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Studii

CONSTITUŢIONALISMUL CONTEMPORAN: ELEMENTE
DEFINITORII, REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE
Ion GUCEAC∗

Abstract: Recognizing constitutionalism as one of the most important strategic directions of legal
science, this scientific approach seeks better understanding, to enrich the doctrinal framework in the area
of constitutional law development, the formation of new ideas, taking into account the requirements of
modernity and taking account of national experience in state-building, active involvement of countries in
the exchange of ideas and experiences in the constitutional European integration and globalization.
Therefore, the clarification and improvement of the scientific apparatus of concepts and
categories of constitutionalism is considered a highly relevant methodological task.
Key words: constitutionalism, constitution, constitutional development, constitutional ideas,
constitutionalism hallmarks, constitutionalism chronology, globalization, European constitutionalism,
constitutional models, trends of constitutionalism.

1. Preliminarii. Cercetarea constituţionalismului, este una dintre cele mai
importante direcţii strategice ale ştiinţei juridice, de care depinde soluţionarea unui
întreg complex de sarcini care includ aspectele conceptual, tipologic, sistemicstructural, valoric şi de altă natură, ale acestui fenomen juridic multidimensional.
Cu atât mai mult că în ultimul timp, constituţionalismul dobândeşte calitatea
de factor important în edificarea statului de drept, în dezvoltarea ascendentă a
sistemului de drepturi şi libertăţi ale omului şi cetăţeanului, în consolidarea
elementelor instituţionale ale societăţii civile.
Chiar şi în cazul în care tematica constituţionalismului a constituit obiectul
de cercetare şi pentru alţi autori notorii, abordarea acestei noţiuni este pe deplin
justificată de o serie de probleme nesoluţionate din domeniul reglementării
constituţionale în diferite domenii ale vieţii sociale şi politice. În plus, rezolvarea
acestora este imposibilă fără o înţelegere profundă a proceselor de formare,
stabilirea conţinutului şi realizarea ideilor constituţionale, fără identificarea locului
şi rolului lor în stat şi societate, fără a se ţine cont de perspectiva dezvoltării
constituţionale a unei anumite ţări.
În această ordine de idei, ideile constituţionale ca şi element obligatoriu al
constituţionalismului contemporan, suscită o atenţie tot mai mare. Anume ele pot fi
∗
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transformate într-un sistem logic şi coerent de politici publice, orientate în viitor şi
capabile să-şi găsească expresia adecvată în textele constituţiei şi altor izvoare
materiale de drept constituţional.
Procesul de percepere a specificului dezvoltării constituţionale a unui anumit
stat, implică o serie de aspecte teoretico-metodologice, care privesc, în special,
elaborarea unor categorii constitutive ale unui sistem stabil şi în acelaşi timp, întro evoluţie constantă.
Acest efort ne va permite o abordare mai exactă a ideilor constituţionale în
calitate de categorii de drept constituţional, va contribui la înţelegerea esenţei şi
diversităţii lor, precum şi perspectivele dezvoltării ideilor constituţionale actuale.
Importanţa crescândă a ideilor constituţionale, precum şi actualizarea lor
constantă, este provocată şi de următoarele circumstanţe:
– experienţa emergentă de construcţie statală şi reglementare normativă în
conformitate cu constituţiile în vigoare;
– consolidarea rolului constituţiei în realizarea reformelor juridice,
economice, politice şi sociale;
– consolidarea bazelor ordinii constituţionale;
– fortificarea rolului constituţiei în asigurarea unui mediu socio-economic,
politic şi juridic uniform pentru întreaga ţară.
2. Aspectul terminologic al problemei. În ultimele decenii popularitatea
constituţionalismului, s-ar părea, ar trebui să contribuie la fundamentarea ştiinţifică
completă a acestui fenomen. Dar până în prezent, una din principalele probleme în
ştiinţa dreptului constituţional, continuă să fie aşa-numita „problemă terminologică”,
care se bazează pe ambiguitatea noţiunii de „constituţionalism”.
Deşi termenul „constituţionalism” este utilizat tot mai des în textele
lucrărilor ştiinţifice de drept constituţional, uneori şi de teorie generală a dreptului1,
autorii continuă să polemizeze asupra esenţei fenomenului dat.
Pe parcursul anilor, semnificaţia acestui termen a fost extinsă, cunoscând
profunde şi diverse interpretări. Spre exemplu, Dicţionarul explicativ al limbii
române oferă acestei noţiuni mai multe sensuri2: regim sau concepţie de guvernare
bazat pe existenţa unei constituţii; guvernare constituţională, regim constituţional;
concepţie, atitudine constituţională.
O primă abordare exprimată în lucrările juridice defineşte constituţionalismul ca
pe o guvernare de stat limitată de constituţie; conform celei de-a doua,
constituţionalismul este o totalitate de cunoştinţe despre constituţie ca lege
fundamentală a statului şi societăţii; în a treia abordare constituţionalismul reprezintă
un sistem politic care se bazează pe metodele constituţionale de guvernare3.
1

I. Guceac, Constituţia la răscruce de milenii, Chişinău, Tipografia Centrală, 2013, p. 187–207.
DEX, ed. a II-a, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1998.
3
И. М. Степанов, Грани Российского конституционализма (ХХ век). În: Конституционный
строй России, Вып. 1, Москва, 1992, p. 30–31; Государственное право буржуазных и
2
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Cunoscutul savant român Ion Deleanu consideră constituţionalismul drept o
mişcare ce are ca scop substituirea cutumelor existente, vagi, imprecise şi care lasă
o foarte largă posibilitate de acţiune discreţionară prin constituţiile scrise4. În
acelaşi sens, dar într-o manieră deosebită, este interpretată noţiunea de savantul
francez Pierre Pactet, care susţine: „Constituţionalismul... s-a străduit să substituie
cutumele existente... constituţiile scrise concepute ca prim-pas în limitarea
absolutismului şi, adesea, despotismului puterilor monarhice.” „Liberalii – arată
P. Pactet în continuare – au cerut ca modurile de transmitere şi exercitare a puterii
politice să fie fixate o dată pentru totdeauna într-o cartă fundamentală, servind
regula jocului”5.
Cercetătorul rus I. Stepanov interpretează noţiunea de constituţionalism în
sens îngust (sistem de cunoştinţe despre valorile politico-juridice democratice
fundamentale) şi în sens larg (teoria constituţiei, istoria şi practica dezvoltării
constituţionale a fiecărui stat în parte, a grupurilor de state sau a societăţii în
general)6; prof. Iu. Todâka examinează constituţionalismul în sens obiectiv (sistem
de norme constituţionale care reglementează cele mai importante relaţii sociale) şi
subiectiv (existenţă a teoriei constituţiei, a concepţiilor progresiste referitoare la
organizarea societăţii şi a statului, constituţia şi celelalte acte normative fiind
înţelese de către populaţie)7. În raport cu aceste două sensuri, acest autor defineşte
constituţionalismul ca sistem al instituţiilor de drept constituţional active şi
eficiente, îndreptate spre asigurarea legăturilor dintre stat şi drept, spre realizarea
drepturilor omului şi ale cetăţeanului8.
În opinia altor autori, în statele contemporane constituţionalismul trebuie
privit ca pe o stare politico-juridică complexă, ce exprimă cel puţin două mari
aspecte: pe de o parte, receptarea în constituţii a exigenţelor mişcării de idei
(originare şi în evoluţia sa) privind statul de drept şi democratic, libertăţile publice,
organizarea, funcţionarea şi echilibrul puterilor, iar pe de altă parte, receptarea în
masă largă de către subiecţii de drept a dispoziţiilor constituţionale9.
3. Constituţionalismul – noţiune polisemantică. Polisemantismul termenului
„constituţionalism” este recunoscut de autorul rus V. Baev şi polonezul E. Kowalski,
care atenţionează asupra faptului că acesta este în primul rând o ideologie juridică
развивающихся стран. Учебник. Москва, 1989, p. 67; С.А. Егоров, Конституционализм в
США: политико-правовые аспекты, Москва, 1993, p. 5–13.
4
I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale (în dreptul român şi în dreptul comparat),
Bucureşti, C.H. Beck, 2006, p. 208.
5
Pierre Pactet, Institutions politiques – Droit constitutionnel, 2e édition, Paris, Masson, 1992, p. 67.
6
И. М. Степанов, Уроки и парадоксы российского конституционализма: очерк-эссе,
Москва, 1991, p. 3. Apud Ю. Н. Тодыка, Конституционное право Украины, Харьков, 2003, p. 213.
7
Ю. Н. Тодыка, А. С. Бурлака, Конституции Украины, других стран СНГ в условиях
переходного периода, Харьков, 1993, p. 214.
8
Ю. Н. Тодыка, А. С.Бурлака, op. cit., p. 215.
9
I. Muraru, M. Constantinescu, Studii constituţionale. Bucureşti, 1995, p. 94.

402

Ion Guceac

4

deosebită, orientată spre evitarea despotismului şi garantarea libertăţilor
individuale, fapt ce presupune „formularea principiilor cărora ar trebui să se
subordoneze organele puterii publice”10. Nu putem fi de acord cu acest punct de
vedere, deoarece, în opinia noastră, constituţionalismul este mai mult decât o
ideologie, acest fenomen reprezintă, întâi de toate, însuşi faptul că societatea
respectivă dispune de constituţie (scrisă ori nescrisă) şi că aceasta influenţează
activ viaţa politică a statului, recunoaşte supremaţia şi rolul determinant al
constituţiei ca lege fundamentală în cadrul dreptului obiectiv în vigoare,
intermedierea relaţiilor politice de către normele de drept constituţional,
reglementarea constituţională a orânduirii de stat şi a regimului politic, consacrarea
constituţională a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, caracterul
normativ al relaţiilor dintre individ şi stat.
În doctrina juridică constituţionalismul mai este tratat şi ca un fenomen
complex, care include: a) ideile şi categoriile constituţionale care abordează
valorile primare fundamentale ale societăţii; b) conştiinţa constituţională de masă a
cetăţenilor, populaţiei în ansamblu; c) norme, acte şi instituţii constituţionale ca o
expresie a unui cadru de reglementare structurat al celor două elemente menţionate
mai sus; d) ordinea constituţională ca procesul şi stare de fapt în realizarea
normelor constituţionale11.
4. Elemente definitorii ale constituţionalismului. Autorul francez T. Debard
consideră că noţiunea de „constituţionalism” este utilizată cu referinţă la
caracteristicile esenţiale (geneza istorică, elementele principale de drept pozitiv),
aparţinând sistemului constituţional al unui anumit stat12.
În opinia noastră, pornind de la faptul că constituţionalismul este un
fenomen politico-juridic, acesta poate fi descris în cel mai reuşit mod prin prisma
unor principii definitorii, cum ar fi: exercitarea suveranităţii naţionale prin
intermediul organelor reprezentative constituite în baza votului universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, supremaţia legii, separaţia puterilor, etc.
Constituţionalismul, consideră şi profesorul C. A. Avakian, trebuie pus în
dependenţă de patru circumstanţe de bază: „…ideile constituţionale, prezenţa unui
fundament constituţional-juridic adecvat, crearea de facto a unui anumit regim; un
sistem de protecţie a orânduirii constituţionale şi a constituţiei”13.
Şi unii autori britanici încearcă să identifice semnele definitorii ale
constituţionalismului. Deşi aceştia au ca punct de reper Constituţia britanică,
concluziile care le aparţin sunt valabile şi pentru alte sisteme constituţionale. Spre
10

В. Баев, Е. Ковальски, Конституционализм: история и теория вопроса, în:
Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы, 2008, № 8 (87).
11
Тихомиров Ю. А., Конституция в правовой системе: взаимовлияние и противоречия,
în: Конституция как фактор социальных изменений, Сборник докладов, Москва, 1999, p. 88.
12
T. Debard, Dictionnaires de droit constitutionnel, 2e édition enrichie et mise à jour, Paris,
Ellipses, 2007, p. 108.
13
С. А. Aвакьян, Конституция России: природа, эволюция, современность, p. 230.
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exemplu, H. Barnett apreciază constituţionalismul în calitate de doctrină care
„orientează legitimitatea actelor de guvernare”. În opinia acestuia, constituţionalismul
presupune: corespunderea constituţiei valorilor filozofice ale statului; realizarea
puterii în cadrul limitelor stabilite de parlament; respectarea drepturilor omului;
separaţia puterilor; responsabilitatea guvernului şi a statului în faţa electoratului14.
J. Adler susţine că, în calitate de „instrument al orânduirii (arrangements) statului
care limitează puterea guvernanţilor şi oferă regimului de guvernare autoritate
morală”, constituţionalismul impune guvernului restricţii juridice şi politice;
presupune responsabilitatea guvernului în faţa unui organ independent (nu neapărat
un organ judecătoresc), existenţa frânelor şi contrabalanţelor în cadrul sistemului
organelor de administrare şi în interiorul lor, desfăşurarea alegerilor libere şi oneste
în cadrul cărora guvernanţii nu pot privilegia candidaţii lor15.
Într-o lucrare de sinteză a opiniilor aparţinând cu prioritate constituţionaliştilor
americani se menţionează că:
− teoria constituţionalismului este mai puţin binevoitoare în raport cu
natura umană decât teoria democraţiei, deoarece prima îşi concentrează atenţia în
primul rând asupra restricţiilor;
− teoria constituţionalismului este una etnocentristă, din care motiv această
teorie poate fi preluată şi în alte condiţii, fapt ce depinde, în special, de elita
politică şi cultura ţării;
− există state cu constituţii, dar fără constituţionalism, cum ar fi ţările
Africii Tropicale unde există „prezidenţialismul imperial”, ţările Americii Latine
şi China pentru care este specific doar constituţionalismul limitat (corporativism)
sau doar unele aspecte ale constituţionalismului16.
Profesorul american Dick Howard evidenţiază o serie de valori ale
constituţionalismului, printre care:
– acordul poporului asigurat de către organele reprezentative, libertatea
partidelor politice, libertatea alegerilor şi dezbaterea liberă a problemelor politice;
– limitarea atribuţiilor organelor puterii de stat prin separarea puterilor;
– societatea deschisă, a cărei idee este exprimată, printre altele, în hotărârea
Curţii Supreme de Justiţie a SUA cu privire la dosarul unui şef al Direcţiei de
poliţie împotriva ziarului „New York Times”, în care judecătorul Brennan a
constatat „aderenţa naţională profundă faţă de principiile conform cărora litigiile pe
marginea problemelor publice trebuie să fie nelimitate, sănătoase şi expuse
publicului larg”, iar funcţionarii publici trebuie să fie gata să facă faţă oricăror
atacuri asupra lor, chiar şi atunci când acestea sunt furioase, caustice, iar uneori
chiar şi foarte acute;
– inviolabilitatea persoanei, inclusiv asigurarea dreptului la viaţă privată şi
autonomie;
14

H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, 7th ed. L, 2009, p. 5–6.
J. Adler, Constitutional and Administrative Law, 6th ed. N. Y., 2007, p. 7–8.
16
V. C. Jekson, M. Tushnet, Comparative Constitutional Law, 2nd ed./ed by, N. Y. 2006,
p. 217–218, 251, 270–272.
15
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– norme de drept care asigură individului o procedură juridică echitabilă, şi
care se exprimă prin egalitate şi imparţialitate;
– stabilitate însoţită de adaptarea constituţiei la noile realităţi, prin
intermediul revizuirii conţinutului, cât şi prin interpretare judecătorească17.
Comunitatea mondială dispune de o bogată experienţă în crearea unui sistem
al constituţionalismului. În acelaşi timp, fiecare stat se deosebeşte prin caracteristici
specifice (de ordin naţional, istoric, politic, ideologic, cultural, economic etc.), care
determină nevoia şi posibilitatea lui de a-şi crea propriile modele de
constituţionalism. Spre exemplu, oameni de ştiinţă din SUA includ în categoria
semnelor distinctive ale constituţionalismului: fundamentarea acestuia pe
suveranitatea poporului; recunoaşterea Constituţiei drept Lege supremă, şi nu ca
document politic; guvernarea reprezentativă consacrată în Constituţie; principiile
care garantează supremaţia legii; administrare publică în baza principiilor
democratice, inclusiv şi a principiului guvernării limitate, separării puterilor cu
sistemul de balanţe şi contrabalanţe; prezenţa instituţiei controlului constituţionalităţii
legilor; imposibilitatea suspendării sau abrogării Constituţiei, rigiditatea şi
supremaţia acesteia în raport cu alte acte juridice; garantarea şi protecţia de către stat
a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului etc18.
Spre deosebire de constituţionalismul american, în constituţionalismul
francez poate fi observată varietatea istorică, deoarece, spre deosebire de SUA, a
căror Constituţie în vigoare acţionează din anul 1787, în Franţa există o bogată
istorie începând cu adoptarea Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului din
1789. „Franţa cunoaşte 17 sisteme constituţionale… Cu toate acestea, consecutivitatea
constituţiilor nu trebuie să ascundă elementele de stabilitate, care este susţinută de
stabilitatea structurii administrative de stat şi organizaţiilor colectivităţilor
teritoriale”19.
Pentru constituţionalismul german sunt tipice următoarele elemente
fundamentale: consolidarea voinţei majorităţii cetăţenilor, care nu poate fi restrânsă
şi trebuie să fie realizată în mod liber, iar minoritatea să dispună de posibilităţi să
genereze opoziţie politică şi şansa potenţială de a deveni majoritate; căi
constituţionale pentru a preveni centralizarea şi abuzul de putere, în acest sens
Constituţia prevăzând garanţii instituţionale (separarea puterilor, federalism,
autonomia autorităţilor municipale); dispoziţiile din Legea fundamentală trebuie să
se bucure de forţa juridică supremă; exercitarea controlului judiciar asupra
constituţionalităţii legilor; respectul pentru drepturile omului etc.
Aşadar, după cum am consemnat, conţinutul noţiunii de constituţionalism
este bogat şi multiaspectual. Din aceste considerente acordăm dreptate autorilor
17

А. Е. Дик Ховард, Конституционализм Верховенство права. (Перевод с английского),
Москва, Прогресс-Универс, 1992, p. 53–65.
18
L. Henkin, New Birth of Constitutionalism: Genetis Influence and Genetis Defects,
„Cordozo Law Review”, 1991, p. 40–41.
19
Ж.-П. Жакке, Конституционное право и политические институты: Учеб. пособие
(Пер. с франц.), Мoсква, 2002, p. 214.

7

Constituţionalismul contemporan

405

care chiar şi la începutul sec. al XXI-lea remarcă imposibilitatea unei formulări
unilaterale, succinte a definiţiei lui.
5. Constituţionalismul – categorie juridică. Nu trebuie să uităm, că în primul
rând constituţionalismul este o categorie juridică. Din această perspectivă,
constituţionalismul reprezintă un sistem, unul dintre elementele căruia sunt
normele constituţionale, constituţia însăşi fiind privită ca un fenomen dinamic.
Constituţionalismul, împreună cu bazele sale doctrinare, politice şi juridice, cu
sistemul de valori politico-juridice reflectă conceptul, filosofia, esenţa Constituţiei
şi modul de aplicare a ei. Pe lângă aceste componente ale sistemului politicojuridic al constituţionalismului, o importanţă majoră reprezintă şi astfel de
elemente ale acestuia precum conştiinţa de drept constituţional, raporturile de drept
constituţional şi legalitatea constituţională la instaurarea căreia, în cele din urmă,
este orientată funcţionarea acestui sistem complex. În opinia noastră, un astfel de
ansamblu de elemente ale constituţionalismului este cel mai complet şi reflectă în
deplină măsură esenţa acestui fenomen socio-juridic.
Aşadar, după cum vedem constituţia şi constituţionalismul nu sunt noţiuni
identice. Pe bună dreptate subliniază cercetătorul german S. Voigt că constituţionalismul este un concept normativ şi acesta nu trebuie confundat cu constituţia
reală aplicată în orice societate20.
În context reiterăm viziunea conform căreia constituţionalismul poate exista
chiar şi în lipsa unei constituţii. În dezvoltarea acestei idei reamintim că fondul
reglementării constituţionale a relaţiilor sociale fundamentale este determinat, în
primul rând, de tradiţia multiseculară a principiilor politico-juridice21. Privit din
acest punct de vedere, constituţionalismul reprezintă o stare de lucruri care poate
exista şi în lipsa unui act normativ de excepţie, deoarece pentru edificarea unui
regim constituţional este suficient ca „creaţia juridico-statală să fie raportată la
principiile constituţionalismului propuse de istorie”22.
Împărtăşim această opinie a unor reprezentanţi ai doctrinei constituţionale
din Occident, care consideră că „Istoria constituţională a unui stat începe cu
momentul sau naşterea statului, cu finalizarea procesului de constituţionalizare, cu
finalizarea primului regim politic obiectiv”23, fapt ce corespunde pe deplin realităţilor
istorice naţionale.
Aşadar, constituţionalismul este un sistem cu mai multe niveluri, care
funcţional depăşeşte cadrul unei constituţii şi în genere a dreptului, reflectând
particularităţile mentalităţii şi ale vieţii cotidiene a oamenilor. El reprezintă un
20

S.Voigt, Making Constitutions Work: Conditions for Maintaining the Rule of Law, în
„CATO Journal. Fall”, 1998, vol. 18, Issue 2, p. 191–208.
21
I. Guceac, Constituţia la răscruce de milenii, op. cit., p. 13.
22
К. В. Ахрановский, Государственное право зарубежных стран, Москва, Форум,
2000, p. 111.
23
Marcel Prelot, Jean Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1980,
p. 295.
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sistem complex, care constă dintr-un set de elemente interdependente, strâns legate
între ele, şi care interacţionează. Astfel, cea mai fructuoasă ne pare a fi cercetarea
constituţionalismului în sistem, fapt ce ne permite, în primul rând, integrarea şi
sintetizarea cunoştinţelor teoretice şi practice din acest domeniu.
6. Repere de cronologie ale constituţionalismului. Ca şi în cazul problemei
terminologice, oamenii de ştiinţă n-au ajuns la un numitor comun în aprecierea
momentului lansării noţiunii de constituţionalism. Astfel, într-o opinie se constată că,
iniţial, constituţionalismul se constituie în Europa de Apus, în forma unei concepţii
ideologice despre organizarea potrivită a statului, care presupune limitarea puterii
absolute a acestuia prin garantarea drepturilor şi libertăţilor şi neadmiterea
concentrării puterii în zona vreuneia dintre acestea, datorită principiului separaţiei
puterilor. Această abordare a constituţionalismului a evoluat treptat, începând
aproximativ cu sec. al XIII-lea pentru început în Europa (când în Marea Britanie a
fost semnată Magna Charta Libertatum, 1215), iar mai târziu pe ambele maluri ale
Oceanului Atlantic, răspândindu-şi influenţa şi în alte părţi ale lumii24.
Alţii consideră că, din punct de vedere cronologic, termenul constituţionalism
a fost utilizat pentru prima dată în doctrina politico-juridică din SUA, desemnând la
acea perioadă supremaţia constituţiei asupra altor acte normative25. În opinia lui
Hagens J. Berman, termenul „constituţionalism” a fost introdus în circuitul ştiinţific
la sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, pentru a identifica, în
special, doctrina americană privind supremaţia constituţiei asupra legilor, deşi
realitatea acestui fenomen a apărut pentru prima dată încă în cadrul sistemelor
juridice urbane din Europa de Vest, în secolele XI–XII26.
Ca fenomen istoric, scrie prof. I. Deleanu, constituţionalismul reprezintă
„ofensiva având ca scop instaurarea separaţiei puterilor – a funcţiilor fundamentale
ale statului, potrivit cu cele consemnate în „contractul social”, pentru ocrotirea
libertăţii individului”27. Într-adevăr, constituţionalismul este un fenomen istoric,
care a apărut odată cu certitudinea că bunăstarea şi echitatea sunt realizabile doar
cu ajutorul autoadministrării şi al pieţei28.
După părerea prof. G.Vrabie, fenomenul constituţionalismului a apărut în
calitate de „mişcare”, concretizată în adoptarea şi perfecţionarea constituţiilor
scrise la nivelul unui stat suveran, iar cu timpul s-a extins dincolo de frontierele
statului, astăzi fiind dublat de mişcarea ce se manifestă la nivel european, care
tinde spre adoptarea unei legi fundamentale pentru Uniunea Europeană29.
24

Б. Страшун, Конституционализм: идеал, реальность и возможная перспектива, în:
„Сравнительное конституционное обозрение”, 2011, N. 5 (84), p. 43–47.
25
Г. Дж. Берман, Западная традиция права: эпоха формирования, Москва, 1994, p. 370.
26
Idem.
27
I. Deleanu, op. cit., p. 208.
28
P. W. Grimm, Constitutional Reform in Germany after the Revolution 1989, în: Constitutional
Policy and Change in Europe, N.Y., Oxford University Press, 1995, p. 143–144.
29
G. Vrabie, Le constitutionnalisme européen-phénomène complexe et intégrateur, în:
„Buletinul ştiinţific” nr.17, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, Cugetarea, 2008, p. 5–21.
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7. Provocări conceptuale la începutul sec. al XXI-lea. Pentru acest interval
de timp este specifică tendinţa de a examina constituţionalismul într-un aspect mai
larg, atribuindu-i acestuia sensul de: mişcare social-politică; teorie; doctrină şi
practică30.
În calitate de mişcare socială constituţionalismul, care presupune cerinţa de
adoptare a unei constituţii care să cuprindă dispoziţii privitoare la putere şi
drepturile omului, a apărut cu mult înainte de Lumea Nouă. Ea este confirmată şi se
regăseşte în conţinutul unor documente istorice britanice ale căror dispoziţii limitau
puterea absolută a monarhului şi unele drepturi pentru supuşii acestora. Mai târziu
mişcarea ia amploare, fiind confirmată oficial în textele Constituţiei SUA, Poloniei,
Franţei şi ale altor state.
Actualmente, această mişcare a luat o altă formă care se manifestă în
tendinţa de democratizare şi socializare a ei şi, respectiv, a orânduirii sociale şi de
stat în ansamblu, a statutului juridic al omului, astfel încât legea fundamentală să
corespundă timpurilor şi noilor provocări ale secolului.
Teoria constituţionalismului, ca un complex (ansamblu) de idei şi postulate
ştiinţifice, are un caracter universal. La etapa contemporană această teorie
comportă un caracter social-democratic şi umanist.
Doctrina constituţionalismului nu are un caracter universal ca şi în cazul
teoriei democraţiei. O anumită doctrină constituţională poate fi specifică unei ţări
sau unui grup de state având semne comune. De regulă, doctrina
constituţionalismului este elaborată de comunitatea ştiinţifică, ţinând cont de
reperele stabilite de elita politică. Ca fundament al doctrinei unui anumit stat este
recunoscută însăşi constituţia acestuia31.
Practica constituţionalismului este individuală pentru fiecare ţară şi
presupune:
– existenţa propriu-zisă a constituţiei;
– constituţia trebuie să aibă un caracter social şi democratic;
– dezvoltarea dispoziţiilor constituţionale în conţinutul actelor legislative
ale ţării;
– realizarea dispoziţiilor constituţionale în activitatea cotidiană a populaţiei
din ţara respectivă este o dovadă a nivelului culturii politice şi juridice a
cetăţenilor, gradul de respect faţă de constituţie;
– nivelul înalt de dezvoltare economică, socială şi politică a ţării. Într-un
stat subdezvoltat populaţia este preocupată cu precădere de probleme de rutină şi
mai puţin de cele de respectare a principiilor constituţionalismului.
Suntem convinşi că şi în sec. al XXI-lea constituţionalismul rămâne a fi o
mişcare socială, teorie, doctrină şi practică constituţională corespunzătoare
valorilor general-umane specifice unei societăţi libere organizate într-un stat de
30

