soluţionare. 

În ceea ce priveşte soluţionarea propriu-zisă de către completul de filtru, este 
posibil, ca ipoteză, ca toţi membrii completului să fie de acord că recursul fie nu 
îndeplineşte cerinţele de formă, fie că motivele de casare invocate nu se încadrează 
în cele 8 limitativ prevăzute de lege, fie că recursul este vădit nefondat. Dacă există 
această unanimitate, se va pronunţa o decizie, fără citarea părţilor, prin care 
recursul este, după caz, anulat sau respins, iar decizia se comunică părţilor. Dacă 
nu sunt îndeplinite aceste cerinţe, adică nu există unanimitate, sau dacă recursul 
este considerat admisibil, se poate trece la etapa următoare, recursul urmând să fie 
soluţionat chiar de către completul de filtru. Dacă este vorba despre o problemă de 
drept care nu este controversată sau care face obiectul unei jurisprudenţe constante 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţarea se face printr-o decizie definitivă 
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care se comunică părţilor, completul ţinând seama de punctele de vedere exprimate 
de către părţi şi care au fost solicitate de completul de filtru. 

În legătură cu dispoziţia de la alin. (6) se mai pune o problemă. Articolul 490 
alin. (2) Cod procedură civilă, teza finală, precizează că, atunci când se cere intimatului 
să depună întâmpinare, respectiv recurentului să răspundă la întâmpinare, prin 
aceste acte de procedură se va menţiona dacă recurentul, respectiv intimatul este de 
acord ca recursul, atunci când este admisibil în principiu, să fie soluţionat de către 
completul de filtru prevăzut la art. 493.  

Potrivit art. 493 alin. 7 Cod procedură civilă, completul va pronunţa, fără 
citarea părţilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului şi va fixa termenul 
de judecată pe fond a recursului, cu citarea părţilor – atunci când nu sunt evidențiate 
motive de inadmisibilitate. 

 
29. Mijloace de unificare a practicii judiciare. Recursul în interesul legii. 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitatea sa de instanţă supremă în 

România, are consacrat prin Constituţie rolul de unificator al practicii judiciare. 
Acest rol se bazează pe prezumţia că, la nivelul acesteia, există o practică statornică în 
interpretarea şi aplicarea legii, şi judecătorii acestei instanţe au ajuns la maturitatea 
juridică de a regla contradicţiile de jurisprudenţă existente la nivelul instanţelor 
inferioare. Existenţa unor opinii divergente în cadrul Înaltei Curţi creează însă 
unele dificultăţi în implementarea rolului său de unificator, fapt perceput ca un 
indiciu de instabilitate juridică. 

Astfel, este necesară identificarea unor mijloace flexibile de asigurare a 
unităţii practicii judiciare, pentru a elimina incertitudinile în sistem şi neîncrederea 
în magistraţii care săvârşesc actul de justiţie. Existenţa unui număr însemnat de 
cauze care ajung în recurs în faţa curţilor de apel, conform actualei reglementări, 
este încă un indiciu că, la nivelul instanţelor inferioare, nu există o linie clară de 
soluţionare, şi, în multe situaţii, cauze identice ajung să aibă soluţionări diferite. 

Recursul în interesul legii este reglementat şi prin actualul Cod de procedură 
civilă, în cadrul Titlului III – „Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare 
unitare”, în art. 508-511, alături de a doua instituţie menită să uniformizeze 
jurisprudenţa românească, respectiv sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în 
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept. 

Noile dispoziţii oferă o reglementare mai detaliată a recursului în interesul 
legii, dar menţine, de principiu, coordonatele reglementării anterioare. Nu pot fi 
negate însă noutăţile semnificative aduse de actualul Cod de procedură civilă, care 
pot fi sintetizate astfel: 

a) lărgirea sferei persoanelor care pot sesiza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
Până la modificările aduse actualului Cod de procedură civilă prin adoptarea 

Legii nr. 202/2010, aveau calitate procesuală activă procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie (care poate acţiona din 
oficiu ori la cererea Ministrului justiţiei) şi colegiile de conducere ale curţilor de 
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apel. Introducerea colegiilor de conducere ale curţilor de apel ca subiecte care pot 
sesiza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în materia recursului în interesul legii a fost 
făcută prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
civilă. Art. 508 Cod procedură civilă dispune: „Pentru a se asigura interpretarea şi 
aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoreşti, procurorul general 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la 
cererea ministrului justiţiei, colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului 
au îndatorirea să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra 
chestiunilor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti”. 

b) schimbarea competenţei de judecată; 
Judecarea recursului în interesul legii se va face, conform actualului Cod de 

procedură civilă, de către un complet format din „preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, preşedinţii de secţii din cadrul acestuia, un număr de 14 
judecători din secţia în a cărei competenţă intră chestiunea de drept care a fost 
soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti, precum şi câte 2 judecători din 
cadrul celorlalte secţii”.Vechiul art. 329 alin. 2 Cod procedură civilă 1865 
prevedea că „Deciziile prin care se soluţionează sesizările se pronunţă de Secţiile 
Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”. 

Această judecare a recursului în interesul legii de către o majoritate formată 
din judecători specializaţi pe problema de drept respectivă va conduce la o 
soluţionare mai rapidă, precum şi la un grad mai înalt de corectitudine a soluţiei. 
Judecătorii respectivi sunt mai bine informaţi cu privire la legile şi jurisprudenţa 
din domeniul lor de specializare. În plus, în scopul obţinerii unei decizii judicioase, 
se prevede, tot ca un element de noutate, întocmirea unui raport prealabil asupra 
recursului în interesul legii, precum şi posibilitatea consultării unor specialişti 
recunoscuţi la întocmirea raportului. 

c) introducerea unui termen de soluţionare a recursului în interesul legii. 
Alin. 10 al art. 510 Cod procedură civilă prevede faptul că recursul în 

interesul legii se judecă în „cel mult 3 luni de la data sesizării instanţei”. 
30. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei 

hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept. 
Alături de instituţia recursului în interesul legii, această sesizare a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie de către instanţele judecătoreşti reprezintă o a doua 
modalitate de asigurare a unei practici unitare. 

Procedura prevăzută de art. 519 Cod procedură civilă, inspirată din legislaţia 
franceză, prevede că, dacă în cursul judecăţii un complet de judecată al Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, al Curţii de apel sau al Tribunalului, învestit cu soluţionarea 
cauzei în ultimă instanţă, constatând că o problemă de drept de care depinde 
soluţionarea cauzei respective nu a fost dezlegată unitar în practica instanţelor, va 
putea solicita secţiei corespunzătoare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să 
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pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu problemei de drept cu 
care a fost sesizată. 

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei 
hotărâri prealabile poate fi făcută numai în cazul în care un Tribunal sau o Curte de 
apel sau un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care judecă în 
ultimă instanţă, constată că soluţionarea cauzei cu care a fost învestită nu a fost 
abordată unitar în practica instanţelor judecătoreşti. 

Esenţial este faptul că sesizarea se va face către secţia corespunzătoare a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care va judeca astfel în deplină cunoştinţă a 
materiei respective. În plus, deşi sesizarea se face de către instanţa de judecată, prin 
încheiere, ea poate fi dispusă din oficiu, atunci când instanţa învestită consideră 
necesar, ori la cererea părţilor. Este recunoscut astfel interesul părţilor în soluţionarea 
cât mai corectă a cauzei, precum şi în unificarea jurisprudenţei. 

În plus, pentru a încuraja folosirea acestui mijloc procedural, actualul Cod de 
procedură civilă prevede că acest demers este scutit de taxă judiciară de timbru şi 
timbru judiciar. 

Judecata va fi suspendată până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru 
dezlegarea problemei de drept, hotărâre care va fi obligatorie atât pentru instanţe 
(similar recursului în interesul legii), dar şi cauzei în legătură cu care s-a ridicat 
problema de drept. 

Acest mijloc procedural, spre deosebire de recursul în interesul legii, care 
este o măsură „reactivă” împotriva practicii neunitare, va putea duce la prevenirea 
anumitor erori judiciare care ar putea fi săvârşite de instanţele judecătoreşti în 
interpretarea şi aplicarea legilor şi care nu mai au posibilitatea de a fi corectate la 
instanţa de control judiciar. 

Această trecere în revistă a unor aspecte de noutate aduse în reglementarea 
procesului civil prin Codul de procedură civilă, intrat în vigoare la 15 februarie 
2013, relevă că au fost introduse unele instituții sau dispoziții menite să asigure 
celeritatea actului de justiție și continuarea unei jurisprudențe unitare și care își 
produc efectul pozitiv. Pe de altă parte, actualul Cod de procedură civilă nu a reușit 
să elimine toate neajunsurile vechii reglementări, iar unele prevederi inovative ale 
sale nu au găsit infrastructura necesară pentru aplicare și dezvoltare. 



 Gheorghe Buta 40 320 

 

 



DAUNELE MORALE ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ 

Prof. univ. dr. h.c. Alexandru ȚICLEA*  

Abstract: Moral damages are a category of prejudice, namely that have a non-patrimonial 
character. So they do not look at heritage, tangible goods, real estate or mobile, but the person, the 
psyche and/or the physique. Through various illicit acts, the perpetrators of such acts are detrimental 
to the honor, prestige, image of a person in society or family. Moral damages are also encountered in 
working relationships. As a rule, employees, civil servants, and other staff – are affected by 
harassment, modification, or termination of work/service relationships, etc. The injured person, of 
course, has the possibility to appeal to the competent court requesting compensation for the moral 
damage he has suffered, proving a minimal proof of that damage. 

Key words: moral damages, non-patrimonial damage, illicit deed, human personality, human 
physical/psyche, civil-contractual liability. 

1. Noţiune 
Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române (DEX)1, termenul daună (din 

lat. damnum) are semnificaţia de pagubă, vătămare, prejudiciu, inclusiv moral (p. 295). 
Termenul moral (din lat. moralis) semnifică, printre altele, ceea ce „aparţine 

psihicului, spiritului, intelectului, care se referă la psihic, spirit sau intelect; ansamblul 
facultăţilor sufleteşti şi spirituale” (DEX, p. 742). 

Unificând cei doi termeni, vom ajunge la concluzia că daunele morale sunt prejudicii 
care privesc direct  persoana, psihicul sau/şi fizicul acesteia, şi nu patrimoniul său. 

Este motivul pentru care în literatura juridică se susţine că prejudiciul moral 
reprezintă o consecinţă dăunătoare, fără valoare economică, suferită de o persoană 
şi care este urmarea încălcării unui drept personal nepatrimonial ce defineşte 
personalitatea umană2. 

                                                 
* Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Drept. 
1 Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2016. 
2 A se vedea: I. Urs, Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 9-

14; C. Jugastru, Prejudiciu – repere româneşti în context european, Editura Hamagiu, Bucureşti, 
2013 p. 162–163; L. Pop, în L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 331. 
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În acelaşi sens, în practica judiciară s-a reţinut că daunele morale ,,se 
încadrează în categoria prejudiciului personal nepatrimonial”, fiind vorba, uneori, 
de un ,,prejudiciu de imagine şi o suferinţă psihică”3. 

Pentru ca explicaţia să fie deplină trebuie să apelăm la prevederile art. 58 alin. 
(1) din Codul civil conform cărora ,,Orice persoană are dreptul la viaţă, la sănătate, 
la integritate fizică şi psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii 
private, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege”. Totodată, precizăm 
că art. 252 din acelaşi act normativ dispune: ,,Orice persoană fizică are dreptul la 
ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane, cum sunt viaţa, sănătatea, integritatea 
fizică şi psihică, demnitatea, intimitatea vieţii private, libertatea de conştiinţă, 
creaţia ştiinţifică, artistică, literară sau tehnică”4. 

Aşa fiind, daunele morale sunt prejudicii rezultate din încălcarea sau 
nesocotirea valorilor enunţate de lege, valori intrinseci personalităţii umane. 

 
2. Reglementarea răspunderii pentru daunele morale 
a) Art. 253 din Codul civil, act normativ aplicabil în temeiul art. 278 din 

Codul muncii şi în raporturile de muncă, prevede măsurile de apărare a persoanei fizice 
în cazul în care i-au fost încălcate ori ameninţate drepturile nepatrimoniale: ,,Persoana 
prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparaţie patrimonială pentru 
prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputată 
autorului faptei prejudiciabile”(alin. 3, fraza I). 

În ceea ce priveşte răspunderea contractuală, art. 1531 alin. (3) din Codul 
civil dispune ca în cazul neexecutării culpabile a obligaţiilor, creditorul are 
dreptul ,,şi la repararea prejudiciului nepatrimonial”. În consecinţă, regula reparării 
prejudiciului material, ca şi a celui moral rezultat din neexecutarea contractului este 
prevăzută în mod expres ca o condiţie a existenţei prejudiciului. 

b) Potrivit art. 253 alin. 1 din Codul muncii, ,,Angajatorul este obligat, în 
temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească 
pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa 
angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul”. 

c) Conform art. 43 alin. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse 
şi de tratament între femei şi bărbaţi 5 , persoana angajată care se consideră 

                                                 
3 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a civilă pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări 

sociale, decizia civ. nr. 4200/R/2012, în ,,Revista română de dreptul muncii” nr. 6/2012, p. 148–149. 
4  Şi normele europene acordă atenţie sporită protecţiei persoanelor fizice, respectării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Cităm, în acest sens, de exemplu: 
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date; 

- Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale – instrumentul 
juridic fundamental al Consiliului Europei, intrată în vigoare în anul 1953, ratificată de România prin 
Legea nr. 30/1994. 

5 Republicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I nr. 326 din 5 iunie 2013, modificată ulterior. 
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discriminată pe criteriul de sex în relaţia de muncă poate solicita despăgubiri 
materiale şi/sau morale, precum şi înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii 
de la persoana care le-a săvârşit. 

d) Răspunderea angajatorului pentru prejudiciile nepatrimoniale cauzate 
salariatului se deduc şi din art. 27 alin. 16 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare7 care 
prevede generic, acordarea de despăgubiri. 

e) La rândul ei, Legea contenciosului administrativ nr. 554/20048, aplicabilă 
şi funcţionarilor publici, inclusiv a celor cu statut special (funcţionari publici 
parlamentari, poliţişti, angajaţi în sistemul administraţiei penitenciare), precum şi 
militarilor, se referă în mai multe texte ale sale, la despăgubiri şi daune morale astfel: 

– art.1 alin. (1) fraza 1: ,,Orice persoană care se consideră vătămată într-un 
drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, 
recunoaşterea dreptului pretins sau interesului legitim şi repararea pagubei ce  i-a 
fost cauzată”; 

– art. 8 alin. 1 fraza I: ,,Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege 
sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de 
răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit nici un răspuns în 
termenul prevăzut la art. 2 alin. 1 lit. h, poate sesiza instanţa de contencios administrativ 
competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea 
pagubei cauzate şi, eventual, reparaţia pentru daune morale”; 

– art. 18 alin. 3: ,,În cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărâ şi asupra 
despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a 
solicitat acest lucru”. 

Dispozițiile Legii nr. 554/2004 sunt aplicabile funcționarilor publici care 
astfel pot pretinde acoperirea prejudiciilor morale de la autoritatea/instituția publică 
din care fac parte, desigur în ipoteza în care au suferit un atare prejudiciu. 

 
3. Decizii ale Curţii Constituţionale 
a) Instanţa constituţională a decis9 că, salariaţii care se consideră discriminaţi 

la locul de muncă se pot adresa instanţei judecătoreşti, pe calea dreptului comun, 

                                                 
6 Acest text dispune: ,,Persoana care se consideră discriminată poate formula în faţa instanţei 

de judecată o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării 
sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun”. 

7  Republicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I nr.166 din 7 martie 2014, 
modificată ulterior. 

8 Publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I nr. 1154 din 7 decembrie 2004, 
modificată ulterior. 

9 Decizia nr. 721/2006 (publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I nr. 962 din 30 
noiembrie 2006). 
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pentru a solicita repararea prejudiciilor morale, nepatrimoniale suferite în legătură 
cu serviciul, aşa cum prevede Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Conform art.1 alin. (2) 
lit. e) din ordonanţă, principiul egalităţii dintre cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi 
discriminării sunt garantate şi în ceea ce priveşte exercitarea dreptului la muncă, 
libera alegere a ocupaţiei, condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, salariul 
egal pentru muncă egală, renumeraţie echitabilă şi satisfăcătoare. De altfel, 
solicitarea de despăgubiri, inclusiv morale, este prevăzută de art. 31 alin. (1) din 
Legea nr. 202/2002, în cazul discriminării bazate pe criteriul de sex. 

b) Curtea a mai observat 10 : deoarece dispoziţiile legale precizează că 
angajatorul este obligat să despăgubească pe salariat în temeiul normelor şi 
principiilor răspunderii civile contractuale nu este exclusă ,, posibilitatea salariatului, 
care a suferit prejudicii morale din culpa angajatorului, să solicite despăgubiri în 
temeiul normelor de drept comun, referitoare la răspunderea civilă delictuală”. 

c) Referindu-se la art. 42 din Legea nr. 188/199911, Curtea Constituţională a 
reţinut12că ,,funcţionarului public i se recunoaşte atât dreptul de reparare a prejudiciului 
material în temeiul Legii nr. 188/1999, cât şi dreptul de reparare a prejudiciului 
moral, în temeiul dreptului comun”. 

 
4. Răspunderea angajaţilor pentru daunele morale 
Codul muncii nu reglementează răspunderea salariaţilor pentru daune morale, 

ci se referă, exclusiv, la ,,pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în 
legătură cu munca lor” [art.254 alin.(1)]. 

În considerarea acestui text, în literatura juridică 13  se susţine că deşi 
angajatorul a suferit un prejudiciu moral nu poate pretinde despăgubiri (compensaţii) 
băneşti pentru daunele morale provocate de salariat. Nici ,,inserarea în contractul 
colectiv sau/şi în contractul individual de muncă a unei clauze referitoare la 
răspunderea salariatului pentru daune morale” nu este posibilă. O astfel de clauză 
ar fi nulă, efect decurgând din art. 38 C. muncii, coroborat cu art. 254 ( care 
limitează expres răspunderea patrimonială a salariatului la ,, pagubele materiale”). 

Tot astfel, în doctrină se precizează că una din condiţiile răspunderii patrimoniale 
a salariaţilor o reprezintă caracterul material al prejudiciului, condiţie ce rezultă 
expres din art. 254 alin. 1 al Codului muncii şi care presupune diminuarea efectivă 
                                                 

10 Decizia nr.379/2004 (publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I nr. 979 din 25 
octombrie 2004). 

11 Acest text prevede: ,,Autoritatea sau instituţia publică este obligată să îl despăgubească pe 
funcţionarul public în situaţia în care acesta a suferit din culpa autorităţii sau instituţiei publice, un 
prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu”. 