Конституция в XXI веке, op. cit., p. 80–85.
Т. Я. Хабриева, Доктринальное значение Российской Конституции, în: Конституция
Российской Федерации: доктрина и практика, Москва, 2009.
31
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drept, social şi democratic, care astăzi se extinde dincolo de frontierele statului,
fiind amplificat de mişcarea ce se manifestă la nivel regional, având drept efect
adoptarea unor statute (miniconstituţii), dar şi de iniţiativele exprimate la nivel
european, care doresc adoptarea unei legi fundamentale pentru Uniunea Europeană.
8. Constituţionalismul versus modele constituţionale. Pe parcursul îndelungatei
evoluţii istorice a constituţionalismului s-au constituit mai multe modele
constituţionale. Juriştii care împărtăşesc acest punct de vedere, de obicei, disting:
modelul instrumental liberal-capitalist asocial cu caracter democratic limitat;
modelul instrumental liberal-capitalist cu elemente sociale, în general cu caracter
democratic; modelul constituţional politic nedemocratic de sorginte socialisttotalitară şi, în sfârşit, modelul social-instrumental democratic al constituţiei
contemporane32. De fapt, trebuie să recunoaştem că toate constituţiile adoptate în
ultimii 20 de ani de statele în tranziţie nu pot fi atribuite nici unuia dintre modelele
menţionate din cauza numeroaselor particularităţi obiective ale perioadei
intermediare. Acest model de constituţie postsocialistă are un caracter tranzitiv şi
este apreciat diferit de specialişti.
În multe dintre aceste state un preţ deosebit se pune atât pe faptul însuşi al
adoptării noilor constituţii, cât şi pe fondul lor de idei, însă există şi alte opinii care
evaluează foarte sceptic aceste succese.
Rezumând situaţia creată în ansamblu în ţările postsocialiste din Europa
Centrală şi de Est, constatăm că majoritatea acestor constituţii au utilizat îndeajuns
de eficient experienţa mondială a constituţionalismului, cu toate acestea trebuie să
luăm în considerare şi faptul că un şir de prevederi din aceste constituţii a fost
determinat de starea de tranziţie deosebită a societăţii. În virtutea acestui fapt ar
trebui să fim de acord cu opinia autorilor care propun ca acest tip de constituţii să
fie definit ca „model constituţional hibrid de tranziţie neterminat”33.
Fără a recurge la aprecierea socială sau juridică a constituţionalismului din
Vest, pentru identificarea conceptului modern al constituţionalismului (în special,
în ţările din arealul postsovietic) ar trebui să luăm în considerare opinia exprimată
de constituţionalistul maghiar Andras Sajo precum că în acest spaţiu există „orice
fel de idei, cu excepţia ideilor constituţionalismului clasic” 34.
Dacă e să vorbim de constituţionalismul clasic, trebuie să constatăm că
rădăcinile acestuia îşi au originea în istoria exclusivă a culturii juridice din Vest,
tradiţia occidentală a legii, şi se bazează pe proprietatea privată, limitarea
(autolimitarea) puterii de stat în favoarea societăţii civile şi libertăţii individuale,
aceasta adoptând forma juridică a unui drept subiectiv de a acţiona împotriva
32

И. Юдин, Модели конституционного правосудия, în: Сравнительное конституционное
право (Отв.ред.В.Чиркин), Москва, 1996, p. 164.
33
Т. Хабриева, В. Чиркин, Теория современной Конституции, Москва, Норма, 2007, p. 319.
34
A. Шайо, Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма), (Перевод с
венгерского), Москва, Юристъ, 2001, p. 11.
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statului şi funcţionarilor acestuia, cu includerea ulterioară în conţinutul său a
elementelor constitutive a celei de a treia generaţii de drepturi – drepturi colective.
Totodată, este evidentă imposibilitatea utilizării mecanice a modelelor
constituţionale din Occident în procesul de soluţionare a problemelor din aria
constituţionalismului ţărilor din categoria „tinerelor democraţii”, care nu a dobândit
o substanţă integrală, având doar un set indefinit de instrumente. De aici şi vine
imposibilitatea unei definiţii exacte a acestui fenomen, chiar dacă sesizăm
încălcările Constituţiei, ba mai mult decît atât le putem dovedi. În acest context
sunt sugestive cuvintele Sf. Augustin despre Dumnezeu: „Eu nu pot să-i dau Lui o
definiţie, dar ştiu ce este lipsa de credinţă”.
9. Globalizarea teoriei şi practicii constituţionalismului. La răscruce de milenii
această tendinţă este cauzată de procesele mondiale de integrare. Într-adevăr, într-o
lume interconectată, supusă unei schimbări continue, este absolut normal să apară
probleme noi ce preocupă atât societăţile în parte, cât şi întreaga comunitate
umană. Soluţionarea pe cale constituţională a acestor probleme nu se poate rezuma
la un singur stat şi specificul său, ea pretinde un caracter universal, precum şi о
colaborare vastă şi o realizare cât mai eficientă a principiilor implementate.
În condiţiile actuale constituţionalismul din ţările Europei de Est dobândeşte
o valoare axiomatică, deoarece sistemul politico-juridic al constituţionalismului,
fiind o importantă garanţie instrumentală şi procedurală care asigură formarea,
dezvoltarea şi funcţionarea instituţiilor de autoreglementare a societăţii civile,
serveşte în acelaşi timp şi ca o condiţie de edificare a statului de drept.
Din perspectiva europeană, problemele tipice ale constituţionalismului
contemporan, în conexiune cu protecţia drepturilor fundamentale, ajung să
beneficieze de aceleaşi izvoare şi, ca rezultat, de interpretarea acestora. De fapt,
aproape toate statele membre ale Uniunii Europene au propriile lor constituţii şi au
semnat Convenţia europeană a drepturilor omului, precum şi multe alte tratate
internaţionale în această materie. О construcţie a relaţiei dintre sistemele naţionale
şi comunitare poate avea loc în baza unei integrări mobile.
În literatura de specialitate se menţionează că „Tratatele institutive ale
Uniunii Europene au funcţia unei Constituţii, în măsura în care prevăd instituţii
cărora le atribuie puteri şi între care fixează raporturi şi datorită faptului că
operează un partaj de competenţe şi de puteri între instituţiile Comunităţilor
Europene şi statele membre”35. Într-adevăr, Uniunea Europeană deja a început să
implice statele, prin aceasta urmărindu-se о colaborare efectivă şi o demonstrare a
direcţiilor prioritare şi de lungă durată. La nivel fundamental este pusă problema
compatibilităţii constituţionalismului european cu tradiţiile comune constituţionale
ale statelor membre, desigur interacţiunea dintre acestea urmează să fie pusă la
baza viitorului constituţionalism european. Compatibilitatea mai poate fi privită la
35

A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită după Tratatul de
la Lisabona (2007/2009), Bucureşti, Universul Juridic, p. 137.
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nivel de texte constituţionale (structura, proiectarea, formularea), care include
bagajul extrem de vast al comunităţii europene, dat fiind faptul existenţei şi al
stabilităţii acestuia în comparaţie cu cel al statelor est-europene; la nivel de practică
constituţională există similitudini între rolul politicului, legislativului şi al
judiciarului şi rolul compulsoriu al constituţiei, precum şi în racordarea acestor
elemente la practicile pozitive europene. La nivel de comportament şi atitudine în
societate există vădit tendinţe de europenizare, dat fiind rolul emergent al acesteia
de călăuză juridică.
10. Particularităţi ale constituţionalismului european. Se consideră că
actualmente constituţionalismul european este caracterizat de 4 tendinţe majore:
individualizare, constituţionalizare, supranaţionalizare şi putere de diferenţiere36.
Individualizarea presupune că legea constituţională se concentrează asupra
individului: caracterul definitiv şi decisiv al statului este protecţia şi promovarea
demnităţii fiinţei umane, libertatea şi autonomia şi, în acelaşi timp, promovarea
activă a averii fizice, sociale şi culturale a individului.
Constituţionalizarea denotă că legea constituţională este complet acceptată
ca „lege supremă a ţării”.
Supranaţionalizarea este determinată de faptul că supremaţia legislaţiei
Uniunii Europene împiedică aplicarea contradicţiei legii naţionale chiar şi contra
conceptului de suveranitate parlamentară, fapt pe care Curtea Europeană de Justiţie
l-a numit un fel de start al schimbării constituţionale sub influenţa legislaţiei
supranaţionale.
Diferenţierea de putere pe orizontală şi chiar pe verticală (cu un mai mare
impact) este considerată un factor favorabil pentru evoluţia justiţiei constituţionale37.
Aşadar, constituţionalismul contemporan reprezintă valori prioritare în
contextul dezvoltării unui stat de drept. Această supremaţie poartă un caracter strict
naţional, însă nu pot fi neglijate nici influenţele externe sau efectele
constituţionalismului global.
Aşa-numita migrare a unor concepte juridice dintr-un sistem în altul pare a fi
un termen mai potrivit la descrierea acelor evenimente ce se produc în sistemele
constituţionale din mai multe ţări. Un transplant legal, un termen folosit de savanţii
constituţionalişti care abordează aceeaşi tematică ar fi posibil doar dacă
reglementarea şi contextul acesteia pot fi transferate în sistemele de drept fără a fi
alterate, deoarece о reglementare, sub influenţa mecanismelor constituţionale noi
poate fi înţeleasă în alt mod, devenind astfel о lege inedită. În această ordine de
idei, împrumutul constituţional trebuie să fie folosit fără modificări semnificative.
Analiza comparativă este recomandată ca metodă fundamentală în această materie,
36

R. Arnold, Justiţia constituţională şi dezvoltarea constituţionalismului european. Asigurarea
supremaţiei Constituţiei, funcţia de bază a Curţii Constituţionale, Conferinţa Internaţională, Chişinău,
25–26 februarie 2010, Chişinău, Palentis Plus, 2010, p. 174.
37
R. Arnold, op. cit., p. 174–177.
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deşi studiul de drept comparat al constituţionalismului ţine să demonstreze о
insuficienţă de rigoare, deoarece nu sunt respectate principiile recunoscute ale
ştiinţei sociale – comparaţia determinată, cercetările exacte, selecţia cazurilor.
Caracterul inovator al acestei idei nu exclude faptul că dreptul constituţional
comparat poate produce un drept constituţional naţional mai viabil. Influenţa
internaţională şi transnaţională asupra dreptului naţional este evidentă, cum este
cazul Uniunii Europene. Axa ierarhică poate fi valorificată, oferind primat
dreptului internaţional, iar dreptul comparat influenţează dreptul constituţional,
care, la rândul său, prin valorile sale influenţează dreptul privat.
11. Tendinţe ale constituţionalismului contemporan. După cum am constatat,
constituţionalismul este un sistem dinamic în permanentă dezvoltare. Tendinţele
constituţionalismului contemporan determină principalele direcţii de dezvoltare ale
acestuia, ca sistem politico-juridic complex din cadrul statului şi societăţii.
Întâi de toate, este vorba de tendinţa de politologizare a constituţionalismului,
exprimată în influenţa metodelor şi mijloacelor politice asupra raporturilor de drept
constituţional (în special de exercitare a puterii publice), reglementarea lor. Politica este
strâns legată de dreptul constituţional, în primul rând, din cauza obiectului său specific
şi, în al doilea rând, pentru că problemele de natură statală depăşesc cadrul ştiinţei
juridice. Acest aspect al constituţionalismului nu poate fi ignorat mai ales atunci când
politica devine cauza oamenilor liberi, pe care aceştia o percep nu ca pe o stare de
guvernare, ci ca pe autoguvernare, democraţie.
În al doilea rând, în cadrul relaţiilor dintre individ, societatea civilă şi stat,
constituţionalismul implică prioritatea dimensiunii umane a statului şi dreptului, a
dezvoltării societăţii civile, determinând astfel tendinţa de socializare a acestui
fenomen, fapt ce reflectă în socializarea constituţiei şi a dreptului constituţional în
ansamblu. Una dintre manifestările de socializare a constituţionalismului este
atribuirea la instrumentariul utilizat de acesta a categoriei „stat social” – statul în
cadrul căruia trebuie să fie minimizată inegalitatea socială reală cu toate
consecinţele sale economice şi să fie creat un sistem de asistenţă (protecţie) socială
a celor care au nevoie de aceasta.
Tendinţa biologizării caracterizează dezvoltarea constituţionalismului din
perspectiva „dimensiunii umane”. Relaţia dintre om şi stat trebuie să se bazeze, în
primul rând, pe principiile coordonării, corelării intereselor, responsabilităţii şi
respectului reciproc.
Tendinţa de socializare şi cea de biologizare sunt un corolar al uneia dintre
tendinţele majore ale constituţionalismului – antropologizarea, a cărei esenţă este
determinată de faptul că omul devine obiectul central al construcţiei statale şi al
dreptului constituţional care reglementează relaţiile sociale ce ţin de organizarea
societăţii în stat.
Tendinţa de informatizare este una dintre cele mai „tinere” tendinţe manifestate
în dezvoltarea constituţionalismului. Aşa cum societatea postindustrială dispune de cel
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puţin două dimensiuni: societatea informaţională (în interiorul ţării) şi globalism
(pe arena internaţională).
Tendinţa de internaţionalizare a constituţionalismului este exprimată, în
primul rând, în convergenţa dreptului constituţional naţional cu dreptul
internaţional public. Izvoarele de drept internaţional, obţinând recunoaşterea
comunităţii mondiale, devin cunoscute ca fiind standarde juridice internaţionale,
recepţionate şi fixate în sistemele juridice naţionale.
Tendinţa de democratizare influenţează într-un fel sau altul toate aceste
tendinţe, penetrând sistemul constituţionalismului şi, devenind o prioritate în
dezvoltarea acestuia. Democraţia care protejează drepturile omului de orice abuz
din partea statului în literatura juridică a fost numită democraţie constituţională,
distinctă prin faptul că toţi membrii comunităţii recunosc drepturile fundamentale
în măsură egală pentru toţi, iar controlul judiciar asupra actelor organelor de stat în
scopul protecţiei acestor drepturi este justificată şi necesară.
Enumerarea succintă a tendinţelor constituţionalismului contemporan, nu
pretinde la completitudine şi exhaustivitate perpetuă. Principalele direcţii de
dezvoltare a acestui sistem politico-juridic complicat, la diferite etape istorice, pot
să-şi schimbe structura, să dispară sau să fie completate cu altele noi.
În concluzie, putem constata următoarele:
– constituţionalismul, ca teorie, ideologie şi practică de dezvoltare constituţională a statului şi a societăţii, apare din momentul apariţiei statalităţii;
– acesta, fiind un proces de translaţie, este în acelaşi timp şi scopul
dezvoltării oricărui stat, care aspiră la triumful democraţiei în toate formele de
manifestare a sa;
– constituţionalismul este cel mai semnificativ şi vital rezultat pentru
dezvoltarea atât a comunităţii internaţionale, cât şi a fiecărui stat în parte, această
teorie având concomitent dimensiuni general-umane şi statale;
– are propriile sale standarde, care s-au format pe parcursul evoluţiei
orânduirii constituţionale a statelor lumii şi care, datorită cercetărilor ştiinţifice,
sunt integrate în postulate ştiinţifico-euristice;
– această teorie ştiinţifică se află într-o stare de evoluţie constantă, se
îmbogăţeşte cu noi standarde şi aflându-se în armonie cu dezvoltarea practicii de
guvernare, în acelaşi timp o avansează exact atât de suficient încât să rămână scop
obiectiv, ideal spre care tinde comunitatea internaţională şi fiecare stat în parte;
– din punctul de vedere al dialecticii, acesta este un proces complicat şi
permanent, bazat pe legile de dezvoltare ale naturii şi societăţii (negarea negaţiei,
unitatea şi lupta contrariilor, trecerea de la transformările cantitative în calitative,
modificarea formei odată cu schimbarea de conţinut cu exactitate opusă etc.);
– pe parcursul dezvoltării principiilor sale, din punct de vedere axiologic,
constituţionalismul este o valoare socială în mişcare căreia nu-i putem pune punct,
tot aşa cum este imposibil să apreciem gradul de dezvoltare a unei ţări ce s-ar afla
în afara progresului omenirii.

DREPTUL LA O CLIMĂ PROPICE
ÎN SISTEMUL DREPTULUI LA MEDIU
ŞI ECUAŢIA DREPTURILOR UMANE FUNDAMENTALE
Mircea DUŢU∗

Abstract: The affirmation of the process of climate change and its irreversible consequences
generates dangers and major negative outcomes to the exercise of the fundamental human rights.
Human civilization is tightly linked to climate stability, conclusion confirmed by the reality that the
last 10.000-12.000, relatively balanced from a climate point of view, have favored its development. At
the same time, the perspective of global warming leading to a change in the climate system and the
passage to a new stage creates the menace of the extinction of man, as species among species. Such a
fact generates the need to self-limitation of human action (mainly the emission of greenhouse gas)
and human self-defense, by the recognition of a new fundamental human right: the right to a
favorable climate, having two components: the right to climate stability, and the right to reasonable
adaptation to climate changes. It belongs to the system of the right to environment (next to the right to
water, to clean air etc.) and, being based on the principle of precaution, it affirms itself autonomously
and innovatively in the equation of the institution of human rights. The existing legal premises
(mainly the Framework Convention on Climate Change of 1992 and the documents adopted in its
enforcement) need to be developed, including the recognition and adaptation of such a right. The
long awaited Paris Agreement, scheduled for December 2015, can play a major role in this regard.
Key words: the right to a favorable climate, UNCCC, Kyoto, COP-21, climate stability,
adaptation to climate change, the right to environment.

Consideraţii preliminare. Încălzirea globală (global warming) şi consecinţele
sale, schimbările climatice se manifestă astăzi ca o problemă majoră de
supravieţuire a speciei şi de perpetuare şi dezvoltare a civilizaţiei umane. Ca parte
integrantă a naturii şi fiinţă raţională desprinsă treptat din starea de animalitate, în
urma unui proces evolutiv accentuat în ultimele sute de mii de ani şi în condiţiile
de stabilitate relativă a climei, omul are dintotdeauna o relaţie de interdependenţă
cu mediul ecoclimatic, mai evidentă în perioada care a urmat ultimei mari glaciaţiuni.
După „inventarea” agriculturii – devenită practicabilă graţie unei anumite
stabiliţi climatice – şi evoluţia culturală aferentă, s-a trecut, odată cu anii 1800, la
industria bazată pe extracţia şi utilizarea carburanţilor fosili, ceea ce a antrenat, în
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mod inevitabil, şi un proces de alterare a atmosferei, printr-o poluare tot mai
puternică şi mai diversă1.
„Amprenta” ecologică, inclusiv „amprenta de carbon” a speciei umane s-a
intensificat şi extins treptat la întreaga planetă şi la straturile sale – sol, apă, aer –
devenind din ce în ce mai insuportabilă, până la ameninţarea cu ruperea
echilibrelor ecologice fundamentale.
Fluctuaţiile climatice ale perioadelor anterioare, oricât de dramatice ar fi
fost, rămân modeste în comparaţie cu mutaţia ecoclimatică anunţată de dereglare
climatică în curs2. Se consideră astfel că prin faptul interacţiunilor dintre regiunile
globului – marcate de dezastre meteorologice şi climatice – şi sub impulsul
fenomenului mondializării, aflat în plină afirmare ansamblul catastrofelor s-ar
putea reuni şi potenţializa reciproc, spre a se exprima într-o „catastrofă mondială”.
Din punctul de vedere al ştiinţei climei, cu consecinţele aferente în privinţa
abordării şi soluţionării socio-juridice, problematica încălzirii globale şi
schimărilor climatice antropice prezintă un dublu aspect: pe de o parte, cel vizând
concentraţiile de gaze cu efect de seră (GES), iar pe de alta, cel referitor la volumul
de emisii pe o perioadă dată.
Schimbările ecoclimatice în curs, posibil a se produce deplin la orizontul
unui secol, semnalează şi semnifică realitatea gravă că suntem pe cale a părasi un
echilibru la care întreaga biosferă s-a adaptat evolutiv în peste zece mii de ani, ceea
ce pune sub semnul întrebării capacitatea de a face faţă şi de astă dată, într-un
context mult mai complex şi mai radical. De altfel, planeta ca atare s-a adaptat
întotdeauna la orice modificări, numai că în istoria Terrei eşecul adaptării a rimat
uneori cu extincţia masivă, generalizată a speciilor de viaţă existente. Tot mai mulţi
specialişti, ajungându-se la aproape cvasitotalitatea lor, apreciază că prin încălzirea
globală şi efectele sale ar fi posibil ca noi, oamenii să devenim contemporani, dar şi
responsabili, cu cea de-a 6-a mare dispariţie a speciilor din istoria naturală a
planetei, una care ar putea pune în discuţie şi specia umană, devenită o forţă
geologică, în era antropocenului.
Aşadar, este în joc supravieţuirea omului şi persistenţa civilizaţiei sale, în
condiţiile deteriorării consistente a stării ecologice a planetei, care reprezintă cadrul
indispensabil al existenţei acestora. Nu e vorba deci atât de a salva planeta ca atare,
un dat cvasiimuabil, ci de a salva omul şi omenirea, ceea ce ridică problema
conştientizării şi opţiunii între ceea ce se cuvine păstrat şi ceea ce se impune
abandonat din modul nostru de până acum de a trăi pe planeta-mamă. Riscul de
catastrofă ecoclimatică ce se manifestă din ce în ce mai evident, din cauze
antropice nu mai poate fi contestat în mod convingător şi ceea ce rămâne de făcut
cu responsabilitate este a-i diminua efectele şi a ne adapta la noile condiţii de
existenţă planetară.
1
2

P. Acot, Histoire du climat, Ed. Perrin, Paris, 2009, p. 140.
R. Kandel, M. Kandel, La catastrophe climatique, Ed. Hachette, Paris, 2009, p. 8.
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Efectele schimbărilor climatice, încă modeste în raport cu ceea ce ne-ar
putea aştepta, sunt vizibile şi perceptibile nu numai în curbele mediilor planetare,
dar şi în planul concret al mediului local, nu numai la nivelul oceanului Artic, dar
şi în context continental, subregional şi naţional. Mai mult decât atât, sunt
preconizate deja pierderi de civilizaţii concrete, prin măsurile extreme pe care au
fost constrânse să le adopte unele ţări faţă de schimbările climatice, precum
Kiribati şi Maldive, insule din Oceanul Pacific, privind părăsirea în viitorul
apropiat, a teritoriului lor şi migrarea spre alte teritorii.
Pentru început ar putea fi vorba de o „dereglare a climei”, cu consecinţe încă
limitate la creşterea frecvenţei şi intensificării fenomenelor meteorologice extreme,
ale căror efecte trebuie pe cât posibil diminuate şi se impune să aplicăm măsuri de
adaptare rapidă. Dar dincolo de aceste modificări perceptibile, cu titlul deja de
tendinţă veridică, pe termen mediu şi lung devine tot mai probabilă şi posibilă
producerea unor schimbări majore, ce se pot constitui într-o mutaţie a sistemului
climatic la eşalon global, cu consecinţe majore asupra ecosistemului planetar3.
Intervenirea unor atari evoluţii, cu consecinţe extreme pentru condiţia umană şi
civilizaţia sa unică, până la aneantizare, necesită răspunsuri juridice adecvate, printre
care la loc de frunte se înscrie recunoaşterea şi garantarea unui nou drept uman
fundamental, dreptul la o climă propice, ataşat trunchiului major al dreptului la un
mediu sănătos şi echilibrat ecologic. Efortul teoretic presupune, aşadar, emergenţa şi
afirmarea de noi concepte, noţiuni şi mecanisme tehnico-juridice şi economice:
reevaluarea şi adaptarea celor existente la exigenţele şi evoluţiile domeniului.
În acest context filosoful Michel Serres, membru al Academiei Franceze,
afirma: „dreptul poate salva natura... Dreptul este, poate, o soluţie proastă pentru a
salva mediul, dar nu există o alta”4. Rolul său în acest sens se adaugă şi primează
asupra celui îndeplinit de ştiinţele dure – fizică, chimie, biochimie, climatologie ş.a. –,
care constă în a măsura, observa, estima (de exemplu, concentraţiile de GES), aşadar
îşi rezumă preocupările la a ridica şi răspunde la întrebarea: cum (se poluează)?,
ignorând pe cea cel puţin tot atât de importantă: „pentru ce?” care trimite în mod
inevitabil la drept, singurul care presupune o normă şi o sancţiune ce, în speţă, nu vine
din partea omului, ci a lumii întregi5. Printre instrumentele prin care dreptul poate şi
înţelege să-şi îndeplinească rolul de „salvator” al mediului, al stabilităţii şi echilibrului
sistemului climei se numără, fără îndoială, şi recunoaşterea şi garantarea unui drept
uman fundamental autonom la o climă adecvată, indispensabilă înfloririi personalităţii
umane şi dezvoltării durabile a societăţii.
1. Clima şi condiţia umană. Dintre elementele şi factorii de mediu, clima şi
manifestările sale influenţează cel mai mult cultura şi civilizaţia societăţilor umane.
3

R. Kandel, M. Kandel, op. cit., p. 10; p. 97; p. 225–226.
Le droit peut sauver la nature, entretien avec Michel Serres, în Droit et environnement, în
rev. „Pouvoirs”, no. 127, 2008, p. 8–9.
5
Le droit peut sauver la nature…, lucr. cit., p. 11–12.
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Istoria comunităţilor omeneşti este, în mare parte, cea a variabilităţii în timp şi
spaţiu a condiţiilor ecoclimatice. Adaptarea la condiţiile de mediu a reprezentat
factorul determinant al procesului de hominizare, cristalizare şi dezvoltare a
civilizaţiei umane. Nu întâmplător aceasta din urmă s-a afirmat în ritm rapid în
toată splendoarea sa în ultimii 10 000–12 000 de ani, perioadă caracterizată printr-o
relativă stabilitate a climei (unele abateri semnificative având loc în sensul răcirii
acesteia) şi care a permis astfel saltul de la epoca neolitică la antropocen, aflat
astăzi în faza de accelerare a sa. Ca impuls în plan antropologic clima şi
variabilităţile sale au influenţat personalitatea, fiziologia şi psihologia fiinţei
umane, prin afirmarea de particularităţi evidente la nivelul raselor, au marcat
practicile sociale, viaţa spirituală şi formele de exprimare artistică ale
comunităţilor, într-un cuvânt indentitatea culturală a acestora. Într-adevăr, prin
excelenţă, mediul ecoclimatic reprezintă un suport şi cadru fundamental al vieţii –
individuale şi colective, sociale –, perpetuităţii şi adaptării continue a speciei
umane, ceea ce îi conferă o funcţie antropologică majoră. Dincolo de valoarea sa
materială, de oferire a serviciilor aferente, influenţele cadrului natural de viaţă au
un puternic rol cultural pentru condiţia umană, contribuie la fasonarea personalităţii
omului ca individ şi la evoluţia sa ca specie între specii.
Aşadar, mediul ecoclimatic manifestă o dublă funcţie asupra umanului –
individual şi societal – pe de o parte una materială, economică, iar pe de alta şi în
complementaritate cu ea, poate şi mai importantă, una culturală şi civilizaţională.
Dimensiunea economică rezidă, în principal, în valorile de folosire a naturii, în
timp ce aspectele de ordin cultural permit continuitatea civilizaţiei şi dezvoltarea
creaţiei umane. Această dimensiune culturală a influenţei mediului natural impune
omului ca individ şi omenirii ca o specie dominantă a planetei responsabilitatea şi
îndatorirea de a păstra şi ameliora condiţiile ecoclimatice de existenţă, de a le
asigura şi pentru generaţiile viitoare, aşa încât omenirea să-şi continue afirmarea
naturală şi dezvoltarea civilizaţiei a cărei purtătoare este.
Clima (relativ) stabilă şi echilibrată, adică propice, contribuie major şi la
calitatea cadrului general de viaţă al societăţii. Drepturile omului şi libertăţile sale
fundamentale sunt recunoscute şi garantate pentru a permite individului să trăiască
în condiţii demne de statutul persoanei umane şi să se bucure de o stare de libertate
tot mai deplină. A trăi într-o climă relativ stabilă, cu posibilităţi de adaptare la
ritmurile şi formele schimbărilor sale, fără afectarea substanţei condiţiilor de
existenţă reprezintă aspecte ale dreptului de a trăi în condiţii demne, cu acelaşi
titlu, de pildă, ca dreptul la sănătate, la viaţă privată ori dreptul de exprimare a
identităţii culturale.
Dar drepturile omului nu tind numai la satisfacerea cerinţelor fundamentelor
naturale ale fiinţei umane, precum dreptul la viaţă, la apă ori la alimentaţie, ci
afirmă şi îndrituirea sa la condiţii de trai suficiente în scopul de a asigura
dezvoltarea personalităţii individului în context colectiv. În raport cu prima
categorie de drepturi, aceasta din urmă ne apare ca o urmare necesară şi o
completare în devenirea lor.
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Ambele tipuri de drepturi umane fundamentale, unul legat de supravieţuirea
înseşi a omului, ca individ şi/sau ca specie între specii, altul de înflorirea
personalităţii sale sunt influenţate în realizarea lor, din ce în ce mai mult de
fenomenele dereglării climei sub impactul încălzirii globale. Ca atare, asigurarea
unui climat stabil, echilibrat cu evoluţii care permit adaptarea umană naturală
determină asigurarea condiţiilor de supravieţuire a omului, capacităţii sale de
rezistenţă la noile ameninţări şi, în acelaşi timp, favorizează păstrarea şi
îmbunătăţirea cadrului de viaţă şi de dezvoltare a personalităţii umane.
Dacă stabilitatea climei şi variabilitatea sa în limite naturale acceptabile
reprezintă o premisă indispensabilă a realizării drepturilor umane fundamentale,
răspunsul juridic adecvat problematicii aferente include, în mod necesar, şi
consacrarea unui nou drept uman fundamental, legat de nevoia protecţiei fiinţei
umane de efectele unui fenomen global, cu dimensiuni planetare, capabil să
influenţeze major şi implacabil condiţia umană în viitorul apropiat şi chiar actuala
formulă de viaţă de pe Terra. Într-adevăr, amploarea şi posibilele dezvoltări la un
orizont de timp de mai puţin de un secol al fenomenului schimbărilor climatice
antropice şi consecinţele majore pentru mediul natural şi civilizaţia umană şi
punerea în pericol chiar a existenţei omului ca specie între specii impun o reacţie
juridică adecvată şi în planul drepturilor omului6.
Obligaţia (cutumiară) internaţională generală ce revine fiecărui stat de a
respecta drepturile omului include aşadar şi iniţierea şi derularea unui proces
complex de dezvoltare a reglementărilor juridice vizând încadrarea încălzirii
globale în anumite limite (nedepăşirea temperaturii medii globale, existente la
momentul declanşării revoluţiei industriale cu mai mult de 2oC), desfăşurarea
schimbărilor climatice într-un ritm care să permită adaptarea naturală cât mai
deplină a societăţilor umane, limitarea pe cât posibil a efectelor global warming şi
gestionarea lor eficientă, în contextul dezvoltării durabile.
Din această perspectivă, dacă variabilitatea naturală a climei nu poate face
obiectul reglementării juridice, în virtutea imperativului etic al autolimitării în
asumarea responsabilităţii pentru propriul viitor şi a prospectării propriei demnităţi,
omul are îndatorirea generică de a limita şi reduce emisiile de GES, de a înscrie
schimbările climatice într-un cadru care să nu pună în pericol drepturile omului şi
semnificaţiile lor definitorii, în virtutea conştientizării.
2. Mediul ecoclimatic şi drepturile omului. Mediul global planetar constituie
un ansamblu complex şi fluctuant, în interacţiune cu diverse procese fizice,
chimice şi biologice care definesc clima, înţeleasă drept „condiţiile medii de
6

Potrivit ultimului raport IPCC, din 2 noiembrie 2014, „Riscul ca încălzirea globală să aibă
efecte severe, generalizate şi ireversibile pentru planetă până la sfârşitul secvolului al XXI-lea este
ridicat şi chiar foarte ridicat”; creşterea temperaturilor medii în raport cu era preindustrială cu 2,5oC ar
provoca pierderea a 2% din venitul mondial. Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
schimbările climatice cauzează în plus, în fiecare an, 250.000 de decese.
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temperatură, de vânt, precipitaţii ori umiditate cu care ne confruntăm, precum şi
variaţiile lor cele mai mai reguralizate precum ciclul anotimpurilor”7. În cadrul
raportului dintre mediu, inclusiv factorul său climatic şi drepturile omului,
recunoscute şi garantate prin drept în cadrul societăţii, în mod evident acestea din
urmă sunt dependente de primul, conservarea echilibrelor ecoclimatice
reprezentând o condiţie indispensabilă realizării efective a tuturor drepturilor şi
libertăţilor umane, care nu pot exista şi nu pot fi exercitate decât în condiţii
naturale favorabile. Această interdependenţă dintre starea şi degradarea mediului şi
drepturile omului a fost relevată în doctrina de specialitate, demonstrată prin studii
ştiinţifice şi asumată oficial în documente internaţionale pertinente.
Sub influenţa Declaraţiei de la Stockholm8, document fondator al erei
ecologice şi al dreptului mediului, încă din anii 1980 C.-A. Kiss sublinia că
„degradarea mediului natural este contrară drepturilor omului întrucât impune
condiţii de viaţă mai puţin bune pentru dezvoltarea personalităţii şi menţinerea
sănătăţii fizice şi morale, care contribuie la demnitatea şi bunăstarea omului”9. De
asemenea, o serie de rapoarte internaţionale oficiale, elaborate în special sub egida
ONU au acceptat şi promovat teza dependenţei realizării drepturilor omului de
starea mediului10, iar în ultima perioadă şi faţeta sa constând în implicaţiile global
warming asupra condiţiei umane în general şi, în special, afectarea directă a unor
drepturi specifice, precum dreptul la viaţă, la alimentaţie, la sănătate sau dreptul la
locuinţă11. Sunt ameninţate în primul rând popoarele autohtone sau ale celor ţărilor
mici insulare lipsite astfel de dreptul la autodeterminare definit ca „dreptul unui
popor de a nu fi privat de propriile mijloace de subzistenţă”12.
Legătura efectivă dintre calitatea mediului şi drepturile omului este demonstrată
de caracterul concret al consecinţelor degradării naturii asupra condiţiei umane, relevat
inclusiv în jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie, conform căreia „mediul nu
este o abstracţie, ci spaţiul în care trăiesc fiinţe umane şi de care depinde calitatea vieţii
şi sănătăţii lor, inclusiv în privinţa generaţiilor viitoare”13.
În acelaşi context, încălzirea globală şi schimbările climatice pe care le
generează au efecte concrete asupra vieţii cotidiene a oamenilor şi contribuie la
suferinţa umană14.
7

H. Le Treut, J.-M. Jancovici, L’effet de serre, Ed. Champ Flammarion, Paris, 2004, p. 13.
În special principiul 1 al documentului.
9
C.-A. Kiss, Définitions et nature juridique d’un droit de l’Homme à l’environnement, în
vol. „Environnement et droits de l’homme”, P. Kromarek (sous la direction de), UNESCO, Paris, 1987, p. 16.
10
Ca, de exemplu, raportul special privind mediul şi drepturile omului, întocmit sub egida
Comisiei ONU pentru drepturile omului, 46e session, E/CN.4/Sub 2/1994/9, 6 juillet 1994.
11
Raportul realizat, la cererea Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului prin
rezoluţia 7/23 din 28 martie 2008, Doc. A/HRC/10/61.
12
Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples autochtones du 13 septembre 2007.
13
Recueil CIJ, 1996, p. 242–243.
14
Climate Change and Human Right: A Rough Guide, 2008, international Council on Human
Right Policy, Versoix, Switzerland.
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Într-adevăr, persoanele au interesul fundamental de a nu suferi efectele
global warming, precum: seceta, valurile de căldură, bolile infecţioase, inundaţiile,
schimbările rapide, imprevizibile şi considerabile în mediul lor natural, social şi
economic, generate de schimbările climatice. De aici rezultă interesul vital de a
menţine stabilitatea climei şi a se adapta pe cât posibil în mod natural la evoluţiile
ei, de unde ar rezulta dreptul persoanelor de a nu suferi inconvenientele provocate
de schimbările climatice15. Din această situaţie excepţională, care ameninţă cu
spectrul unui nou val de extincţie a speciilor la nivel planetar se naşte dreptul
natural al omului ca individ şi al omenirii ca specie între specii, la dreptul
fundamental la o climă propice (adecvată), echivalent dreptului la existenţă al
acestora. El este un drept de (auto)apărare a speciei, chiar dacă aceasta este
vinovată de provocarea dezechilibrelor ecoclimatice prin desfăşurarea activităţilor
poluante şi de consecinţele cărora o protejează un astfel de drept.
Din perspectiva semnificaţiilor sale definitorii – păstrarea condiţiilor
ecoclimatice de supravieţuire – dreptul la o climă propice se înscrie în rândul
drepturilor umane esenţiale pentru supravieţuirea fiinţei umane şi reprezintă zona
cea mai importantă a dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic.
Recunoaşterea unui asemenea drept uman fundamental şi promovarea
echităţii ca valoare aferentă ar implica, printre altele, de exemplu, utilizarea
criteriului emisiilor de GES per/capita drept principal reper în strategiile de
reducere a emisiilor şi atenuare a efectelor schimbărilor climatice, fondate pe
principiul responsabilităţii comune, dar diferenţiate, nu numai a statelor, dar şi a
indivizilor. De altfel, este de observat că abordarea la nivel de state ascunde, în
unele privinţe, această discrepanţă majoră la nivel de individ: în timp ce, în medie,
în ţările dezvoltate se înregistrează emisii de 14,5t echivalent CO2/locuitor, în
statele în curs de dezvoltare media indică numai 4t echivalent/loc. Semnificativ
este, în acest context, propunerea S. Chakravarty a unui cadru practic de alocare a
obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 la nivel mondial, definite plecând mai
ales de la nivel individual şi mai puţin de la unul naţional, utilizându-se, în special,
distribuirea veniturilor în sânul unei populaţii16.
Surprinderea acestor tendinţe şi promovarea unor atari soluţii juridice,
precum recunoaşterea şi garantarea dreptului la o climă propice, stabilă şi cu o
variabilitate (naturală) care să permită adaptarea umană în termeni rezonabili,
exclud abordările mesianiste, care tind a trata drepturile omului şi documentele
aferente ca un text relevat şi impus pe Terra ori perspectiva scientismului care
impune interpretarea legilor comportamentului uman ca fiind stabilite din punct de
vedere exclusiv ştiinţific. Între un umanism fundamentalist şi un naturalism
exacerbat, calea de mijloc a unor instrumente şi concepte juridice, menite să
15

S. Carney, Cosmopolitan justice, responsibility and global climate change, în “Leiden
Journal of International Law”, Cambridge University Press, no. 18, 2005, p. 766–771.
16
S. Chakravarty et. al., Saring global CO2 emission reduction among one billion high emitters, în
PNAS, no. 29, 2009, p. 11884–11888.

420

Mircea Duţu

8

autolimiteze acţiunea umană şi să o îndrepte spre respectarea limitelor de
suportabilitate ale mediului de existenţă spre propriul său profit, apare cu evidenţă
drept cea mai potrivită.
3. Clima – „bun comun”, „patrimoniu comun al umanităţii”. „Clima e arhetipul
bunului colectiv global într-o economie globalizată. Ar trebui ca structura
instituţională a Protocolului de la Kyoto să ajungă, mai devreme sau mai târziu, cea
mai bună guvernanţă mondială”17. Dacă reflexul instituţional nu a avut mari sorţi
de izbânda, în urma expirării termenului de valabilitate al Protocolului
(31 decembrie 2012) şi continuării aplicării sale doar parţial şi benevol (în primul
rând de UE), calitatea sa de „bun comun planetar” oferă noi perspective de
abordare juridică, economică ori filosofică. Referitor la problema care ne
interesează, este de domeniul evidenţei că dimensiunea universală a „bunurilor
comune” se răsfrânge şi asupra drepturilor fundamentale18. Noua categorie de
bunuri produce noi drepturi fundamentale, precum în cazul nostru dreptul la un
climat propice, ori cel puţin obligă la a concepe în mod diferit anumite drepturi
fundamentale, ale căror rădăcini filosofice se găsesc în individualismul
modernismului occidental. În această perspectivă, precum mediul, şi clima
reprezintă „un patrimoniu comun al fiinţelor umane”, statut în virtutea căruia
fiecare şi toţi deopotrivă pot să se bucure de stabilitatea ei, iar din punct de vedere
procedural, protecţia sa poate interveni prin revendicări individuale ori colective,
prin care se reclamă folosinţa ori se denunţă afectarea negativă a stării sale.
Reflecţia asupra „bunului comun” exprimă o logică colectivă concretă
complementară reflecţiei asupra drepturilor fundamentale ale individului şi o
regândire în sensul solidarităţii intra şi intergeneraţionale.
4. Un model: cristalizarea şi afirmarea dreptului la mediu. În procesul de
recunoaştere, cristalizare a dimensiunilor proprii şi consacrare juridico-instituţională a
unui drept uman fundamental la climă propice, un model îl poate reprezenta cel
aferent dreptului la mediu. Recunoaşterea juridică şi garantarea procedurală a unui
drept fundamental la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic sunt rezultatul unui
proces relativ îndelungat de asimilare şi legitimare a valorilor ecologice, ca interes
de maximă importanţă şi generalitate. Rapid, mediul a devenit şi a fost recunoscut
„o a treia valoare fundamentală a umanităţii, alături de pace şi drepturile omului...
orice acţiune servind la salvgardarea lor trebuie să fie ca servind interesul general
al umanităţii”19. El s-a declanşat formal în 1972, prin organizarea Conferinţei ONU
17

R. Guesnevie et al., Kyoto et l’économie de l’effet de sere, Rapport au conseil d’analyse
économique, janvier, 2003, p. 6.
18
B. Parance, J. de Saint Victor, Introduction, „Repenser les biens communs”, sous la
direction de B. Parance, J. De Saint Victor, CNRS Editions, Paris, 2014, p. 27.
19
A. Kiss, Les effets de la protection de l’environnement sur le droit international, în „Mélanges en
l’honneur de Michel Prieur. Pour un droit commun de l’environnement”, Ed. Dalloz, Paris, 2007, p. 207.
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privind mediul uman, care a inaugurat „era ecologică” şi a reprezentat, prin
documentele adoptate (Declaraţia de principii şi Programul de acţiune), „actul de
naştere” al dreptului mediului. Pentru prima dată în istoria dreptului, principiul
no. 1 al Declaraţiei de la Stockholm proclama expres: „Omul are un drept
fundamental la libertate, egalitate şi la condiţii de viaţă satisfăcătoare, într-un
mediu a cărui calitate să-i permită să trăiască în demnitate şi bunăstare”20. Sub
impulsul hotărârilor „momentului Stockholm” s-a declanşat, mai întâi, un val de
constituţionalizare şi de instituţionalizare a preocupărilor privind mediul.
Rezultatele sale se exprimă prin faptul că, în prezent, 177 de constituţii cuprind
referiri explicite la mediu, adică legile fundamentale a peste 90% din statele lumii,
dintre care 93 proclamă existenţa unui drept subiectiv la mediu, printre care şi
Constituţia României (art. 35, introdus prin revizuirea din 2003)21.
La nivel internaţional, conceput ca un drept al omului, dreptul la mediu a fost
afirmat apoi într-o serie de declaraţii şi convenţii în privinţa acestora din urmă cu
precădere în câteva documente regionale privind drepturile omului: Carta africană a
drepturilor omului şi a popoarelor, semnată la Nairobi, la 28 iunie 1981, prima
convenţie internaţională în materie care recunoaşte dreptul la un mediu sănătos22 şi
Protocolul de la San Salvador din 17 noiembrie 1988 la Convenţia americană a
drepturilor omului, care proclamă dreptul individual la un mediu salubru23.
Dimpotrivă, Convenţia europeană privind drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului din 1951 rămâne indiferentă acestei problematici, în ciuda
numeroaselor propuneri de amendamente ori protocoale vizând înscrierea între
prevederile sale a dreptului la mediu. Totuşi, această situaţie a fost parţial
corectată, sub presiunea realităţilor socio-ecologice, prin jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului (CEDO) care a asimilat şi consacrat treptat, mai
ales după 1990, prin ricoşeu, mediul ca drept fundamental astfel că, anunţat prin
hotărârea din 27 ianuarie 2000 din cauza Tătar şi Tătar c. România (no. 67021/01)
este clar exprimat prin hotărârea din 30 martie 2010 (cauza Băcilă c. România) prin
referirea la „dreptul persoanelor respective de a se bucura de un mediu echilibrat şi
care respectă sănătatea umană” (no. 19234/04).
Last but not least, adoptarea, la 25 iunie 1998, la Aarhus a Convenţiei
privind accesul la informaţie, la participarea publicului la procesul decizional şi
accesul la justiţie în materie de mediu, pe de o parte s-au consacrat drepturile
20
Principiul a fost reluat prin Rezoluţia Adunării generale a ONU no. 45/94 din 14 decembrie
1990 potrivit căreia „Fiecare are dreptul să trăiască într-un mediu propriu a asigura sănătatea şi
bunăstarea sa” (Doc. No. A/RES/45/94). La rândul său, Principiul 1 al Declaraţiei de la Rio (1992)
afirmă: „Fiinţele umane sunt în centrul preocupărilor relative la dezvoltarea durabilă. Ele au dreptul la
o viaţă sănătoasă şi productivă în armonie cu natura”.
21
D. R. Boyd, The environment rights revolution, a global study of constitutions, human
rights and the environment, UBC press, Vancouver, 2012, p. 7.
22
Art. 24: „Toate popoarele au dreptul la un mediu satisfăcător şi global, propice dezvoltării lor”.
23
Art. 11: „1. Orice persoană are dreptul de a trăi într-un mediu salubru şi de a beneficia de
echipamente colective esenţiale. 2. Statele părţi încurajează protecţia, prezervarea şi ameliorarea mediului”.
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procedurale aferente dreptului la mediu, iar pe de alta, pentru statele care au
ratificat-o, dreptul fiecăruia de a trăi într-un mediu propriu a asigura sănătatea şi
bunăstarea sa, prevăzut în art. 1 al documentului, a dobândit caracterul de normă
supralegislativă.
După cum se poate observa, este vorba, în mod esenţial, de un drept al omului,
ca oricare altul, chiar dacă protecţia mediului presupune o perspectivă mult mai
largă, care include viul şi biosfera. Totuşi, protejându-se mediul uman se protejează
implicit şi natura care îl înconjoară, cele două elemente formând un tot unitar, ceea
ce presupune, printre altele, acordarea unui anumit statut juridic elementelor naturii
pentru ca acestea să poată fi protejate de lege. Nefiind subiecte de drept, ele nu pot fi
proteguite izolat, dar prin intermediul unui drept uman la mediu sănătos, beneficiază
de o anumită ocrotire. Se dezvoltă astfel o filosofie nouă în materie, cu caracter
globalizant şi integrator, în sensul recunoaşterii şi garantării unui drept al speciei
umane (ca specie între specii) care protejează deopotrivă omul (individual şi colectiv)
şi întregul mediu în care el trăieşte, la nivel planetar. Ea presupune extinderea
treptată, prin multiplicarea semnificaţiilor proteguitoare ale dreptului uman aferent, la
toate elementele componente şi factorii de mediu.
Dreptul la o climă stabilă şi adaptare ecoclimatică apare pe acest trunchi
comun şi dezvoltă semnificaţii proprii, recunoscute de textele juridice pertinente.
5. Emergenţa unui corpus juridic privind clima şi prefigurarea unui drept la
climă propice.
Înscrierea schimbărilor climatice printre problemele eco-globale reglementate la
nivel internaţional s-a realizat prin Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice, încheiată la 9 mai 1992 la New York24, care se înscrie în
categoria convenţiilor-cadru încheiate/iniţiate sub auspiciile Conferinţei ONU
privind mediul şi dezvoltarea din iunie 1992, de la Rio de Janeiro25. Ea reprezintă
tratatul internaţional care stabileşte cadrul juridic general al acţiunii mondiale în
domeniul „ocrotirii sistemului climatic în interesul genaraţiilor prezente şi viitoare”
şi prevede principiile şi mecanismul tehnic de dezvoltare pe această bază a
„dreptului schimbărilor climatice” în jurul dreptului fundamental la un climat stabil
natural, echilibrat care să permită adaptarea umană ...... la mediul ecoclimat în
mişcare.
Cu titlu preliminar, se impune a preciza că reglementarea juridică înţelege
prin „schimbări climatice”, „schimbări de climat care sunt atribuite direct sau
indirect unei activităţi omeneşti care alterează compoziţia atmosferei la nivel global
şi care se adaugă variabilităţii naturale a climatului observat în cursul unor perioade
comparabile” (art. 1 pct. 2), astfel spus schimbările climatice antropice.
24
Semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro şi intrată în vigoare la 21 martie 1994. România a
ratificat Convenţia prin Legea nr. 24 din 6 mai 1994, publicată în M. Of, partea I, nr. 119 din 12 mai 1994.
25
Este vorba de Convenţia privind biodiversitatea şi Convenţia privind combaterea deşertificării.
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„Obiectivul final” al Convenţiei-cadru „şi al tuturor instrumentelor juridice
conexe pe care conferinţa părţilor le-ar putea adopta”26 este acela „de a stabiliza...
concentraţiile de gaze cu efect de seră în atmosferă, la un nivel care să împiedice
orice perturbare antropică periculoasă a sistemului climatic”. De menţionat că, în
înţelesul documentului, sistemul climatic desemnează „un ansamblu care
înglobează atmosfera, hidrosfera, biosfera şi geosfera, precum şi interacţiunile lor”
(art. 1 pct. 3).
Totodată, se precizează că se convine ca atingerea acestui obiectiv să aibă
loc „într-un inteval de timp suficient pentru ca ecositemele să se poată adapta
natural la schimbările climatice, pentru ca producţia alimentară să nu fie
ameninţată, iar dezvoltarea economică să se poată desfăşura în mod durabil”.
Din perspectiva dreptului pozitiv, astfel conturată, se desprind câteva
concluzii importante. Astfel, în termenii Preambulului Convenţiei-cadru, schimbările
climei planetei au efecte nefaste27 şi, prin aceasta, reprezintă un „motiv de
îngrijorare pentru întreaga omenire”, caracterul lor global implică nevoia ca toate
ţările să coopereze şi să participe la acţiunea internaţională de combatere şi
gestionare a consecinţelor acestora, iar reglementarea juridică îşi asumă drept
menire „ocrotirea sistemului climatic pentru generaţiile prezente şi viitoare”.
6. Mediul juridic de afirmare. Mediul juridic de recunoaştere, garantare,
exprimare şi manifestare a semnificaţiilor dreptului la o climă propice este conturat
de un ansamblu din ce în ce mai complex şi mai bine structurat, de reglementări
aflate la întretăierea şi conexiunea mai multor probleme – tehnologice, energetice,
ecologice, economice ş.a. –, ce este pe cale a constitui „dreptul schimărilor
climatice”. Caracterul planetar al fenomenului natural vizat şi global al
problematicii socio-juridice aferente a făcut ca abordarea juridică să pornească şi să
se bazeze pe cadrul internaţional, iar principalul instrument juridic folosit să fie
convenţia-cadru, completată, detaliată şi aplicată prin intermediul protocoalelor
adiţionale, conform unui mecanism permanent de adaptare, prin negocieri
adecvate. În concret, Convenţia-cadru privind schimbările climatice (Rio, 1992) a
fost pusă în mişcare şi aplicată specific pentru perioada 2008-2012 şi ulterior,
parţial, prin Protocolul de la Kyoto (1997), iar conferinţele periodice ale părţilor au
condus la încheierea Acordului de la Copenhaga (2009) şi speră să se ajungă, în
decembrie 2015, la Paris, la definirea şi stabilirea unui nou cadru juridicoinstituţional global de acţiune ecoclimatică. Un loc important îl ocupă în acest
cadru „pachetul legislativ energie-climă”, de genul celui care a făcut obiectul unui
26

Conform art. 7 şi 15 din Convenţie.
Efecte nefaste ale schimbărilor climatice: modificările mediului fizic sau ale fiinţelor vii
datorate schimbărilor climatice şi care exercită efecte nocive semnificative asupra compoziţiei,
stabilităţii sau productivităţii ecosistemelor naturale şi amenajate, asupra funcţionării sistemelor
socio-economice sau asupra sănătăţii şi bunăstării omului (art. 1, pct. 1 din Convenţia-cadru privind
schimbările climatice).
27
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acord politic între şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale Uniunii
Europene (Consiliul European din decembrie 2008) şi a cunoscut dezvoltări
corespunzătoare în politicile şi dreptul intern ale celor 28 de state membre28. De
altfel, asocierea celor două domenii s-a exprimat şi în plan instituţional, Comisia
Europeană-2014 cuprinzând un comisar responsabil cu acţiunea climatică şi
energie (anterior numai de schimburi climatice).
În plan intern, este cazul legii energie-climă discutată în Congresul SUA sau
proiectului legii privind tranziţia energetică din Franţa (iulie 2014). În aplicarea şi
dezvoltarea reglementărilor internaţionale şi unional-europene, în plan naţional au
fost adoptat un corpus semnificativ de acte normative, constituind ceea ce s-ar
putea denumi „dreptul schimbărilor climatice”. Desigur, din păcate acest context
normativ general nu cuprinde prevederi care să se refere expres la un drept uman la
o climă propice sau să evoce astfel elemente componente ale acestuia, dar creează
premisele juridice generale ale emergenţei sale în viitorul apropiat.
7. Dreptul la o climă propice în sistemul dreptului la mediu. În urma
evoluţiilor înregistrate în privinţa recunoaşterii şi garantării semnificaţiilor sale la
nivelul constituţiilor, legislaţiei interne, dreptului UE şi al dreptului internaţional,
dreptul la mediu a cunoscut dezvoltări importante, deopotrivă în sensul precizării şi
al diversificării conţinutului şi elementelor sale componente. Matricea lui
definitorie, general acceptată rămâne cea de „drept la mediu sănătos şi echilibrat
ecologic”, care surprinde ambivalenţa acestuia: pe de o parte, dimensiunea
antropocentrică (mediu sănătos pentru om şi favorabil dezvoltării personalităţii
sale) şi, pe de alta, cea ecologică de „mediu echilibrat ecologic” (care exprimă
cerinţa conservării marilor echilibre naturale), aflate în interdependenţă, ca faţete
inseparabile ale aceluiaşi interes fundamental de protecţie, conservare şi ameliorare
a cadrului de viaţă al omului.
În acelaşi timp, sub impulsul a diverşi factori, în frunte cu cei naturali şi
antropici s-au dezvoltat în permanenţă aspecte noi, de particularizare a
semnificaţiilor dreptului la mediu în privinţa elementelor sale componente şi a
nevoilor umane aferente, care se accentuează, amplifică specificul şi tind să se
autonomizeze în cadrul unui sistem tot mai bine structurat.
Fenomenul s-a manifestat mai întâi prin „diversitatea angajamentelor
constituţionale”, care au fost preluate şi dezvoltate în semnificaţiile lor de legislaţia
ordinară şi au cunoscut unele rezonanţe internaţionale.
28
Documentul impune UE pentru anul 2020 un triplu obiectiv, cunoscut sub expresia „20-2020”, care vizează reducerea emisiilor de GES cu cel puţin 20% în raport cu nivelul din 1990 (chiar de
30% în caz de acord internaţional), un aport de 20% din partea energiilor regenerabile la consumul
global al Uniunii şi a ridica la 20% eficacitatea energetică a Europei. Aceste obiective au fost reluate
în planul de acţiune „Europa 2000 – O strategie pentru o creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă”,
reamenajate şi reevaluate pentru orizontul 2030. Pentru conţinutul principalelor texte în domeniu:
C. Cheneviere, C. Musialski, Code européen. Energie-Climat, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2014.
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Astfel, remarcăm mai întâi invocarea şi referiri la principiul dezvoltării
durabile în majoritatea legilor fundamentale ale statelor, o semnificaţie deosebită
prezentând-o evocarea unui echilibru durabil între natură – în special capacitatea sa
de regenerare – şi utilizarea resurselor sale de fiinţa umană (de ex. art. 73 din
Constituţia Elveţiei). Rămânând un concept indeterminat, el permite interpretarea
fluctuantă conform situaţiei politice a ţării care îl utilizează uneori pentru pentru a
prezenta mediul ca o prelungire a drepturilor economice şi sociale şi mai puţin ca o
nouă generaţie a drepturilor omului29.
Referitor la drepturile subsecvente dreptului (general) la mediu, se cuvin
menţionate referirile la dreptul la apă, care merg de la simpla menţionare a folosirii
apei (art. 76 din legea fundamentală elveţiană), până la stipularea că apa este o
„resursă naturală vitală”, accesul la apă potabilă şi accesul la salubrizare constituie
„un drept uman fundamental”, iar gestiunea colectivă a resurselor de apă, fondată
pe participarea cetăţenească şi principiul durabilităţii, va fi exclusiv şi direct
asigurată de entităţi juridice publice (art. 47 din Constituţia Uruguayului) ori
recunoaşterea „dreptului la apă garantat de stat” (art. 44 din Constituţia tunisiană
din 26 ianuarie 2014). Aceste referiri constituţionale se completează cu procesul
internaţional impulsionat în cadrul ONU, prin rezoluţia Adunării Generale a ONU
din 28 iulie 2010 A/64/292, de proclamare a dreptului la acces la apă potabilă şi
noua perspectivă de percepere a statutului juridic al apei ca resursă vitală pentru
viaţă şi pentru civilizaţia umană30.
Protecţia pădurilor este prevăzută şi ea expres într-o serie de legi
fundamentale; Constituţia Chinei stipulează obligaţia statului de a organiza şi
încuraja împăduririle (art. 46), cea a Greciei (art. 24) şi cea a Cambodgiei (art. 59)
se referă la salvarea pădurii, Constituţia Braziliei cuprinde mai multe dispoziţii
privind protecţia şi gestiunea durabilă a pădurii (ecuatoriale), iar cea a statului
Buthan merge până la a prescrie că cel puţin 60% din teritoriul său va trebui să fie
menţinut împădurit (art. 5).
O tendinţă de autonomizare prin constituţionalizare cunosc şi „dreptul la un
trai bun” şi „drepturile naturii”, recunoscute expres în Constituţia Ecuatorului din
2007 care, pentru prima dată, prevede că „Natura are dreptul la respectul existenţei
sale, precum şi la menţinerea şi regenerarea ciclurilor vitale, structurilor, funcţiilor
şi proceselor evolutive” (art. 71).
În fine, se întâlnesc referiri la protecţia împotriva nuclearului (lege
constituţională privind nuclearul adoptată de Austria în 1999), conexiuni între
mediu şi amenajarea teritoriului (Grecia) ori aşezările umane (Republica Coreea).
În acest context evolutiv general, la precizările din plan constituţional arătate
mai sus, adăugându-se dezvoltările de la nivel legislativ intern şi internaţional se
29