12 Decizia nr. 1552/2016 (publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I nr. 106 din 9 
februarie 2012). 

13 I. Tr. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediţia a IV-a revăzută şi 
adăugită, Editura Universul public, Bucureşti, 2017, p. 889–890. În acelaşi sens, este M. Gheorghe 
Dreptul individual al muncii, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 449–450. 
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a patrimoniului angajatorului14. Fiind vorba de un prejudiciu material, salariaţii nu 
răspund pentru daunele morale15. 

Soluţia legiuitorului este desigur fondată pe ideea de protecţie a părţii mai 
slabe, în raporturile de muncă salariaţii, aflaţi uneori la discreţia angajatorului în 
ceea ce priveşte, de exemplu, sancţionarea disciplinară, concedierea, modificarea 
unilaterală nelegală a contractului individual de muncă, hărţuirea morală ori 
sexuală a lor etc. Asemenea măsuri pot conduce la cauzarea unor prejudicii morale 
care ar trebui reparate. 

Spre deosebire de Codul muncii care limitează răspunderea patrimonială a 
salariaţilor doar la pagubele materiale ( în art. 254 alin. 1), Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici16 se referă la ,,răspunderea civilă a acestor 
angajaţi pentru ,,pagubele produse” fără să le circumstanţieze. Aşa fiind, este evident 
că în noţiunea respectivă sunt cuprinse atât pagubele materiale, cât şi cele morale17. 
Ca urmare, se poate aprecia că funcţionarii publici au o răspundere integrală (atât 
pentru pagubele materiale cât şi pentru cele morale) faţă de autoritatea/ instituţia în 
care sunt încadraţi. 

Este însă cert că angajatorii pot suferi şi prejudicii morale, nu doar materiale. 
Într-adevăr, încălcarea obligaţiei de fidelitate de către salariaţi în executarea 
sarcinilor de serviciu (art. 39 alin. 2 lit. d din Codul muncii), a obligaţiei de a 
respecta secretul de serviciu (lit. f), a clauzei de neconcurenţă (art. 21-24), a celei 
de confidenţialitate (art. 26 din Codul muncii) etc. poate afecta imaginea angajatorului, 
onorabilitatea şi seriozitatea lui, cu consecinţe negative asupra relaţiilor cu 
colaboratorii, cu beneficiarii ori furnizorii săi etc. 

Fiindu-i cauzate astfel prejudicii morale, angajatorul ar trebui să aibă 
posibilitatea acoperirii acestora de către cei vinovaţi. 

În acest context, amintim că art. 278 alin. 1 din Codul muncii prevede că 
dispoziţiile sale se întregesc cu cele ale legislaţiei civile. Or, art. 257 din Codul 
civil se referă la apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice (deci 
şi ale angajatorilor). Să nu ignorăm, totodată, că în rândul angajatorilor se află şi 
persoanele fizice18. 

În acelaşi timp, amintim că art. 5 din Codul muncii instituie principiul ,, 
egalităţii de tratamentul faţă de toţi salariaţii şi angajatori (alin. 1). 

Cele de mai sus se constituie în argumente care nu justifică diferenţele de 
reglementare în ceea ce priveşte răspunderea patrimonială a celor două părţi ale 
raporturilor juridice de muncă, dezechilibrul existent între situaţia angajatorilor şi 
cea a salariaţilor. 

                                                 
14 D. Top, Tratat de dreptul muncii, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2015, p. 459. 
15 B. Vartolomei. Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016, 

p. 248–249; S. Panaite, Dreptul individual al muncii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017, p. 276. 
16  Republicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I nr. 365 din 29 mai 2007, 

modificată ulterior. 
17 I. Tr. Ştefănescu, op. cit., p. 890. 
18 În conformitate cu prevederile art. 14 din Codul muncii, prin angajator se înţelege, în primul rând, 

persoana fizică ce poate să ,,angajeze forţa de muncă pe bază de contract individual  de muncă” (alin. 1). 
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Este motivul pentru care, îndreptăţit se propune, de lege ferenda, modificarea 
art. 254 alin 1 din Codul muncii ,,în sensul admisibilităţii răspunderii19 salariatului 
şi pentru prejudiciul moral”, evident în ipoteza dovedirii unui atare prejudiciu. 

 
5. Practică juridică 
Instanţele judecătoreşti, confruntate cu soluţionarea unor cereri de acordare a 

daunelor morale angajaților, au pronunţat hotărâri prin care s-au adus clarificări 
importante conţinutului prejudiciului nepatrimonial, probei acestuia, sarcinii 
dovedirii lui şi desigur, rolului judecătorilor în desluşirea mecanismului răspunderii 
pentru daunele menţionate. 

a) De pildă, s-a precizat 20  că „daunele morale corespund atingerii aduse 
cinstei, demnităţii, onoarei, imaginii publice ori prejudiciului profesional al 
persoanei vătămate, scopul lor fiind unul compensatoriu, care să nu constituie nicio 
penalitate excesivă pentru cel care a produs dauna, niciun venit nejustificat pentru 
victima acesteia. Spre deosebire de situaţia despăgubirilor pentru prejudiciul 
material, a cărui întindere nu poate fi stabilită decât pe baza unui suport probator, 
daunele morale nu pot fi cuantificate prin probe materiale certe, luându-se în considerare, 
pe de o parte, conduita autorităţii emitente a actului administrativ nelegal şi, pe de 
altă parte, diligenţele rezonabile ale persoanei lezate pentru a evita prejudiciul sau 
pentru a-i limita întinderea. 

În măsura în care existenţa faptei ilicite vătămatoare şi existenţa prejudiciului 
sunt dovedite, judecătorul are dreptul să aprecieze asupra modalităţii echitabile de 
reparare a prejudiciului moral, luând în calcul toate circumstanţele pricinii”. 

Tot astfel, s-a reţinut că ,,daunele morale sunt apreciate ca reprezentând atingerea 
adusă existenţei fizice a persoanei, integrităţii corporale şi sănătăţii, cinstei, demnităţii 
şi onoarei, prestigiului profesional, iar pentru acordarea de despăgubiri nu este 
suficientă stabilirea culpei angajatorului, ci trebuie dovedite daunele morale suferite”21. 

b) Într-o altă decizie22 s-a constatat că salariatul „a suportat în mod real un 
prejudiciu de natură nepatrimonială care constă în atingerea nejustificată legitim 
adusă unor drepturi personale, respectiv onoarei, demnităţii, prestigiului şi reputaţiei 
sale, a stat fără nici un venit salarial, trăind din datorii şi sume împrumutate pe 
perioada concedierii, pe fondul stresului provocat de numeroasele litigii i s-a destrămat 
familia, soţia sa divorţând de el, prieteniile i-ai fost afectate, datorită schimbării 
comportamentului reclamantului, a constituit motiv de discuţii şi controverse a colegilor 
de serviciu, nu a putut participa la unele evenimente din familie etc. 
                                                 

19 I.T. Ştefănescu, op. cit., p. 890. 
20 Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 

1024/2016 (www.scj.ro). 
21 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 

şi asigurări sociale, decizia nr. 1324/2016, în L. Uţă, Daunele morale în contencios administrativ, în 
litigii cu profesioniștii, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, 
București, 2017, p. 163. 

22 Curtea de apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 2658/17/2016 (nepublicată) 
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Astfel, actele şi faptele pârâtei angajatoare au avut caracter şicanatoriu şi 
abuziv, fiind de natură a cauza suferinţe de ordin psihic ce justifică acordarea daunelor 
morale solicitate, afectându-i prestigiul, onoarea, reputaţia, demnitatea profesională, 
peste limita inerentă existenţei unui conflict de muncă. 

Daunele morale produse reclamantului constau în consecinţele negative 
suferite de acesta pe plan psihic ca urmare a tuturor acţiunilor reprezentanţilor 
pârâtului, aşa cum au fost constatate prin hotărârile judecătoreşti definitive anterior 
menţionate şi al căror conţinut legat de obiceiul prezentei cauze a fost redat 
anterior. Astfel, s-a reţinut că reclamantului i-a fost restrâns exerciţiul dreptului, 
deşi avea calificarea necesară, de a participa la un concurs de selecţie şi dreptul de 
a fi ales într-o funcţie de conducere, în structurile S.R.R., că s-a dispus înlăturarea 
sa din funcţia în care a fost legal numit, fără ca măsura să-şi fi găsit materializarea 
într-un act individual de autoritate care să facă referire, în mod expres şi clar, la 
persoana înlăturată din funcţie, precum şi la motivele de fapt şi de drept care au 
fost avute în vedere, că măsura înlocuirii reclamantului din funcţia în care a fost 
numit, chiar şi cu delegaţie, prin desemnarea unei alte persoane care să ocupe locul 
celui care a exercitat funcţia de redactor-şef al Studioului Teritorial Radio Iaşi, 
până la data emiterii deciziei nr. 26 din 29 iunie 2011, fără a se menţiona măcar 
numele persoanei revocate, a fost un act arbitrar, că împrejurările concrete ale 
incidentului care a stat la baza concedierii exclud orice culpă a reclamantului, că 
abaterile disciplinare reţinute în sarcina reclamantului nu au fost dovedite, 
sancţiunea disciplinară fiind aplicată în mod netemeinic şi cu încălcarea procedurii 
de cercetare disciplinară, că s-a dispus o reintegrare formală a reclamantului, la un 
sfert de oră după aceea fiindu-i suspendat contractul de muncă în temeiul unei 
plângeri penale care s-a soluţionat cu achitarea. Reclamantul, ca salariat al pârâtei, 
a fost supus unor condiţii de muncă incompatibile cu demnitatea umană, angajatorul 
abuzând de poziţia dominantă şi de situaţia de dependenţă profesională”. 

c) Evaluarea daunelor morale, operaţiune întreprinsă de judecător ,,presupune 
examinarea, în principal, a unor criterii referitoare la consecinţele suferite pe plan 
fizic şi psihic, expunerea la dispreţul public, atingerea gravă adusă onoarei şi 
demnităţii, sentimentul de frustrare etc., daunele morale reprezentând compensaţia 
datorată pentru atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori 
care se referă la existenţa fizică a omului, la sănătatea şi integritatea corporală, la 
cinste, la demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte asemenea, iar pentru 
acordarea de despăgubiri nu este suficientă stabilirea culpei angajatorului, ci 
trebuie dovedite daunele morale suferite. Sub acest aspect partea care solicită 
acordarea daunelor morale este obligată să dovedească producerea prejudiciului şi 
legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta angajatorului23. 

                                                 
23 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 

şi asigurări sociale, decizia nr. 3080/2016, în L. Uţă, p. 271–272. 
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d) Într-o altă cauză, s-a decis24: ,,acordarea de daune morale este condiţionată 
de producerea unui minimum de probe şi de indicii din care să rezulte atât existenţa 
prejudiciului moral adus salariatului, cât şi întinderea acestuia, întrucât nu se poate 
prezuma nici existenţa, nici întinderea prejudiciului personal nepatrimonial din 
însuşi faptul luării unei măsuri disciplinare, chiar netemeinică sau nelegală, cu atât 
mai mult cu cât această măsură a afectat salariata doar o perioadă foarte scurtă de 
timp şi pentru care aceasta a primit deja despăgubiri. 

Pe de altă parte, pentru a fi reparat, prejudiciul trebuie să aibă o anumită 
gravitate, să se datoreze culpei angajatorului, care să-l fi sancţionat pe nedrept şi să 
fi rezultat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul”. 

e) Acordarea daunelor morale, admisibilă în principiu, trebuie să-şi găsească 
suport în prejudiciul moral suferit de salariat, pe planul aprecierii sociale a 
conduitei sau priceperii profesionale a acestuia în legătură cu munca ,, Sarcina 
probei, în sensul existenţei suferinţelor psihice şi a legăturii de cauzalitate dintre 
suferinţele psihice şi faptele angajatorului, revine celui care formulează pretenţia, 
angajatorului neputându-i-se solicita să probeze faptele negative, precum 
inexistenţa unor suferinţe psihice, nedeterminate. Pentru acordarea unor sume de 
bani în vederea compensării prejudiciului moral, este necesară dovedirea unei 
anumite intensităţi a suferinţelor psihice, care să determine convingerea că simpla 
constatare a nelegalităţii nu reprezintă o acoperire integrală a prejudiciului moral 
suferit”25. 

,,Simpla enunţare a faptei pretins cauzatoare a prejudiciului, respectiv 
emiterea deciziei de concediere nu este, prin ea însăşi, de natură a face dovada unui 
prejudiciu moral, acesta fiind reparat prin acordarea despăgubirilor ca urmare a 
reintegrării”26. 

f) În acelaşi sens, s-a reţinut că prejudiciul moral invocat de către salariatul 
reclamant ,,(la aproximativ un an după încheierea raporturilor contractuale dintre 
părţi) sumar motivat, făcându-se vorbire, generic, despre o afectare a probităţii sale 
profesionale pe termen lung, precum şi despre o stare emoţională puternică de stres 
şi tensiune”. Cu privire la acest stres şi acea tensiune ,,pretinse a fi resimțite de 
către reclamant în intervalul de aproximativ nouă luni între data înregistrării 
acţiunii şi data depunerii întâmpinării, Curtea reţine că orice litigiu este susceptibil 
de a perturba liniştea celui chemat în judecată, însă această împrejurare nu conduce 
automat la reţinerea vreunei culpe din partea celui care îşi exercită un drept 
constituţional constând în liberul acces la justiţie”. Salariatul ,,nu a pledat că a 
suferit consecinţe semnificative la nivelul echilibrului său psihic ca urmare a 
chemării sale în judecată”. Intervalul de aproximativ nouă luni între data înregistrării 

                                                 
24 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi 

asigurări sociale, decizia nr. 4545/R/2009, în ,,Revista română de dreptul muncii” nr. 6/2009, p. 169–172. 
25 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 

şi asigurări sociale, decizia nr. 1295/R/2015, în L. Uţă, p. 260. 
26 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 

şi asigurări sociale, decizia nr. 3213/R/2015, în op. cit., p. 254. 
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acţiunii la tribunal ,,şi data primului termen de judecată fiind suficient ca 
reclamantul să accepte realitatea şi neplăcerile inerente cauzate de existenţa 
litigiului, fără ca prin această realitate să se poată transmite în mod real, iar nu doar 
scriptic, şi o tensiune generatoare de consecinţe nefaste asupra echilibrului emoţional” 
al său. Cât priveşte probitatea profesională, Curtea a constatat că pârâtul (fostul 
angajator) nu a făcut aprecieri negative asupra capacităţii profesionale a reclamatului 
astfel încât nu se poate susţine o reală afectare a probităţii sale profesionale. În aceste 
condiţii, ,,nu poate fi acceptată existenţa unui prejudiciu moral”27. 

În alte cauze, rezumate în cele ce urmează, instanţele de judecată au constatat 
existenţa prejudiciului moral, cu consecinţa acordării de daune. 

g) Astfel, instanţa a constatat că angajatorul, împiedicând accesul la locul de 
muncă, i-a aplicat salariatei o sancţiune neprevăzută de Codul muncii, respectiv ,,sancţiunea 
interzicerii accesului la locul de muncă”, afectând substanţa dreptului acesteia la 
muncă, drept care nu înseamnă doar posibilitatea generică a unei persoane de a 
desfăşura o activitate salarizată, ci şi garantarea exercitării concrete a acestui drept 
în cadrul unui loc de muncă. 

Conduita angajatorului este contrară principiului bunei-credinţe care trebuie 
să guverneze raporturile juridice dintre părţi, creând un prejudiciu moral evident 
salariatei care, deşi a continuat să fie plătită, a fost lipsită de posibilitatea de a 
presta efectiv munca. 

Suferinţa morală, prejudiciul moral este configurat tocmai prin însăşi fapta 
interzicerii accesului la locul de muncă. 

h) O altă instanţă28 a constatat că, în esenţă, „faptele ce intră în componenţa 
acţiunii de tip mobbing desfăşurată împotriva salariatului, se traduc prin blocarea 
dezvoltării profesionale a reclamantului și a ascensiunii sale în carieră, prin 
împiedicarea repetată a acestuia de a participa la un concurs legal organizat pentru 
ocuparea funcţiei de redactor-şef adjunct, dublată de o serie de alte fapte care au 
avut ca efect izolarea reclamantului în colectiv, crearea unei stări permanente de 
stres, limitarea atribuţiilor sale şi, prin aceasta, împiedicarea exercitării funcţiei de 
redactor în acord cu competenţele sale. 

Astfel, între aceste fapte se numără sancţionarea în mod repetat şi nelegal a 
reclamantului, îndepărtarea sa din şedinţele de redacţie, excluderea sa de la 
emisiunile radiofonice, izolarea de către colegi, prezentarea lui ca fiind un salariat 
problemă, subevaluarea profesională a acestuia, omisiunea stabilirii unei fişe 
concrete a postului, care să respecte exigenţele legale, încălcarea dreptului la viaţă 
privată, salarizare discriminatorie, înlăturarea sa de la anumite beneficii de care se 
bucurau alţi salariaţi din cadrul instituţiei”. 

                                                 
27 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi 

asigurări sociale, decizia nr. 4891/A/2015, în ,,Revista română de dreptul muncii” nr. 3/2016, p. 140–141. 
28  Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 473/2017 

(nepublicată). 



 Ţiclea Alexandru 10 330 

Faptele angajatorului ,,ce se întind pe o perioadă de 10 ani, constituie hărţuire 
morală a reclamantului de către pârât, de o gravitate excepţională, atât prin prisma 
consecinţelor pe care le-a avut asupra reclamantului, cât şi prin perioada lungă de 
timp pe care s-au întins”. 

i) Un alt gen de prejudiciu constă în aceea că angajatorul nu a luat măsurile 
necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, ceea ce a condus la 
îmbolnăvirea gravă a salariatului. 

Afecţiunile respective i-au produs acestuia ,,suferinţe fizice şi psihice 
deosebit de grave, constând în internarea spitalicească, tratament ambulatoriu şi 
având în vedere natura incurabilă a acestora” se consideră că ele ,, reprezintă 
elemente rezonabile în acordarea într-un cuantum suficient de satisfăcător a 
daunelor morale solicitate, care vor contribui astfel, la continuarea tratamentelor şi 
ameliorarea suferinţelor pe viitor, reprezentând, totodată, o speranţă în diminuarea 
efectelor negative ale acestor afecţiuni asupra sănătăţii sale”29. În acelaşi sens, s-au 
acordat daune morale pentru pierderea capacităţii de muncă datorată îmbolnăvirii 
profesionale prin expunerea la noxe30.  

j) De asemenea, au fost acordate daune morale pentru prejudicierea imaginii 
salariatului datorită afişării la sediul unităţii a unei copii a plângerii penale 
împotriva acestuia, precum şi a deciziei de suspendare a raporturilor de muncă. 
Totodată, prin suspendarea repetată a acestor raporturi, după ce prin hotărâre 
judecătorească irevocabilă a fost reintegrat în muncă, i s-a creat o stare de nesiguranţă a 
locului  de muncă şi de stres31. 

k) Într-o speţă, s-a decis că ,,prin conduita culpabilă a angajatorului, imaginea 
personală şi profesională a angajatului a fost grav afectată, în sensul că i s-a interzis 
să-şi exercite profesia, începând cu data emiterii deciziei de încetare a contractului 
de muncă, în cadrul unităţii spitaliceşti pârâte, motivându-se decizia emisă prin 
raportare la un argument inexistent. Angajatorul l-a pus pe angajat într-o situaţie 
delicată atât în rândul pacienţilor, cât şi în rândul colegilor, acesta neputând explica 
în vreun fel pacienţilor şi/sau colegilor care sunt motivele pentru care a ajuns să nu-
şi poată exercita profesia în cadrul unităţii sanitare”32. 
                                                 

29 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 
şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 546/R/2008. 