J. Morand-Deviller, L’environnement dans les constitutions étrangères, „Les nouveaux cahiers
du Conseil Constitutionnel”, Dosier: La Constitution et l’environnement, no. 43, avril 2014, p. 84–85.
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înscrie şi iniţierea procesului de recunoaştere şi garantare a dreptului la o climă
propice. El se naşte din afirmarea interesului incontestabil al întregii umanităţi
prezente şi viitoare la păstrarea echilibrului climatic, a actualelor condiţii
ecoclimatice şi prevenirea unor schimbări radicale ale acestora, care să facă
imposibilă adaptarea şi să pericliteze existenţa vieţii pe planetă. Procesul de
reglementare a fost declanşat, din cauza caracterului global de percepere şi
afirmare a problematicii de referinţă, în planul premiselor sale în cadru
internaţional şi cu o contribuţie importantă a mediului ştiinţific, dezvoltându-se
apoi în dreptul UE şi dreptul naţional al statelor. Timpul scurs de la asumarea
socială şi afirmarea juridică a problematicii încălzirii globale şi schimbărilor
climatice (prin Convenţia-cadru din 1992) nu a permis constituţionalizarea sa, iar
premisele emergenţei legislative a unui atare drept sunt încă la început. În orice
caz, el se conturează ca o nouă dimensiune a dreptului uman fundamental la un
mediu sănătos şi echilibrat ecologic, purtând aceeaşi perspectivă duală – ecologică,
prin exigenţa climei stabile, şi antropocentrică, prin garantarea condiţiilor adaptării
naturale la noile condiţii ecoclimatice – şi integrându-se semnificaţiilor generale
ale primului. Astfel, calificativul de propice, implică, înainte de toate, caracterul
favorabil omului în general, satisfacerii nevoilor sale fundamentale ca individ şi
asigurării condiţiilor afirmării civilizaţiei lui. În acelaşi timp, este propice
stabilitatea climei în actualul său echilibru, aşa cum s-a dovedit deja în ultimii
10.000–12.000 de ani şi susţinerea sa la o temperatură medie globală care să nu
sporească mai mult de 2oC, în raport cu nivelul epocii preindustriale, dincolo de
care s-ar compromite capacitatea de adaptare la condiţiile ecoclimatice ale
societăţii umane.
8. Un drept individual, un drept al speciei, al popoarelor şi al generaţiilor
viitoare. În spiritual abordării clasice a temei, o problemă importantă o reprezintă
desemnarea titularilor dreptului la o climă propice. Ca orice drept fundamental al
omului şi acesta are ca prim beneficiar persoana umană, de această dată, în calitate de
fiinţă trăitoare pe planetă indiferent de rasă, vârstă, naţionalitate, statut social etc. În
acelaşi timp, asigurarea stabilităţii climei şi a posibilităţii de adaptare la efectele
încălzirii globale reprezintă o îndatorire, o responsabilitate individuală corelativă, prin
comportamente şi atitudini adecvate, de economisire a resurselor, a energiei,
respectuoase cu mediul şi în favoarea ameliorării calităţii elementelor sale.
Totodată, schimbările climatice reprezintă o miză globală cu consecinţe
planetare, asupra tuturor, care implică responsabilitatea istorică a ţărilor
industrializate (recunoscută juridic prin UNCCC din 1992), exprimă o
interdependenţă absolută, ceea ce presupune o cooperare mondială şi implică
„nevoia de drept” a reglementării juridice. O ameninţare de o asemenea anvergură
reprezintă: „Sfârşitul raţionalităţii politice moderne şi tranziţia spre o eră nouă şi
necunoscută... Numai asemenea ameninţări globale, ultime şi recunoscute de toţi,
pot genera forţe susceptibile de a aduna umanitatea divizată şi conflictuală într-o
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comunitate politică”31. Într-o asemenea logică, dreptului îi revine rolul de a
exprima o atare interdependenţă, o solidaritate de fapt deopotrivă ecologică,
economică ori politică, interesul climatic al unei „comunităţi” extinsă la nivel
planetar, la cel al biosferei. Iar o primă şi principală formulă de a o face o
constituie, fără îndoială, recunoaşterea dreptului şi responsabilităţii asigurării unei
clime propice, în favoarea/sarcina omenirii ca specie între specii, răspunzătoare
pentru producerea schimbărilor climatice antropice şi îndreptăţită la supravieţuire,
sub acest aspect, prin gestionarea raţională şi eliminarea cauzelor care o provoacă
şi crearea condiţiilor adaptării naturale la efectele sale inevitabile. Întrucât pe calea
recunoaşterii şi promovării semnificaţiilor sale se tinde la corectarea injustiţiilor
prin recunoaşterea responsabilităţii istorice a ţărilor industrializate în provocarea
încălzirii globale antropice şi responsabilitatea comună, dar diferenţiată a statelor
în îndeplinirea garanţiilor de asigurare a dreptului la o climă propice, acesta este şi
un drept al popoarelor lumii, de a trăi în condiţii ecoclimatice care să le permită
dezvoltarea proprie, conform intereselor lor pe termen lung şi a identităţii care le
caracterizează.
În fine, problema echităţii, justiţiei climatice implică, pe lângă o dimensiune
nord-sud şi una intergeneraţională, din cauza acumulării de GES în atmosferă,
duratei lor de viaţă (persistenţei) şi daunelor care pot să fie generate de încălzirea
globală pe termen mediu şi lung. Din această perspectivă, generaţiile viitoare
trebuie să devină titularii beneficiari ai dreptului la o climă propice, recunoscut şi
garantat într-o formulă imperfectă. Într-adevăr, este vorba mai ales de o decalare în
timp a momentelor de exercitare a îndrituirii şi îndatoririi corelative, ce formează
termenii ecuaţiei noului drept uman fundamental.
Astfel, din punctul de vedere al dreptului pozitiv suntem în prezenţa unei
consacrări imperfecte a acestui drept, numai sub forma obligaţiilor generaţiilor
actuale de a lua măsurile necesare spre a stabiliza concentraţiile de GES la un nivel
care să împiedice perturbări periculoase ale climei şi de a permite adaptarea
generaţiilor prezente şi viitoare la condiţiile ecoclimatice în evoluţia lor. Dreptul la
o climă propice, prin păstrarea premiselor naturale aferente urmează a fi exercitat
efectiv la momentul în care aceste viitoare generaţii se vor manifesta în arena
istoriei naturale.
9. Neregresiunea şi progresul în dreptul schimbărilor climatice. Un motor
principal al procesului de recunoaştere şi garantare treptată a dreptului la o climă
propice îl reprezintă principiul neregresiunii, înţeles în sensul că politicile
ecoclimatice şi măsurile adoptate în favoarea aplicării lor au un caracter ireversibil.
Imperativul natural şi voinţa de stabilizare a climei exprimă a contrario refuzul
oricărui recul şi al oricărei reveniri asupra unei măsuri de protejare a sistemului
31
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planetar (de exemplu, de reducere a emisiilor de GES). Este vorba ceea ce
organismele ONU interpretează în documentele internaţionale în materie ca
reprezentând exigenţa de „progres” ataşată drepturilor omului.
În domeniul de faţă principiul neregresiunii dreptului aferent dobândeşte o
semnificaţie specială, având în vedere caracterul ireversibil al efectelor
schimbărilor climatice şi chiar posibilitatea trecerii spre o nouă stare a sistemului
climatic. Din această perspectivă, cerinţa neregresiunii este completată corelativ cu
obligaţia progresului reglementar în materie spre a se atinge obiectivul evitării
catastrofei ecologice. Aşadar, ireversibilitatea şi progresul devin un principiu
dominant al dreptului schimbărilor climatice.
Într-adevăr, existenţa unui „punct de basculă” (stabilit la o creştere a
temperaturii medii globale a atmosferei la peste 20C), dincolo de care adaptarea
umană la noile condiţii ecoclimatice ar deveni imposibilă şi sistemul Terrei şi-ar
schimba echilibrul, spre a se îndrepta spre o nouă stare reprezintă reperele
fundamentale ale acţiunii şi noii filosofii de concepere a rolului dreptului aferent.
În condiţiile în care trecerea s-ar face spre o temperatură medie superioară cu 5080C a mediului, aceasta ar implica şi o nouă ecuaţie a vieţii pe Terra din care nu
ştim dacă omenirea şi, în orice caz, în formula actuală, ar mai face parte. În orice
caz, a trăi în antropocen înseamnă a locui într-o lume subsidiară şi puţin
predictibilă în privinţa răspunsurilor sistemului planetar la perturbările produse de
acţiunea speciei umane.
În acest context, asigurarea progresului recunoaşterii şi garantării unui drept
uman la o climă propice perpetuării speciei umane şi dezvoltării civilizaţiei sale
reprezintă un imperativ natural şi o obligaţie a întregii comunităţi umane, justificată
prin statutul de unică alternativă a supravieţuirii sale.
10. Rolul dreptului suplu în afirmarea noului drept uman fundamental.
Definit ca ansamblul instrumentelor (normative) care au ca obiect modificarea ori
orientarea comportamentelor destinatarilor lor, suscitând, în măsura posibilă,
adeziunea acestora, care nu creează prin ele însele drepturi ori obligaţii pentru ei şi
prezintă, prin conţinutul şi modul de elaborare, un grad de formalizare şi de
structuralizare care aparţine regulilor de drept32, dreptul suplu are ca domenii
predilecte de manifestare dreptul mediului în general, şi pe cel al dreptului
schimbărilor climatice în special. Contribuie la aceasta, particularităţile tehnice
accentuate şi de expertiză specializată ale problematicii, care presupun implicarea
permanentă în desfăşurarea negocierilor şi dezbaterilor aferente elaborării şi
afirmării normei de drept (suplu sau dur) ca partener „cu drepturi egale”, dar
specifice a comunităţii ştiinţifice (reprezentată cu precădere de Grupul
interguvernamental pentru evoluţia climei (GIEC/IPCC) şi ajunge la transformarea
normelor juridice aferente într-un veritabil „sciento-jus”. Legitimizarea concluziilor
32
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sale privind evoluţiile extreme ale climei şi pericolele astfel generate pentru
condiţiile de existenţă ale omului şi civilizaţiei sale (cuprinse în cele 5 rapoarte
realizate şi publicate până acum) (reprezentanţi – specialişti şi oficiali – din 195 de
state, părţi la Convenţia-cadru privind schimbările climatice din 1992 IPCC fiind şi
laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe 2007), reprezintă un puternic factor de
adeziune la măsurile de reducere a emisiilor de GES şi de adaptare la efectele
încălzirii globale, de influenţare în acest sens a atitudinilor oficiale şi
comportamentelor individuale. Caracterul preventiv, disuasiv al poziţiei faţă de
acestea şi de conformare la prescripţiile lor provin astfel nu din teama de
sancţiunea juridică posibilă a interveni, indiferent în ce ar consta aceasta, ci din
preocuparea faţă de consecinţele directe şi concrete pe care le pot avea schimbările
climatice, într-un orizont de timp apropiat, la nivel individual, colectiv şi global, în
privinţa generaţiilor prezente şi viitoare. Din această perspectivă, folosirea
„dreptului suplu” în scop de programare şi modificare a atitudinii statelor şi a
comportamentelor indivizilor faţă de mediu şi în promovarea garanţiilor dreptului
la o climă propice reprezintă o importanţă deosebită şi o modalitate potrivită
particularităţilor domeniului. Ansamblul de strategii, planuri de acţiune, coduri de
conduită, norme tehnice ş.a. aferente problematicii prevenirii schimbărilor
climatice şi gestionării durabile a efectelor lor contribuie la crearea premiselor
juridice de recunoaştere şi consacrare a dreptului la climă propice, dezvoltarea
condiţiilor juridico-instituţionale de garantare a sa.
Concluzii. Conceptul de antropocen reînnoieşte profund perspectiva asupra
„crizei environmentale” contemporane. Şi prin aceasta deschide noi perspective
abordării drepturilor umane în raport cu condiţiile ecoclimatice de exercitare. În loc
de mediu, conceptul-cheie devine systemul Terra. Antropocenul e un eveniment, un
punct fără întoarcere33. Aşa cum scria filosoful Bruno Latour: „Antropocenul este
conceptul filosofic, religios, antropologic şi politic cel mai decisiv, niciodată adus
ca alternativă la ideile de modernitate”34. Din perspectiva ecologiei sistemice, care
înscrie activităţile umane în analiza funcţionării ecosistemelor şi a biosferei, ideea
antropocenului anulează ruptura dintre natură şi cultură, între istoria umană şi
istoria vieţii pe Terra. Aceasta înseamnă că şi separarea totală a ştiinţelor sociale şi
umane a ştiinţei dreptului de cele ale naturii devine artificială, iar o abordare
corespunzătoare, a viitorului presupune o unitate de viziune şi de acţiune şi în
această privinţă.
Schimbările climatice în curs, cu efecte ireversibile marchează sfârşitul
regimului de stabilitate climatică persistent de peste 10.000 de ani şi trecerea spre
un altul de fluctuaţii violente şi contrastante. Aceasta presupune transformări
radicale şi rapide la nivelul condiţiilor ecoclimatice şi un efort major de adaptare a
speciilor, în frunte cu cea umană, la noile date ale mediului de existenţă, însă
33
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inclusiv cu perspectiva eşecului său. Evoluţiile respective impun implicarea majoră
a dreptului ca instrument de satisfacere a nevoilor umane fundamentale, în scopul
menţinerii şi unui „mediu de dezvoltare a speciei” adaptat nevoilor realităţii
ecoclimatice şi întemeiat pe o utilizare raţională şi umanizantă a ecosistemelor. În
acest sens, o guvernanţă climatică globală, adecvată şi eficientă presupune şi o
fuziune, pe repere specifice, a trei corpuri juridice: dreptul dezvoltării, dreptul
mediului şi drepturile omului şi va trebui să facă loc în mod consecvent drepturilor
colective, inducând recunoaşterea lor juridică internaţională şi necesitatea de a le
face opozabile statelor şi exigibile faţă de acestea35.
Printre ele, preconizatul drept la o climă propice joacă un rol primordial.
Altoit pe trunchiul din ce în ce mai viguros al dreptului la mediu, ale cărui
dezvoltări sectoriale (dreptul la apă potabilă, la aer curat ş.a.) tind să se constituie
într-un sistem propriu, acesta îşi construieşte treptat profilul specific. În consens cu
structura binară a primului – antropocentrică şi ecologică – şi dreptul la climă
propice semnifică, pe de o parte, dreptul la o climă stabilă, iar pe de alta, dreptul la
o variabilitate naturală care să permită adaptarea umană la evoluţiile acesteia.
Garantarea sa materială presupune, în primul rând evitarea oricărei interferenţe
antropice periculoase cu sistemul climatic, ceea ce implică faptul ca escaladarea
fenomenului încălzirii globale să fie stopată sub 2oC în raport cu media perioadei
preindustriale, obiectiv stabilit oficial prin reuniunea G-8 de la Aquila (Italia) din
2008 şi preluat prin Acordul de la Copenhaga (2009). Pentru dezvoltarea
garanţiilor procedurale specifice se impune ca embrionul de regim juridic existent
să-l consacre expres şi să-i stabilească în mod adecvat cadrul juridic de exercitare,
un model important reprezentându-l cel aferent recunoaşterii şi garantării dreptului
la mediu.
Dreptul şi posibilitatea umanităţii de a acţiona asupra climei în promovarea
interesului propriu justifică stabilirea unui drept de finalitate vizând obiective
precise şi măsuri adecvate subsumate satisfacerii imperativului menţinerii unei
clime propice existenţei umane şi condiţiilor posibilităţii de adaptare a individului
şi a speciilor la mediu.
În acest scop, preconizatul Acord aşteptat să rezulte de la cea de-a 21-a
Conferinţă a Părţilor la Convenţia-cadru privind schimbările climatice (COP-21) ce
va avea loc în decembrie 2015, la Paris poate avea un rol decisiv. El ar trebui,
printre altele, să dezvolte un ansamblu de instrumente juridice adecvate şi eficiente
menite să asigure îndeplinirea obiectivelor asumate, dintre care nu pot lipsi
asigurarea unui climat stabil, variabil în limitele capacităţii de adaptare a societăţii
umane şi până la limitele de suportabilitate ale acesteia. Desigur, progresul mult
aşteptat l-ar reprezenta enunţarea, dacă nu chiar recunoaşterea dreptului la o climă
propice, deschizând astfel larg drumul afirmării sale în ecuaţia drepturilor omului.
35
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ANEANTIZAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ
ÎN REGLEMENTAREA ACTUALULUI COD CIVIL
Marilena ULIESCU∗

Abstract: La destinée du contrat de bail rural dans la nouvelle réglementation du Code civil ne
correspond pas à l’importance de ce contrat pour le monde agricole, l’économie, la protection de
l’environnement et la sûreté alimentaire. Donc, une réglementation spéciale est nécessaire pour définir le
contrat de bail avec sa spécificité, et la demande légale de la formation agricole de preneur et la
nature juridique des obligations et des droits des parties. L’étude est un plaidoyer pour une loi
spéciale des baux ruraux.
Mots clef: Le bail rural, démuni des ces caractéristiques spécifiques.

1. Preliminarii
Finalitatea contractului de arendă este: exercitarea unei activităţi agricole.
Bunurile arendate trebuie să fie afectate exercitării unei activităţi agricole, desigur,
în condiţiile prevăzute de lege.
În agricultura românească, ca de altfel şi în alte ţări europene, arendarea unor
fonduri agricole (în special imobile cu sau fără construcţii) a reprezentat o soluţie
extrem de importantă pentru punerea în lucru a acestora în scopul obţinerii
producţiei agricole, parte esenţială a economiei, atunci când deţinătorii legali optau
să nu le exploateze ei înşişi.
În ţara noastră după fărâmiţarea excesivă a terenurilor agricole prin aplicarea
Legii 18/1991 a fondului funciar, s-a ajuns la performanţa, după desfiinţarea
cooperativelor agricole de producţie şi reconstituirea dreptului de proprietate până
la limita de 10 hectare, de a avea 4–5 milioane de proprietari care deţineau o
suprafaţă medie de 1 hectar şi jumătate, ceea ce a însemnat distrugerea agriculturii
româneşti.
Reglementări ulterioare succesive (Legea 69/1997, Legea 1/2000, culminând cu
Legea 247/2005) au încercat să mărească suprafeţele agricole diminuate care nu
permiteau decât o agricultură de subzistenţă, dat fiind că o agricultură competitivă,
rentabilă, nu este posibilă decât pe ferme cu suprafeţe de minimum 150–200 hectare.
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În acest context, interesul de a cumpăra terenuri agricole este un fenomen
care a apărut de curând şi care se accentuează tot mai mult, dar arendarea
terenurilor rămâne predominantă.
Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, Legea arendării nr.16/19941
a fost abrogată. Noul regim juridic al arendării este, în prezent, prevăzut în Codul
civil la Secţiunea a 3-a a capitolului V privind contractul de locaţiune sub titlul
„Reguli particulare în materia arendării”. Titlul acestei secţiuni este preluat aproape
tale quale din Codul civil de la 1864 „Despre reguli particulare la arendare” şi
păstrează tot asemenea filosofia epocii – ignorându-se, astfel, rolul şi importanţa
socială şi economică a contractului de arendare în epoca şi dreptul contemporan.
Legea 16/1994 care a dat o nouă reglementare contractului de arendare, a fost
abrogată prin Legea 71/2011 de punere în aplicare a noului Cod civil, fără ca noua
reglementare să preia anumite dispoziţii esenţiale având în vedere finalitatea arendării.
Astfel, noua reglementare şterge, de fapt, specificul acestui instrument juridic ce nu se
poate mărgini doar la reglementarea schematică a raporturilor dintre părţile
contractante. În acest sens, în reglementarea Codului civil, contractul de arendare se
„banalizează” devenind într-adevăr „.... doar o varietate a locaţiunii”2.
Nu mai apar în noua reglementare elemente specifice ale contractului de
arendare, şi anume: definirea părţilor contractului, respectiv arendator şi arendaş,
condiţiile cerute arendaşului (în special pregătirea şi experienţa acestuia în
domeniul agriculturii), natura juridică a dreptului dobândit de arendaş pentru
exploatarea bunurilor agricole, scopul real al arendării, etc.
Nu credem, de asemenea, că ar fi fost lipsită de interes definirea contractului
de arendare cu elementele specifice ale acestuia, deoarece tiparul definiţiei
generale a contractului de locaţiune este fără semnificaţie fiind ignorate aspectele
specifice ale arendării .
Astfel, credem, şi vom argumenta pe parcurs, că se impune o reglementare
legală specială pentru definirea regimului juridic specific a contractului de
arendare, care să urmărească realizarea rolului acestui instrument juridic ca factor
determinant în transformarea agriculturii dintr-o agricultură de subzistenţă într-o
agricultură performantă, componentă esenţială a economiei româneşti.
De asemenea reglementări speciale, se bucură contractul de arendare în mai
multe ţări europene cum ar fi, de pildă, Franţa, Italia, Spania şi altele.
Dacă arendarea are în vedere „ ... orice bunuri agricole3, care sunt destinate
producţiei agricole”, legislaţia din acest domeniu, ar trebui să ritmeze şi cu Noua
Politică Agricolă Comună (pentru perioada 2014–2020) care are în vedere
1

Legea 16 din 5 aprilie 1994, publicată în M.Of. nr.91 din 5 aprilie 1994 cu modificările ulterioare.
B. Pătraşcu, Aspecte ale contractului de arendare, potrivit noului Cod civil, comunicare la
Conferința internațională, Univ. Creștină „Dimitrie Cantemir”, cu tema: „Cultura europeană a
drepturilor omului. Legea și respectul față de lege în statul de drept”, București, 9 aprilie 2012.
3
„Cum ar fi: a) terenurile cu destinaţie agricolă; b) animalele, construcţiile de orice fel,
maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri care servesc producţiei agricole” – art.1836 Cod civil.
2
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fermierul şi chiar noţiunea de fermier activ care are cunoştinţe în activitatea
agricolă și care trebuie să ţină seama şi de cerinţele de protecţie a mediului şi a
resurselor naturale. Aşadar, se promovează o agricultură ecologică care să poată
oferi pieţei, produse de origine, bio, cu indicaţie geografică, tradiţionale, ce sunt
susţinute de bugetul agricol european.
Un alt fel de exemplu, ar putea fi, plăţile directe, practicile agricole durabile,
practicile verzi – producătorii certificaţi ecologic fiind consideraţi a respecta practicile
agricole durabile. Acestea ar putea fi un argument puternic, credem, pentru susţinerea
cerinţei ca arendaşul să nu fie din cei care nu au cunoştinţă şi experienţă agricolă.
2. Importanţa contractului de arendare este considerabilă4. În anul 2010
acest mod de exploatare, în Franţa, reprezenta mai mult de două treimi din
suprafaţa agricolă utilă în raport cu 22,7 ce se exploata direct de către deținători.
În Franţa metropolitană, în cazul micilor exploatări agricole, arendarea este
minoritară, procentul creşte odată cu dimensiunea economică a exploatării pentru a
atinge 85% în cazul marilor exploatări.
Pentru tinerii fermieri, achiziţionarea terenurilor fiind o investiţie prea
împovărătoare, consecinţa a fost creşterea numărului de arendaşi (preneurs).
Reglementările legale date prin Statutul de arendă 5, cuprind dispoziţii cu
caracter de ordine publică, afirmată expresiss verbis. Aşa, de pildă, art.415-12 din
Codul rural şi al pescuitului maritim afirmă, de manieră generală: „orice dispoziţie
a contractelor de arendare restrictivă a drepturilor stipulate în prezentul titlu, este
socotită nescrisă”6 iar art.411-1 care deschide acest titlu defineşte dispoziţiile
Statutului de arendă ca fiind de ordine publică.
Tot asemenea, caracterul de ordine publică consacră principiul incesibilităţii
contractului de arendă cu excepţia membrilor familiei, această dispoziţie fiind
socotită o piedică în eliberarea relaţiilor din agricultură. În schimb Codul civil
român consacră excepţia din legislaţia franceză ca un progres şi consacră
cesibilitatea contractului (principiu cucerit) la art.1846 C.civ. sub titlul „Cesiunea
arendării” numai soţului care participă la exploatarea bunurilor arendate sau
descendenţilor săi majori, doar cu acordul scris al arendatorului.
Finalitatea acestui caracter de ordine publică care are în vedere importante
efecte sociale, economice şi chiar autonomia alimentară, este totuşi subiect de
controversă. În esenţă este vorba de a apăra pe cel mai slab dintre cocontractanţi,
arendaşul, ceea ce îi conferă un caracter profund social. Însă, în ultimele decenii,
agricultura a evoluat și raportul de forţe nemaifiind acelaşi, iar Louis Lorvellec
4

Hubert Bosse Platière, Fabrice Collard, Benôit Grimonge, Benjamin Travely, Droit rural –
Entreprise agricole. Espace rural. Marché agricole, Lexis Nexis, Paris, 2013, p. 65.
5
Cf. J.O. 18 oct. 1945 modificat şi completat prin Legea nr. 46–686 din 13 aprilie 1946.
Criticată sever de Ripert şi Savatier, cu privire la natura contractului de arendă.
6
Savatier (Manuel juridique des baux ruraux, Dalloz-Deprénois- no.4/1973), precizează că
art. 475–12 se referă la clauzele restrictive ale drepturilor arendaşului şi nu la cele ale proprietarului.
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constată că „ordine publică” a devenit expresia juridică a echilibrului pe care se
bazează Statutul arendei şi anume echilibrul între capital şi muncă. În Legea pentru
orientare agricolă din 5 august 1960 art. 2–4, 6–5 şi 7 prevăd că politica agricolă
are ca obiect de a mări nu numai venitul din muncă agricolă dar şi randamentul
capitalului funciar.
Iată numai unele aspecte din legislaţia altor ţări în care agricultura are o
pondere importantă în economie și care are ca obiect, după cum am arătat,
finalitatea reală a contractului de arendă impunându-se, pe cale de consecință, o
legislație specială. Reglementarea din Codul civil ar putea rămâne, aşadar, un cadru
general, dreptul comun, având în vedere că anumite dispoziţii de ordine publică,
posibil necesare, nu ar avea cum să se înscrie în filosofia legii civile.
3. Natura juridică a dreptului dobândit de arendaş asupra bunurilor agricole
prin contractul de arendare nu a făcut în mod deosebit preocuparea doctrinei româneşti.
Fără îndoială este vorba de un drept de folosinţă. L-am putea oare încadra în
categoria drepturilor reale enumerate la art.551 C.civ., şi anume la punctul 9 –
dreptul de folosinţă? În succesiunea enumerării drepturilor reale prevăzute la
articolul sus-menţionat, dreptul de folosinţă, în mod logic, completează după
dreptul de administrare şi dreptul de concesiune, drepturile reale principale derivate
din dreptul de proprietate publică. Numai că textul legii civile nu precizează că este
vorba de un drept de folosinţă gratuită aşa cum este dreptul de folosinţă derivat din
dreptul de proprietate publică. În acest caz, în lipsa precizării, ar putea fi
circumscris şi un drept de folosinţă cu titlu oneros?
Cum nu cunoaştem intenţia legiuitorului, care de altfel nu ar avea nici o
valoare, considerăm că ne aflăm în faţa unei redactări incomplete.
O opinie a fost totuşi exprimată în doctrină7 cu privire la natura juridică a
folosinţei bunurilor agricole în schimbul arendei şi anume dreptul de a exploata
bunurile agricole respective. Ne-am permite să credem că există chiar obligaţia de
a le exploata.
Exploatarea bunurilor agricole de către arendaş, este menţionată la art.1836
alin.(2) dar nu cu privire la toate bunurile agricole ce pot fi arendate ci numai în
scopul precizării unor categorii de bunuri care nu sunt terenuri dar sunt „destinate
exploatării agricole” cum sunt, de pildă, animalele, construcţiile, maşinile şi alte
asemenea bunuri.
După cum remarcă B. Pătraşcu, lipsa unei definiţii proprii contractului de
arendă permite folosirea unor termeni juridici cu înţelesuri diferite, ca sinonime
cum ar fi, de pildă exploatarea şi folosinţa bunurilor agricole8.
Faptul că arendaşul poate cesiona, cu acordul scris al arendatorului,
contractul de arendare în condiţiile prevăzute de art. 1846 C.civ., presupune
7

A se vedea Bogdan Pătraşcu, op. cit.
Fl. Moţiu, Contractele speciale în Noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013,
p. 191–192.
8
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transmiterea către cesionar a drepturilor şi obligaţiilor sale, iar discuţia poartă
asupra naturii drepturilor sale.
În literatura de specialitate franceză dezbaterea a avut ca obiect: dacă dreptul
de folosință este real sau personal încă din mijlocul secolului al XIX-lea,
chestiunea revenind mereu în actualitate.
Unul dintre primii susţinători, Troplong9, a naturii reale a dreptului
arendaşului afirma că un asemenea contract poate uneori să transmită un drept real
şi să confere între părţi relaţii personale de creditor şi de debitor. Tot asemenea, se
subliniază, un contract de arendă este opozabil tuturor (art.1743 C.civ.fr.) şi pe cale
de consecinţă este un drept absolut10.
Beneficiul unui drept de reînnoire de drept a contractului de arendare, în
condiţiile legii (art.1848 C.civ.) şi de preferinţă caracterizează un drept real.
Opozanţii acestei teorii, susţinătorii teoriei că arendaşul are doar un drept
personal, invocă, printre altele şi faptul că în cazul unei tulburări de folosinţă acesta
trebuie să se adreseze arendatorului.
Teoria dreptului personal dobândit prin contractul de arendare de către
arendaş a fost socotită ca fiind general admisă atât în doctrină cât şi în
jurisprudenţă, dar la începutul secolului trecut unii autori11 ajung la acelaşi rezultat
cu Troplong ca urmare a unei noi analize a clasificării drepturilor reale şi
personale, dacă se are în vedere că numai sporirea semnificativă a drepturilor
arendaşului a determinat relansarea dezbaterii. În accepţia contemporană, arendarea
conferă drepturi cu elemente caracteristice drepturilor reale așa cum ar fi, de pildă,
stăpânirea economică a fondului agricol de către fermier. Tot asemenea se asigură
stabilitatea acestuia prin acordarea dreptului la reînnoirea contractului, nedefinit în
timp, asigurându-se în acest fel o quasi-perpetuitate a dreptului la arendare. În acest
sens, Josserand12 pune în evidenţă că „un ocupant care se poate menţine indefinit în
locurile arendate în condiţii la care proprietarul nu a subscris liber, nu este oare
considerat ca titular al unui drept real fiind pus în raport direct cu bunul respectiv?
Dreptul de preemţiune al arendaşului este, de asemenea, de natură să
întărească opozabilitatea titlului său faţă de terţi, deoarece permite să fie
îndepărtaţi, în acest mod, toţi potenţialii cumpărători.
Dezbaterea poate fi îmbogăţită cu analiza altor aspecte şi credem că ea nu va
înceta fără o dispoziţie legală care să tranşeze, fără dubii, natura juridică a
drepturilor izvorâte din contractul de arendare.
Îndrăznim să credem că drepturile arendaşului sunt personale în raporturile
cu arendatorul cocontractant iar în raporturile cu terţii şi prin actele de dispoziţie
9

Troplong, De luage, no. 12, 139 et S, 170, 490, 507.
V.J. Derrupé, La nature juridique du droit de preneur à bail et la distinction des droit réels
et des droits de créance, thèse Tolouse, Dalloz, 19R nr. 5 et 6.
11
Vareilles-Sommieres, La notion juridique de la propriété, RTD, 1905, p. 456, no.1,
D. Chaveau, rev. cit., 1931, nr. 23.
12
L. Josserand, Configuration du droit de propriété dans l’ordre juridique nouveau, în „Mee
Sugyama”, Tokio, 1940, p. 106.
10
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necesare exploatării bunurilor agricole arendate, drepturile arendaşului „împrumută”
unele caractere proprii drepturilor reale.
4. Formarea contractului
Cum enumerarea bunurilor ce pot fi arendate (art.1836 C.civ.) este numai
exempli gratia, considerăm că nu este cazul să ne oprim asupra ordinii în care sunt
menţionate şi nici nu are relevanţă faptul că unele bunuri menționate nu pot fi de
folosinţă agricolă, ci sunt supuse regimului silvic.
Aşa cum ar fi, spre exemplu, păşunile împădurite (art.1836 lit.a C.civ.) care fac
parte din fondul forestier naţional şi sunt cu destinaţie silvică (art.2 alin.(2) lit.d
Cod silvic) fiind supuse reglementărilor Codului silvic13.
Contractul de arendare este supus regulilor generale de validitate a
contractelor şi în special regulilor generale ale contractului de locaţiune,
beneficiind, în reglementarea Codului civil, de unele dispoziţii speciale privind
durata contractului, condiţiile de formă, reînnoirea arendării, etc.
4.1. Regulile de capacitate privind arendatorul şi arendaşul pentru a încheia
valabil un contract de arendare, în opinia noastră, trebuie să aibă în vedere şi natura
juridică a acestui contract.
Fără îndoială nu este un contract translativ al dreptului de proprietate sau a
altui drept real, însă lipsirea arendatorului pe o perioadă, în principal, îndelungată,
de prerogativele dreptului de proprietate şi anume, posesia şi folosinţa, credem că
ne aflăm, în faţa unui act de dispoziţie, ceea ce în traducerea unor autori14 înseamnă
că „una din părţi (arendatorul) transmite celeilalte părţi (arendaşul) exploatarea
unor bunuri agricole” ceea ce mai târziu este identificată cu folosinţa15, calificare
care ni se pare a nu fi tocmai acelaşi lucru, nefiind vorba de sinonimie.
Încheierea unui contract de arendare, contract complex, se poate realiza
numai când părţile contractante au capacitate civilă deplină şi discernământ.
Pot exista unele situaţii speciale aşa cum ar fi cazul arendatorului minor sau
aflat sub curatelă ori privind situaţia juridică a bunurilor agricole. În acest din urmă
caz ar putea fi în discuţie: un dezmembrământ al dreptului de proprietate, o situaţie
de indiviziune, un incident determinat de regulile regimului matrimonial.
4.1.1. Uzufructuarul arendator
Contractul de arendă poate fi valabil întrucât calitatea de arendator poate fi
dobândită prin contract, de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal al
bunurilor agricole.
Această reglementare se regăsea în Legea 16/1994 (în prezent abrogată)
reglementare care nu a fost preluată de Codul civil. Chiar nereglementată problema
13

Codul silvic, Legea nr. 46/2008, actualizat, aplicabil de la 1 februarie 2014.
A se vedea Fl. Moţiu, op. cit., p. 191.
15
Idem, p. 192.
14
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rămâne şi apelând la metoda comparatistă observăm că reglementările legale,
doctrina şi jurisprudenţa altor sisteme de drept oferă soluţii.
În acest sens, în Franţa, Codul civ.fr. (art.471) precizează că uzufructuarul
poate sta singur în calitate de arendator, numai că încheierea contractului necesită
acordul nudului proprietar, sub sancţiunea nulităţii relative16.
4.2. Arendatorul proprietar indiviz
Încheierea contractului de arendare necesită acordul unanim al celorlalţi
coproprietari, iar dacă este un mandat acesta trebuie să fie special.
În dreptul comun nerespectarea regulii unanimităţii duce la nulitatea actului
încheiat.
Cât priveşte contractul de arendare, soarta acestuia este suspendarea până la
realizarea partajului, iar dacă bunul agricol este atribuit copărtaşului care a încheiat
contractul de arendare, cum partajul este declarativ17, contractul este valid retroactiv.
În schimb dacă bunul agricol se atribuie unui copărtaş care nu a încheiat
contractul de arendare, acesta este invalid retroactiv.
4.3. Arendatorul căsătorit
Dacă bunul agricol arendat face parte din proprietatea comună a soţilor, este
necesar şi acordul comun al soţilor; fiind un act de dispoziţie nu se are în vedere
existenţa unui mandat tacit.
Dacă bunul agricol arendat în regimul separaţiei de bunuri, este proprietatea
personală a unuia din soţi acesta poate singur încheia contractul de arendare.
4.4. Calitatea arendatorului
În ceea ce priveşte discuţia purtată în doctrină faţă de prevederile existente în
Legea arendării nr.16/1994 (abrogată) care nu au fost preluate în reglementarea
contractului de arendă în Codul civil, şi anume cine poate avea calitatea de
arendator (proprietarul, uzufructuarul sau alt deţinător legal) – considerăm că şi
în prezent numai aceste categorii pot avea această calitate, deşi actuala
reglementare tace.
La categoria „şi alţi deţinători legali” nu ar putea intra nici uzuarul – printrun membru al familiei sale, deoarece orice membru al familiei, nu este titular al
dreptului real de uz şi astfel nu poate sta legal ca arendator în contract. Cât priveşte
chiar titularul dreptului de uz – acesta poate, conf. art. 749 C.civ. folosi lucrul şi de
a-i culege fructele naturale şi industriale numai pentru nevoile proprii şi ale
familiei sale”. Aşadar, apreciem că enumerarea categoriilor de fructe pe care are
dreptul să le culeagă este exhaustivă şi nu putem, decât dacă ar fi să adăugăm la
lege, să considerăm că ar putea culege şi fructele civile.
16

V.L. Lorvellec, Le bail rural consenti par l’usufruitier, „Rev. droit rural”, 1973, p. 477–485.
A se vedea M. Uliescu, A. Gherghe, în Drept civil. Drepturile reale principale, ediția a III-a,
Ed. Universul Juridic, București, 2014, p.138 și urm.
17
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Seducătoarea construcţie cu uzuarul arendator şi membrul familiei arendaș,
nu ne convinge, chiar dacă am socoti că arendatorul culege „fructele industriale şi
civile” obţinute, ce vor satisface nevoile sale şi ale unui membru al familiei sale.
Fără a prelua întreaga argumentare – arenda – sub indiferent ce formă se
concretizează (fructe industriale) este un fruct civil aşa că soluţia ar contrazice
dispoziţiile art.749 C.civ.
4.5. Calitatea arendaşului
Capacitatea juridică a arendaşului de a încheia valabil un contract de arendă
este supusă dreptului comun.
În lipsa unor reglementări speciale, Codul civil nu are în vedere
specificitatea contractului de arendare, care, conferă arendaşului folosinţa bunurilor
agricole în vederea exploatării lor pentru obţinerea producţiei agricole la parametri
competitivi atât cantitativ cât şi calitativ, conform cerinţelor pieţei şi am adăuga:
interne, europene şi internaţionale.
Puternica misiune a arendaşului de a răspunde cerinţelor economice ce sunt
în sarcina agriculturii, de a se integra în Politica Agricolă Comună a Uniunii
Europene cu exigenţele de ordin ecologic, biologic şi de protecţie a mediului și a
resurselor naturale, este greu de conceput că ar putea fi îndeplinită de un arendaş
care nu are pregătire şi experienţă în acest domeniu.
Un arendaş care ar „exploata” bunurile agricole ca orice comerciant (alias
profesionist) care a închiriat nişte bunuri cu care să facă profit ar fi contrară
oricăror năzuinţe de a face agricultura să fie siguranţa alimentară a oricărei ţări.
S-au mai exprimat opinii în doctrină18, potrivit cărora obligaţia arendaşului de a
folosi bunurile agricole ca un bun proprietar, de a obţine producţia agricolă conform
potenţialului productiv al acestora şi de a le menţine în parametrii optimi potrivit
naturii lor, presupune cunoştinţe agricole de specialitate şi experienţă în domeniu.
Am mai aminti, de asemenea, că arendaşul nu poate fi doar un manager bun
oriunde şi că în conformitate cu prevederile art.1847 C.civ., subarendarea totală sau
parţială este interzisă sub sancţiunea nulităţii absolute.
Aşadar, încă odată, subliniem necesitatea unei reglementări speciale pentru
contractul de arendare.
5. Forma contractului de arendare
Prin natura sa contractul de arendare necesită redactarea unui înscris,
indiferent dacă acesta era necesar ad probationem sau ad validitatem.
Condiţiile de formă reglementate de art.1838 C.civ., precizează că încheierea
acestui contract se face în formă scrisă sub sancţiunea nulităţii absolute.
În sarcina arendaşului, potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, este obligaţia de a
depune un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află
18

A se vedea B. Pătraşcu, op. cit., p. 7 şi A. Cojocaru şi B. Pătraşcu, „Revista de drept
comercial”, serie nouă, nr. 5/1996, p. 86.

9

Aneantizarea contractului de arendă

439

bunurile agricole arendate pentru a fi înscris în registrul special ţinut de secretarul
consiliului local. Neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează, potrivit legii, cu
amendă civilă, stabilită de instanţa de judecată, pentru fiecare zi de întârziere.
Dispoziţiile legale precizează, de asemenea, că un exemplar din contract se
depune la fiecare consiliu local în situaţia în care bunurile agricole se află pe raza
teritorială a mai multor consilii locale. În opinia noastră, în cazul în care bunurile
agricole sunt mobile, apreciem că un exemplar din contract se depune la acel
consiliu local unde staţionează de regulă bunul.
Înregistrarea contractului de arendare nu este necesară pentru opozabilitate,
deoarece acest contract este supus publicităţii integrale şi se înscrie potrivit
regulilor generale în cartea funciară.
Obligaţia de a lucra terenurile agricole este stabilită încă din 1991 prin Legea
fondului funciar19 şi anume obligaţia tuturor deţinătorilor de terenuri de a asigura
cultivarea lor şi protecţia solurilor (art.74) precum şi obligaţia primăriilor de a
urmări şi de a îndeplini procedurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale
al tuturor deţinătorilor (art.75).
În caz de neîndeplinire a obligaţiilor în termenul stabilit de primărie, din
motive ce le sunt imputabile, urmează a se aplica sancţiuni, cu plata unei sume
pentru fiecare ha în funcţie de categoria de folosinţă.
Așadar, credem, că nu ar fi o problemă doctrinară care să lămurească
motivul obligaţiei înregistrării la entităţile administraţiei locale a contractelor de
arendare. Pe cale de consecinţă, nu credem că ar trebui avută în vedere urmărirea
înregistrării contractelor de arendare care au ca obiect şi bunuri agricole imobile şi
care, desigur se pot deplasa în afara razei de competenţă a consiliului local unde
sunt „parcate” de regulă. În schimb ar fi neîndoielnic faptul că odată cu
înregistrarea contractului de arendare se poate bucura de o dată certă care ar fi greu
de contestat.
5.1. Faţă de dispoziţiile art.1848 C.civ. care dispune cu privire la reînnoirea
de drept a contractului de arendare, în cazul în care nici una din părţi nu comunică
în scris cocontractantului, cu cel puţin 6 luni sau 1 an (după caz) înainte de
expirarea termenului, refuzul său de a prelungi contractul, considerăm că se încheie
un nou contract, distinct de cel precedent, încheiat pentru acelaşi termen ca cel
iniţial şi este obligatorie comunicarea acestuia la consiliul local respectiv şi făcută
menţiunea în registrul special.
Această operaţiune este utilă şi în cazul vânzării bunurilor agricole arendate,
deoarece oferă dată certă pentru ca orice posibil cumpărător să poată lua cunoştinţă
de existenţa arendaşului care are un drept de preemţiune.
6. Caracterele juridice ale contractului de arendare nu au suscitat în literatura de
specialitate discuţii contradictorii. Credem că aproape în toate opiniile exprimate,
contractul de arendare este socotit a fi un contract sinalagmatic, cu titlu oneros,
19

Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată.
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comutativ (întinderea prestaţiilor părţilor fiind cunoscută din momentul încheierii
contractului) şi cu executarea succesivă.
Părţile stabilesc, în principiu, clauzele contractului conform voinţei acestora
amenajând drepturile şi obligaţiile reciproce pe care sunt ţinuţi să le îndeplinească
întocmai, cu bună-credinţă şi în termenul stabilit, conform principiului forţei
obligatorii a contractului (art.1270 C.civ.).
Contractul de arendare încheiat conform liberei voinţe a părţilor trebuie să se
supună, desigur, regulilor stabilite de legea civilă, nefiind cu putinţă să cuprindă
clauze ce ar contrazice dispoziţiile legale.
Aşadar, vom distinge în cele ce urmează, drepturile şi obligaţiile părţilor
contractante ce îşi au temeiul în contract sau în lege.
Cu privire la condiţiile de validitate ale contractului de arendare, capacitatea
părţilor (am făcut unele precizări în cele ce precedă); consimţământul şi cauza nu
pun probleme speciale, fiind aplicabile regulile de drept comun, iar în ceea ce
privește obiectul, ne vom opri în cele ce urmează, fără a face o analiză mai
aprofundată, doar la câteva reflecţii.
După prevederile art.1225 C.civ. obiectul contractului, în general, este
reprezentat de operaţiunea juridică propriu-zisă (vânzarea, locaţiunea, împrumutul
etc.), convenită de părţi astfel cum rezultă din ansamblul drepturilor şi obligaţiilor
contractuale.
În cazul contractului de arendare obiectul acestuia îl reprezintă arendarea
unor bunuri agricole, enumerate exempli gratia de art. 1836 C.civ., despre care am
făcut unele precizări în cele ce precedă, fără ca legea să dispună cu privire la
ansamblul acestor bunuri, că operaţiunea juridică se încheie în vederea exploatării
agricole a acestora, urmărindu-se obţinerea producţiei agricole şi menţinerea
capacităţii productive a bunurilor, în funcţie de natura lor .
Credem că această precizare va trebui făcută într-o viitoare reglementare
specială cu atât mai mult cu cât aceasta este obiectul obligaţiei la care se angajează
arendaşul (debitorul).
Dreptul corelativ al arendatorului este de a primi arenda (preţul folosirii
bunurilor agricole arendate) şi care poate fi stabilită în produse agricole, o sumă de
bani sau mixtă, în produse şi o sumă de bani.
6.1. Termenul pentru care se încheie contractul de arendare este stabilit de
părţile contractante fără ca reglementarea legală să stabilească un termen minim20.
Limbajul Codului civil (art. 1837) este „arendarea făcută pe durată nedeterminată
iar în cazul unei situaţii speciale termenul minim este „perioada necesară recoltării
fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se
încheie contractul”.
Fără îndoială că arendarea pe o durată îndelungată este favorabilă
activităţilor agricole contribuind la stabilitatea exploatațiilor agricole, alternarea
20

În Franţa termenul minim de arendare este de 9 ani .
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culturilor agricole, sustenabilitatea prin protecţia mediului şi a resurselor naturale,
amortizarea investiţiilor.
În acelaşi sens ne pare a fi şi reglementarea dată de art.1848 C.civ., potrivit
căreia contractul de arendare se reînnoieşte de drept dacă până la expirarea
termenului pentru care a fost încheiat nici una din părţi nu a comunicat în scris
celeilalte dorinţa de a nu mai prelungi relaţiile contractuale respectiv cu 6 luni sau
1 an în cazul terenurilor.
6.2. Credem, totodată, că interdicţia formală a subarendării (art.1847 C.civ.)
totale sau parţiale sub sancţiunea nulităţii absolute, este o altă reglementare ce
poate asigura stabilitatea arendaşului şi consolidarea poziţiei sale, determinante în
economia agricolă.
Arendaşul este astfel împiedicat să devină un rentier prin subarendare.
7. Drepturile şi obligaţiile arendatorului şi ale arendaşului
7.1. Drepturile şi obligaţiile arendatorului pot decurge, după cum, am
precizat din contract sau din lege.
Ca efect al contractului, în urma încheierii acestuia, arendatorul are dreptul
să primească arenda sub forma stabilită, la termenul stipulat în contract şi să-i fie
restituite bunurile agricole arendate la încetarea arendării.
Obligaţiile ce-i revin sunt, în principiu, să predea bunurile agricole arendate
la termenul şi în condiţiile stabilite prin contract, să garanteze de evicţiune totală
sau parţială precum şi de viciile ascunse ale bunurilor arendate; să menţină bunurile
arendate în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata arendării.
Obligaţia de menţinere a bunurilor arendate se opreşte acolo unde vinovat de
degradarea bunurilor respective, este arendaşul a cărui răspundere contractuală
poate fi angajată21.
În cazul proprietarului arendator acesta este ţinut să plătească taxele şi
impozitele pentru bunurile agricole arendate .
În jurisprudenţa franceză s-a ajuns la concluzia că arendatorul ar putea fi
obligat să-şi execute obligaţiile sale de reparaţie şi de întreţinere de către tribunal22,
iar în absenţa unei hotărâri judecătoreşti, chiar dacă a fost o urgenţă, un arendaş
care a executat el însuşi lucrările, nu poate cere să fie rambursat pentru cheltuielile
angajate23.
De asemenea, în cazul în care bunurile arendate sunt distruse în totalitate
datorită unui caz fortuit, contractul se impune a fi reziliat de plin drept, dispune
Codul rural şi de pescuit maritim francez.
21

În opinia noastră nu poate fi angajată în această situaţie răspunderea civilă delictuală.
Cass.soc., 9 nov.1955: Bul.civ.1955, IV, no.506; Rev.fermages 1956, p.30
23
Cass soc.,7 re 1951: D. 1952, p.944; Cass.soc.7509, 1954, Bul.civ.1954, IV, nr.745
22
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Se pune însă problema indemnizaţiei de asigurare, care, socotim că revine
arendatorului.
Dacă bunurile agricole sunt, în aceleaşi condiţii, distruse parţial, textul nu
spune nimic, dar ar putea fi vorba de o reducere a arendei.
7.2. Drepturile şi obligaţiile arendaşului
7.2.1. O primă remarcă, deloc neglijabilă, privind prerogativele arendaşului,
este libertatea de a conduce şi gestiona în mod direct, fără controlul arendatorului,
exploatarea bunurilor agricole arendate.
Se înţelege că această libertate nu priveşte modificarea substanţei fondului
agricol şi nici schimbarea categoriei de folosinţă a terenului arendat fără acordul
scris al proprietarului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare aşa cum
prevede în mod expres Codul civil la art. 1839.
Cu această excepţie, arendașul poate să ia orice iniţiativă care poate conduce
la punerea în valoare a exploataţiei şi la dezvoltarea acesteia.
În acest sens, arendaşul este liber să schimbe cultura sau procedeele de
cultură. Nu credem însă că ar putea abandona exploatarea agricolă, în opinia
noastră, acesta ar fi un motiv întemeiat de reziliere a contractului pentru
neîndeplinirea obligației asumate.
Ne punem însă problema în cazul unor transformări necesare şi utile pentru
amenajarea fondului agricol, cum ar fi, desfiinţarea unor taluzuri, sau tăierea unor
arbori care fărâmiţează parcelele, dacă arendaşul ar putea să execute asemenea
lucrări fără acordul prealabil al arendatorului. Credem că, deşi asemenea lucrări de
amenajare a fondului, cu toate că ar spori valoarea acestuia şi productivitatea nu sar putea efectua fără acordul arendatorului. S-ar putea însă imagina un acord tacit
din partea arendatorului, dacă acesta nu răspunde negativ într-un termen rezonabil
la o asemenea propunere făcută prin scrisoare recomandată.
De asemenea socotim că toate cheltuielile utile şi necesare pentru sporirea
valorii fondului făcute de arendaş, trebuie să fie rambursate de către proprietar.
În acelaş context, credem, că se înscriu şi cheltuielile pentru satisfacerea
cerinţelor de protecţie a mediului.
7.2.2. Reducerea arendei, atunci când pe durata arendării recolta unui an,
întreaga recoltă sau cel puţin jumătate din ea este distrusă fortuit ori pieirea animalelor,
cu aceleași condiții, poate fi cerută de arendaş, proporţional cu paguba suferită. Numai
că reducerea arendei nu are în vedere numai recolta anului în care a fost compromisă
fortuit şi nu priveşte obligaţia de plată pe anul respectiv. În cazul contractului încheiat
pentru mai mulţi ani, abia la sfârşitul arendării se face compensarea recoltelor tuturor
anilor de folosinţă şi se stabileşte cuantumul reducerii.
Codul civil român face o precizare ce ţine de esenţa raporturilor de drept
civil şi anume că reducerea arendei nu operează în cazul în care pieirea recoltei a
avut loc după ce a fost culeasă (art.1842 C.civ.).
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Dreptul de folosinţă al arendaşului presupune şi dreptul de a culege fructele
(industriale în această situaţie) produse de bunurile agricole arendate, în
proprietate. Odată culese în cazul pieirii lor fortuite – pier pentru proprietar – (res
perit domino).
Codul civil reglementează cu minuţiozitate plata arendei când aceasta se face
în fructe. Astfel arendaşul este de drept în întârziere de la data culegerii pentru
predarea lor, iar arendatorul este de drept în întârziere pentru recepţie, de la data la
care a fost notificat.
7.2.3. Dreptul de preemţiune al arendaşului în cazul vânzării bunurilor
agricole arendate (art.1849 C.civ.) se exercită în condiţiile stabilite de lege, acesta
putând să cumpere cu prioritate faţă de ceilalţi doritori.
Dreptul de preemţiune al arendaşului este supus procedurii speciale
reglementate de Codul civil (art. 1730–1739).
7.2.4. Obligaţiile arendaşului sunt prevăzute în principal de lege şi pot fi
completate prin contractul de arendare conform voinţei părţilor.
Fără a fi prevăzută expres de reglementarea legală şi fără a fi o clauză
contractuală, obligaţia de a exploata bunurile agricole ţine, credem, de esenţa
contractului iar executarea acesteia trebuie făcută cu bună-credinţă şi cu diligenţa
unui bonus pater familias.
Obligaţia arendaşului de a îndeplini toate formalităţile cerute de lege, pentru
încheierea valabilă a contractului pe cheltuiala sa constituie obligaţii legale, a căror
neîndeplinire poate fi sancţionată cu amendă de către instanţa de judecată.
O altă obligaţie legală a arendaşului este să asigure bunurile agricole pentru
riscul pierderii recoltei sau al pieirii animalelor din cauza unor calamităţi naturale.
Credem că indemnizaţia de asigurare se subrogă bunului asigurat şi aparţine, după
caz, arendaşului, arendatorului sau amândurora.
8. Caracterul executoriu al contractului de arendare încheiat în formă
autentică cât şi cel înregistrat la consiliul local, în condiţiile legii, este potrivit
art.1845 C.civ., titlu executoriu pentru plata arendei la termenele şi în condiţiile
stabilite în contract.
Acest studiu îl considerăm şi sperăm să fie, o pledoarie care oferă suficiente
argumente în vederea adoptării unei reglementări speciale pentru contractul de
arendare, instrument juridic ce ar putea fi eficient în dezvoltarea relaţiilor din
agricultură pentru că această ramură importantă a economiei să devină un motor al
dezvoltării durabile.