În altă cauză s-a reţinut: ,,Chiar dacă s-ar aprecia că reclamanta, urmare a diminuării certe a 
capacităţii sale de muncă, ar putea realiza venituri, ea este îndreptăţită la echivalentul bănesc al 
efortului suplimentar pe care trebuie să-l depună în acest scop, printr-o cantitate mai mare de muncă, 
prin sporire a intensităţii acesteia, de natură de a grăbi epuizarea fizică” (Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 56266/2008, în P. Perju, Probleme de 
drept civil şi de drept procesual civil din practica secţiei civile şi de proprietate intelectuală a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, din anii 2007–2009, în „Dreptul”, nr. 5/2010, p. 195). 

30 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi 
asigurări sociale, decizia civilă nr. 756/R/2013, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 5/2013, p. 111–112. 

31 Curtea de Apel Bacău, Secţia civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 
330/R/2010, în D. Zeca, Daunele morale în litigii de muncă, comerciale şi de contencios 
administrativ. Practică juridică, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 120–121. 

32 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 
şi asigurări sociale, decizia nr. 664/2016, în op. cit., p. 157–158. 
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l) Într-un alt caz, fapta ilicită a angajatorului a constat în concedierea 
angajatului în mod abuziv, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie; prejudiciul 
a constat ,,în starea de frustrare generată de modalitatea în care a acţionat 
angajatorul, destrămarea iluziilor privind conţinutul raporturilor de muncă cu 
acesta şi obţinerea veniturilor necesare traiului, în condiţiile situaţiei economice 
dificile existente la nivel general, cu impact asupra pieţei muncii şi îngreunării 
procesului de obţinere a unui loc de muncă; legătura de cauzalitate dintre faptă şi 
prejudiciu rezultă din aceea că, în lipsa demersurilor angajatorului, nu s-ar fi 
produs vătămarea morală a angajatului”33. 

m) Au fost şi situaţii când nu s-au acordat daune morale. Astfel s-a reţinut 
că ,, fără putinţă de tăgadă, concedierea este o împrejurare traumatizantă, dar starea 
de disconfort fizic şi psihic produsă salariatului concediat este inerentă unei 
asemenea măsuri şi poate fi reparată prin restabilirea legalităţii”, adică anularea 
măsurii angajatorului şi acordarea despăgubirilor materiale34. În acelaşi sens, s-a 
decis că ,,prin anularea deciziei de concediere şi repunerea părţilor în situaţia 
anterioară, prin integrarea contestatoarei în funcţia şi postul deţinut anterior şi 
obligarea angajatorului la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale, dar şi 
cu celelalte drepturi de care salariata beneficia, instanţa i-a acordat o suficienţă 
reparaţie a prejudiciului material, dar şi moral pe care l-a suferit”35. 

n) Nu se pot acorda daune morale nici în situaţia în care fapta angajatorului 
se înscrie în limitele legale, neexistând dovezi lipsite de echivoc în sensul că 
măsura concedierii a îmbrăcat forma abuzului, prejudiciul moral creat angajatului 
fiind acoperit prin anularea deciziei şi repunerea sa în situaţia anterioară cu 
acordarea, retroactiv, a tuturor drepturilor de care cel în cauză a fost lipsit36. 

o) Obligaţia angajatorului de a despăgubi material şi moral victimele 
accidentelor de muncă este subsemnată condiţionalităţilor edictate de art. 13 din 
legea cadru în materie, Legea nr. 319/2006, ce privesc obligaţiile necesar a fi 
îndeplinite de către angajator. În situaţia în care angajatorului nu îi pot fi imputate 
nereguli derivând din neîndeplinirea obligaţiilor pe care legea însăşi le stabileşte în 
sarcina sa, răspunderea sa patrimonială nu poate fi stabilită”37. 

                                                 
33 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 

şi asigurări sociale, decizia nr. 1471/2015, în op. cit., p. 169–170. 
34 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 

şi asigurări sociale, decizia nr. 541/R/2013, în op. cit., p. 232. 
35 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 

şi asigurări sociale, decizia nr. 2631/2014, în op. cit., pp. 242–243. 
36 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 

şi asigurări sociale, decizia nr. 1105/2014, în op. cit., p. 192. 
37 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 

şi asigurări sociale, decizia civ.nr. 5054/2015, în L. Uţă, R. Glodeanu, Răspunderea patrimonială a 
salariaţilor şi angajatorilor. Practică judiciară. Norme procedurale, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2007, p. 13.  
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6. Concluzii 
Daunele morale sunt o categorie distinctă de prejudicii şi anume prejudicii 

nepatrimoniale; ele constau în afectarea personalităţii umane, a psihicului sau/şi 
fizicului persoanei, onoarei, prestigiului, imaginii acesteia în familie, societate şi 
desigur ceea ce ne interesează la locul de muncă. 

Prin urmare, sunt întâlnite şi se produc la fel ca daunele materiale, şi în 
raporturile juridice de muncă, pe cale de consecinţă, poate interveni răspunderea 
celor vinovaţi prin obligarea la acordarea de compensaţii, de despăgubiri etc. 
persoanei vătămate pentru acoperirea daunelor ce i-au fost provocate. 

Însă, pentru declanşarea răspunderii patrimoniale/civile – contractuale, este 
necesară îndeplinirea cumulată a condiţiilor acestei răspunderi şi anume, existenţa 
unui prejudiciu nepatrimonial, a faptei ilicite, a raportului de cauzabilitate între 
fapta ilicită şi prejudiciu şi a vinovăţiei celui care l-a cauzat, constând în intenţia, 
neglijenţa sau imprudenţa cu care a acţionat 38 . Prejudiciul nepatrimonial, ca 
element structural al răspunderii, este cea mai importantă condiţie și cea mai delicată, 
întrucât priveşte persoana şi nu patrimoniul ei. De aceea, răspunderea pentru daune 
morale poate fi angajată în situaţia în care prestigiul, demnitatea, onoarea sau 
imaginea publică a angajatului au fost afectate profund în urma unei conduite ilicite 
sau abuzive din partea angajatorului. Având în vedere scopul reparatoriu, moral, 
acordarea daunelor trebuie să se întemeieze pe o legătură de cauzalitate dovedită 
între vătămarea pretinsă de către salariat şi fapta angajatorului, de natură a produce 
pretinsa vătămare39. Dar, trebuie precizat că este nevoie de o dovedire minimă a 
prejudiciului nepatrimonial, iar sarcina probei aparţine celui ce se consideră 
prejudiciat, adică reclamantului, care, de regulă, este angajatul.  

                                                 
38 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi 

asigurări sociale, decizia nr. 2616/R/2009, în „Revista română de dreptul muncii” nr.5/2009, p. 124–126. 
39  Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 473/2017 

(nepublicată). 
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Abstract: Fenomen nou și emergent, contenciosul climatic, pe de o parte, este semnul evident 
al „justițiabilității” problematicii schimbărilor climatice, iar pe de alta generează o jurisprudență 
relevantă, care contribuie la dezvoltarea unitară a dreptului mediului în general și a dreptului climei 
în special. Astfel, pretoriul a devenit cadrul încare asociațiile, cetățenii, victimele dereglărilor 
climatice reclamă angajarea răspunderii statelor ori a întreprinderilor emițătoare de gaze cu efecte 
de seră (GES), ori, cel puțin, corectarea și schimbarea comportamentelor lor, în numele dreptului la 
mediu sănătos, la o climă stabilă și durabilă, al unei îndatoriri de vigilență a statelor (Duty of care) 
ori apelând la Public Trust doctrine. Într-un asemenea demers se impune invocarea de drepturi și 
utilizarea de mecanisme juridice „rodate” deja și a două acțiuni concomitente: una constând în a 
reinterpreta dreptul internațional și pe cel regional existent, precum și drepturile de natură 
constituțională aferente, iar cealaltă în reactivarea de figuri jurisprudențiale aparţinând deja 
tradiției contencioase de mediu. 

În plan european, decizia din 24 iunie 2015 a Curții districtului Haga încauza asociația 
Urgenda vs. Olanda, princare statul a fost obligat să asigure reducerea cu 25% a emisiilor sale de 
GES în 2020 față de  nivelul din 1990, conform angajamentelor sale europene și internaționale este 
considerată un progres major în promovarea justițiabilității climatice. Trei obstacole principale au 
trebuit să fie depășite prin interpretarea îndrăzneață și creatoare a unor categorii juridice clasice: 
fundamentul unui interes de a acționa, stabilirea unei legături de cauzalitate și definirea obligațiilor 
ce revin statului. Răspunsul creator a constat în admisibilitatea cererii depuse de ONG în numele, 
deopotrivă, al generațiilor prezente și al celor viitoare și precizarea obligațiilor ce reveneau statului 
olandez în materie de politică climatică sub forma „îndatoririi de diligență” (duty of care). 

 Key words: Contencios climatic, Urgenda, Acordul de la Paris, Duty of care, Public Trust 
doctrine, due diligence, no-harm principle,jurisprudență climatică, dreptul schimbărilor climatice, 
justițiabilitate climatică. 

Asistăm astăzi la o veritabilă „cursă de viteză” între dereglarea și degradarea 
inexorabilă a climei și abordarea problematicii aferente la toate nivelurile, în toate 
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planurile și de către toți (state, popoare, societate civilă, instituții și organizații 
internaționale). În mișcarea „dialogică” între „globalizarea climei și climatizarea lumii”1 
și-a făcut apariția și se afirmă tot mai viguros dimensiunea și abordarea juridice. 

Într-adevăr, în contextul problemelor ecologice planetare dreptul reprezintă 
principalul mijloc de organizare și promovare a reacției mondiale în vederea prevenirii, 
diminuării efectelor și adaptării la consecințele acestor fenomene. În domeniul 
climei, Acordul de la Paris din 12 decembrie 2015 își asumă în mod expres ca scop 
„consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările 
climatice” (art. 1). Legitimitatea și oportunitatea recurgerii la reglementarea 
juridică pornește de la faptul că dreptul nu e un simplu instrument tehnic, ci și un 
purtător și vector de etică. O perspectivă confirmată și prin noile deschideri asupra 
domeniului, precum cea realizată prin adoptarea, la 13 noiembrie 2017, a 
Declarației UNESCO a principiilor etice în raport cu schimbările climatice „în 
scopul de a ghida luarea deciziilor politice și a orienta politicile publice transversale”. 
Cele 8 principii etice astfel proclamate (răspunderea comună dar diferențiată, 
importanța prevenirii riscurilor în privința dereglărilor climatice, cooperarea 
internațională, însemnătatea cunoștințelor științifice în fundamentarea deciziilor 
politice, principiul precauției în adoptarea măsurilor efective ș.a.) pun accentul pe 
legăturile care unesc și exprimă justiția, durabilitatea și solidaritatea2. În calitatea 
de factor social el evoluează în ritmul nevoilor și valorilor societății, în permanentă 
căutare a echilibrului subtil și fragil dintre interesele în prezență și conflictele 
generate în încercarea compatibilizării lor. 

În această perspectivă, în condițiile în care lupta împotriva schimbărilor 
climatice e considerată cea mai mare provocare de mediu a epocii noastre, chiar din 
istoria umanității, dreptul nu putea să lipsească din ecuația ecoclimatică. Ea este 
percepută și tratată ca o problemă globală de mediu, formulată de oamenii de 
                                                            

1 Amy Dahan, La climatisation du monde, în „Esprit”, „Les mondes de l’écologie”, ianuarie–
februarie 2018, p. 75–86. 

2 Pentru prima dată o instituție (agenție) specializată a ONU propune astfel un text complementar la 
Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (1992), marcând astfel și necesitatea 
deschiderii, în funcție de obiectul lor de activitate, a celorlalte structuri onusiene spre problematica globală 
și transversală a dereglărilor climatice, printr-o adaptare a opțiunilor și orientărilor lor. Declarația ridică 
problema existenței unei culturi științifice generale adecvate a decidenților și a celor chemați să aplice 
măsurile de atenuare și adaptare, compusă din informațiile oferite de lucrările și rapoartele IPCC pentru 
înțelegerea dinamicilor climatice și efectelor catastrofice asupra tuturor țărilor și a ecosistemelor de care 
depindem, alte cunoștințe pertinente, inclusiv din domeniul științelor umane, dar și așa-numitele „savoirs 
traditionnels” ori cunoștințe locale, privind particularitățile adaptării, modelele economice ale tranziției 
energetice și ecologice, interacțiuni între culturi și ecosisteme în situație de catastrofă etc. 
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știință, vehiculată de oamenii politici și supralicitată până la banalizare în mass-
media din moment ce clima e „o componentă vitală a mediului global al Terrei”, iar 
activitățile umane au condus la perturbarea sa. În acest context, dreptul climei este o 
parte componentă a dreptului mediului, iar regimul juridic internațional al climei 
reprezintă „ansamblul principiilor, regulilor, mecanismelor și instituțiilor care compun 
sistemul convențional multilateral al luptei împotriva schimbărilor climatice”3. 

 
1. Contenciosul climatic: o sumară radiografie.În sens juridic, termenul de 

contencios este polisemic, cu înţelesuri determinabile în raport cu domeniul de 
referinţă; astfel, el poate semnifica, în sens procedural, ansamblul căilor de drept 
prin intermediul cărora sunt reglementate litigiile; în sens material, masa de contestaţii 
potenţial sau efectiv supuse judecătorului; sau, din perspectiva izvoarelor dreptului, 
generarea jurisprudenţei aferente unui domeniu4. În pofida amplorii fenomenului, 
creșterii frecvenței și intensității manifestărilor sale și a prejudiciilor tot mai variate 
și mai însemnate provocate omului, societății și mediului însuși, schimbările climatice 
și problematica pe care o generează au născut până acum un contencios relativ 
redus și puțin relevant, insuficient pentru a determina mutații substanțiale în perceperea 
și rolul jucat de drept pe cale judiciară în gestiunea și guvernanța dereglărilor 
climatice. Foarte variat, acesta are ca obiect definitoriu protecția împotriva efectelor 
schimbărilor climatice. Potrivit unui prim raport internațional în materie, de 
sistematizare a ansamblului contenciosului climatic înregistrat în lume5, publicat în 
mai 2017, acțiuni judiciare de acest gen au fost intentate în 24 de state.Dintre cele 
894 cauze recenzate, 667 erau intentate în SUA; la nivelul UE s-au înregistrat 119 
asemenea acţiuni, din care 49 în Marea Britanie şi 102 în zona Asia-Pacific, dintre 
care 80 în Australia, dar numai una în America Latină şi două în Africa. Contenciosul 
climatic (contentieux climatique ori Climate Change Litigation) este definit, într-o 
accepțiune larg agreată, ca „orice litigiu administrativ ori judiciar, federal, statal, 
tribal ori local în care deciziile tribunalului ridică direct și expres o problemă de 
fapt ori de drept privind fondul ori politica legate de cauzele și/sau efectele 
schimbărilor climatice”6. Acest tip de proces pune în discuție, cel puțin în aparență, 

                                                            
3 Géraud de Lassus Saint-Genies, Droit international du climat et aspect économique du défi 

climatique, Ed. A. Pedone, Paris, 2017, p. 10. 
4 Loic Caidet (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, 2004, p. 227. 
5Rapport UNEP and Sabin Center for Climate Change Law. The status of climate change 

litigation, a global review, May 2017, p. 40. 
6 D. Markell, J.-B. Ruhl, An Empirical Assessment of Climate Change In the Courts: a New 

Jurisprudence or Business as Usual?, în „Florida Law Review”, vol. 64, nr. 1, 2012, p. 29 și urm. 
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summa divisio cele trei puteri tradiționale ale statului (de drept), din perspectiva 
rolului creator predominant al judecătorului. De asemenea, litigiile respective 
impun ca reclamanți pe cetățeni, organizațiile neguvernamentale ori colectivități 
locale, generând astfel un activism judiciar specific, înscris în contextul mai larg al 
implicațiilor procedurale ale dreptului fundamental la mediu sănătos și echilibrat 
ecologic. Din această perspectivă, la nivelul S.U.A. se pot distinge, de exemplu, 
patru tipuri de acțiuni contencioase privind clima: litigii vizând împiedicarea acțiunilor 
guvernului care contribuie la schimbările climatice, cauze având ca obiect 
obligarea guvernului de a atenua efectele dereglărilor climei, dosare care pun în 
discuție emițătorii privați de gaze cu efect de seră (GES) și, în fine, litigii promovate 
de industriile emițătoare de GES împotriva reglementărilor considerate prea 
constrângătoare pentru activitățile poluante. Se poate observa, de asemenea, că, 
după refuzul (veto-ul) administrației G.W. Bush de a ratifica Protocolul de la 
Kyoto (martie 2001), contenciosul climatic american a crescut și s-a diversificat în 
mod considerabil; societatea civilă și cetățenii au adoptat ca „strategie de rezistență”, 
deopotrivă judiciară și politică față de atitudinea Casei Albe, intentarea de acțiuni 
naționale împotriva acesteia. Se pot cita, în acest context, cu titlu de exemplu, 
cauza Massachusetts vs U.S. Environmental Protection Agency (EPA)7 ori Federal 
Regulatory Litigation, intentată de asociații și însușită apoi și de orașe și state 
federate vizând acțiunea puterilor publice în materie de reglementări climatice. 
Totuși, din împrejurări mai mult sau mai puțin explicabile, principalele decizii ale 
Public Nuisance Litigation pronunțate în S.U.A. au fost defavorabile reclamanților, 
victime ale schimbărilor climatice, la fel ca și una din primele acțiuni depuse în 
plan regional promovată de eschimoși8, precum și tentativele anunțate privind 
angajarea responsabilității climatice a statelor poluatoare în plan internațional, care 
nu au ajuns în stare de judecată din cauza riscurilor politice pe care le angajau9. 