444

Marilena Uliescu

14

REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE MANDAT
ÎN NOUL COD CIVIL*
Gheorghe BUTA∗∗, Ioana Veronica VARGA∗∗∗

Abstract: The New Civil Code, which entered into force on 1 October 2011, provides broad
regulation of the contract of mandate and it distinctly brings under regulation certain variations of
this contract.
The present study is an elaborate analysis of the contract of mandate, such as currently
regulated, starting with the definition and continuing with its content, nature and types, also
underlying the interferences with other contracts, as well as the limitations to such. Further on, the
examination focuses on the aspects regarding the structure of the contract of mandate (form, capacity
of the parties, consent, duration), those regarding its effects towards the parties (obligations of the
attorney-in-fact and of the grantor) and towards third parties and, in the final part, aspects regarding
termination and revocation of the mandate.
Key words: contract of mandate, termination and revocation of the mandate.

1. Preliminarii
În contextul raporturilor juridice actuale și al circuitului civil în plină
expansiune, contractul de mandat, ca figură juridică relevantă a dreptului civil își
dezvăluie din ce în ce mai mult importanța, în special în cadrul relațiilor derulate
între profesioniști. În acest sens, se poate observa o creștere a numărului diferitelor
tipologii ale mandatului într-o măsură covârşitoare între profesioniștii comercianţi,
acolo unde mandatul își regăsește pe deplin utilitatea sa.
Față de această situație, noul Cod civil oferă o reglementare amplă contractului
de mandat și unora dintre figurile importante ale acestei specii, în art. 2009 – 2071.
1.1. Definiție
Potrivit art. 2009 C. civ. „mandatul este contractul prin care o parte, numită
mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte
părți, numite mandant”. Apreciind strădania legiuitorului de a oferi o definiție
*
Studiul urmează să fie cuprins în lucrarea Noul Cod civil. Studii şi comentarii, volumul III,
partea a II-a, coord. M. Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
**
Dr., cercetător ştiinţific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române; avocat partener la Muşati & Asociaţii SPARL.
∗∗*
Dr., cercetător ştiinţific asociat la proiect; asistent universitar al Facultăţii de Drept,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
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acestei instituții, observăm, totuși, că aceasta este incompletă, similară, în linii
mari, celei anterioare. Definiția ignoră elementul central al mandatului, ca tipologie
a reprezentării convenționale, mai precis transmiterea puterii de reprezentare,
aspect menționat în art. 1295 C. civ., iar în cadrul textelor aplicabile mandatului
abia la art. 2012 C. civ. Mecanismul specific mandatului constă în delegarea de
putere de la mandant la mandatar cu scopul, concret, al încheierii de acte juridice.
De altfel, aceasta este și definiția oferită de Codul civil italian, legislația de
inspirație a prevederilor în materie1.
Definițiile oferite de doctrină conțin și elementul asupra căruia textele legale
nu s-au oprit. În concret, contractul de mandat este definit ca fiind „contractul prin
intermediul căruia o persoană, mandantul, transmite unei alte persoane,
mandatarul, puterea de a încheia în numele său și pe seama sa, unul sau mai multe
acte juridice cu un terț”2. Chiar dacă definiția nu poate fi valabilă atât în cazul
mandatului cu reprezentare, cât și a celui fără reprezentare, este mult mai completă
decât cea oferită de textele noului Cod.
Concluzia care se desprinde, așadar, din analiza definițiilor oferite, legal sau
doctrinar, este aceea că elementele esențiale ale contractului de mandat sunt
puterea de reprezentare și, respectiv, gestionarea actelor mandantului de către
mandatar în baza acestei puteri3.
1.2. Istoric
Reprezentarea convențională a apărut târziu în dreptul roman, schimbările
produse în economia romană determinând necesitatea creării acelor procuratores,
termen desemnând reprezentanții profesionali4. Mandatul, însă, a avut un parcurs
aparte, dat fiind contextul social, economic și juridic al acelei perioade. Pe de o
parte se remarcă faptul că datorită modalității de organizare a familiei romane,
pater familias putea deveni creditor sau debitor, în anumite situații, prin
intermediul celor aflați sub puterea acestuia. Mai târziu au fost create pe cale
pretoriană acele acțiuni adiecticiae qualitatis, prin intermediul cărora terții
contractanți cu o persoană aflată sub puterea lui pater familias puteau chema în
judecată pe acesta din urmă pentru a fi obligat să execute obligația născută5.
1
Definiția este oferită de art. 1703 al Codului civil Italian: „Il mandato è il contratto col quale
una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” – („Mandatul este
contractul prin care o parte se obligă să îndeplinească una sau mai multe acte juridice pentru cealaltă
parte”). A se vedea în acest sens, G. Alpa, R. Garofoli dir., Manuale di diritto civile, ediția a IV-a,
Ed. Nel diritto, Roma 2013, p. 1649.
2
P. Puig, Contrats spéciaux, ediția a IV-a, ed. Dalloz, Paris, 2011, p. 561.
3
J. Huet s.a., Traité de droit civil. Les principaux contrats spéciaux, Ed. LGDJ, ediția a III-a,
Paris, 2012, p. 996 și urm.
4
V.J.-P. Lévy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, Ed. Dalloz, Paris, 2002, nr. 604.
5
A se vedea, pe larg, V. Hanga, Drept roman, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, p. 326. Acțiunile
purtau denumirea de adiecticiae qualitatis întrucât „calitatea de contractant a fiului se adaugă (adicitur) la
aceea a capului de familie care… va suporta consecințele actului juridic încheiat cu terții”.
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Pornind de la practica creată prin acțiunile adiecticiae qualitatis, pretorul a
extins aplicarea acestora și la situația în care terții au contractat cu un procurator al
lui pater familias, acțiunile fiind numite actio quasi institutoria6. S-a considerat, pe
bună dreptate, de altfel, că nici în aceste cazuri reprezentarea nu putea fi reputată
perfectă, întrucât efectele unui act încheiat nu se nășteau direct în patrimoniul
reprezentatului, reprezentantul rămânând, oricum, și el obligat în continuare alături
de cel reprezentat. Prin urmare, singurele cazuri în care se putea vorbi de
reprezentare perfectă, iar aceastea doar ca urmare a punerii în practică a unor
mecanisme specifice răspunzând unor necesități evidente, erau cele rezultate din
încheierea contractelor de către tutori sau curatori și cazul împrumutului de
consumație (mutuum) încheiat prin reprezentant7. Principiul recunoscut în dreptul
roman rămânea, așadar, cel al nereprezentării.
Evul Mediu nu a adus schimbări în privința situației reprezentării,
dimpotrivă, astfel cum s-a remarcat, atât dreptul cutumiar cât și cel scris au avut un
parcurs similar celui roman8.
Mandatul a fost privit inițial ca un „serviciu din prietenie” 9, efectuat de către
mandatar cu titlu gratuit. Cu trecerea timpului, însă, ideea mandatului, pornind de
la beneficiile pe care le poate aduce, a evoluat, ajungându-se la stabilirea unei
remunerații pentru activitatea mandatarului, sub forma unui „onorariu”, astfel că
mandatul gratuit a început să fie înlocuit de cel oneros10. Dacă la începuturile sale
până și mandatul cu titlu oneros era formulat în termeni generali, incluzând o
obligație generală a mandatarului de a se ocupa de afacerile altei persoane, cu
trecerea timpului mandatul a devenit specializat, pornind, evident, de la nevoile
vieții juridice.
2. Conţinutul contractului de mandat
Esenţa contractului de mandat se desprinde atât din definiţia oferită de art.
2009 C. civ., cât şi din prevederile art. 2012 C. civ.
Potrivit primului text menţionat, încheierea actelor juridice pe seama unei
alte persoane este definitorie pentru instituţia analizată. Puterea de reprezentare, pe
de altă parte, element despre care se face vorbire abia în art. 2012, fără a fi amintit
în definiţia oferită de art. 2009 C. civ., este consecinţa încheierii unui contract de
mandat şi, în acelaşi timp, premisa încheierii actelor de către mandatar11.
6

Aceste acțiuni au apărut la începutul secolului III sub influența jurisconsultului Papinian. A
se vedea, pe larg, V. Hanga, op.cit., p. 327.
7
V. Hanga, op.cit., p. 328.
8
Ph. De Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, vol. I, Ed. A. Salmon, A. Picard et fils, Paris,
1899, nr. 806.
9
Termenul utilizat în doctrina franceză este „service d’ami”. A se vedea în acest sens,
J. Huet ş.a., op.cit., p. 985.
10
Ibidem.
11
Doctrina italiană, având în vedere că legislația italiană a reprezentat legislația de inspirație a
Codului civil, a statuat în același sens, al importanței puterii de reprezentare în cadrul contractului de
mandat. A se vedea în acest sens G. Alpa, R. Garofoli, op.cit., p. 1649.
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Încheierea unor acte pe seama mandantului nu este o caracteristică nou
menţionată în textul legal, ea regăsindu-se ca atare şi în cuprinsul art. 1523 din
Codul civil 1864. În sensul acesta, se poate observa că obligaţia mandatarului este
una de a face, natură juridică esenţială pentru a putea califica un contract ca fiind
de mandat, încadrat în rândul contractelor de servicii12. Obligaţia mandatarului
rămâne una de a face chiar şi atunci când ea poartă asupra unui bun, întrucât acesta
este împuternicit să întocmească un act cu privire la bunul respectiv, obligaţia
neputând fi considerată una de a da.
Încheierea actelor juridice pe seama unei alte părţi este de esenţa contractului de
mandat, indiferent că ne aflăm în prezenţa unui mandat cu reprezentare sau a unui
mandat fără reprezentare.
Pentru a sublinia mai bine importanţa acestui element regăsit şi în definiţia
oferită în reglementarea anterioară a art. 1532 al Codului civil 1864, trebuie să
debutăm în analiză de la efectele principiului relativităţii actelor juridice astfel cum
se manifestă în cadrul dreptului civil. Foarte sugestiv, conţinutul acestui principiu
este exprimat prin adagiul res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse
potest şi îl regăsim legiferat în art. 1280 C. civ., potrivit căruia „contractul produce
efecte numai între părţi, dacă prin lege nu se prevede altfel”13. Regula imprimă
faptul că „numai părţile contractante pot deveni subiecţi activi, respectiv pasivi, ai
raportului de obligaţie generat de act”14. S-a arătat însă că, în scopul aplicării
acestei reguli, diferenţierea dintre categoriile de părţi, terţi şi avânzi-cauză se
întemeiază pe „reflexivitatea actului”, iar nu pe prezenţa efectivă a părţii la
încheierea acestuia. Cu alte cuvinte, relativitatea efectelor contractuale poate fi
identificată în privinţa persoanelor care vor suporta consecinţele acestuia, iar nu a
celor care au fost în mod efectiv prezente la încheierea lui 15. Concluzia nu poate
decât să se regăsească în consonanţă cu ideea reprezentării convenţionale.
Interesul mandantului şi al mandatarului în încheierea contractului de
mandat este necesar a fi identificat, întrucât, astfel cum este lesne de observat,
contractul de mandat reprezintă un „contract pârghie”, un contract care nu are o
relevanţă în mod singular, ci pentru încheierea unor acte juridice ulterioare. În
dreptul nostru, în conformitate cu prevederile noului Cod civil, nu se pot identifica
situații în care mandatul să fie acordat pentru încheierea unor acte juridice în
interesul mandatarului sau al unui terț16.
12
A. Benabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, ediţia a X-a, Ed. LGDJ,
Paris, 2013, p. 436.
13
Cu privire la regula res inter alios acta, a se vedea P. Vasilescu, Relativitatea actului
juridic civil, Ed. Universul Juridic, București, 2008, p. 221–233.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
În legislația de inspirație, cea italiană, poate fi remarcat art. 1723 alin. (2) C. civ. care
privește situația mandatului in rem propriam sau în interesul unui terț: „Il mandato conferito anche
nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che
sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la
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Situaţiile pentru care nu poate fi încheiat un contract de mandat, mai precis,
acelea în care puterea de reprezentare nu poate fi transmisă, sunt cele în care
urmează a fi încheiate acte strict persoanale, cum sunt testamentul sau căsătoria.
3. Caracterele contractului de mandat
În privinţa caracterelor instituţiei analizate, remarcăm că noua reglementare
sedimentează şi dezvoltă unele linii deja trasate în reglementarea de la 1864. Nu există,
însă, diferenţe foarte mari faţă de reglementarea anterioară cât priveşte trăsăturile
esenţiale ale contractului de mandat, acesta rămânând, în principiu, un contract numit,
unilateral, consensual, comutativ, cu executare uno ictu şi intuitu personae.
O privire de ansamblu asupra acestor caractere se impune, cu atât mai mult
cu cât analiza va fi realizată pornind de la noile texte legale.
3.1. Caracterul numit
Prevederile secţiunii 2 a Capitolului I din Titlul II, Cartea a V-a a noului Cod
civil, prevederi care analizează categoriile contractuale care pot fi identificate în
legislaţia civilă, nu includ printre aceste categorii dihotomia contract numit/
contract nenumit.
Cu toate acestea, tradiţional, aceasta este considerată o caracteristică prin
care pot fi delimitate diferitele feluri de contracte identificate în practică. Putem
porni în delimitare nu numai de la considerente doctrinare17, ci şi legale, întrucât
art. 1168 C. civ. stabileşte expres care sunt normele aplicabile contractelor
nenumite, oferind şi o definiţie a termenului. Potrivit acestui text, contractelor care
nu sunt reglementate de lege li se aplică, cu prioritate, regulile generale în materie
contractuală şi numai în măsura în care acestea se vor dovedi neîndestulătoare se
va trece la aplicarea regulilor cu care contractul se aseamănă cel mai mult. Prin
urmare, contractul nenumit este cel care nu are o reglementare proprie, oferită de
textele legale, indiferent că acestea sunt textele Codului civil sau ale legilor
speciale. Per a contrario, contractul numit este cel care îşi găseşte reglementarea
expresă în Codul civil sau în cuprinsul legilor speciale.
Dat fiind că textele Codului civil consacră un număr mare de articole
contractului de mandat şi speciilor acestuia, mai precis art. 2009 – 2071 C. civ.,
caracterul numit este în afara oricărui dubiu.
3.2. Caracterul unilateral
În conformitate cu prevederile art. 1171 C. civ., contractele pot fi unilaterale
sau sinalagmatice, în funcţie de natura obligaţiilor născute din încheierea acestora.
sopravvenuta incapacità del mandante” – („Mandatul acordat şi în interesul mandatarului sau al
terţilor nu se încetează prin revocarea lui de către mandant, cu excepţia situaţiei în care este stipulat
contrariul sau intervine o cauză care justifică revocarea; nu încetează prin moartea sau ca urmare a
survenirii incapacităţii mandantului”).
17
Cu privire la caracterul numit al contractului de mandat, a se vedea A.S. Banu, Contractul
de mandat. Analiză teoretică şi practică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 23–27.
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Se poate observa că noua reglementare oferă un reper pentru determinarea acestui
caracter, contractul fiind unilateral atunci când obligaţiile cărora le dă naştere nu
sunt reciproce şi interdependente. Textul amintit anterior se limitează, însă la
definirea caracterului sinalagmatic, cel unilateral fiind definit prin excludere.
Caracterul unilateral al contractului de mandat se desprinde din definiţia
oferită de art. 2009 C. civ., potrivit căreia, în temeiul raporturilor juridice care iau
naştere urmare a încheierii sale valabile, mandatarul încheie acte juridice pe seama
mandantelui. Obligaţia mandatarului, aşadar este unilaterală, neexistând
reciprocitate nici măcar atunci când mandatul este cu titlu oneros18. De altfel,
art. 1171 prevede faptul că nu vor interveni modificări cât priveşte caracterul
unilateral al unui contract nici în situaţia în care executarea sa presupune obligaţii
în sarcina ambelor părţi, cât timp aceste obligaţii nu relevă atributele menţionate
mai sus, mai precis acelea de a fi reciproce şi interdependente. Astfel cum este
îndeobşte cunoscut, caracterul sinalagmatic presupune ca obligaţia uneia dintre
părţi să îşi aibă cauza, temeiul, în obligaţia celeilalte părţi, relevându-se astfel, cu
precădere, caracterul interdependent al obligaţiilor. Contractele oneroase presupun,
de regulă, un caracter reciproc al obligaţiilor care se identifică în cazul ambelor sau
tuturor părţilor, însă acestea nu au, întotdeauna, şi un caracter interdependent19.
Cât priveşte lipsa caracterului interdependent al obligaţiilor, în doctrină a
fost identificată o specie aparte a contractelor, respectiv aceea a contractelor
sinalagmatice imperfecte20. Practic acestea, ar fi acele contracte care dau naştere
unor obligaţii reciproce între părţi, fără ca acestea să releve şi interdependenţă. În
opinia anterior citată se ajunge, pe bună dreptate, de altfel, la concluzia că este o
categorie artificială, întrucât acestor contracte li se vor aplica regulile identificate
pentru contractele unilaterale. Dispoziţiile legale ale art. 1171 C. civ. nu fac altceva
decât să întărească această concluzie, cât timp menţionează, în mod expres, faptul
că nu vor surveni modificări în privinţa caracterului unilateral în situaţia în care
executarea presupune obligaţii în sarcina ambelor părţi, dacă interdependenţa şi
reciprocitatea acestora nu pot fi reperate.
3.3. Caracterul gratuit
Gratuitatea mandatului reprezintă unul dintre elementele care necesită unele
nuanţări, prin raportare la reglementarea anterioară. În concret, articolul 1532 al
reglementării anterioare specifica faptul că mandatul este un contract prin care o
parte se obligă, fără plată, a îndeplini acte pe seama celeilalte părţi. Chiar dacă
18
În sensul că în situația mandatului cu titlu oneros ne aflăm în prezența unui contract
sinalagmatic, a se vedea D. Chirică, Drept civil. Contracte speciale, ed. Lumina Lex, București 1997,
p. 256.
19
Pentru o analiză a caracterului unilateral al mandatului prin raportare la caracterul posibil
oneros al acestuia, a se vedea A.S. Banu, op. cit., p. 30–31.
20
Pentru o analiză, dar şi o critică a acestei categorii, a se vedea L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu,
Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 72–73.
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art. 1534 C. civ. 1864 specifica posibilitatea întocmirii unui contract oneros, caracterul
este gratuit, însă numai cât privește contractele încheiate între persoane fizice.
Noua reglementare circumstanţiază, într-o anumită măsură, caracterul gratuit
sau oneros al contractului de mandat, menţionându-se în art. 2010 alin. (1) C. civ.
că funcţionează o prezumţie de gratuitate în situaţia în care mandatul este încheiat
între două persoane fizice. Dimpotrivă, prezumţia va fi aplicabilă în sens contrar,
mai precis acela al onerozităţii, atunci când mandatul este încheiat pentru
exercitarea unei activităţi profesionale.
Potrivit art. 1172 alin. (2) C. civ. este gratuit acel contract prin care una
dintre părţi urmăreşte să procure celeilalte un beneficiu, fără a urmări prin aceasta
obţinerea unui avantaj.
Noua reglementare, în varianta pe care a înțeles să o adopte, nu uimește cu
nimic, dat fiind că și în doctrina anterioară intrării în vigoare a acestei reglementări
era privită distinct situația mandatului comercial, în principiu oneros, respectiv cea
a mandatului civil, în principiu gratuit21.
3.4. Caracterul consensual
Contractul va avea un caracter consensual, arată art. 1174 alin. (2) C. civ.,
atunci când se formează prin simplul consimţământ al părţilor. Date fiind
dispoziţiile art. 2013 şi ale art. 2014 C. civ., rezultă că mandatul este, în principiu,
valabil încheiat chiar şi în „formă verbală”. Mai mult decât atât acceptarea acestuia
poate fi şi tacită, rezultând din executarea mandatului de către mandatar22.
De la regula menţionată mai sus există şi anumite excepţii, tratate ca atare de
alineatul (2) al art. 2013 C. civ., în conformitate cu care este imperios necesară
încheierea mandatului în forma prevăzută de lege pentru încheierea actului în
vederea căreia este acordat mandatul, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru actul
însuşi. Încercând să circumstanţiem această situaţie, observăm că potrivit art. 1244
C. civ. sub sancţiunea nulităţii absolute, contractele care strămută sau constituie
drepturi reale ce urmează a fi înscrise în cartea funciară trebuie încheiate în formă
autentică. În consecinţă, dacă un contract de mandat este încheiat cu scopul
încheierii unei convenţii care strămută dreptul de proprietate asupra unui imobil,
mandatul va trebui încheiat în mod necesar în formă autentică, sancţiunea fiind
aceea a nulităţii absolute, astfel cum este ea prevăzută de lege23.
3.5. Caracterul comutativ
Astfel cum rezultă din textul art. 1173 C. civ., mai precis alineatul (1),
contractul comutativ va fi acela care permite cunoaşterea întinderii şi a certitudinii
drepturilor şi obligaţiilor părţilor încă din momentul încheierii lor. Contractul de
21

D. Chirică, op.cit., p. 256.
Cu privire la caracterul consensual, a se vedea A.S. Banu, op.cit., p. 36.
23
A se vedea infra subcapitolul referitor la formă.
22
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mandat permite şi chiar impune certitudinea existenţei şi întinderii obligaţiilor
părţilor la momentul încheierii sale. Aceasta întrucât obiectul mandatului constă în
efectuarea unor acte pe seama mandantelui, astfel încât, întinderea obligaţiilor
mandatarului în scopul îndeplinirii misiunii sale este necesar a fi precizată, puterea
de reprezentare fiindu-i transmisă în această finalitate.
3.6. Caracterul intuitu personae
Caracterul intuitu personae al contractului este determinat de acel element
de încredere pe care îl implică încheierea şi transferul puterii de reprezentare de la
mandant la mandatar pentru îndeplinirea unor acte juridice determinante. Având în
vedere finalitatea contractului de mandat, care nu este un contract singular,
suficient în sine, ci se va constitui întotdeauna ca premisă a unor raporturi juridice
subsecvente, rolul şi persoana mandatarului vor fi deosebit de importante24.
Mandatarul este cel care „personifică” voinţa mandantelui la încheierea
actului, astfel încât persoana acestuia nu este indiferentă. Obligaţia de a da
socoteală, pe care o prevede art. 2019 C. civ., ca, de altfel, şi dispoziţiile referitoare
la cazurile de excepţie, în care mandatarul îşi poate substitui un terţ în executarea
mandatului, prevăzute de art. 2023 C. civ., sau încetarea mandatului în cazul
decesului mandatarului, sunt tot atâtea elemente care converg spre calificarea
contractului de mandat ca fiind unul intuitu personae.
3.7. Caracterul uno ictu
Tot cu titlu de principiu, contractul de mandat este un contract cu executare
dintr-o dată, un contract care nu presupune prestații succesive din partea niciuneia
dintre părți. Cu toate acestea, în funcție de actele pentru care a fost transmisă puterea de
reprezentare, de numărul, natura juridică sau înțelegerea părților, contractul de mandat
poate deveni un contract cu executare succesivă în timp. În acest sens, dacă mandatul a
fost acordat pentru încheierea și executarea unui contract cu executare succesivă, până
la epuizarea efectelor acestuia obligația mandatarului nu se va considera stinsă,
întinzându-se pe o anumită perioadă de timp.
Tocmai pornind de la elementele menționate mai sus, în doctrină a fost
evidențiat dublul caracter pe care îl poate primi contractul de mandat din această
perspectivă: poate fi atât un contract cu executare instantanee, cât și unul cu executare
succesivă, în funcție de obiectul său. Ca argumente în sprijinul acestei opinii au fost
aduse atât textele legale care fac diferența între mandatul general și cel special, cât și
normele privitoare la revocare, dat fiind că revocarea este considerată a fi o cauză de
încetare specifică acelor contracte cu executare succesivă25.
24