O altă etapă de afirmare a contenciosului climatic a urmat eșecului 
Conferinței de la Copenhaga (decembrie 2009) de a da o nouă reglementare globală 
acțiunii climatice, prin intensificarea și diversificarea demersurilor menite să „ceară 
socoteală” statelor pentru inacțiune ori insuficient efort în definirea și urmărirea de 
noi obiective climatice obligatorii. Se poate vorbi astfel de configurarea cadrului 
                                                            

7 Massachusetts v. Environmental Protection Agency, 549US 497(2007), Supreme Court. 
8 În acest sens, celebra cauză American case of Native Village of Kivalina v. Exxon Mobil 

Corp.; conform lucrării jurnalistului și sociologului C. Sheaer, „Kivalina: A Climate Change Story”, 
Chicago, Haymarket Books, 2011, p. 260. 

9 Petition to the inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violation 
Resulting from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United States (December 7, 2005). 
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unei noi strategii contencioase, renovate a societății civile, manifestată printr-un 
nou tip de acţiuni contra statului ori a autorităților publice promovate în fața 
instanțelor naționale și care a condus la afirmarea așa-zisei „justiții climatice”. 
Acest „contencios climatic național”, pornit de jos (bottom up),  puternic mediatizat, a 
început să fie cunoscut și să se dezvolte în numeroase colțuri ale lumii10. El s-a 
adăugat astfel importantului contencios climatic deja existent, regrupând acțiunile 
în răspundere împotriva întreprinderilor și acțiunile îndreptate de acestea din urmă 
contra reglementărilor juridico-administrative în domeniu. 

Conflictele climatice dobândesc diferite calificări și clasificări în funcție de 
sistemele de drept în contextul cărora se afirmă și de particularitățile legislațiilor 
naționale în aplicarea cărora se desfășoară. 

Astfel, în S.U.A. sunt considerate Climate Change Public Interest11, respectiv 
acțiuni în justiție care vizează promovarea cauzei unui grup ori a unor indivizi mai 
vulnerabili, ori care ridică probleme de interes general. O clasificare a acțiunilor 
îndreptate contra statelor ori autorităților publice în materie climatică este deosebit 
de relevantă din perspectiva concluziilor care pot fi sintetizate și formulate12. 
Există, mai întâi, categoria celor de anulare a deciziilor publice (autorizații de lucrări, 
de instalații poluante) care amplifică schimbările climatice prin emisiile lor de 
GES; cu caracter preventiv, aceste acțiuni rămân încă puțin dezvoltate, dar pot să 
se amplifice în viitor, mai ales prin ținte precum „marile proiecte inutile” ori 
„marile proiecte inutile și impuse”, din ce în ce mai contestate de cetățeni. Urmează 
apoi demersurile contencioase urmărind intrarea în legalitate și adecvare a 
obiectivelor naționale și internaționale relative la lupta împotriva schimbărilor 
climatice ori sancționarea omisiunii sau insuficienței politicii naționale în materie 
de măsuri de atenuare ori de adaptare. Un contencios tot mai consistent se manifestă 
mai ales în regiunea Pacificului, grație cererilor specifice relative la primirea de către 
autoritățile publice de indivizi ori de familii străine, refugiați climatici; este vorba 
de cererile unor locuitori din Pacificul de sud care relevă lipsurile politicilor naționale, 
regionale și internaționale în privința gestionării problematicii „deplasaților climatici”. 

În fine, o a patra și ultimă categorie de contencios  mai singular și mai greu 
calificabil a vizat chestiuni ca, de exemplu, insuficiența Intended Nationally 
                                                            

10 M. Wilensky, Climate Change in the Courts: An Assessment of Non-U.S. Climate 
Litigation,Duke Environmental Law& Policy Forum, vol. 26, 2015, p. 131. 

11 O. van Geel, Urgenda and Beyond:The past, present and future of climate change public 
interest litigation, în „Maastricht University Journal of Sustainability Studies”, vol. 3, 2017, p. 56–72. 

12 C. Huglo, La justice climatique: un véritable révolution judiciaire planétaire, Paris, 2018. 
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Determined Contributions în Noua Zeelandă, o decizie constituțională columbiană 
referitoare la cenzurarea unei reglementări care aducea atingere unui ecosistem 
specific permițând reducerea emisiilor de GES, ori o acțiune care contesta o decizie 
a unei societăți energetice pe cărbune deținută de statul suedez13. 

O analiză comparativă permite degajarea unor concluzii relevante. În multe 
cazuri sunt evidente dificultățile semnificative de a stabili legătura de cauzalitate 
între acțiunea/inacțiunea statală și daunele generate de impactul negativ al 
schimbărilor climatice. Este vorba apoi de utilizarea, în probațiune, de bogate și 
complexe analize și argumente deopotrivă în plan științific (referințe la multiple 
rapoarte științifice în materie) și juridic (raportări la numeroase texte legale). Nu în 
ultimul rând, devin tot mai frecvente și mai semnificative breșele reușite cu aceste 
ocazii, de cele mai multe ori din inițiativa avocaților, dar și cu concursul magistraților, în 
arsenalul juridic tradițional, prin soluții inovante și adecvate, pe calea interpretării 
textelor legale în vigoare în lumina particularităților problematicii ecoclimatice. 

Ca o scurtă concluzie este de observat că, dacă la începutul anilor 2000 
acțiunile climatice purtate împotriva întreprinderilor și autorităților publice erau 
motivate prin cereri de reparare  cu indemnizarea unei daune, reclamanții nu mai 
sunt acum exclusiv angajați într-o atare perspectivă contencioasă. Aceasta se poate 
explica prin căutarea depășirii dificilei stabiliri a legăturii de cauzalitate între dauna 
climatică suportată de reclamant și fapta statului sau a întreprinderii. ONG caută în 
permanență să devanseze limitele acestor prime cereri contencioase; obiectivul lor 
devine mai ales acela de a  pune capăt măsurilor publice care conduc la exacerbarea 
schimbărilor climatice ori a solicita adoptarea și aplicarea de măsuri mai ambițioase în 
materie de atenuare ori/și de adaptare la schimbările climatice, întotdeauna însă cu 
rare succese14. La acestea se adaugă, desigur, contenciosul în materie dedus în fața 
jurisdicțiilor internaționale15. 

 
2. Reinterpretarea dreptului existent.Într-o viziune consacrată și general 

acceptată contenciosul constituie baza jurisprudenței care clarifică aplicarea și 

                                                            
13 Printr-o decizie din 8 februarie 2016 Curtea Constituțională a Columbiei a abrogat dispozițiile 

neconstituționale ale legii din 2011 și ale celei din 2015 care amenințau ecosistemele montane (Paramos). 
14 Precum eșecurile relativ recente ale acțiunilor suedeze: Stockholm District Court, PUSH 

Sweden, Nature&Youth Sweden ș.a. v. Government of Sweden, 4 July 217 ori cauza austriacă Vienna 
Airport Case – Verfassungsgerichtshof (Constitutional Court), no. E875/2017, 29 June 2017. 

15 Pentru the non-harm rule, în raport cu due diligence, cu obligație procedurală, prevenirea și 
precauția, stabilirea răspunderii pentru violare, a se vedea: Daniel Bodansky, Jutta Brunneé and 
Lavanya Rajamani, International Climate Change Law, Oxford University Press, 201, p. 40–53. 
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semnificațiile legii, împăcând exigența de securitate cu flexibilitatea necesară 
dreptului; el contribuie astfel la a răspunde pretențiilor părților și, desfășurându-se, 
ajunge a realiza o adaptare progresivă la schimbările tehnologice, sociale și economice16. 
Această aptitudine de a face să evalueze dreptul este deosebit de importantă în privința 
contenciosului emergent în materia schimbărilor climatice. O asemenea abordare 
intervine în condițiile în care problema globală a dereglărilor climatice întâmpină 
puternice rezistențe legislative la nivel internațional, regional și adesea național. În 
această situație, pretoriul a devenit locul de rezolvare al anumitor litigii legate de 
acest fenomen planetar cu repercusiuni naționale ori locale. Această reflecție 
reclamă însă ieșirea dintr-o concepție binară a drepturilor, fondată pe o dihotomie 
originală între lege și pretoriu pentru o mai bună sesizare a întregii complexități 
sociale a creării dreptului mai ales atunci când este vorba de o problematică 
multidimensională precum cea climatică17. În același timp, întrucât asistăm la 
emergența unui drept fundamental al tuturor și al fiecăruia la un mediu sănătos și 
fără pericol pentru supraviețuirea umanității18 și chiar a unui drept specific la o 
climă propice și stabilă, precum și la consecințe evidente ale dereglărilor climatice 
asupra diverselor categorii de drepturi și libertăți fundamentale se înregistrează 
nașterea de noi responsabilități ale statelor (fondate pe obligații internaționale, 
regionale și naționale). În acest mod pretoriul devine cadrul în care reprezentanții 
societății civile și cetățenii victime ale impactului schimbărilor climatice reclamă 
angajarea răspunderii statelor și a întreprinderilor care emit GES ori cel puțin o 
schimbare de comportament, în numele respectării drepturilor fundamentale astfel 
afectate, o îndatorire de diligență a statului față de cetățeni (Duty of care) ori 
apelând la aplicarea lui Public Trust doctrine. Statuând în așa fel tribunalele stabilesc 
un echilibru între victime și responsabili, un „faire le droit” mai just și mai în 
acord cu pericolul reprezentat de această amenințare planetară și ireversibilă a 
schimbării climei. Justiția devine astfel locul în care „cauza climei”, adusă de cetățeni 
ori asociații și înțeleasă de puterea judecătorească, este al treilea pilon al statului de drept. 

Asistăm, totodată, la o mișcare de „internaționalizare” a justiției climatice. 
Un prim exemplu elocvent în acest sens este reprezentat de acceptarea, în 
                                                            

16 J. Carbonnier, Flexible droit, 10e ed., LGDJ, Paris, 2001, p. 34 și urm. 
17 M. Torre-Schaub, La gouvernance du climat: vieilles notions pour nouveaux enjeux, în 

„Cahiers du Droit, Sciences et Techniques”, no. 2/2009, p. 140 și urm. 
18 M. Torre-Schaub, De l’émergence de droits nouveaux à la ré-interprétation de droits 

existent: pour une nouvelle lecture du contentieux climatique, RJE, 2018. 
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noiembrie 2017, de către justiția germană, a examinării cererii unui fermier peruvian 
contra unui producător de energie german, generator de gaze cu efect de seră 
(GES) în scopul determinării răspunderii sale în topirea unui ghețar andin, care a 
făcut necesară finanțarea lucrărilor de securizare a casei sale. Este prezentă aici 
ceea ce a fost denumită responsabilitatea climatică și posibilitatea invocării sale, în 
pofida distanței care separă victimele și responsabilii. Astfel se depășește 
iresponsabilitatea colectivă care predomină azi, pentru a se orienta către una 
proporțională cu gradul de risc creat prin activitățile cele mai prejudiciabile pentru 
climă și mediu. O asemenea tendință rezultă, de asemenea, din întărirea răspândirii 
multinaționalelor în domeniul mediului19. 

Contenciosul climatic ne arată, prin problemele pe care le ridică și concluziile 
pe care le degajă și impune în plan juridic că este nevoie de o regândire a semnificațiilor 
și accepțiunilor conferite unor categorii juridice tradiționale în desfășurarea 
procesului judiciar. Printre acestea sunt menționate: instituția răspunderii, cea a 
probei, regimul legăturii de cauzalitate, dilatarea summa divisio între expertiza 
științifică și proba juridică, invocarea și implicarea anumitor principii de dreptul 
mediului, precum cele ale prevenirii și, respectiv, precauției. Desigur, până acum 
rolul principal a fost asumat și îndeplinit în acest sens de judecător, prin atitudini 
îndrăznețe în interpretarea legii și promovarea de strategii inovante în căutarea de 
soluții juridice la probleme ieșite din tiparele clasice și depășind sfera exclusivă a 
socialului. Dar acest fapt reactivează implicațiile principiului separației puterilor în 
stat invocate încă de la primele litigii climatice în S.U.A. Într-adevăr, față de 
inacțiunea statului ori de inexistența de reguli insuficient de convingătoare pentru 
industrii și întreprinderi, poate prelua inițiativa judecătorul în scopul restabilirii 
funcției primare a statului care a rămas aceea de a-și proteja cetățenii față de pericolele 
și riscurile ecoclimatice dovedite? Răspunsul se cuvine nuanțat și marcat de multă 
precauție în formularea lui. 

Se apreciază că, pentru moment, numărul litigiilor existente, dacă permite 
salutarea atitudinii curajoase a judecătorilor, nu constituie o probă suficientă care să 
conducă la o presupusă „supremație” a rolului creator al instanțelor asupra puterii 
legislative20. O atare situație nu ar fi conformă exigențelor statului de drept și reclamă 
                                                            

19 Laurent Neyret, Trois défis pour une responsabilité écologique, în „Esprit”, număr tematic, 
„Les mondes de l’écologie”, no. 441, ianuarie-februarie 2018, p. 116–117. 

20 Marta Torre-Schaub, Les dynamiques du contentieux climatique: anatomie d’un phénomène 
émergent, în M. Torre-Schaub, Ch. Cournil, S. Lavorel et M. Moliner-Dubost (dir.), „Quel(s) droit(s) 
pour les changements climatiques?”, Ed. Mare&Martin, Paris, 2018, p. 120. 
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promovarea de poziții adecvate din partea tuturor puterilor statului și autorităților 
publice. 

 
3. Justițiabilitatea dreptului climei. Contribuția majoră a jurisprudenței la 

surprinderea și marcarea specificului dreptului mediului în general și celui al 
dreptului schimbărilor climatice în special a fost ilustrată în context european prin 
decizia instanței olandeze din 24 iunie 2015, pronunțată în cauza intentată Olandei 
de asociația Urgenda (Hague District Court, 24 June 2015, Urgenda Foundation vs 
Holland, C/09/456689/HA ZA 13-1396). Ca și în cazul altor cauze europene de 
acest gen este vorba, mai întâi, de reinterpretarea „îndrăzneață și novatoare” a 
dreptului existent, deschizându-se astfel noi perspective de dezvoltare. Într-un 
asemenea demers este vorba de mobilizarea de drepturi și de mecanisme juridice 
„rodate” tradiționale și două acțiuni concomitente: una constând în a „reinterpreta” 
dreptul internațional și dreptul european existent, precum și drepturile de natură 
constituțională aferente, iar alta în reactivarea de figuri jurisprudențiale aparținând 
tradiției contencioase de mediu. 

În fapt, în 2012 asociația Urgenda a trimis o scrisoare guvernului olandez 
solicitându-i a acționa în așa fel încât să ajungă la o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES), în Olanda, de 40% în raport cu nivelul acestora din 1990. 
Secretariatul de stat pentru infrastructuri și mediu a răspuns că țara urmărește un 
obiectiv de reducere a emisiilor de GES la orizontul anilor 2050 într-un cadru 
deopotrivă internațional și european și nu ar putea deci să ia singură decizia de a 
ridica obiectivul de diminuare a emisiilor pentru 2020. În urma răspunsului, 
Urgenda și 886 de cetățeni olandezi au sesizat justiția cu problema de a ști dacă 
statul acționase ilegal neurmărind o politică climatică pe termen scurt mai 
ambițioasă. Prin hotărârea din 24 iunie 2015, Camera Comercială a Curții 
districtului Haga a condamnat statul olandez să asigure că volumul său de emisii de 
GES va fi în 2020 inferior cu 25% celui din 1990. Așadar, reclamanții au invocat 
angajamentele internaționale și europene ale Olandei în materie climatică spre a 
obliga guvernul de a le onora și a merge mai departe în acțiunile și obiectivele de 
reducere a GES, conform obligațiilor extranaționale ce-i reveneau. Statele dezvoltate, 
menționate în lista A a anexei I, printre care și Olanda, s-au angajat în plan 
internațional să-și reducă emisiile cu 25 la 40% în raport cu nivelul din 1990, cel 
mai târziu în 2020. Ori statul olandez a decis să procedeze la o reducere de 17% a 
emisiilor în 2020, conform angajamentelor luate de Uniunea Europeană. Curtea de 
la Haga a considerat, dimpotrivă, că statul trebuia să acționeze mai eficace pe 
propriul teritoriu în scopul de a împiedica consecințele ireversibile ale dereglării 
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climei pentru mediu și condiția umană21. Jurisprudența olandeză a fost considerată 
ca un progres major în promovarea unei „justițiabilități climatice”, făcând ca 
problematica schimbărilor climatice să pătrundă și în pretoriu. Este un exemplu al 
faptului cum, până la apariția de noi concepte și mecanisme juridice se pot 
mobiliza și valorifica resursele conceptuale deja disponibile, aprofundându-le și 
adaptându-le pentru a face justițiabilă problematica climei. Elementele novatoare 
aduse de hotărârea din speța Urgenda sunt evidente: admisibilitatea cererii depuse 
de organizația neguvernamentală în numele, deopotrivă, al generațiilor prezente și 
al celor viitoare și, respectiv, precizarea obligației ce revenea statului olandez în 
materie de politică climatică sub forma unei „îndatoriri de vigilență!” (duty of care). 

Cauza a ridicat trei obstacole majore în calea justițiabilității problemelor de 
ordin climatic: fundamentul unui interes de a acționa, stabilirea unei legături de 
cauzalitate și definirea obligațiilor ce revin statului. 

Referitor la primul aspect, interesul de a acționa este subsumat și rezumat 
regulii prevăzute în art. 303 al Cărții a III-a a Codului civil olandez: „Fără interes 
suficient, nimeni nu poate intenta o acțiune în justiție”. El este astfel o „condiție de 
admisibilitate a acțiunii constând în avantajul pe care l-ar aduce reclamantului 
recunoașterea de către judecător a legitimității pretenției sale”22, altfel spus, motivul ce 
îi permite unei persoane de a avea dreptul de a sesiza instanța judecătorească. 

Interesul trebuie să fie personal, direct, născut și actual. Asemenea condiții 
ale existenței interesului de a acționa constituie astfel un obstacol la justițiabilitatea 
de mediu, inclusiv cea climatică. Într-adevăr, nici generațiile viitoare și nici 
elementele naturii nu dispun de un interes de a acționa în înțelesul relevat mai sus. 
Explicația acestei situații e relativ simplă: sistemul nostru juridic s-a construit în 
jurul fundamentului potrivit căruia drepturile și obligațiile revin subiectului de 
drept, persoanei, noțiunea de drept e gândită în mod clasic din perspectiva dreptului 

                                                            
21 Într-o cauză norvegiană, în afară de referirile la Principiile de la Oslo, și în special la cel al 

precauției, reclamanții au invocat angajamentele Norvegiei de reducere a emisiilor de GES în temeiul 
Acordului de la Paris. Greenpeace Nordic Association and Nature og Ungdom (2016), Writ of 
Summons in the People v. Artic Oil. 

http://www.greenpeace.org/norway/Global/norway/Arktis/Documenter/2016/legal_writ_englis
h_final_20161018.pdf.  