S-a menționat în acest sens că acest contract „presupune o încredere cu totul particulară a
mandantului în mandatar”. A se vedea R. Dincă, Contracte civile speciale în Noul Cod civil,
Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 224.
25
A se vedea în acest sens A.S. Banu, op.cit., p. 43.
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4. Felurile contractului de mandat
Ca orice figură juridică, și contractul de mandat se prezintă sub diferite
forme, în funcție de caracteristicile sale predominante. Codul civil însuși prezintă
explicit, în textele sale, unele dintre aceste genuri, astfel cum vom observa în
paragrafele de mai jos.
4.1. Mandatul oneros și mandatul gratuit
Articolul 2010 C. civ., aparent fără a încerca să traseze o categorie în rândul
speciei contractului de mandat, realizează o partajare între mandatul cu titlu oneros
şi mandatul cu titlu gratuit. Chiar dacă abia în art. 2011 al noii reglementări se face
vorbire despre „felurile mandatului”, dorindu-se astfel crearea unei categorii, fără
îndoială că aceeaşi funcţie o îndeplinesc şi prevederile art. 2010 C. civ.
4.1.1. Mandatul gratuit. Astfel cum am arătat în paragrafele anterioare, de
principiu, mandatul are un caracter gratuit dacă este încheiat între persoane fizice.
Aceasta calitate este statuată de textul art. 2010 alin. (1) C. civ. cu titlu de prezumție,
astfel încât oricând va putea fi probat contrariul.
Dincolo de prevederile de principiu însă, raporturile juridice cotidiene
demonstrează că regula este totuși aceea a mandatelor cu titlu oneros, indiferent de
calitatea mandatarului.
4.1.2. Mandatul oneros. Este cea mai întâlnită formă a mandatului, chiar
dacă prezumția legală relativă privind caracterul oneros al acestuia operează numai
în situația mandatului acordat pentru exercitarea unor activități profesionale.
În ceea ce privește remunerația cuvenită mandatarului, este necesar să
menționăm, astfel cum este lesne de înțeles, că nu reprezintă un element esențial al
contractului de mandat, astfel încât, în conformitate cu prevederile art. 2010 alin.
(2) C. civ. ea va putea fi stabilită și de către instanța de judecată. Așadar, spre
deosebire de contractul de vânzare, în care prețul este elementul esențial și nu poate
fi stabilit de către instanța de judecată, în cazul mandatului remunerația
mandatarului va putea fi stabilită potrivit legii, uzanțelor sau după valoarea
serviciilor prestate.
Dreptul la acțiunea pentru stabilirea cuantumului prestației se prescrie însă,
în termenul în care se prescrie acțiunea pentru plata acesteia.
4.2. Mandatul general și mandatul special
Distincția dintre mandatul general și cel special reprezintă deja una dintre cele
mai cunoscute și mai des întâlnite diferențieri ale acestei instituții, evidențiată și în
legislație. Prevederile noului Cod civil, fără a statua asupra unei tipologii distincte,
analizează întinderea mandatului, realizând o suprapunere a acestei categorii peste
cea care diferențiază mandatul în termeni generali de mandatul expres.
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4.2.1. Mandatul general. În conformitate cu prevederile art. 2016 alin. (1)
C. civ., mandatul general va autoriza mandatarul să întocmească numai acte de
conservare și de administrare a bunurilor. Mandatul general este cel care, din punct
de vedere istoric s-a cristalizat pentru prima dată în cadrul raporturilor juridice.
În contextul actual, cele mai multe contracte de mandat au un caracter
special, întrucât acesta este necesar să răspundă unor necesități practice evidente, în
care specializarea permite mandatarului o mai bună executare a atribuțiilor sale,
însă permite, în egală măsură, mandantului un control mai riguros asupra persoanei
care îl reprezintă.
4.2.2. Mandatul special
Mandatul special, spre deosebire de cel general, va acorda puterea mandatarului
de a reprezenta și, prin urmare, de a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții
sau compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin, pentru a
intenta acțiuni în justiție sau pentru orice alte acte de dispoziție.
Orice act care va depăși sfera simplelor acte de conservare sau de
administrare va necesita, ca premisă, acordarea unui mandat special, uneori chiar
expres atunci când situația o cere. Se remarcă o diferențiere între mandatul special
și mandatul expres, acesta din urmă permițând efectuarea unor acte determinate,
cum ar fi vânzarea unui bun sau acte de dispoziție procesuale (i.e., renunțarea la
judecată sau tranzacția).
4.3. Mandatul cu reprezentare și mandatul fără reprezentare
Este poate, cea mai importantă distincție în cadrul categoriei mandatului,
întrucât, ceea ce diferențiază cele două subcategorii, este tocmai întinderea puterii
de reprezentare a mandatarului. Textele noului Cod civil tratează cele două
tipologii în două secțiuni diferite. În acest sens, secțiunea a 2-a a Capitolului IX
analizează mandatul cu reprezentare, în vreme ce secțiunea a 3-a a aceluiași capitol
tratează mandatul fără reprezentare.
4.3.1. Mandatul cu reprezentare. În baza unui mandat cu reprezentare
mandatarul se obligă să încheie acte atât în numele cât și pe seama mandantului,
astfel încât terții cu care intră în raporturi juridice în această calitate au cunoștință
despre situația juridică existentă.
Ca urmare a încheierii unui contract cu reprezentare efectele contractului
încheiat în baza mandatului de către mandatar se vor răsfrânge în mod direct și
automat în patrimoniul celui reprezentat.
Mandatul cu reprezentare reprezintă practic acea reprezentare perfectă, mult
mai întâlnită în practică, întrucât de cele mai multe ori reprezentantul face publică
această calitate a sa față de persoanele cu care intră în raporturi civile.
Reprezentarea perfectă presupune faptul că reprezentantul acționează în numele și
pe seama reprezentatului, astfel încât efectele actului încheiat se vor produce în
mod direct în patrimoniul acestuia din urmă.
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În esenţă, acesta este aspectul esențial al mandatului cu reprezentare,
respectiv efectele directe produse între terţ şi cel reprezentat, în ciuda faptului că
actul a fost încheiat de către reprezentant. Atât terţul cât şi reprezentatul sunt părţi
în contractul încheiat, părţi originare, astfel încât nu are relevanţă pentru această
calificare prezenţa „fizică”, ci modalitatea de exprimare a consimţământului, direct
sau prin intermediar. Astfel, în cazul mandatului cu reprezentare, reprezentantul
este autorul actului încheiat, dar efectele se vor produce pe seama reprezentatului26.
Mai mult decât atât, cel care va dobândi, din momentul încheierii contractului atât
calitatea de parte cât şi drepturile şi obligaţiile derivate din acesta este mandantul.
4.3.2. Mandatul fără reprezentare. Încă prin dispozițiile generale în materie
de reprezentare, ale art. 1297 alin. (1) C. civ. se stabilește că reprezentantul poate
încheia contractul cu terțul fără a-i dezvălui acestuia că acționează în calitate de
mandatar. Aceasta este o situație distinctă de acea contemplatio domini despre care
doctrina face vorbire și care presupune încunoștiințarea cocontractantului asupra
calității în care reprezentantul încheie contractul. În acest sens, în situația în care
contractul de mandat este unul fără reprezentare, contractul încheiat de
reprezentant în limita puterilor conferite îl va obliga numai pe acesta din urmă.
Practic, această normă descrie reprezentarea imperfectă, situație în care
reprezentantul încheie contractul în nume propriu, însă pe seama reprezentatului27.
Pentru a ne afla în fața reprezentării imperfecte, prin urmare, terțul contractant nu
cunoaște și nici nu trebuie să cunoască existența reprezentării.
Există și o excepție, prevăzută de alineatul (2) al art. 1297 C. civ., în situaţia
în care reprezentantul contractează cu terțul pe seama unei întreprinderi. Este de
menționat că, fără a modifica, în principiu, tipologia reprezentării, întrucât efectele
se vor produce în același fel, reprezentantul acționând în nume propriu și pe seama
altuia, terțului care descoperă identitatea reprezentatului și faptul că acesta este
adevăratul titular al întreprinderii, îi este recunoscută posibilitatea acționării
acestuia din urmă pentru obligațiile pe care reprezentantul le-a asumat.
Mergând mai departe, pe linia deja trasată în materia reprezentării,
dispozițiile art. 2039 C. civ. definesc mandatul fără reprezentare ca fiind acel
contract în temeiul căruia mandatarul va încheia acte juridice în nume propriu, dar
pe seama celeilalte părți, a mandantului, asumându-și, totodată, față de terți
obligațiile care rezultă din actele încheiate, chiar dacă terții au cunoștință de
calitatea în care acționează.
Consecințele acționării în baza unui mandat fără reprezentare sunt cele
prevăzute în art. 2041 C. civ., respectiv art. 2042 C. civ. În conformitate cu
alineatul (1) art. 2041 C. civ. mandantul va putea revendica bunurile dobândite pe
seama sa de către mandatarul care a acționat în nume propriu, însă pe seama sa. De
26
A se vedea în acest sens I. Deleanu, Părţile şi terţii. Relativitatea şi opozabilitatea efectelor
juridice, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 26–27.
27
A se vedea pe larg P. Vasilescu, op. cit., p. 248–249.
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la această regulă sunt exceptate bunurile dobândite de către terți ca efect al posesiei
de bună-credință. În situația în care bunurile dobândite pe seama mandantului sunt
imobile sau mobile supuse unor formalități de publicitate, mandatarul va avea
obligația transmiterii acestora către mandant. În ipoteza în care mandatarul nu se
conformează obligațiilor impuse de alineatul (2) al art. 2041 C. civ., similar
prevederilor cuprinse în materia promisiunilor de vânzare, mandatarul va putea
solicita instanței pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de transmitere a
bunurilor astfel dobândite.
Nu în ultimul rând, este deosebit de important, pentru a evalua efectele
contractului de mandat fără reprezentare, faptul că bunurile dobândite în executarea
mandatului de către mandatarul care acționează în nume propriu nu vor putea fi
urmărite de creditorii acestuia din urmă, atâta timp cât contractul de mandat are
dată certă și această dată este anterioară măsurilor de executare sau asigurătorii.
5. Interferențe și delimitări
Există câteva instituții vecine și, pe alocuri, asemănătoare mandatului, de
care acesta trebuie deosebit. După cum se va putea observa, cu unele dintre aceste
instituții contractul de mandat prezintă numeroase similitudini, cu altele mai puține.
5.1. Contractul de mandat și gestiunea de afaceri
Contractul de mandat se aseamănă cu gestiunea de afaceri întrucât, ambele
instituții presupun efectuarea unei activități pe seama unei alte persoane; ceea ce le
deosebește, însă, este împuternicirea acordată de către persoana pe seama căreia
este încheiat actul.
În doctrină gestiunea de afaceri a fost privită ca fiind un cvasi-mandat28.
Practic, în cazul gestiunii de afaceri, gestorul acționează în mod spontan pe seama
unei alte persoane, fără a exista un transfer al puterii de reprezentare ca premisă a
acestui comportament.
5.2. Contractul de mandat și contractul de antrepriză
Diferențierea evidentă dintre cele două contracte pornește de la obiectul
fiecăruia dintre acestea. În concret, contractul de mandat are ca obiect încheierea
unor acte juridice, în vreme ce contractul de antrepriză privește acte materiale.
Se arată, totuși, în doctrină că linia de demarcație este foarte fină, iar uneori
chiar estompată, multe situații juridice concrete punând atât problema existenței
unui contract de mandat cât și a unuia de antrepriză29. Situația avocatului și a
raportului care ia naştere între acesta și client este una dintre cele mai grăitoare în
acest sens, dat fiind că avocatul va fi atât reprezentantul clientului său, cât și
persoana care prestează un serviciu acestuia prin consiliere sau redactare de acte
juridice specifice necesare reprezentării.
28
29

A se vedea J. Huet ş.a., op.cit., p. 1023.
Ibidem, p. 1009.
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5.3. Contractul de mandat și contractul de muncă
Tot obiectul este elementul principal de diferențiere între contractul de
mandat și cel de muncă, întrucât, astfel cum a putut fi observat și în cazul
contractului de antrepriză, obiectul nu va consta în încheierea unor acte juridice, ci
în efectuarea unor acte sau fapte materiale sau intelectuale de către salariat30.
Totodată, mandatarul nu se află în raport de subordonare față de mandant,
asemenea salariatului. Independența mandatarului își are originea și în faptul că
mandatul, spre deosebire de contractul de muncă, poate fi revocat ad nutum31.
În măsura în care salariatul primește împuternicire pentru reprezentarea
unității angajatoare, va avea, cel puțin între el și terțul cocontractant, calitatea de
mandatar, astfel cum s-a opinat32.
5.4. Distincţia dintre reprezentare şi contractul de mandat
Practic, chiar dacă raportul dintre reprezentare şi contractul de mandat este
unul de accesorialitate, mandatul şi reprezentarea reprezintă două situaţii care se
intersectează doar parţial. Pe de o parte mandatul poate exista chiar în lipsa puterii
de reprezentare33, sens în care s-a opinat că reprezentarea este o condiţie care nu
ţine de esenţa mandatului, ci doar de natura acestuia 34. Pe de altă parte,
reprezentarea este nu numai convenţională, ci şi, astfel cum prevede in terminis
art. 1295 C. civ., legală sau judiciară, sens în care reprezentarea va exista în lipsa
unui contract de mandat35.
În sensul diferenţierii reprezentării convenţionale de mandat, sau convenţia
de reprezentare, în doctrină36 s-a evidenţiat că „aspectul genetic”, „static” al
reprezentării este convenţia de reprezentare, în vreme ce „aspectul dinamic” este
constituit din reprezentarea propriu-zisă. Fără îndoială că reprezentarea
convenţională este consecinţa practică a încheierii acordului de voinţe între
reprezentant şi reprezentat, acord concretizat în convenţia propriu-zisă de
reprezentare, în temeiul căreia reprezentantul se obligă să încheie anumite acte
juridice in nomine alieno.
30

A se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul Juridic,
București, 2001, p. 312.
31
A se vedea J. Huet ş.a., op. cit., p. 1006.
32
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 312.
33
Aşa cum s-a arătat în doctrină, cea mai întâlnită situaţie este cea a contractului de comision, astfel
cum rezultă din textul art. 2045 C. civ. A se vedea în acest sens, D. A. Sitaru, Consideraţii privind
reprezentarea în Noul Cod civil român, în „Revista română de drept privat”, 2010, nr. 5, p. 146.
34
Ibidem, p. 146.
35
A se vedea în acest sens, pe larg, J. Huet ş.a., op. cit., p. 998 şi urm. Autorii pornesc în
analiza lor de la istoricul celor două instituţii, pentru a diferenţia situaţia reprezentării perfecte de
reprezentarea imperfectă, dihotomie care susţine aserţiunea potrivit căreia reprezentarea nu este de
esenţa mandatului, aspect atât de discutat şi în vechea doctrină juridică franceză.
36
A se vedea în acest sens P. Vasilescu, op. cit., p. 233.
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6. Formarea contractului de mandat
Ca orice contract numit, contractul de mandat se va supune cu prioritate
regulilor speciale prevăzute de Cod pentru acesta, reguli care se vor completa cu
regulile generale, în măsura în care primele sunt insuficiente.
Având în vedere că dispoziţiile legale în materia formării contractului de
mandat cuprind doar regulile derogatorii de la regimul comun al contractelor,
rezultă că regulile secţiunii a 3-a a Capitolului I, Titlul II, Cartea a V-a din noul
Cod civil vor fi aplicabile în mod corespunzător.
Fără a insista asupra elementelor deja dezbătute în capitolele dedicate
regulilor generale, vom acorda o atenţie sporită celor care se particularizează atunci
când părţile încheie un contract de mandat pornind de la noile dispoziţii ale
Codului civil.
6.1. Forma contractului
Deşi, astfel cum am invederat în paragrafele anterioare, contractul de mandat
este, în principiu, consensual, există şi situaţii de excepţie în care necesitatea
respectării formalismului decurge din natura actului pe care mandatarul urmează
a-l încheia.
În conformitate cu dispoziţiile art. 2013 C. civ. contractul de mandat poate fi
încheiat în orice formă vor considera de cuviinţă părţile, atâta timp cât nu se
încadrează, desigur, în ipotezele prevăzute în alineatul (2) al articolului menţionat.
Prevederea cuprinsă în alineatul (1) merge mai departe, precizând că mandatul
poate fi încheiat chiar şi verbal. Desigur, în această din urmă situaţie proba
mandatului va fi cea care va crea probleme, iar nu încheierea sa valabilă.
Contractul de mandat nu este consensual în situaţia în care a fost acordat în
vederea încheierii unor acte care nu au, la rândul lor, un caracter consensual. Pentru
a acorda o explicaţie corespunzătoare acestei prevederi legale, este necesar să
pornim de la esenţa şi scopul mandatului, acela de a încheia acte juridice pe seama
altei persoane. Prin urmare, mandatul nu reprezintă un scop în sine şi nu are nicio
finalitate dacă nu este urmat de încheierea actelor pentru care a fost proiectat.
Mai mult decât atât, consimţământul mandantului la încheierea actului este
emis în momentul şi prin intermediul contractului de mandat prin care acordă
mandatarului puterea de a fi reprezentat în cadrul tranzacţiei încheiate cu terţul.
Aceasta implică, desigur emiterea consimţământului în forma prevăzută de lege
pentru actul care urmează a fi încheiat.
Câteva situaţii în care contractul de mandat urmează a fi încheiat într-o
anumită formă, cerută de lege ad validitatem, pot fi oferite cu titlu de exemplu. Se
remarcă în sensul celor de mai sus convenţia matrimonială, potrivit prevederilor
330 C. civ., fiducia, în temeiul textului art. 774 C. civ. sau donaţia, în conformitate
cu prevederile art. 1011 C. civ. Totodată, ca regulă general valabilă, art. 1244 C. civ.
instituie obligativitatea de a încheia orice act care strămută sau constituie drepturi
reale, în formă autentică ad validitatem. Sancţiunea nerespectării acestei cerințe
imperative este cea aplicabilă actului însuși.
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Strâns legată de forma cerută pentru încheierea valabilă a contractului de
mandat se regăsește chestiunea privitoare la proba acestuia. Mai precis, dacă nu
este impusă o formă ad validitatem, ad probationem fără îndoială că își va regăsi
utilitatea. Și nu este vorba aici doar despre proba existenței acestuia, ci și a
întinderii puterii conferite mandatarului.
Cu privire la proba mandatului, art. 2012 alin. (2) C. civ. oferă repere foarte
importante, arătând că împuternicirea sau înscrisul care o conține se numește
procură. Reglementarea are la bază alineatul anterior care stabilește că prin
contractul de mandat se acordă o împuternicire, se transmite o putere de a încheia
anumite acte juridice. Aceasta poate fi conținută de o procură, în sensul de
instrumentum, mai precis un înscris care, în sens comun, poartă o astfel de
denumire. Nu trebuie, însă, confundată – chiar dacă practica suprapune ideea de
mandat și cea de procură – procura privită ca fiind puterea transmisă de mandant,
cu înscrisul care o include, întrucât legea stabilește că procura poate fi sau nu
inclusă într-un document.
6.2. Capacitatea
Fără a fi necesară o analiză detaliată a instituției capacității în capitolul
dedicat contractului de mandat37, arătăm că, în această materie, regulile incidente
comportă unele particularități. În concret, având în vedere scopul contractului de
mandat și specificitățile acestuia, se remarcă faptul că în privința mandantului
trebuie întrunită o dublă capacitate: pentru a încheia contractul de mandat, dar și
pentru a încheia actul sau actele pentru care mandatul este acordat38. Aceasta
întrucât consimțământul său pentru încheierea actului este inclus în contractul de
mandat, prin transmiterea puterii de reprezentare în acest scop mandatarului. Cel
mai important aspect care determină însă cerința dublei capacități se află în strânsă
legătură cu efectele contractului de mandat, întrucât grație acestuia, consecințele
actelor încheiate de către mandatar se vor produce în mod direct pe seama
mandantului care, în mod evident, va trebui să justifice, astfel, existența capacității
de a încheia acele acte39.
În concret, față de distincția deja efectuată mai sus, chiar dacă pentru încheierea
contractului de mandat ar fi suficientă, în sine, capacitatea de a încheia simple acte de
administrare, pentru că, în definitiv, operațiunea acordării puterii de reprezentare se
încadrează printre actele de gestiune, nu va fi suficientă o asemenea capacitate dacă
actul prognozat este unul pentru care este necesară capacitatea deplină.
De cealaltă parte, se arată că mandatarul trebuie să justifice existența
capacității pentru a încheia contractul de mandat, putând să nu prezinte capacitatea
37
Pentru o analiză detaliată a instituției capacității de a contracta, a se vedea I. Reghini,
Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 80 și urm.
38
A se vedea P. Puig, op. cit., p. 566.
39
A se vedea J. Huet ş.a., op. cit., p. 1025.
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necesară pentru a încheia actul pentru care este împuternicit atâta timp cât actul se
încheie pe seama mandantului și își va produce efectele față de acesta40.
6.3. Consimţământul
Contractul de mandat presupune pentru nașterea sa valabilă întâlnirea celor
două consimțăminte, al mandantului și al mandatarului, neafectate de vicii, astfel
cum este lesne de înțeles.
Trebuie observat că acest element este ceea ce diferențiază în mod esențial
contractul de mandat de gestiunea de afaceri. Mai precis, nu se va putea vorbi
despre existența unei gestiuni de afaceri în condițiile în care gestorul a primit
dreptul de a încheia actele în numele geratului. Cu toate acestea, în situația în care
geratul a ratificat actele sau faptele, gestiunea de afaceri se transformă, în mod
retroactiv, în mandat veritabil41. Aceasta echivalează cu un mandat acordat
a posteriori.
Și situația mandatului aparent este una specială, întrucât nici în acest caz nu
există și nu poate fi identificat, realmente, un consimțământ al mandantului.
Atât cât privește consimțământul exprimat de mandant, cât și în ceea ce
privește consimțământul exprimat de mandatar vom porni de la dispozițiile de
drept comun. Mai precis, potrivit art. 1204 C. civ. acesta va trebui să îndeplinească
toate condițiile impuse pentru a fi considerat valabil: să fie serios, liber și exprimat
în cunoștință de cauză42.
Discuții se pot ridica, însă, în legătură cu forma în care este exprimat acest
consimțământ, întrucât deși contractul de mandat este, în principiu, unul
consensual, uneori, atunci când natura actelor încheiate de către mandatar o
impune, mandatul și, implicit consimțământul, va trebui acordat în formă autentică,
în conformitate cu prevederile art. 2013 alin. (2) C. civ.. Această regulă își
regăsește necesitatea ca urmare a scopului urmărit prin încheierea contractului de
mandat, întrucât mandantul oferă consimțământul său la încheierea actului la
momentul și prin încheierea mandatului, prin acesta conferind mandatarului putere
de reprezentare.
În egală măsură, mandatul tacit reprezintă o formă aparte de manifestare a
consimțământului. Avem în acest sens o dublă perspectivă: cea în care mandantul
își exprimă tacit consimțământul și cea în care mandatarul își exprimă tacit
consimțământul la încheierea contractului. Ipoteza unui consimțământ tacit al
40

În legislația franceză, art. 1900 C. civ. fr. prevede că este posibilă reprezentarea printr-un
mandatar lipsit de capacitate deplină. Este, într-adevăr, o regulă care a stârnit nedumerire, însă își are
rădăcinile adânci în istorie, iar acest aspect este cel care justifică reglementarea în modalitatea în care
o regăsim astăzi. Mai precis, atâta timp cât femeile căsătorite aveau statutul unui incapabil,
reglementarea s-a arătat necesară în relațiile dintre soți sau, mai bines spus, între soți și terți. A se
vedea J. Huet ş.a., op. cit., p. 1029; P. Puig, op. cit., p. 567.
41
A se vedea în acest sens Répertoire de droit civil, Dalloz, 2012, Mandat, nr. 138.
42
Cu privire la caracterele cerute de lege pentru un consimțământ valabil exprimat, a se vedea
P. Vasilescu, Drept civil. Obligații, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 312 și urm.
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mandantului echivalează cu o ofertă tacită, care nu se suprapune semantic și juridic
peste noțiunea de „tăcere”, întrucât mandantul poate pune la dispoziția
mandatarului actele necesare, aflându-se, așadar, în fața unui astfel de act juridic43.
6.3.1. Situația pluralității de mandatari. Potrivit art. 2022 C. civ. există
posibilitatea conferirii mandatului mai multor mandatari, această situație dând
naștere anumitor efecte cât privește executarea contractului și consecințele acestei
executări. Așadar, în absența unei stipulații contrare, mandatul conferit mai multor
persoane cu scopul de a-l exercita împreună va produce efecte numai dacă a fost
acceptat de către toate aceste persoane.
În situația acceptării mandatului de către mai multe persoane, actele
întocmite de către oricare dintre aceștia vor obliga mandantul, cu excepția situației
în care în cuprinsul contractului a fost stipulată obligația lor de a lucra împreună,
cu consecința producerii efectelor specifice numai în cazul în care toate aceste
persoane au consimțit la încheierea actelor.
Corelativ, mandatarii vor răspunde solidar față de mandant în situația în care
s-au obligat să lucreze împreună, regăsindu-ne astfel într-o ipoteză distinctă de cea
edictată în dreptul francez, spre exemplu44. Iată, deci, că alineatul (3) al art. 2022
C. civ. stabilește o regulă a solidarității în cazul mandatarilor, regulă care va putea
fi îndepărtată prin stipulație contrară în cuprinsul contractului de mandat.
6.3.2. Situația pluralității de mandanți
Este posibil, de asemenea, ca mandatul să fie acordat de mai multe persoane,
aflându-ne în această situație în cazul unei pluralități de mandanți, astfel cum
prevede art. 2028 C. civ. Situații juridice concrete vor determina necesitatea
acordării mandatului de o pluralitate de persoane, cum este spre exemplu, ipoteza
unor coproprietari pentru afaceri legate de bunul asupra căruia poartă
coproprietatea.
Și în cazul pluralității de mandanți Codul instituie solidaritatea între aceștia
față de mandatar pentru toate efectele mandatului. Este o soluție pe care, oricum,
natura situației juridice astfel create o impunea. Se remarcă, însă, faptul că textul
Codului nu prevede posibilitatea derogării de la regula solidarității, astfel cum,
bunăoară, prevede art. 2022 în ipoteza pluralității de mandatari.
Nu în ultimul rând, trebuie subliniat că revocarea mandatului acordat de o
pluralitate de mandanți va putea fi efectuată numai de către toți aceștia pentru a fi
efectivă, regulă care rezultă din dispozițiile exprese ale art. 2031 alin. (3) C. civ.
43

A se vedea în acest sens Répertoire de droit civil, Dalloz, 2012, Mandat, nr. 140.
În dreptul francez, situația se prezintă simetric invers față de cea din dreptul nostru,
respectiv a art. 2022 C. civ., art. 1995 al Codului civil francez instituind ca regulă de principiu absența
solidarității în lipsa unei stipulații exprese contrare. A se vedea în acest sens J. Huet ş.a., op. cit.,
p. 1116.
44
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6.4. Durata contractului de mandat
Deși pare puțin comun, în cazul contractului de mandat legea prevede un
termen de 3 ani pentru producerea efectelor acestuia, în situația în care părțile nu
au prevăzut unul în cuprinsul contractului lor. Cu toate acestea, trebuie menționat
că, indiferent de termenul stabilit de părți sau de lege, contractul va fi epuizat odată
cu încheierea actului sau actelor pentru care a fost acordat.
7. Efectele contractului de mandat
Două sunt efectele principale ale contractului de mandat, mai precis nașterea
obligațiilor mandatarului, respectiv nașterea obligațiilor mandantului. Se impune în
această privință analiza fiecărui efect în parte.
7.1. Obligaţiile mandatarului
Efectul nașterii obligațiilor mandatarului este, poate, cel mai important
element al contractului de mandat, întrucât, astfel cum am mai invederat, mandatul
este încheiat în primul rând urmărind și servind interesul mandantului. Prin urmare,
dacă interesul mandantului este partea centrală a raportului juridic astfel creat,
apare evident că obligația mandatarului reprezintă modalitatea în care acest interes
va fi satisfăcut.
Aspectul esențial în analiza obligațiilor mandatarului este determinarea
tipului de mandat care a fost conferit, mai precis dacă este vorba despre un mandat
„profesional”, astfel cum este denumit în doctrina franceză 45 mandatul oneros, sau
încheiat cu un profesionist, sau un mandat gratuit.
7.1.2. Executarea obiectului mandatului – încheierea actelor. Prin natura sa,
contractul de mandat presupune acordarea împuternicirii de a încheia anumite acte
juridice pe seama mandantului, astfel cum, de altfel, postulează și art. 2009 C. civ. Prin
urmare, obligația primordială a mandatarului este aceea de a încheia actul sau actele
pentru care a primit puterea de reprezentare. Dincolo, însă, de acest prim aspect,
elementar este conținutul și întinderea obligațiilor trasate prin contractul de mandat.
Contractul de mandat poate fi, potrivit prevederilor art. 2016 C. civ. general
sau special. Potrivit aceluiași text legal, mandatul general va acoperi numai actele
de conservare și cele de administrare, pentru actele de dispoziție fiind necesară
încheierea unui contract special.
Misiunea mandatarului este, în consecință, bine determinată. Desigur, sfera
determinării actelor pe care mandatarul urmează a le încheia diferă, așadar, în
funcție de natura mandatului acordat, mandatul special presupunând o exactitate
accentuată a atribuțiilor trasate. Aceasta nu înseamnă că în cazul mandatului
general obligațiile mandatarului nu sunt determinate, ci doar că se circumscriu unei
alte sfere.
45