 Chiar și într-o cauză neozeelandeză se observă aceeași logică; cererea e întemeiată pe 
insuficiența angajamentelor Noii Zeelande în cadrul convențiilor internaționale în materie, respectiv o 
reducere de 11% a emisiilor de GES în 2030 în raport cu 1990. Ioane Teitiota v. The Chief Executive 
of the Ministry of Business, Innovation and Employment New Zealand, Supreme Court of New 
Zealand, 20 July, 2015. 

22 Serge Guichard (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Ed. Dalloz, 2015. 
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subiectiv, iar acesta se exprimă prin intermediul ficțiunii care este „personalitatea 
juridică”, aptitudinea de a fi un subiect de drept și în special de a face să se 
recunoască drepturile sale în justiție. 

Desigur, nu putem gândi în acești termeni drepturile celui care nu este încă 
un subiect de drept propriu-zis, respectiv generațiile viitoare. Chiar dacă „drepturile 
generațiilor viitoare” sunt văzute astăzi mai ales ca „îndatoriri ale generațiilor 
prezente”, nu este îndeajuns pentru a îndepărta numeroasele dificultăți care sunt 
legate de recunoașterea de obligații față de cei care nu sunt încă și deci rămâne 
problematică și determinarea creditorilor și debitorilor aferenți. Același lucru este 
valabil și în privința elementelor naturale ori a ființelor vii neumane; se poate 
recunoaște personalitatea juridică unui fluviu sau unui munte, dar nu se pot 
prezenta în fața judecătorului. Dacă nu e vorba de a căuta ieșirea dintr-un sistem 
juridic construit în jurul figurii individului subiect de drept, recent au putut fi 
dezvoltate soluții plecând de la concepte juridice clasice pentru a lua în calcul atât 
generațiile viitoare, cât și mediul în sfera noastră de obligații. Este cazul, de pildă, 
în dreptul comparat al recunoașterii „prejudiciului ecologic” înscris în articolele 
1246 și următoarele din Codul civil al Franței, în urma legii din 8 august 2016. 
Consacrat în dreptul comun al răspunderii civile, în special pentru a acoperi 
lacunele regimului administrativ special vizând prevenirea, repararea anumitor 
daune cauzate mediului, prevăzut de dreptul UE și preluat de Codul mediului, acest 
prejudiciu ecologic pur privește daunele cauzate direct mediului însuși, 
independent de repercusiunile sale asupra persoanelor ori bunurilor și mai precis „o 
atingere neneglijabilă a elementelor ori funcțiilor ecosistemelor ori a beneficiilor 
colective trase de om din mediu”. Art. 1248 stabilește o largă listă a persoanelor 
care au interesul de a acționa pentru a cere repararea unui prejudiciu ecologic și în 
special „asociațiile acreditate” ori create, după cinci ani cel puțin, de la instrumentarea 
juridică a cauzei. 

Referitor la cauza Urgenda și caracterul novator al deciziei aferente, acesta 
constă în recunoașterea unui interes de a acționa potențial transnațional și 
transgenerațional. Mai întâi, conform art. 305 al Cărții a III-a a Codului civil 
olandez, o asociație cu personalitate juridică poate introduce o acțiune în justiție 
pentru protejarea intereselor colective ale persoanelor pe care le reprezintă în 
virtutea statutului și actului său constitutiv. Statul olandez nu a contestat reprezentarea 
cetățenilor săi de către Urgenda, dar a ridicat problema dacă asociația apăra, de 
asemenea, și reprezenta generațiile olandeze viitoare și contesta, în fine, faptul că 
Urgenda ar reprezenta interesele generațiilor prezente ori viitoare din alte țări. În 
hotărârea sa, instanța apreciind statutul asociației, avea să rețină nu numai interesul 
său de a acționa în calitate de reprezentant al cetățenilor olandezi al generației 
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prezente, dar și celor ale generațiilor viitoare și particularilor de alte cetățenii. 
Această dublă concluzie a fost avansată de judecători plecând de la analiza noțiunii 
de „societate durabilă” (sustainable society) apărată de asociația Urgenda în 
termenii art. 2 al statutului său: plecând de la definiția dată în Raportul Brundtland 
(1987) dezvoltării durabile, instanța a recunoscut expres dimensiunea transgenerațională 
și transnațională a problematicii ecoclimatice. Mai exact, la pct. 4.7. din hotărâre se 
arată că „Termenul societate durabilă are o dimensiune internațională (și globală) 
inerentă. Din moment ce, potrivit statutelor sale, Urgenda apără interesele unei 
«societăți durabile» ea protejează de fapt un interes care, prin natura sa, depășește 
frontierele naționale. De aici, Urgenda își poate baza în parte plângerea sa pe faptul 
că emisiile olandeze de GES au, de asemenea, consecințe pentru persoane din afara 
frontierelor naționale, pentru că plângerea sa este îndreptată contra unor atari 
emisii”. Printr-o asemenea formulare se deschide calea admisibilității unei acțiuni 
duse de o asociație care ar reprezenta interesele cetățenilor care nu sunt olandezi. În 
ceea ce privește generațiile viitoare, hotărârea precizează în paragraful 4.8.: „Termenul 
de societate durabilă are, de asemenea, o dimensiune transgenerațională, care este 
exprimată în definiția de «durabilitate» propusă de Raportul Brundtland, la care se 
referă la pct. 2.3.: «Dezvoltarea durabilă este un mod de dezvoltare care răspunde 
nevoilor generațiilor prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de 
a răspunde la cele ale lor»”. Apărând dreptul la disponibilitatea resurselor naturale 
și la un mediu sănătos nu numai al generațiilor actuale, ci și pe cel al generațiilor 
viitoare, Urgenda acționează, totodată, pentru interesul unei societăți durabile. 
Astfel, instanța olandeză a recunoscut asociației legitimitatea de a acționa în 
numele, nu numai, al generațiilor prezente și viitoare, ci și în cel al  cetățenilor 
olandezi ori de alte naționalități. Creditorii, de negăsit anterior, ai obligațiilor 
noastre față de generațiile viitoare au fost astfel recunoscuți de instanța olandeză, 
rămânând de determinat conținutul acestor obligații, precum și debitorul său. 
Răspunsul la această preocupare e găsit de judecătorul de la Haga printr-o 
interpretare îndrăzneață și creatoare a „obligației de vigilență” (duty of care) a 
statului. Într-adevăr, pentru a admite cererea și pretențiile reclamantei, acesta era 
necesar să stabilească nerespectarea unei obligații preexistente a statului. Potrivit 
asociației, aceasta putea să se întemeieze pe trei fundamente, constituțional, convențional 
ori legal, respectiv: violarea art. 21 al Constituției Olandei, nerespectarea 
instrumentelor internaționale la care acest stat era parte (Convenția europeană a 
drepturilor omului, acordurile internaționale în materie de mediu) și dreptul UE, 
precum și încălcarea art. 37 al Cărții a V-a a Codului civil olandez, prin constatarea 
nerespectării de către stat a obligației sale de vigilență). 
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Referitor la fundamentul constituțional,  s-a considerat că textul art. 21 al 
legii fundamentale este exprimat în termeni generali și impreciși, lăsând statului o 
putere discreționară în aplicarea sa. Totuși, procedând la o lectură novatoare a 
îndatoririi de protecție a mediului proclamată de art. 21 al Constituției olandeze și 
înțeleasă de judecător ca fundamentând obligația în sarcina statului de a lua măsuri 
de reducere suficientă în scopul de a evita o schimbare climatică pentru om și mediul 
său; această îndatorire nu este mai puțin întemeiată și pe dreptul constituțional la 
un mediu sănătos23. De altfel, este important de relevat necesitatea de a stabili o 
legătură constituțională prealabilă a acțiunilor vizând problematica ecoclimatică, 
existența de drepturi constituționale bine delimitate, efective și invocabile  
reprezentând o condiție indispensabilă a viabilității acestor acțiuni. În privința 
fundamentelor convenționale, Curtea a reținut, mai întâi, că asociația Urgenda, în 
calitate de persoană juridică, nu se poate prevala de drepturile consacrate prin art. 2 
(dreptul la viață) și 8 (dreptul la viață privată și familială) din Convenția europeană 
a drepturilor omului și libertăților fundamentale și nici de prevederile Convenției-
cadru privind schimbările climatice (1992), Protocolului de la Kyoto (1997) ori de 
principiul utilizării nevătămătoare a teritoriului (no-harm principle), din moment ce 
acestea nu posedă un efect direct. Același raționament s-a aplicat și în ceea ce 
privește dreptul european. Totuși, chiar dacă aceste fundamente nu au fost reținute 
de instanță ca generatoare de drepturi de care Urgenda să se folosească în valorificarea 
pretențiilor sale, semnificațiile lor nu au fost ignorate în totalitate, precizându-se că 
normele respective rămân pertinente pentru a se determina dacă statul olandez și-a 
respectat obligația de vigilență, atitudinea cerută în exercitarea prerogativelor 
aferente, precum și gradul minim de vigilență necesar în asemenea împrejurări. 

Așadar, pronunțându-se în acest sens, instanța olandeză a înlăturat și, în orice 
caz, nuanțat, aspectul invocabilității reglementărilor internaționale, recunoscându-
le, în afara unui „efect direct”, o „invocabilitate indirectă” (reflex effect) acestea 

                                                            
23 În cauza norvegiană au fost invocate de reclamanți prevederile art. 112 din Constituție, ca 

fundament al „dreptului poporului la un mediu sănătos”. În plângerea americană depusă de Our Children’s 
Trust au fost amintite drepturile constituționale „la viață, la libertate și la proprietate” (Petition from Andrea 
Rodgers Harris on Behalf of Youth Petitioners to Wash, Dept. Of Ecology, 17/06/2014 și Landmark US 
Federal Climate Lawsuit, Our Children’s Trust, Federal District Court, 08/04/2016). Tot așa, în plângerea 
depusă pe lângă District Court al districtului de est al diviziei Washington Spokane, în S.U.A., s-au arătat 
drepturile la viață și, respectiv, la proprietate (Dr. Gunnar Holmquist, Nancy Nelson, Lewis Nelson, Margie 
Keller, Dean Romoff, George Taylor, G. Macre v. United States, Case 2: 17-cv-00046 Document 1 Filed 
01/31/17 în fața Court for the eastern district of Washington Spokane Division. 
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servind astfel ca indicii în interpretarea și aplicarea dreptului intern. Altfel spus, 
normele internaționale sunt recuperate în sensul de instrumente interpretative care 
permit aprecierea comportamentului așteptat în mod legitim de la stat în raport cu 
dreptul internațional. 

„Interpretând și aplicând normele și conceptele dreptului intern – se arată în 
hotărâre – Curtea ia în calcul acele obligații de drept internațional. În acest mod, 
aceste obligații dispun de o «invocabilitate directă» în dreptul intern” (pct. 4.43). 
Desigur, este de observat că, fără a constitui un „drept dur” și constrângător, 
dreptul internațional reprezintă, în asemenea cazuri, un „drept suplu”, permițând 
judecătorului să facă în așa fel încât să producă, printr-o interpretare îndrăzneață, 
depline efecte în privința anumitor dispoziții ale dreptului intern. Ca atare, procedând 
în mod creator și adecvat, prin luarea în calcul a obligațiilor internaționale ale 
statului, conjugate cu exigențele Constituției olandeze, tribunalul a ajuns să releve 
conținutul obligației ce revenea statului, sub forma „îndatoririi de vigilență”. Este 
vorba, așa cum s-a arătat în comentariile pe marginea, de acum deja celebrei 
jurisprudențe, de o interpretare novatoare a noțiunii „civiliste” de duty of care, 
combinată cu referirea la no-harm principle, până atunci utilizat în dreptul 
internațional, pentru a determina obligația unui stat de a nu aduce prejudicii altui 
stat, înscriind-o în câmpul dreptului climei ca o obligație a statului față de cetățenii 
săi. Să reamintim, în acest context, că în dreptul internațional al mediului principiul 
no-harm (de inocuitate ori ne-vătămare) a devenit astăzi o componentă esențială în 
constituirea unei societăți a statelor24. El a evoluat de la regula tradițională potrivit 
căreia „orice e permis atâta cât nu prejudiciază pe altul” până la utilizarea lui ca 
unul dintre fundamentele bunei înțelegeri între state. Astăzi este interpretat și 
înțeles ca un principiu care limitează puterile suverane ale unui stat în raport cu 
influența sa vătămătoare asupra altora. Ceea ce e de remarcat în speță este faptul că 
a servit ca fundament instanței în a judeca și aprecia comportamentul statului 
olandez; judecătorii au evocat acest principiu ca și când ar fi vorba de o veritabilă 
responsabilitate a statului într-atât încât să estimeze că, în privința politicii sale 
climatice, comportamentul guvernului de la Haga a fost contrar exigențelor acestui 
principiu. Noțiunea de vătămare se concretizează într-o veritabilă obligație de a 
face. Principiul a fost integrat în diverse convenții internaționale de mediu care au 
condus la limitarea noțiunii de „suveranitate” a fiecărui stat, implicând utilizarea 
                                                            

24 Principiul a fost definitiv consacrat în dreptul internațional prin avizul consultativ al Curții 
Internaționale de Justiție din 8 iulie 1996 privind liceitatea amenințării ori folosirii armelor nucleare; 
CIJ Recueil, 1996, p. 226. El va fi reluat începând cu anii 1999 în cadru umanitar și de mediu. 
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rezonabilă a resurselor comune. Această îndatorire a statului invocată de reclamanți 
a fost formulată sub noțiunea de duty of care. Această îndatorire de diligență 
trebuie să fie rezonabilă, reține instanța, în măsura în care e vorba de o amenințare 
gravă dar incertă și ireversibilă (pct. 4.63 din hotărâre). Ea poate fi interpretată, de 
asemenea, ca „îndatorire de vigilență” cu atât mai puternică cu cât se adresează 
statului ca gardian al bunăstării cetățenilor și a securității colective (pct. 3.3 al 
hotărârii). Apropiată de cea de „prudență” noțiunea se apropie de responsabilitatea 
statului și îndatorirea sa de a veghea la starea bună de sănătate a cetățenilor săi, 
ceea ce pare a fi intenția judecătorilor în speță. Referitor la natura sa, este vorba de 
o obligație de securitate de mijloace și nu de rezultat; o exigență ca o persoană să 
acționeze față de altele și public, cu atenție și cu prudența pe care o persoană 
rezonabilă ar fi avut-o în aceleași circumstanțe. Dacă cineva nu ar atinge acest 
nivel ar fi considerat că acționează cu neglijență și daunele care ar rezulta ar putea 
fi în sarcina sa într-un proces în răspundere. În contextul dreptului răspunderii care 
este cel în care judecătorii au plasat statul olandez, ar fi vorba de culpă ori torts; 
unele din acestea din urmă au o semnificație largă, precum breach of statutory 
duty, care corespunde unei atingeri a intereselor protejate printr-o obligație legală 
(statutory duty) ori neglijența (tort of negligence) aferentă violării unei obligații de 
diligență ori grijii rezonabile și de care jurisprudența s-a servit pentru a face un 
izvor de răspundere civilă. 

În domeniul dreptului internațional al mediului întâlnim conceptul de due 
diligence care se apropie de noțiunea de duty of care, utilizat în cauză de 
judecători, în special prin intermediul principiului utilizării ne-vătămătoare a 
teritoriului statului. În jurisprudența Curții Internaționale de Justiție a fost definit ca 
„obligație pentru orice stat de a nu lăsa să se utilizeze teritoriul său în scopul de 
acte contrare drepturilor altor state”25. Această obligație se apropie de o îndatorire 
de prudență; astfel, interdicția de a cauza o daună apreciabilă se analizează ca o 
obligație de due diligence în virtutea căreia statul e obligat să acționeze în mod 
responsabil și preventiv. Ea presupune ca statul să ia măsurile corespunzătoare în 
scopul de a realiza un obiectiv determinat. Dar o atare obligație se impune să fie 
stabilită și definită, printr-o normă internă ori internațională, ceea ce are drept 
consecință faptul că obligația de diligență ce revine statului să rămână întotdeauna 
limitată la „rezonabilă” așa cum s-a reținut și în speța de față. 

                                                            
25 A. Onedraogo, La due diligence en droit international, de la règle de neutralité au principe 

général, în „Revue générale de droit”, 2012, no. 2, p. 641–683. 
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Doctrina Public Trust a fost invocată în numeroase cauze climatice de către 
reclamanți, întrucât evocă un principiu de echitate intergenerațională, operabil mai 
ales în țările car aparțin tradiției de common law și cu precădere în materie de 
mediu. În plan doctrinar e vorba de ideea reconexiunii omului cu natura, 
ecosistemele și sistemele naturale, atmosferice și climatice, subliniindu-se astfel 
necesitatea de a considera că omul trăiește și supraviețuiește grație unei „comunități” 
compuse din omenire și întreaga natură. Este o construcție juridică străveche și 
care constituie unul dintre soclurile culturii juridice anglo-saxone din care 
ecologiștii au extras un principiu foarte eficace, ce s-a bucurat de un mare succes 
contencios. Un atare instrument a fost utilizat de asemenea în cauzele judiciare 
climatice. Utilizarea celor două tehnici juridice – duty of care și Public Trust 
doctrine – în materie climatică s-a dovedit binevenită și cu consecințe importante 
în justițiabilizarea problematicii aferente. Dreptul – indiferent de izvoarele sale, 
inclusiv cele judiciare, se manifestă astfel ca un „instrument” deopotrivă în serviciul 
salvgardării mediului și prezervării echilibrului climei și unul social conceput, 
gândit și interpretat în sensul existenței unei comunități de viață planetară. 

Un atare demers, care „apropie aplicarea conjugată a principiilor prevenției și 
precauției” se întemeiază pe valorificarea specificului provocărilor pe care le 
presupun schimbările climatice, precum: incertitudinea, globalitatea, ireversibilitatea și 
amploarea manifestărilor și vătămărilor pe care le aduc. Pe baza unei analize 
aprofundate a literaturii pertinente disponibile, judecătorii au constatat astfel că 
„din faptul gravității consecințelor schimbărilor climatice și riscului producerii 
unui asemenea fenomen –fără măsuri de atenuare – statul are o îndatorire de 
vigilență de a lua măsuri de atenuare (mitigation measures)” (pct. 4.83). În acest 
sens au fost înlăturate obiecțiile statului ținând de caracterul slab al emisiilor 
Olandei comparate cu emisiile globale de GES, precum și aprecierea raportului 
costuri-avantaje al unor asemenea măsuri. În plus, Curtea a procedat, într-o 
asemenea perspectivă, la o evaluare în cifre a obiectivelor de atins pentru stat, dând 
dreptate asociației Urgenda în a fixa la cel puțin 25% reducerea emisiilor de GES 
ce revine Olandei în 2020 în raport cu nivelul existent în 1990. 

În fine, tot în același context judiciar, se înregistrează o apreciere curajoasă a 
legăturii de cauzalitate care, în materie de mediu, constituia cel mai adesea un 
obstacol la stabilirea unei răspunderi, într-un dublu sens: este vorba de a stabili, pe 
de o parte, responsabilitatea individuală a statului în cadrul unei probleme globale, 
iar, pe de alta, de a determina statul ca entitate răspunzătoare pentru emisiile de 
GES provenite de pe teritoriul său. Statul olandez a contestat cu acest titlu 
pretențiile Urgenda argumentând că, chiar dacă instanța ar statua în drept, aceasta 
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nu ar prevedea dauna pe care asociația o reclamă, ale cărei cauze sunt globale și nu 
limitate la emisiile Olandei. Pentru a înlătura acest obstacol, Curtea s-a plasat pe 
terenul contribuției la daună, considerând că „reducerea emisiilor angajează o 
răspundere deopotrivă individuală și colectivă a semnatarilor Convenției-cadru a 
Națiunilor Unite privind schimbările climatice”. Referitor la cel de al doilea punct, 
statul olandez a considerat că el nu poate să fie considerat unul dintre responsabili 
pentru schimbările climatice, din moment ce nu emite el însuși gaze cu efect de 
seră. O dată în plus, instanța a înlăturat acest argument considerând că, dacă emisiile 
de GES pe teritoriul Olandei nu provin cu certitudine de la stat ca atare, acesta 
dispune de prerogative și de puterea „de a controla nivelul colectiv de emisii al 
Olandei”, precum și „de a adopta reglementări și alte măsuri, printre care și informarea 
comunității, pentru a promova tranziția spre o societate durabilă și pentru o 
reducere a emisiilor de GES în Olanda”. 

Concluziile teoretice și semnificațiile practice ale acestei jurisprudențe 
olandeze sunt majore pentru recunoașterea și afirmarea unei „justițiabilități climatice” 
în condițiile sistemului de drept continental european. Cu argumente deopotrivă 
îndrăznețe și inovatoare juridic s-a acreditat posibilitatea înlăturării obstacolelor 
tradiționale procedurale, aparent insuportabile și supus prospecției dreptului fiecare 
dintre particularitățile problematicii ecologice, pentru o interpretare abilă și adecvată a 
normativității și instrumentelor juridice pertinente. Prin intermediul recuperării 
normelor internaționale, aplicării noțiunii de duty of care și stabilirii unei legături 
de cauzalitate, judecătorii și-au manifestat din plin capacitatea și puterea lor creatoare. 

În cadrul acestui contencios „de interpretare”, creativitatea și dezvoltările 
jurisprudențiale novatoare aparținând deopotrivă reclamantului (asociații, fundații, 
alte organizații neguvernamentale, cetățeni individuali ș.a.) și judecătorului, care 
face proba unei remarcabile capacități de „a asculta” și a recepta noile probleme 
ridicate de realitatea ecoclimatică. 

Se cuvine remarcată în acest sens în cauza de față capacitatea de înțelegere de 
către judecători a problematicii ecoclimatice, instanța statuând, printre altele: „Este 
un fapt stabilit că schimbările climatice sunt determinate în parte de emisiile de 
gaze cu efect de seră ale Olandei. Este, de asemenea, un fapt stabilit că consecințele 
sale negative își produc, în acest moment chiar, efectele lor în Olanda, precum 
precipitațiile violente, și că măsuri de adaptare sunt deja puse în aplicare în scopul 
de a adapta Olanda la schimbările climatice. În plus, e stabilit că dacă emisiile 
globale de gaze cu efect de seră, în parte cauzate de Olanda, nu sunt reduse 
substanțial, o bulversare climatică dezastruoasă se va produce probabil. Potrivit 
curții, posibilitatea de daune pentru cei ale căror interese sunt reprezentat de asociația 
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Urgenda, inclusiv generațiile prezente ori viitoare de cetățeni olandezi, este atât de 
mare și de concretă, încât, ținând seama de îndatorirea sa de vigilență, statul trebuie 
să aducă o contribuție adecvată, mai importantă decât contribuția sa actuală, la 
prevenirea unei dezastruoase schimbări a climei”. 

 
4. Acordul de la Paris, un cadru juridic internațional pentru o acțiune 

mondială. Întreg acest contencios s-a desfășurat în condițiile în care regimul 
juridic internațional privind schimbările climatice și viziunea general acceptată în 
domeniu erau stabilite de ansamblul convențional reprezentat de Convenția-cadru 
privind schimbările climatice (1992), adevărată „cartă constituțională a regimului 
climei”, având ca funcție principală enunțarea fundamentelor cooperării interstatale 
în materie, urmată de Protocolul de la Kyoto (1997), document de aplicare a primeia, 
care a stabilit în special pentru țările din anexa I obligația de reducere a emisiilor 
de GES în raport cu nivelul din 1990, potrivit unui calendar comun. În 2015 a fost 
adoptat însă Acordul de la Paris privind clima, care are la bază o abordare mai 
suplă și mai flexibilă a problematicii ecoclimatice26. Trei perspective domină politica 
internațională ca răspuns la schimbările climatice. Țările europene au tins să o vadă 
ca o problemă de mediu, punct de vedere reflectat în reprezentarea și pozițiile 
manifestate în cadrul negocierilor multilaterale desfășurate sub egida ONU, precum 
și în cele în plan regional. Statele mici insulare o consideră chiar mai mult, drept 
una de supraviețuire a populațiilor respective și de existenţă a mediului lor de viață. 
În schimb, mai multe state dezvoltate, non-europene, în special S.U.A., au preferat 
încă de la început să vadă schimbările climatice prin prisma intereselor economice 
iar economiștii au jucat un rol major în formularea politicilor în materie. În același 
timp, multe țări în curs de dezvoltare au înțeles aspectele dereglărilor climatice ca o 
parte a injustițiilor lor istorice și economice, o continuare a dezbaterilor din anii 
1970 legate de noua ordine economică internațională; din această perspectivă, țările 
dezvoltate poartă nu numai răspunderea istorică primară pentru combaterea 
schimbărilor climatice, dar și trebuie să ajute țările din sud în efortul lor aferent, să 
le acorde ajutoare și compensații corespunzătoare27. 

                                                            
26 Pentru noua perspectivă juridică a acțiunii globale în materie, a se vedea: Après l’Accord de 

Paris quels droits face au changement climatique?¸în „Revue Juridique de l’Environnement”, 
numéro spécial, 2017. 

27 Daniel Bodanski, Jutta Brunneé, Lavanya Rajamani, International Climate Change Law, 
Oxford University Press, 2017, p. 4–5. 
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Începând cu 2020, o dată cu punerea sa în aplicare, Acordul va reprezenta, în 
mod efectiv, noul cadru juridic internațional menit să „consolideze răspunsul 
global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul 
dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei” (art. 1). 

Trei mari obiective sunt enunțate: menținerea creșterii temperaturii medii 
globale cu mult sub 20C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de 
limitare a creșterii temperaturii la 1,50C peste nivelurile preindustriale; creșterea 
capacității de adaptarea la efectele negative ale schimbărilor climatice și de 
încurajare a rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut 
de emisii de gaze cu efect de seră; fluxuri financiare corespunzătoare (compatibile) 
unei evoluții către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră 
și rezistență (reziliență) la schimbările climatice. 

Rolul țărilor în reducerea emisiilor de GES după 2020 este definit prin 
intermediul contribuțiilor determinate la nivel național (CDN) al căror nivel de 
ambiție urmează să se oprească din creștere în timp; pentru statele care nu au 
ratificat încă Acordul este vorba de „Contribuții prevăzute determinate la nivel 
național”. Documentul prevede stabilirea unui „cadru de transparență consolidat” 
pentru a facilita urmărirea măsurilor de atenuare și de adaptare, de susținere 
financiară și tehnologice acordate țărilor în curs de dezvoltare și ajutorul destinat să 
întărească, în acest sens, capacitățile lor. Sunt, de asemenea, definite de urmărire 
colectivă a realizării obiectivelor pe termen lung. Primul bilanț al eforturilor 
colective de atenuare va fi întocmit în cadrul dialogului „talanoa” care va fi realizat 
în anul 2018, paralel cu bilanțul acțiunii anterioare anului 2020, de asemenea 
prevăzut pentru acest an. Acest exercițiu al facilitării va servi ca fundament în 
stabilirea de noi CDN mai ambițioase decât cele precedente. Progresele colective 
obținute în realizarea obiectivului Acordului de la Paris vor fi ca urmare examinate 
la fiecare cinci ani, în cadrul unui bilanț mondial care va purta asupra atenuării și 
adaptării, dar va trata de asemenea și alte probleme precum cele ale finanțării, 
tehnologiilor și consolidării capacităților. 

Combinând într-un anumit fel demersurile ascendente (CDN) și descendente 
(cadru de referință și examene) Acordul de la Paris recunoaște și tinde a contracara 
riscurile puse de strategiile pur naționale și pe termen scurt. Scopul este ca întărirea 
transparenței, fiabilității și încrederii să determine țările, convinse de participarea 
fiecăruia, să revadă ambițiile în sensul creșterii acestora. 

Problema care se ridică în mod firesc este aceea dacă contenciosul climatic, 
cu o nouă bază juridică internațională va continua în aceeași termeni sau va 
cunoaște reevaluări semnificative. 
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Obiectivul colectiv al temperaturii medii globale fixate în Acord este însoțit 
de obligația, pentru țări, de a planifica și pune în aplicare măsuri de adaptare, așa 
încât să le plaseze pe același plan cu atenuarea. Atunci când s-a adoptat Acordul de 
la Paris, țările dezvoltate s-au angajat să mobilizeze 100 miliarde USD pe an în 
favoarea acțiunii climatice până în 2025, dar nu peste 2020, și au convenit să fixeze 
apoi un nou obiectiv colectiv cifrat. Cum CDN ale țărilor în curs de dezvoltare 
depind de susținerea exterioară, în majoritatea cazurilor de finanțarea internațională, 
indiferent că sunt de origine publică sau privată, va fi determinant pentru sporirea 
acțiunii în favoarea climei în statele din sud. 

De remarcat că Acordul de la Paris a intrat în vigoare deosebit de rapid, la 4 
noiembrie 201628, înainte de cea de a 22-a reuniune a Conferinței Părților de la 
Marrakesh; punerea sa deplină în aplicare reclamă reglementarea mai multor 
probleme tehnice importante, ridicate de textul documentului, vizând în special 
compatibilizarea și transparența. 

4.1. Impactul Acordului de la Paris asupra evoluției contenciosului 
climatic național.Creșterea numărului și diversificarea acțiunilor în justiție privind 
clima intentate înfața jurisdicțiilor naționale, în condițiile unui nou mecanism de 
control al regimului juridic internațional în materie, mai extins dar șimaipuțin strict 
prevăzut de Acordulde la Paris, ridică mai multe întrebări, care așteaptă răspunsuri 
adecvate asupra viitorului contenciosului climatic național. Într-o primă abordare și 
încercare de formulare a unuia se pleacă de la experiența din S.U.A., acolo unde 
contenciosul climatic s-a născutși dezvoltat în situația în care administrația Bush a 
anunțat refuzul ratificării Protocolului de la Kyoto (martie 2001) și cânds-au 
îndreptat reclamații către judecătorul intern din cauza inerției regimului onusian, 
ori cel puțin a incapacității sale de a sancționa nerespectarea angajamentelor 
subscrise de către Părți29. Astfel, în aceste condiții, cel puțin în plan american, 
recurgerea la judecătorul intern și, deci, la aplicarea dreptului național ar fi 
privilegiate, și de această dată, în raport și cu Acordul de la Paris, criticat pentru 
caracterul său neconstrângător și denunțat de administrația D. Trump. Totuși, 
asemenea constatări au semnificații limitate, vizând situații contextuale și 
perspective unidirecționale. 

Prin specificul său, contenciosul climatic desfășurat înfața jurisdicțiilor 
interne șijurisprudența astfel dezvoltată vor avea o importanță mai redusă încadrul 

                                                            
28 România l-a ratificat prin Legea nr. 57 din 10 aprilie 2017. 
29 S. Stefanini, Next stop for Paris climate deal: the courts, „Politico”, 1 noiembrie 2016. 



21 Dreptul climei (al schimbărilor climatice). Contenciosul ca factor de progres juridic 

 
 

353 

discuțiilor în curs privind operaționalizarea mecanismului de control aferent 
Acordului de la Paris. 

Așadar, răspunsuri tranșante în privința legăturii posibile, necesare și efective 
între spațiul normativ al regimului climei (stricto sensu) și cel al ordinilor juridice 
statale, sunt premature. Desigur, teoretic și prospectiv se pot întreprinde analize 
asupra dinamicii interacțiunilor între contenciosul jurisdicțional intern și controlul 
convențional în materie climatică, ale căror concluzii pot fi avute în vedere în 
dezvoltarea reglementărilor și practicilor existente. În orice caz, adoptarea unei 
perspective globale, centrată pe actorii implicați și nu pe spațiile normative, 
permite punerea în evidență a ceea ce aceste două tipuri și niveluri de control sunt 
susceptibile de a se alimenta și influența reciproc, chiar și atunci când,în acest sens, 
nu a fost gândit nici un mecanism de coordonare30. 

5. Constituționalizarea problemei schimbărilor climatice și efectele sale 
asupra justițiabilității sale. Constituționalizarea problematicii mediului a avut loc 
după 1970, odată cu conștientizarea sa la nivel internațional și inaugurarea „erei 
ecologice” prin lucrările primei conferințe mondiale a ONU privind mediul uman 
(Stockholm, iunie 1972). Practic orice constituție adoptată ori modificată după 
această dată a inserat în textul său dispoziții privind mediul, ajungându-se astfel ca 
astăzi peste 167 de state să dispună de prevederi constituționale în materie. Unele 
mari state, precum S.U.A., Canada sau Australia, care se numără printre cei mai 
mari emițători de GES, nu cuprind în constituțiile federale asemenea dispoziții, 
chiar dacă numeroase state americane protejează mediul în legile fundamentale 
încă de la începutul anilor 197031. Această „tăcere constituțională” la nivel federal 
se poate explica prin influența anumitor grupuri de interese (puternice lobby), de 
exemplu petroliere, ori adesea și prin simplul fapt că aceste legi fundamentale sunt 
mai dificil de revizuit, precum în cazul S.U.A. 

Referitor la dereglările climei, în ultimele decenii, cu precădere în țările 
emergente se remarcă prezența constituțională a prevederilor referitoare la acțiunea 
împotriva schimbărilor climatice: Venezuela a fost pionierul, în 1999 (art. 127 din 
Constituție), apoi în cea a Ecuadorului care, în art. 414 stipulează că „Statul trebuie 
să adopte măsuri adecvate și transversale pentru limitarea schimbării climei, limitând 

                                                            
30 Anne-Sophie Tabau, Les circulations entre l’Accord de Paris et les contentieux climatiques: 

quel contrôle de l’action climatique de pouvoirs d’un point de vue global? în „Après l’Accord de 
Paris, quels droits face un changement climatique?”, RJE, numéro spécial 2017, lucr. cit., p. 231–244. 

31 Michel Prieur, Droit de l’environnement, 7e édition, Ed. Dalloz, Paris, 2016, p. 90–91. 
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emisiile de gaze cu efect de seră, despădurirea și poluarea aerului; el va trebui să ia 
măsuri pentru conservarea pădurii și vegetației și protejarea populațiilor față de 
risc”. Au urmat: Republica Dominicană, în 2010 (art. 194), Vietnamul, în 2013 
(art. 63), Tunisia, în 2014 (art. 45), Coasta de Fildeș (preambul) și Zambia, în 2016 
(art. 2), Thailanda, în 2017 (art. 258). O asemenea reacție constituțională specifică 
în țările emergente se explică și prin faptul că acestea sunt primele victime ale 
efectelor schimbărilor climatice32. 

Un studiu sistematic asupra protecției mediului în țările lumii a relevat o 
puternică corelație între prezența dispozițiilor vizând protecția mediului în constituție și 
„performanțele ecologice” ale statelor, în particular reducerea emisiilor lor de GES33. 

Sporirea și diversificarea dispozițiilor constituționale privind mediul în 
general și ale celor vizând schimbările climatice prezintă o importanță deosebită. 
Formulările variază, intensitatea prescripțiilor e diferită, jurisprudența tribunalelor 
este din ce în ce mai îndrăzneață, dar nu (încă) și revoluționară34. 

Peste tot, consacrarea acestor reguli fundamentale favorizează adoptarea de 
legi și acte administrative vizând protecția mediului, atenuarea, diminuarea și 
adoptarea în  materia schimbărilor climatice. 

Se deschid, astfel, noi perspective de dezvoltare a contenciosului climatic. 
Este vorba mai întâi de posibilitatea apariției și a formării unui contencios 
constituțional climatic, cu o contribuție semnificativă la promovarea legislativă și 
jurisprudențială a obiectivelor acțiunii globale împotriva schimbărilor climatice. 

Totodată, impulsionarea adoptării de noi reglementări legale și administrative 
și punerea lor în aplicare, inclusiv pe cale jurisdicțională creează apariția 
amplificării și diversificării acțiunilor în justiție și a jurisprudenței în materie. 

                                                            
32 Despre tendințele de constituționalizare a problematicii schimbărilor climatice a se vedea, de 

exemplu și cazul Franței,unde Comisia de propuneri pentru revizuirea Constituției a preconizat 
inserarea în articolul 1 al legii fundamentale formularea: Republica acționează pentru prezervarea 
mediului și a diversității biologice și contra schimbărilor climatice. Textul este considerat prea 
restrictiv, reproșându-i-se faptul că termenul „acționează ” este mai puțin puternic decât cel de 
„garanta” ori „asigura”. În plus, exigența unui nivel ridicat de protecție și principiul neregresiunii au 
dispărut din această versiune. În orice caz, textul ar completa în mod util Carta mediului (2005) 
precizând, afirmând și reafirmând drepturi și libertăți pe care Constituția le garantează. Marie-Anne 
Cohendet, Renforcer notre action contre les changements climatiques, „Le Monde”, 8.07.2018. 

33 David Boyd, The Environmental Rights Revolution. A global study of Constitutions, Human 
Rights and the Environment, „Law and Society Series”, UBC Press, Vancouver, Toronto. 

34 James May, Erin Dalyont, Global Environmental Constitutionalism, Cambridge University 
Press, 2015, p. 16. 
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Concluzii. Emergenţa unui contencios climatic tot mai însemnat şi mai variat 
are loc în contextul mai general al amplificării preocupărilor de sporire a efectivităţii şi 
eficienţei dreptului mediului, inclusiv şi cu prioritate pe calea promovării şi 
accentuării justiţiabilităţii sale. Apărut de câteva decenii, contenciosul de mediu îşi 
afirmă din plin specificitatea şi-şi sporeşte ponderea în contenciosul (judiciar) 
general35. 

Constituirea şi dezvoltarea treptată, în ultimele trei decenii, a unui veritabil 
drept al climei, recunoscut ca atare deopotrivă în cercurile politico-juridice şi 
diplomatice, dar şi în laboratoarele de cercetare ştiinţifice şi în studiul universitar, 
parte integrantă, dar marcată de o evidentă specificitate şi, prin aceasta, de o 
revendicativă autonomie, a deja „tradiţionalului” drept al mediului, generează consecinţe 
multiple în planul elaborării, adaptării şi realizării prescripțiilor normelor sale. 

Prin excelenţă drept global, el cunoaşte un proces specific, cu o dinamică 
proprie de formare şi aplicare, pornind de la mondial, trecând şi particularizându-se 
în plan regional, să ajungă la naţional şi până la local. Dreptul climei poartă şi 
manifestă în sine toate punctele slabe şi tari ale „noului drept”: gândit mondial şi 
aplicat local, suplu şi absolut necesar, „moale” (soft law), dar obligatoriu de 
înfăptuit. Ansamblul normativ aferent se află în tranziţie şi restructurare: de la 
concepţia şi practica clasice al Convenţiei-cadru privind schimbările climatice din 
1992, completată cu Protocolul de la Kyoto (1997), care îşi produce ultimele 
efecte, la Acordul de la Paris privind clima, din 2015, acord global, de tip nou, fără 
caracter constrângător dar aflat în pregătirile pentru punere în aplicare începând din 
2020. Obiectivul final stabilit iniţial şi consacrat juridic rămâne acelaşi, diversifică 
semnificaţiile prin obiective specifice (şi ele reglementate), principiile generale îşi 
nuanţează şi precizează exigenţele, iar mecanismele şi procedurile de aplicare se 
                                                            

35 Contenciosul propriu-zis, tradiţional, de mediu este reprezentat astăzi de litigiile având ca 
obiect răspunderea pentru şi repararea prejudiciilor cauzate mediului şi/sau sănătăţii umane prin 
poluare, precum cea cauzată de azbest sau folosirea glifosatului în agricultură. În privinţa acestuia din 
urmă, numai în SUA, de pildă, sunt angajate peste 4000 de proceduri judiciare împotriva 
multinaţionalei Monsanto (în prezent fuzionată cu Bayer). O jurisprudenţă istorică a fost creată prin 
decizia justiţiei californiene din 10 august 2018, prin care societatea specializată în producerea de 
ierbicide chimice a fost condamnată să plătească 289,2 milioane de dolari (248 milioane de euro) unui 
grădinar american (Dewayne Johnson), îmbolnăvit de cancer limfatic cauzat de expunerea la ierbicide 
(Ranger Pro şi Roundup Pro) ce conţin glifosat. S-a considerat că produsele (având la bază glifosatul) 
vizate de plângere nu erau atât de sigure precum erau informaţi utilizatorii, constituind „un factor 
substanţial al bolii reclamantului”, în condiţiile în care risrurile ridicate de aceste produse „erau 
cunoscute ori puteau fi cunoscute” în lumina cunoştinţelor general admise de comunitatea ştiinţifică 
la momentul fabricării, distribuirii şi comercializării lor. Astfel, s-a considerat că Monsanto nu şi-a 
informat clienţii în acest sens, juraţii estimând că aceasta ar fi acţionat cu „rea-voinţă intenţionată” 
(mallice or oppresion). – Procès du glyphosate: Monsanto condamné, un jugement historique, în 
revista „Le Monde”, 10.08.2018. 
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adaptează rapid, deopotrivă la noile date ale mediului juridic şi la priorităţi ale 
contextului social-economic. 

În condiţiile în care stabilirea şi devenirea operaţională a elementelor proprii 
de aplicare, mai ales prin politici şi instrumente publice, sunt în curs, un rol tot mai 
important revine justiţiabilizării şi reglementărilor juridice date, şi exprimării sale 
concrete pe calea contenciosului specific. Tendinţă tot mai evidentă, cu manifestări 
particulare ţinând şi de sistemul şi tradiţiile juridice naţionale, contenciosul 
climatic cunoaşte o ofensivă permanentă. Presupunând implicarea creatoare şi 
specializată a judecătorului, el este prezent mai ales în ţările de common law, dar 
cunoaște experiențe și extinderi la nivelul întregii „geografii juridice” şi în toate 
planurile jurisdicţionale36. Sunt evoluţii care necesită o analiză atentă, o 
valorificare corespunzătoare, deopotrivă în practica şi teoria aferente, şi o plasare 
corespunzătoare în cadrul dreptului global al climei. 

                                                            
36 Printre ultimele exemple, şi cu caracter de premieră, se numără şi decizia Tribunalului 

Uniunii Europene din 13 august 2018 prin care s-a constatat admisibilitatea cererii având ca obiect 
„inacţiunea climatică” formulată la 24 mai contra Parlamentului şi Consiliului european de 10 familii 
din Portugalia, Germania, Franţa, Italia, România, Kenya, Suedia şi Fiji (cauza înregistrată sub nr. T-
330/2018, Carvalho şi alţii c. Parlamentul şi Consiliul). Reclamanţii estimează că obiectivul Uniunii 
Europene pentru 2030 – o reducere cu cel puţin 40% a emisiilor de GES în raport cu nivelul din 1990 
– este insuficient pentru a garanta drepturile fundamentale la viaţă, sănătate şi proprietate ale 
populaţiilor, precum şi pentru atingerea obiectivelor fixate de Acordul de la Paris din 2015 privind 
clima. Prin acţiune nu se solicită reparaţie financiară, ci se reclamă o acţiune ambiţioasă a luptei 
împotriva schimbărilor climatice. Se aşteaptă ca instanţa de la Luxemburg să pronunţe o hotărâre care 
să oblige UE şi statele membre să-şi respecte angajamentele declarate. Parlamentul şi consiliul dispun 
de două luni pentru a-şi prezenta apărările. Până acum, numai societăţile private ori statele fuseseră 
vizate de acest tip de contencios, dar niciodată o grupare de ţări. 

Desigur, recunoaştere admisibilităţii cererii nu prezumă nimic în privinţa deciziei de fond, dar 
confirmă că şi această cale jurisdicţională este deschisă contenciosului climatic. De asemenea, la 30 
iulie 2018, Curtea Supremă a SUA a autorizat un proces care va opune, începând din 29 octombrie 
2018, 21 de cetăţeni americani – dintre care unii minori – guvernului federal pe care îl acuză de a 
„călca în picioare” dreptul lor constituţional „la viaţă, libertate şi la proprietate” şi de a fi contribuit la 
încălzirea climei, subvenţionând sectorul energiilor fosile. S-a invocat violarea doctrinei „public 
trust”, care implică faptul că guvernul este garantul resurselor naturale, constituind un bun comun. Se 
consideră „victime ale discriminării” în profitul „intereselor economice ale unui alt grup de cetăţeni”, 
industriaşi care exploatează energiile fosile. 



  Viaţa ştiinţifică 
 

Cel de-al XVI-lea Colocviu organizat de Asociaţia Criminologilor de Limbă 
franceză (AICLF), Lausanne–Elveţia  

 În perioada 3–5 iunie 2018 a avut loc în Elveţia, la Lausanne cel de-al XVI -lea 
Colocviu organizat de Asociaţia Criminologilor de Limbă franceză (AICLF). 

  Cu ocazia acestei manifestări ştiinţifice, care a reunit aproximativ 230 de 
participanţi, s-au decernat premiile specifice şi s-a reunit Adunarea Generală a AICLF. 

Programul general al colocviului a debutat cu deschiderea conferinţei, la 
Muzeul Olimpic din Lausanne de către dl André LEMAÎTRE, în seara zilei de 
03.06.2018.  

Cuvântul de bun venit a fost rostit de Laurent MOREILLON, decan al 
Facultății de Drept, Științe Criminale și Administrație Publică și Olivier RIBAUX, 
Director al Școlii de Științe Criminale, în data de 04.06.2018, în amfiteatrul 
Amphipôle al Universităţii din Lausanne (Unil).  

În şedința plenară care a urmat deschiderii au vorbit: Virginie GAUTRON, 
Universitatea din Nantes, Bernard E. HARCOURT (Universitatea Columbia), care 
a prezentat lucrarea „De la controlul criminalității la contrarevoluție”, Sonja 
SNACKEN, Vrije Universiteit Brussel, cu intervenţia „Punitivitate, politici penale, 
valori și legitimitate”.  

 Lucrarea prof. din SUA, Du contrôle du crime à la contre-révolution, a 
ridicat o reflecție privind descifrarea modului în care supravegherea digitală totală 
este articulată cu alte aspecte ale politicii actuale în SUA. Ofițerii de poliție sunt dotaţi 
cu vehicule blindate și drone, pentru a asigura o supraveghere extinsă a guvernului, 
medii sociale ne urmăresc în mod constant și ne distrag atenția – toate acestea 
elemente sunt elemente constitutive ale unei noi paradigme guvernamentale în 
Statele Unite ale Americii (și în unele țări din Europa de Vest), paradigmă ale cărei 
rădăcini se bazează pe registrele războinicilor, dezvoltate inițial pentru a pune capăt 
revoluțiilor anti-coloniale și, mai recent, pentru a continua războiul împotriva terorii. 

Într-un moment în care controlul criminalității americane este militarizat, 
teoria contra-insurgenței – inițial o strategie militară, dar treptat ridicată la un 
mijloc de control al cetățenilor americani obișnuiți – se dezvoltă la nivel național în 
Canada, în absența oricărei rezistențe. Această contrarevoluție împotriva dușmanilor 
imaginari se prezintă ca noua tiranie a timpului nostru. 
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Bernard E. Harcourt este un teoretician contemporan critic și autor al 
contrarevoluției: Cum Guvernul nostru a plecat la război împotriva cetățenilor săi 
proprii (Basic Books, 2018), dar şi profesor de Drept şi Științe Politice și Director 
fondator al Centrului Columbia la Universitatea Columbia. De asemenea, ocupă 
funcţia de director de studii la École des Hautes Études en Sciences Sociales din 
Paris. La intersecția dintre teorii sociale și politice, lucrările sale recente se 
concentrează pe utilizarea supravegherii ca strategie a puterii guvernamentale într-un 
context marcat de utilizarea Big Data și acordând o atenție deosebită rolului 
dorinței, în apariția a ceea ce el numește „societatea expozițională". Pe această 
temă, recent a publicat: Dorința și neascultare în epoca digitală (Harvard 2015), 
Iluzia piețelor libere: pedeapsă și mitul ordinii naturale (Harvard 2011) și 
Ocupaţie: trei anchete în neascultare, cu Michael Taussig și WJT Mitchell 
(Chicago, 2013). În paralel cu activitățile sale de predare și cercetare, B. E. 
Harcourt apăra pro bono încă din 1990. În ultima sa carte, Dorinţă și neascultare în 
Digital Age (Harvard University Press), B.E. Harcourt explorează ceea ce el 
numește o nouă „societate a expunerii“, adică o lume virtuală în care ne devoalăm 
în mod voluntar sau nu, vecinilor noștri, companiilor și statului, prin rețele sociale, 
schimburi de e-mail sau căutări Google. 

Au urmat prezentări pe sesiuni până în jurul orelor 15.30 când, sub 
conducerea prof. Olivier DELEMONT, de la Universitatea din Lausanne, s-au 
desfăşurat luări de cuvânt a câte „180 de secunde, top chrono". Apoi a fost decernat 
premiul „Fernand Boulan”, dnei Rosemary BARBERET, de la Colegiul de Justiție 
Penală John Jay care a mulţumit şi a prezentat un rezumat al lucrării cu care a 
obţinut premiul.  

Sesiunile s-au subsumat unor teme diverse: Desistarea asistată a 
adolescenţilor şi tinerilor adulţi: rezultatele a patru studii distincte, Detenţia 
provizorie şi alternative: analize statistice şi juridice, Transformarea numerică: 
actori, acte şi urme, Practici magico-mistice în Coasta de Fildeş, stupefiante: 
detecţie şi evaluare, Violenţe conjugale: diferenţe şi abordări de gen, Justiţia penală în 
acţiune: experienţe şi emoţii, Radicalizarea: procese şi actori, Victimizarea: luarea 
în evidenţă şi impact, Multiplele roluri ale imaginilor, Anchetă şi informaţie: formare, 
teorie şi cercetare, Sport: devianţe şi integritate, spaţiile virtuale de convergenţă, 
Exploatarea diferenţelor-indiferenţelor teoretice şi metodologice, etc. 

Seara a continuat cu Adunarea Generală a membrilor AICLF, în amfiteatrul 
iniţial. Cu acest prilej s-au propus din partea unuia dintre vicepreşedinţii AICLF, 
d-na prof. univ. dr. Rodica Mihaela STĂNOIU, modificări ale statutului asociaţiei. 
De asemenea, s-au luat în discuţie propunerile pentru colocviul următor: Canada 
sau Coasta de Fildeş.  

Seara zilei de 04.06.2018 s-a finalizat la Hotel AQUATIS, cu o festivitate de 
decernare a Premiului Prix Beaumont-Tocqueville, premiu acordat dlui Robert 
Cario. Acesta din urmă este recunoscut ca fiind Profesor emerit de criminologie la 
Universitatea din Pau, fost director al Unității de științe criminale comparative 
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Jean Pinatel (UJP / CRAJ), fondator al Master Criminology, președinte onorific al 
Asociației Pyrénéenne pentru Asistența Victimilor și Mediere ( APAVIM), fondator 
al Institutului Francez pentru Justiție Restaurativă (IFJR) 

În data de 05.06.2018, manifestarea ştiinţifică a continuat cu ateliere 
organizate în 3 sesiuni, apoi cu o sesiune plenară, în Unil Amphipôle, condusă de 
prof. Anthony AMICELLE, de la Université de Montréal. Ulterior, Samuel TANNER, 
Université de Montréal şi Aurélie CAMPANA, Université de Laval au susţinut 
lucrarea L’extrême-droite au Canada. Réflexions sur un phénomène social et 
politique en croissance, iar Dominique BOULLIER, Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, a încheiat lucrările manifestării cu intervenţia Confiance et réflexivité, 
machine learning et sciences socials. 

Sesiunile s-au defăşurat sub următoarele titluri: Delincvenţă şi inovaţie, 
Homicidul: fenomene, autori şi anchete poliţieneşti, Indiferenţa managementului, 
managementul în indiferenţă, Liniştea publică şi menţinerea ordinii, Clarificări 
privind lupta împotriva fluxurilor financiare ilicite în Canada, Abordări şi 
instrumente de evaluare şi gestiune a riscurilor? Închisoarea în toate stadiile sale, 
politicile de linişte publică şi problema hărţuirii pe stradă, Delincvenţa tinerilor: 
fenomene, intervenţii şi experienţe, Justiţie: perspective internaţionale, Definirea, 
prevenirea şi răspunsul la violenţele conjugale: mize şi perspective, Poliţie: ştiinţă 
şi formări, De la cercetare la practică şi vice-versa, Penitenciarul: adaptare şi 
desistare, Insecuritatea în cartiere precare din Abidjan, Tinerii şi violenţele, 
Crimele şi devianţele în timp şi spaţiu, Detectarea repetiţiilor criminale, Practici 
poliţieneşti, Noile forme ale controlului social, Deconstruirea regularităţilor 
criminologice, etc. 

 
Cuvântul de închidere a fost susţinut tot de preşedintele André LEMAÎTRE, 

profesor la Université de Liège.  
Cerc.şt. gr.III, Aura Preda 



 Aura Preda 4 360 

 

 



  Note de lectură 

Jaques-Alain de Sédouy, Ils ont refait le monde 1919–1920, Le traité de 
Versailles, Editions Tallandier, 2017, 346 pagini 

Lucrarea debutează cu o prefaţă, continuă cu 14 capitole, urmate de 
concluzii, note şi bibliografie.  

 În Prefaţa autorul subliniază faptul că Tratatele din perioada 1919–1920 nu 
au o bună reputaţie, mai ales cel de la Versailles. Din partea franceză sunt critici 
pentru că nu s-au atins trei principii, respectiv: restituirea, compensaţii şi garanţii.  
Totuşi prin înapoierea  zonei  Alsace-Lorraine, primul punct al obiectivelor  Franţei 
a fost  atins. În ceea ce priveşte cel de-al doilea principiu, deşi s-a reuşit cuantificarea 
pierderilor Franţei, un preţ considerat cel mai ridicat (morţi, mutilaţi, distrugeri de 
case, devastarea unor regiuni în care erau concentrate obiective industriale şi mine 
de huilă), aliaţii nu au reuşit să se pună de accord cu cifrele pentru a le prezenta 
germanilor, iar comisia destinată cu scopul de a fixa acea sumă s-a constituit mai 
târziu, în mai 1921.   

O altă obsesie franceză se referă la securitate, respectiv cum poate să fie 
asigurată  Franţa că sacrificiile pe care le-a consimţit vor garanta că va face faţă 
unei noi agresiuni a Germaniei care poate, într-o zi, va fi tentată să-şi ia revanşa 
întrucât a pierdut a şaptea parte din teritoriu, în condiţiile în care şi-a conservat 
unitatea, creşterea industrială şi beneficiază de o superioritate numerică faţă de Franţa?  

Opinia publică franceză a primit pacea de la Versailles cu îngrijorare, iar ceea 
ce s-a întâmplat câteva luni mai târziu după semnare nu a făcut decât să o 
consolideze, pentru că a trăit impresia unei înşelătorii, sentiment ce a fost exploatat 
25 de ani după de către partizanii colaborării cu Germania. Astfel, tratatul de la 
Versailles rămâne ca o pace injustă, dictată unei Germanii care s-a angajat de 
bunăvoie în procesul de amnistie iniţiat de SUA şi a perceput acest tratat, impus în 
final,  implementat fiind pe alte baze decât cele iniţiale denumite „cele 40 de 
puncte” ale lui Wilson. Opinia publică de dreapta, în căutarea unui ţap-ispăşitor, a 
acreditat teza unui complot imaginar unind evreii şi bolşevicii, complot aflat la 
originea tulburărilor revoluţionare care au zguduit Germania începând cu noiembrie 
1918. Această opinie publică, între o înfrângere neînţeleasă şi o pace impusă, va 
susţine întotdeauna revizuirea în care nu vedea nimic altceva decât recuperarea de 
către Germania  a statutului său de mare putere.  
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Dar tratatul de la Versailles, împreună cu alte tratate, a dat naştere unei noi 
Europe, fondată pe principiul naţionalităţilor. Cele trei imperii care dominau 
Europa înainte de război, cel rusesc, german şi austriac, au generat state prezumate 
a răspunde noilor exigenţe pe care diplomaţia americană, cu cele „40 de puncte”ale 
lui Wilson. 

Astăzi tratatele  în 1919–1920 fac obiectul unor critici virulente condensate în 
volumele Les conséquences économiques de la paix, de Keynes, apărută în 1919 şi 
Les conséquences politiques de la paix, de Jacques Bainville, apărută un an mai 
târziu. Pe de altă parte, istoricii de astăzi sunt convinşi că tratatul de la Versailles 
nu era aşa cum părea, întrucât, pe lângă avantajele economice apreciabile, Franţa a 
obţinut pentru securitatea sa, odată cu dezarmarea Germaniei şi ocuparea malului 
stâng al Rinului, mai mult decât se aştepta.  La rândul său, acest tratat a deschis 
Germaniei drumul care i-a permis să-şi regăsească locul său de mare putere în noua 
ordine internaţională, ceea ce s-a şi întâmplat între 1924–1931.  

Tratatele din 1919–1920 au fost urmate după ani de incertitudine, de un 
moment de stabilizare a relaţiilor internaţionale. Aşadar, tratatul de la Versailles, 
nu a fost de o rigiditate inflexibilă, ci a oferit din multe puncte de vedere, faţă de 
alte tratate din trecut, un  cadru evolutiv (dispoziţii privind reparaţii).  

În acest context, autorul şi-a propus prin această lucrare să aducă propria 
contribuţie, în calitate de diplomat, referindu-se la istoria acestei negocieri 
complexe care începea cu armistiţiul din noiembrie 1918, s-a dezvoltat la Paris, din 
ianuarie în iunie 1919 şi a culminat cu tratatul de la Versailles, apoi alte tratate. De 
asemenea, autorul enumeră sursele istorice care au stat la baza reconstituirii 
atmosferei negocierilor. De aceea, în opinia sa, tratatul de la Versailles, prin 
reglementările de pace din 1919–1920 constituie, în acelaşi timp, o nouă fază în 
istoria relaţiilor internaţionale. Împreună cu celelalte tratate, a fasonat Europa în 
care trăim astăzi. În apropierea centenarului tratatelor care marchează încă chipul 
Europei de astăzi, autorul atenţionează că cercetarea modului în care au fost 
elaborate permite surprinderea nu numai a înlănţuirii evenimentelor  care au 
survenit între cele două războaie mondiale, dar deopotrivă realităţile de astăzi.  

Primul capitol, intitulat  Versailles, 28 juin 1919, descrie reacţiile spontane, 
aparţinând civilor şi unor militari, dar şi cele oficiale, surprinse în Franţa din seara 
zilei de 23 iunie când Germania a răspuns la ultimatumul transmis din 16 iunie. 
Autorul oferă detalii şi despre membrii delegaţiei germane care au semnat tratatul 
de pace, despre locul în care s-a semnat, atmosfera reconstituită, inclusiv cele patru 
grupuri formate şi sarcinile acestora, chiar şi câteva repere orare ale unor activităţi.  

Capitolul II,  poartă titlul „Conferinţa învingătorilor sau congresul păcii?” se 
referă la faptul că acest tratat nu era primul care era însărcinat să stabilească o nouă 
ordine europeană după un congres.  

Capitolul al III- lea se referă la „Preşedintele Wilson în Europa”. Acesta a 
decis să participe personal la negocierile de pace, decizie ce a fost controversată şi 
criticată, deopotrivă, mai ales din partea opoziţiei republicane.  S-a considerat că 
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prezenţa unui şef de stat printre şefii de guverne ar dezechilibra negocierile, deşi nu 
era pentru prima dată când SUA participa la negocieri între europeni. 

Intitulat „Episod incomod”, capitolul al IV-lea redă atmosfera haotică 
prezentă din ţările central şi est-europene la acel moment (Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Bulgaria),  în timp ce ţările vestice, învingătoare,  se confruntau cu începutul unei 
crize sociale şi economice profunde, pe care n-au putut să o evite. Lentoarea cu 
care se derulau negocierile de pace  nu corespundeau evident exigenţelor situaţiei. 
Aceasta întârziere s-a datorat pe de o parte dorinţei lui Wilson de a măsura 
popularitatea sa în rândul opiniei publice din ţările europene aliate, înainte de a se 
lansa în negocieri. Pe de altă parte, o altă sursă de întârziere în demararea negocierilor 
a fost, derularea alegerilor în Marea Britanie. De asemenea, intervalul îndelungat 
dintre semnarea armistiţiului şi deschiderea negocierilor, între 29 şi 30 decembrie,  
i-au permis lui Clemenceau să cucerească marea majoritate. 

Capitolul V se referă la „ Deschiderea negocierilor între aliaţi”, moment în 
care un membru al delegaţiei britanice a pus problema pregătirii unui tratat 
preliminar, iar oraşul Paris a devenit centrul lumii.  Capitolul al VI-lea, intitulat 
„Lucrările încep”, arată ritmul impus de cele 5 Mari Puteri, ritm ce a demontat 
proiecţiile puterilor mici şi mijlocii care se aşteptau să păstreze controlul situaţiei. 
Practic, conferinţa interaliaţilor nu-şi mai găseşte locul în această fază a 
negocierilor.  

„În sfârşit problemele europene!” este titlul celui de-al  VII-lea capitol, 
capitol în care autorul arată că în data de 29 ianuarie, după problemele mondiale, 
Cei zece au abordat situaţiile popoarelor din Europa, respectiv a polonezilor, a 
românilor, serbilor, grecilor, cehilor, chiar şi a belgienilor.  Brătianu, care a 
reprezentat România, s-a aflat într-o poziţie delicată: învinsă de Germania, a trebuit 
să semneze un tratat de pace în 7 mai 1918 , tratat care abroga de drept tratatul din 
17 august 1916 care a determinat-o să treacă de partea puterilor Antantei şi care i-a 
garantat Banatul. Franţa i-a recunoscut statutul de aliat încă o dată la 30 decembrie, 
aspect care a fost bine primit şi de celelalte puteri.  Tot Brătianu a fost cel care, pe 
data de 1 februarie a revendicat pentru România Transilvania, Bucovina şi 
Basarabia, solicitând chiar o autorizare de a le ocupa militar, imediat.  

Capitolul VIII tratează „Naşterea Societăţii Naţiunilor” (25 ianuarie–14 
februarie 1919), proiect prezentat de Wilson în cadrul conferinţei, iar următorul 
capitol „Trecut maliţios pentru Consiliul celor 10” (14 februarie – începutul lui 
martie 1919) a fost generat de plecarea lui Wilson la Washington, când Conferinţa 
de la Paris părea că şi-a pierdut filonul care i-ar fi permis să ducă la bun sfârşit 
negocierile.  

Cronologic, capitolul X este consacrat perioadei 24 februarie -24 martie 
1919, având ca titlu „Consiliul celor zece se prezintă în faţa Consiliului celor 
patru” ce exprimă presiunile de la acel moment exercitate de bolşevicii ukrainieni 
asupra Poloniei, României şi necesitatea de a lua măsuri urgente. De aceea, 
capitolul XI este dedicat „Consiliului celor patru”, respectiv ţările care au şi 
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redactat tratatul despre care nu se ştia atunci dacă este preliminar sau definitiv. În 
acest sens, acest consiliu s-a reunit şi de două ori pe zi, pentru a depăşi crize pe 
diverse probleme, dezbaterile  fiind în limba engleză.  

Capitolul XII  relatează „ Negocierile cu Germania” care au debutat în data 
de 13 aprilie când, lucrările Consiliului celor patru erau suficient de avansate 
pentru a invita guvernul german la Versailles  pe data de 25 aprilie şi a primi un 
text al tratatului care nu mai era preliminar, ci definitiv. Germania era pregătită 
pentru negocieri din ianuarie, iar poziţia ei a îmbrăcat forma „rezoluţiei de pace”, 
adoptată încă din 17 iulie 1917, care făcea apel la crearea unor instituţii 
internaţionale capabile să garanteze pacea după război. 

„O lacună gravă:chestiunea rusă” este cel de-al XIII-lea capitol care priveşte 
înte altele zona de sud, unde aliaţii au decis să dea Basarabia României, ca singurul 
teritoriu al fostei URSS pe care nu-l va recunoaşte cedat printr-un tratat.  

Capitolul XIV-lea se referă la Tratatele cu aliaţii Germaniei, respectiv 
Austria, Ungaria, Turcia şi Bulgaria. Tratatul cu Austria s-a semnat la 10 
septembrie 1919, cel cu Ungaria la Trianon, a fost semnat în 4 iunie 1920. Prin 
acest tratat Ungaria a pierdut 2/3 teritorial, în favoarea Cehoslovaciei şi a 
României, căreia i-a revenit Transilvania.  În ce priveşte Bulgaria, prima ţară care a 
depus armele, spera să se poată prevala de această poziţie, însă tratatul s-a încheiat 
după 2 luni de negocieri, în 27 noiembrie. Turcia va beneficia de confuzia politicii 
aliaţilor privitor la mandatele de exercitare a influenţei asupra părţilor rămase din 
Imperiul Otoman.  

În Concluzii autorul precizează că i-au trebuit aproape 9 luni Congresului de 
la Viena să reconstruiască echilibrul european.  

Opera care a fost desăvârşită de negociatorii din 1919 a fost însă mai vastă, 
pentru că a deschis orizonturi spre un nou echilibru, sprijinind construirea unei 
Europe fondate pe principiul dreptului popoarelor de a dispune de ele însele. 
Astfel, s-au creat noi state succedând imperiilor german, austro-ungar şi rus, 
deschizând totodată continentul european spre lumea întreagă. Proiectul lui Wilson 
al Societăţii Naţiunilor a luat forma acestei ordini mondiale fondate pe egalitatea 
statelor, reglementări pacifiste şi diplomaţie deschisă.  

 
Cerc.şt. gr. III, Aura Preda  



Comentarii 

O decizie istorică a Tribunalului Uniunii Europene 

Conf. univ. dr. Andrei Duţu* 

La 13 august 2018, Tribunalul UE a pronunţat o hotărâre istorică pentru 
dreptul climei, declarând admisibilă o cerere formulată împotriva autorităţilor 
unional-europene, depusă de 10 familii originare din Portugalia, Germania, Franţa, 
Italia, România, Kenya, Suedia şi Fiji (cauza nr. T-330/2018, Carvalho şi alţii c. 
Parlamentul şi Consiliul). Astfel, responsabilitatea Uniunii Europene faţă de 
schimbările climatice va fi examinată, pentru prima dată, de către justiţie. 

Dacă, până acum, acest tip de contencios viza cu precădere entităţile private 
şi statele, de această dată, este vorba de o grupare de state şi, oricum, una cu 
pretenţii de „motor” al acţiunii ecoclimatice globale. 

Prin acţiunea în anulare formulată la data de 23 mai 2018 de portughezul 
Armando Carvalho şi alţi 36 de reclamanţi (reprezentaţi de prof. avocat G. Winter 
şi avocaţii R. Verheyen şi H. Leith) împotriva Consiliului Uniunii Europene şi 
Parlamentului European, s-a cerut Tribunalului: 

–- declararea nelegalității „Actelor privind emisiile de gaze cu efect de seră”1, 
în măsura în care acestea permit emiterea între 2021 și 2030 a unei cantități de gaze 

                                                            
* Facultatea de Administraţie Publică, S.N.S.P.A. 
1 Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de 

modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și 
a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3); 
Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind 
reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 
2021–2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate 
în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO 2018, L 
156, p. 26) și Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 
2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici 
privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a 
Deciziei nr. 529/2013/UE (JO 2018, L 156, p. 1). (În cererea lor introductivă, reclamanții fac referire 
la Regulamentele 2018/842 și 2018/841 în versiunile adoptate de Consiliu la 14 mai 2018, înainte de 
semnarea și publicarea în „Jurnalul Oficial”.) 

STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 7 (63), nr. 3, p. 365–368 Bucureşti, iulie – octombrie, 2018 
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cu efect de seră care este egală în 2021 cu 80 % din emisiile din 1990, scăzând la 
60 % din emisiile din 1990 în 2030; 

–- anularea Actelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, în măsura în 
care acestea stabilesc obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2030 cu 40 % din nivelurile din 1990 și în special a articolului 9 al doilea 
paragraf din Directiva 2003/87/CE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 2018/410, a articolului 4 alineatul (2) și a anexei I la Regulamentul 
2018/842 și a articolului 4 din Regulamentul 2018/841; 

– obligarea pârâtelor să adopte măsuri în temeiul Actelor privind emisiile de 
gaze cu efect de seră care să impună o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2030 cu 50 %–60 % din nivelurile din 1990 sau cu un nivel mai ridicat de 
reduceri pe care Tribunalul îl consideră adecvat; 

– cu titlu subsidiar, în cazul în care Tribunalul nu intenționează să emită o 
somație, iar decizia sa de a anula obiectivele de reducere a emisiilor intervine prea 
târziu pentru a permite o modificare a dispozițiilor relevante înainte de 2021, 
reclamanții solicită Tribunalului să dispună menținerea în vigoare a dispozițiilor 
atacate din Actele privind emisiile de gaze cu efect de seră până la o anumită dată, 
până la care acestea trebuie modificate în conformitate cu cerințele legale de rang 
superior; 

– obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată. 
 
În susţinerea cererilor lor, reclamanţii au invocat 10 motive, după cum urmează: 
 
1. Referitor la acţiunea în anulare, acestea au avut în vedere faptul că: a) 

Uniunea este obligată prin norme de rang juridic superior să evite daunele 
provocate de schimbările climatice, conform obligației de drept internațional 
cutumiar care interzice statelor să provoace daune, și să prevină daunele, conform 
articolului 191 TFUE. Uniunea este de asemenea obligată să prevină încălcări ale 
drepturilor fundamentale, protejate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, provocate de schimbările climatice. Aceste drepturi includ dreptul la 
viață și la integritate fizică, dreptul de a exercita o ocupație, dreptul de proprietate, 
drepturile copiilor și dreptul la egalitatea de tratament; b) dată fiind legătura de 
cauzalitate dintre emisiile de gaze cu efect de seră și schimbările climatice 
periculoase, Uniunea este responsabilă de luarea unor măsuri de reglementare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniune, pentru a evita aceste daune și pentru a 
preveni încălcarea drepturilor fundamentale; c) schimbările climatice provoacă deja 
și vor continua să provoace daune și încălcări ale drepturilor fundamentale. Orice 
emisii suplimentare de gaze cu efect de seră care contribuie la aceste efecte vor fi, 
așadar, nelegale, cu excepția cazului în care respectivele emisii pot fi justificate de 
motive obiective, iar Uniunea a urmărit să realizeze reduceri în măsura capacității 
sale tehnice și economice; d) Uniunea nu are nicio astfel de justificare în adoptarea 
obiectivelor stabilite de Actele privind emisiile de gaze cu efect de seră, pentru 
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următoarele motive:obiectivele autorizează emisii în cantități care depășesc în mod 
semnificativ partea echitabilă a Uniunii Europene din bugetul de emisii implicat de 
obiectivul stabilit de Acordul de la Paris cu privire la o creștere maximă a 
temperaturii medii globale de 1,5oC sau cu mult sub 2oC;obiectivele au fost 
stabilite fără ca pârâtele să examineze întinderea capacității tehnice și economice a 
Uniunii în ceea ce privește efectuarea de reduceri. Obiectivele alese au fost mai 
degrabă selectate ca fiind cele mai rentabile mijloace de atingere a unui obiectiv 
anterior de emisii pe termen lung, care a fost între timp înlocuit prin Acordul de la 
Paris;probele aflate la dispoziția pârâtelor arată că Uniunea avea de fapt capacitatea 
de a adopta măsuri care să prevadă reduceri ale gazelor cu efect de seră cu cel puțin 
50%–60% sub nivelurile din 1990 până în 2030. 

 
2. Referitor la cererea lor de emitere a unei somații, reclamanţii au arătat că 

e) Uniunea este obligată prin norme de rang juridic superior să evite daunele 
provocate de schimbările climatice, conform obligației de drept internațional 
cutumiar care interzice statelor să provoace daune, și să prevină daunele, conform 
articolului 191 TFUE. De asemenea, aceasta este obligată să evite și să prevină 
încălcările drepturilor fundamentale care rezultă din schimbările climatice, în 
temeiul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; f) aceasta, în temeiul 
responsabilității sale pentru emisiile de gaze cu efect de seră, a încălcat în trecut 
aceste obligații:de a evita provocarea de daune din 1992, când a fost adoptată 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și 
cunoștințele despre schimbările climatice s-au generalizat. Încălcarea obligației 
Uniunii s-a amplificat în 2009, când au intrat în vigoare atât articolul 191 TFUE, 
cât și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Faţă de aceste date, 
emiterea în continuare de gaze cu efect de seră urma să fie interzisă, cu excepția 
cazului în care această conduită era justificată în mod obiectiv. Uniunea nu a 
susținut și nu poate susține că nivelul emisiilor pe care a continuat să îl permită în 
această perioadă corespundea capacității tehnice și economice a acesteia de a 
reduce emisiile; g) Uniunea continuă și în prezent să își încalce obligațiile, prin 
adoptarea obiectivelor de reducere a emisiilor din Actele privind emisiile de gaze 
cu efect de seră. Astfel cum se stabilește în motivele referitoare la cererea lor de 
anulare, Actele privind emisiile de gaze cu efect de seră nu reduc emisiile și permit 
eliberarea în continuare a emisiilor, la niveluri care sunt nelegale și care nu pot fi 
justificate; h) încălcarea obligațiilor de către Uniune este o încălcare suficient de 
gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor. Uniunea nu 
dispune de o marjă de apreciere pentru a refuza să ia în considerare sau să adopte 
măsuri care se încadrează în capacitatea sa tehnică sau economică de reducere a 
emisiilor; i) încălcările obligațiilor au provocat schimbări climatice periculoase 
care au cauzat prejudicii materiale unora dintre reclamanți și vor produce alte tipuri 
suplimentare de prejudicii reclamanților în viitor; j) Uniunea este obligată să se 
asigure că conduita sa respectă obligația sa legală de a realiza reduceri ale emisiilor 
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pe măsura capacității sale tehnice și economice, probele indicând că aceasta 
corespunde unei reduceri cu cel puțin 50%–60% până în 2030 a nivelului din 1990 
al emisiilor. Reclamanții solicită emiterea de către Tribunal a unei somații în acest sens. 

„Emisiile de CO2 creează victime pe teritoriul european” – arată Marie Toussaint, 
preşedinta asociaţiei „Notre affaire à tous”, una dintre structurile care militează 
pentru justiţie climatică şi susţine acţiunea judiciară, în publicaţia „Le Monde” din 
15 august 2018. „Astfel, sperăm ca judecătorii să pronunţe o decizie prin care să 
constrângă Uniunea Europeană şi statele membre să-şi ţină angajamentele asumate”, a 
continuat aceasta. 

Desigur, recunoaşterea admisibilităţii cererii nu arată cu nimic în privinţa 
deciziei de fond pe care o va pronunţa Tribunalul, dar rămâne semnificativă pentru 
justiţiabilitatea problematicii climatice. 