A se vedea F. Collard Dutilleul, Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, ediția
a IX-a, ed. Dalloz, Paris, 2011, p. 559.
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Practic, mandatarul va trebui să îndeplinească, în conformitate cu obligațiile
trasate contractual, nu numai actele pentru care i-a fost acordat mandatul, ci va
trebui să le încheie în modalitatea și termenii indicați de mandant46.
Fără îndoială că este importantă întinderea mandatului, dacă a fost acordat
un mandat general sau, din contră, unul special, pentru a analiza gradul în care
mandatarul și-a îndeplinit obligațiile. Se observă, astfel, că în cazul unui mandat
special nu pot fi încheiate acte dincolo de cele expres menționate în cuprinsul
acestuia. În jurisprudență au fost identificate cazuri concrete de aplicare, cum este
spre exemplu ipoteza împuternicirii mandatarului pentru vânzare, împuternicire
care nu acoperă posibilitatea de a primi prețul47.
Mergând mai departe în analiză, subliniem că, deși există obligația de
fidelitate48, respectiv de a îndeplini întocmai misiunea încredințată, nici această
regulă nu poate primi o interpretare rigidă, întrucât mandatarul poate și va fi obligat
la îndeplinirea oricărui act aflat într-o dependență necesară cu actul pentru care
mandatarul a primit împuternicire49. De altfel, legislația noastră, în cuprinsul
art. 2016 alin. (3) C. civ. face expres această precizare, arătând că mandatul se va
întinde asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în
mod expres.
Totodată, art. 2017 C. civ., stabilind imposibilitatea de principiu a depășirii
limitelor stabilite în executarea mandatului, statuează și asupra ipotezei în care se
poate deroga de la acestea, justificat de anumite împrejurări. Este necesar ca ori de
câte ori se depășesc limitele mandatului în conformitate cu prevederile art. 2017
alin. (2) C. civ., mandatarul să se fi aflat în imposibilitatea înștiințării mandantului
cu privire la acest aspect dar și să se poată prezuma, în mod rațional și echitabil, că
mandantul ar fi aprobat o asemenea depășire dacă ar fi avut cunoștință despre
situație. De asemenea, potrivit art. 2024 C. civ., mandatarul va putea lua măsuri de
conservare a bunurilor primite dacă dau semne de deteriorare sau au ajuns cu
întârziere, exercitând astfel drepturile specifice față de terți. Va putea chiar, în
conformitate cu prevederile alineatului (2) să scoată la vânzare bunurile, în caz de
urgență. În situația în care procedează la vânzare, actele sale trebuie încadrate în
conduita diligentă a unui bun proprietar și, în această din urmă ipoteză, mandatarul
va fi obligat să înștiințeze mandantul de îndată.
Existența unei obligații de fidelitate, așadar, deși nu apare expres prevăzută
în cuprinsul textelor Codului civil, se deduce din atributele acestei instituții, din
scopul concret al mandatului, care presupune transmiterea puterii de reprezentare
cu consecința încheierii unor acte pe seama celui reprezentat. Tocmai de aceea,
obligația de fidelitate, având în vedere încrederea mandantului și caracterul intuitu
personae al contractului, se impune mandatarului.
46

A se vedea Répertoire de droit civil, Dalloz, 2012, Mandat, nr. 202.
Ibidem.
48
În doctrina română această obligație este numită, cu o nejustificată similitudine față de
termenul utilizat în doctrina franceză, „obligație de loialitate”.
49
A se vedea Répertoire de droit civil, Dalloz, 2012, Mandat, nr. 202.
47
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În aceeași notă, art. 2016 alin. (3) C. civ., făcând vorbire despre întinderea
mandatului, specifică faptul că acesta se va considera acordat pentru toate actele
necesare executării lui, chiar dacă nu au fost expres prevăzute în cuprinsul
contractului.
Este, în egală măsură, important a se stabili dacă obligația mandatarului este
una de rezultat sau, dimpotrivă, una de mijloace. Potrivit dispozițiilor art. 2017 C.
civ., astfel cum s-a putut observa, mandatarul trebuie să își execute obligațiile sale în
limitele trasate prin contract. Totodată, el va răspunde pentru neexecutarea culpabilă
a obligațiilor sale, diligența în executare fiind apreciată, astfel cum postulează art.
2018 alin. (1) C. civ., în funcție de caracterul oneros al mandatului, cel gratuit
beneficiind de o exigenţă mai puțin accentuată. Contractul poate cuprinde mențiuni
cu privire la natura obligațiilor rezultate, însă problemele apar atunci când actul nu
cuprinde elemente în acest sens50. Jurisprudența s-a arătat oscilantă în această
privință. Dacă într-un prim moment s-a înclinat balanța în favoarea calificării
obligației ca fiind de rezultat51, s-a revenit, considerându-se că este, totuși una de
mijloace52. Ulterior, însă, această problematică a fost abordată dintr-o perspectivă
duală. Mai precis, o perspectivă care pornește de la ideea de probațiune, stabilindu-se
că mandatarul va fi prezumat în culpă pentru neexecutarea obligațiilor sale, cu
excepția unei situații de forță majoră, însă această prezumție nu se va extinde și
asupra conținutului și întinderii realizării activităților sale53.
Curtea Constituțională, analizând constituționalitatea dispozițiilor art. 1539
şi art. 1541 din Codul civil 186454, statua și asupra acestui element, arătând că
„principala obligaţie a mandatarului este de a executa mandatul (obligaţie de a
face) în limitele şi cu respectarea împuternicirii pe care a primit-o de la mandant
(art. 1539 alin. (1) din Codul civil, potrivit căruia „mandatarul este îndatorat a
executa mandatul atât timp cât este însărcinat" cu acesta). Obligaţia mandatarului
de a îndeplini mandatul este obligaţie de mijloace (de diligenţă), şi nu de rezultat.”
Pornind de la elementele de diferențiere mai sus-menționate, doctrina
distinge obligația de loialitate și cea de diligență în executarea mandatului55.
A. Obligația de loialitate. În paragrafele anterioare am invederat că este
esențial, precum se deduce și din prevederile art. 2009 C. civ., ca mandatarul să
efectueze toate activitățile care îi revin în temeiul contractului, în interesul exclusiv
al mandantului56. Obligația de loialitate este un element care corespunde scopului
și naturii juridice a contractului de mandat57.
50

A se vedea în acest sens F. Collard Dutilleul, Ph. Delebecque, op. cit., p. 561; R. Dincă,
op. cit., p. 235.
51
F. Collard Dutilleul, Ph. Delebecque, op. cit., p. 561–562, în special decizia citată la nota 1.
52
Ibidem, p. 562, nota 2.
53
Ibidem, nota 3.
54
Decizia nr. 1371/2011, publicată în M. Of. nr. 879 din 13 decembrie 2011, Partea I.
55
A se vedea în acest sens F. Collard Dutilleul, Ph. Delebecque, op. cit., p. 562–564.
56
Excludem, desigur, ipoteza mandatului în interes comun.
57
F. Collard Dutilleul, Ph. Delebecque, op. cit., p. 563; R. Dincă, op. cit., p. 224.
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Fidelitatea sau loialitatea pe care trebuie să o manifeste împiedică
mandatarul a acționa în interesul său propriu sau în interesul altei persoane decât
mandantul. Cu privire la acest aspect, este important de analizat prevederea art.
1304 C. civ. care privește contractul cu sine însuși și dubla reprezentare.
Potrivit alin. (1) al art. 1304 C. civ. contractul încheiat de reprezentant cu
sine însuși, în nume propriu, mai precis atunci când acesta acționează în calitate de
parte și reprezentant în același timp, este anulabil numai la cererea reprezentatului,
având în vedere tocmai aspectele privitoare la eventualul conflict de interese care
ar putea fi identificat, în conformitate cu prevederile art. 1303 C. civ. Cu toate
acestea, potrivit aceluiași text legal, contractul nu va fi anulabil în situația în care
reprezentantul a fost în mod expres împuternicit în sensul încheierii unui astfel de
act. De asemenea, contractul nu va fi anulabil nici în situația în care a fost redactat
într-o asemenea formă încât să excludă orice urmă de conflict între interesele
reprezentatului și cele ale reprezentantului.
Aceleași concluzii sunt valabile, conform alineatului (2) al art. 1304 C. civ.,
și în situația dublei reprezentări, ipoteză în care reprezentantul încheie un act
acționând în această calitate pentru ambele părți ale contractului.
În situaţia depăşirii limitelor împuternicirii conferite de titlul în baza căruia
reprezentantul acţionează în numele celui reprezentat, efectele actelor încheiate în
această modalitate, aşa cum prevede art. 1309 alin. (1) C. civ., nu se vor produce în
patrimoniul reprezentatului, ci reprezentantul va fi obligat la despăgubiri faţă de
terţul cu care a încheiat contractul.
Cu privire la situaţia mai sus-analizată, două sunt aspectele suplimentare
care trebuie subliniate. Unul dintre ele priveşte situaţia reprezentării aparente
prevăzute de art. 1309 alin. (2) C. civ., care va fi analizat la secţiunea
corespunzătoare acestui articol. Al doilea priveşte ratificarea pe care o poate
efectua reprezentatul, în măsura în care consideră favorabil actul încheiat cu
depăşirea împuternicirii sau, în lipsa acesteia, ratificarea supusă regulilor prevăzute
de art. 1311 C. civ.
B. Obligația de diligență. În executarea mandatului, mandatarul este obligat
să acționeze cu diligență, gradele acesteia fiind apreciate în funcție de tipologia
contractului încheiat. În sensul celor anterior amintite, art. 2018 C. civ. face o
distincție esențială, stabilind că mandatarul va răspunde pentru executarea
obligațiilor sale cu diligența unui bun proprietar doar dacă mandatul este unul cu
titlu oneros (culpa levissima). Pe de altă parte, dacă mandatul este unul cu titlu
gratuit mandatarul va fi obligat să depună diligența pe care o manifestă în propriile
afaceri (culpa levis in concreto). Nimic nu împiedică însă ca, în mod expres, părțile
să modifice această răspundere, fiind posibil, spre exemplu, ca și mandatarul cu
titlu gratuit să răspundă pentru culpa levissima.
Culpa mandatarului în executarea mandatului va fi apreciată diferit, în raport
de natura contractului: dacă mandatul este cu titlu oneros, răspunderea pentru culpă
a mandatarului va fi apreciată mai sever (in abstracto), avându-se în vedere
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criteriul persoanei prudente şi diligente, iar dacă mandatul este gratuit, culpa lui va
fi apreciată mai îngăduitor (in concreto), prin raportare la diligenţa pe care acesta o
dovedeşte faţă de propriile afaceri.
Potrivit art. 2018 alin. (2) C. civ., în îndeplinirea obligației de diligență
mandatarul este obligat să înștiințeze mandantul despre orice împrejurări apărute
ulterior încheierii contractului, împrejurări care ar putea determina revocarea sau
modificarea acestuia.
7.1.3. Obligația de a da socoteală. Scopul contractului de mandat, acela de a
încheia acte juridice pe seama unei alte persoane impune obligația de a da
socoteală cu privire la modalitatea de îndeplinire a sarcinilor asumate prin
încheierea contractului. Obligația de a da socoteală izvorăște din calificarea
contractului de mandat ca fiind „contract de încredere” 58. Codul vorbește în acest
sens despre justificarea gestiunii mandatarului, ca de altfel și despre remiterea
bunurilor primite în temeiul acestei împuterniciri. Trebuie însă precizat că această
obligație de a remite bunurile subzistă numai în măsura în care acestea nu au fost
utilizate și consumate în executarea mandatului59.
În sensul celor de mai sus, mandatarul va fi îndatorat să predea atât bunurile
primite în executarea mandatului, precum și cele primite de la terți, incluzând aici
sumele de bani. Cu privire la sumele de bani achitate de terți, art. 2020 C. civ.
precizează că în situația în care au fost utilizate în interesul personal al
mandatarului acesta va datora dobânzi din ziua întrebuințării acestora. În egală
măsură, dacă acestea se constituie ca o datorie a mandatarului, dobânzile vor curge
de la data punerii în întârziere.
Se consideră, totodată, că obligația de a da socoteală nu este una esențială
pentru contractul de mandat, astfel încât părțile ar putea, fără nicio problemă, să o
înlăture60. Mandatarul va trebui să informeze periodic mandantul asupra
desfășurării activității încredințate, iar la final să îi dea dare de seamă, în sens
juridic și contabil, asupra acesteia61.
Obligația de a da socoteală, atunci când nu a fost înlăturată prin voința
părților, este o obligație de rezultat, iar nu una de mijloace 62. Aceasta întrucât în
situația neexecutării obligațiilor izvorâte din contractele încheiate pe seama
mandantului, acesta din urmă este cel care va răspunde față de terți și, prin urmare,
este necesar să îi fie puse la dispoziție pârghiile necesare apărării poziției sale.
7.1.4. Obligații izvorând din substituirea mandatarului. Contractul de
mandat are un puternic caracter intuitu personae, element care determină ca, în
58

F. Collard Dutilleul, Ph. Delebecque, op. cit., p. 565.
R. Dincă, op. cit., p. 237–238.
60
F. Collard Dutilleul, Ph. Delebecque, op. cit., p. 564.
61
Ibidem.
62
Ibidem.
59
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principiu, substituirea mandatarului în executarea obligațiilor sale să nu fie
posibilă. Cu toate acestea, în situația unei autorizări exprese în acest sens din partea
mandantului, art. 2023 C. civ. permite, în mod excepțional, substituirea pentru
realizarea totală sau parțială a mandatului.
Codul stabilește, totodată, că această substituire va putea avea loc și în lipsa
unei autorizări exprese în anumite ipoteze expres și limitativ prevăzute la art. 2023
alin. (2) C. civ.
Potrivit literei a) a textului menționat, mandatarul poate să își substituie o
altă persoană pentru realizarea obligațiilor izvorâte din contract, fără acceptul
prealabil al mandantului, atunci când împrejurări neprevăzute îl împiedică să aducă
la îndeplinire mandatul. Considerăm că față de modalitatea în care a fost redactat
textul, împrejurările neprevăzute au în vedere situații de forță majoră sau caz fortuit
care îl împiedică, de o manieră absolută, pe mandatar să își ducă la îndeplinire
mandatul. Totodată, pe lângă aceste împrejurări, activitatea pe care o desfășoară
mandatarul ar trebui să presupună urgență în executare, datorită existenței unui
termen sau pericolul producerii unui prejudiciu. Litera b) a alineatului (2) vine și
completează cerința deja expusă anterior, instituind obligativitatea ca mandatarul să
se afle în imposibilitatea de a-l înștiința în prealabil pe mandant asupra substituirii
care urmează a opera. Aceasta întrucât dacă substituirea nu se impune cu urgență,
mandatarul are la dispoziție un interval de timp suficient pentru a solicita și obține
aprobarea operațiunii. Nu în ultimul rând, potrivit literei c), nu este permisă
substituirea chiar dacă primele două cerințe ar fi îndeplinite, decât dacă se poate
prezuma că mandantul ar fi aprobat substituirea, dacă ar fi cunoscut împrejurările
ce o justifică. Această din urmă condiție presupune mai degrabă o aprecire
subiectivă din partea mandatarului și va trebui analizată în funcție de situația
concretă a acestuia, de împrejurările survenite, dar și de ceea ce el, în mod
rezonabil putea și trebuia să ia în considerare cu privire la decizia de a-și substitui o
terță persoană pentru executarea contractului.
Este necesar să subliniem că, astfel cum se deduce la o lectură atentă a art.
2023 alin. (2) C. civ., toate aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ pentru a se
putea considera îndreptățit mandatarul să procedeze la substituire. Oricare dintre
aceste condiții fiind lipsă, răspunderea mandatarului va putea fi angajată. Aceasta
cu atât mai mult cu cât alineatul (3) al articolului impune obligația mandatarului de
a-l informa cu promptitudine pe mandant cu privire la substituire.
Potrivit alineatului (4) al art. 2023 C. civ. mandatarul va răspunde față de
mandant în situația în care substituirea operată nu a fost autorizată de către acesta
din urmă, în aceeași modalitate în care răspunde de faptele sale, făcându-se astfel
abstracție de faptul că un terț a îndeplinit activitatea. Din contră, în situația unei
autorizări, mandatarul nu va răspunde decât pentru diligența cu care a ales persoana
substituentului și pentru diligența cu care i-a oferit instrucțiunile necesare
executării obligațiilor izvorâte din contractul de mandat.
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Față de modalitatea în care a fost redactat art. 2023 și, în special, față de
succesiunea alineatelor acestuia, este legitim a ne întreba dacă prevederile anterior
citate, cele ale alin. (4) și (5), se aplică atât în situațiile invederate de alin. (1), cât și
în cele expres menționate de alin. (2). Mai precis, este oferită mandantului
posibilitatea de a refuza autorizarea substitutului chiar dacă aceasta este întemeiată
pe o cauză bine justificată, fiind autorizată de lege potrivit art. 2023 alin. (2)
C. civ.? Considerăm că, dacă toate condițiile prevăzute de lege sunt îndeplinite și
justificate, mandantul nu ar putea refuza autorizarea substitutului. Aceasta, desigur,
exceptând situațiile de gravă neglijență în alegerea substitutului sau în aprecirea
împrejurărilor prevăzute de alineatul (2). În acelaşi timp, apreciem că mandantul,
înştiinţat cu privire la substituire în condiţiile art. 2023 alin (3), poate autoriza, post
factum, actele îndeplinite de substitut până la înştiinţare.
Mai este necesar a sublinia un element care se desprinde din prevederile art.
2023 alin. (6) C. civ., mai precis identificarea unei acțiuni legale directe a
mandantului împotriva persoanei pe care mandatarul și-a substituit-o în realizarea
obligațiilor care îi reveneau.
7.2. Obligaţiile mandantului
Indiferent de natura juridică a contractului de mandat, respectiv dacă este un
mandat oneros sau cu titlu gratuit, și chiar dacă mandatul este, în principiu, un
contract unilateral, pot fi identificate și în persoana mandantului unele obligații.
Deși obligațiile mandantului nu presupun, de cele mai multe ori, aceeași rigoare,
întrucât activitatea principală este cea a mandatarului, noul Cod dedică un număr
restrâns de texte reglementării şi acestor obligaţii.
Trebuie precizat că, în conformitate cu prevederile art. 2029 C. civ.,
creanțele corelative obligațiilor mandantului sunt garantate de un drept de retenție
asupra bunurilor pe care le-a primit pentru mandant sau de la acesta.
7.2.1. Punerea la dispoziția mandatarului a tuturor mijloacelor necesare
executării mandatului. În situația încheierii unui contract în baza căruia o persoană
reprezintă interesele alteia în scopul încheierii unor acte juridice, aceasta din urmă
este obligată a crea premisele exercitării misiunii conferite, în conformitate cu
regulile impuse prin contract. Mandantul va trebui, așadar, să pună la dispoziția
mandatarului documentele sau bunurile necesare îndeplinirii mandatului, cu
excepția situației în care părțile convin altfel, regula nefiind una imperativă.
Corelativ, dacă există anumite cheltuieli efectuate în executarea mandatului,
mandantul va trebui să le ramburseze mandatarului, însă numai dacă și în măsura în
care acestea au fost rezonabile, potrivit art. 2025 alin. (2) C. civ.
7.2.2. Obligația de dezdăunare a mandatarului pentru prejudiciile suferite în
executarea mandatului. Noul Cod, prin art. 2026, impune obligativitatea despăgubirii
mandatarului pentru toate prejudiciile cauzate în executarea mandatului, condiționat
însă, de faptul ca prejudiciul să nu fi fost cauzat din culpa acestuia.

25

Contractul de mandat în noul Cod civil

469

7.2.3. Plata remunerației, în cazul mandatului oneros. Astfel cum este lesne
de înțeles, plata remunerației reprezintă o obligație a mandantului numai în cazul
mandatului cu titlu oneros. Două sunt, însă, aspectele care comportă discuții cât
privește această obligație. Pe de o parte se impune a analiza modalitatea de
determinare a remunerației, iar pe de altă parte modalitatea de achitare a acesteia.
Ca principiu, remunerația mandatarului, atunci când este vorba despre un
mandat oneros, este fixată de către părți, în mod liber. În lipsa unei astfel de
determinări, însă, remunerația poate fi determinată de către judecător, întrucât
aceasta nu reprezintă, precum în cazul vânzării, un element de validitate63. Multe
dintre actele pe care mandatarul urmează a le încheia pe seama mandantului nu au
o întindere clar stabilită, astfel încât o determinare prealabilă a acestora nu este
justificată, ea fiind stabilită de către judecător, la cererea uneia dintre părți. Situația
va putea fi identificată, bineînțeles, dacă părțile nu stabilesc, de comun acord,
remunerația nici ulterior îndeplinirii mandatului64.
În operațiunea de determinare a remunerației de către judecător, acesta nu va
avea o putere discreționară, întrucât va trebui să țină cont de complexitatea și
importanța serviciilor efectuate, precum și de circumstanțele cauzei65.
Mai mult decât atât, se consideră că judecătorul poate chiar să revizuiască
remunerația stabilită de către părți. Chiar dacă ar putea părea o imixtiune
nepermisă a instanței în raportul juridic încheiat între părți, diversificarea situațiilor
care implică încheierea unui contract de mandat, existența unui număr tot mai
ridicat de mandate „profesionale”, ca de altfel și posibilitatea mandatarului de a
solicita sume excesive în scopul îndeplinirii misiunii sale, ar trebui să
îndreptățească mandantul să solicite reducerea prestației datorate66.
7.3. Efectele contractului de mandat față de terți
În privința efectelor pe care contractul de mandat le produce față de terți este
important a diferenția ipoteza mandatului cu reprezentare de cea a contractului fără
reprezentare, întrucât situațiile sunt sensibil diferite.
În conformitate cu prevederile art. 1296 C. civ., activarea mandatului cu
reprezentare, întrucât este pus în mișcare mecanismul reprezentării, determină
producerea efectelor direct între reprezentat și terț.
Prevederea articolului anterior menționat, pe deplin aplicabil mandatului în
conformitate cu prevederile art. 2012 alin. (3) C. civ., reprezintă, așadar, consecinţa
imediată şi cea mai importantă a reprezentării: efectele directe ale actului încheiat.
În materie contractuală, aceasta se traduce în principiul relativităţii efectelor
contractului, materie care include şi ipoteza reprezentării.
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J. Huet ş.a., op. cit., p. 1010.
Ibidem.
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Ibidem.
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Pe larg asupra posibilității instanței de a reduce remunerația datorată mandatarului, în mod
special cu privire la limitele și dificultățile pe care le ridică, a se vedea J. Huet s.a., op. cit., p. 1111–1116.
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În sensul celor de mai sus, efectele unui contract încheiat de către mandatar
în numele mandantului se vor produce nemijlocit în patrimoniul acestuia din urmă,
fără să tranziteze nici un moment patrimoniul celui dintâi, atâta timp cât avem în
vedere un mandat cu reprezentare.
Astfel cum reiese şi din paragrafele anterioare, între terţ şi reprezentant nu se
nasc raporturi juridice, prin urmare nu există un act care să îşi producă efectele
specifice. Chiar dacă, astfel cum s-a putut observa, reprezentantul este persoana
care din punct de vedere fizic este parte semnatară a contractului încheiat cu terţul,
din punct de vedere juridic parte contractuală va fi reprezentatul.
Fără îndoială că şi de la această situaţie există excepţii, mai precis în cazul
mandatului fără reprezentare, situaţie ale cărei premise se regăsesc şi în materia
reprezentării, în art. 1297 C. civ., text care tratează ipoteza nearătării calităţii de
reprezentant. Astfel cum s-a putut observa, în cazul încheierii contractului fără a
face cunoscută terţului cocontractant calitatea de reprezentant, efectele juridice se
vor naşte, în principiu, în persoana acestuia din urmă, chiar dacă transmisiunea
acestora va opera ulterior în patrimoniul mandantului, ca efect al contractului de
mandat încheiat.
Cât priveşte răspunderea mandatarului faţă de terţi, având în vedere că între
aceştia nu există un raport juridic, s-a opinat că aceasta ar fi delictuală, în principiu,
cu excepţia situaţiei în care reprezentantul şi-a luat şi un angajament personal faţă
de aceştia67.
Atât terţul cât şi mandantul sunt părţi în contractul încheiat, părţi originare,
astfel încât nu are relevanţă pentru această calificare prezenţa „fizică”, ci
modalitatea de exprimare a consimţământului, direct sau prin intermediar. Așadar,
în cazul mandatului, mandatarul este autorul actului încheiat, dar efectele se vor
produce pe seama mandantului68. Mai mult decât atât, cel care va dobândi, din
momentul încheierii contractului atât calitatea de parte cât şi drepturile şi
obligaţiile derivate din acesta este mandantul.
Ceea ce trebuie, în egală măsură, subliniat este întinderea efectelor produse
față de terți, întindere prevăzută expres de art. 1296 C. civ., suprapusă peste limita
împuternicirii acordate. Mai precis, mandatarul nu poate încheia decât acele acte
care i-au fost circumscrise prin împuternicirea acordată de către mandant, în
conformitate cu prevederile art. 2017 C. civ.. Tot ceea ce excede acestei
împuterniciri nu va mai fi înzestrat cu efectele directe specifice mandatului cu
reprezentare, astfel cum prevede atât art. 1296 cât şi 1309 C. civ.
În situaţia depăşirii limitelor împuternicirii conferite mandat, efectele actelor
încheiate în această modalitate, aşa cum prevede art. 1309 alin. (1) C. civ., nu se
vor produce în patrimoniul mandantului, ci mandatarul va fi obligat la despăgubiri
faţă de terţul cu care a încheiat contractul.
67
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A se vedea pe larg Répertoire de droit civil, Dalloz, 2012, Représentation, nr. 75.
Ibidem.
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Cu privire la situaţia mai sus analizată, două sunt aspectele suplimentare care
trebuie subliniate. Unul dintre ele priveşte situaţia reprezentării aparente prevăzute
de art. 1309 alin. (2) C. civ.69, iar cel de-al doilea priveşte ratificarea pe care o
poate efectua mandantul în măsura în care consideră favorabil actul încheiat cu
depăşirea împuternicirii sau, în lipsa acesteia, ratificare supusă regulilor prevăzute
de art. 1311 C. civ.
Nu în ultimul rând, în principiu, mandatarul nu garantează nici mandantului
executarea obligațiilor terțului, nici terțului executarea obligațiilor mandantului, cu
excepția situației în care a garantat expres aceasta sau în care a cunoscut
insolvabilitatea terțului70.
În situația mandatului fără reprezentare, însă, contractul încheiat în temeiul
mandatului va produce efecte între terț și mandatar, doar ulterior, ca urmare a
contractului de mandat încheiat se vor identifica efecte și în patrimoniul
mandantului. Terțul nu va putea urmări mandantul pentru exercitarea drepturilor
care îi revin ca urmare a încheierii contractului cu mandatarul. Situația ar trebui să
fie identică și în ceea ce îl privește pe mandant, însă art. 2040 permite acestuia ca,
în măsura în care a achitat propriile obligații față de mandatar, să se substituie în
drepturile acestuia față de terți71.
8. Încetarea mandatului
Textele noului Cod civil nu aduc modificări de substanţă în privinţa
situaţiilor în care contractul de mandat îşi încetează existenţa juridică. În esenţă, în
aceeaşi termeni în care era statuat în art. 1552 C. civ. 1864, art. 2030 C. civ.
enumeră, fără a detalia, cazurile în care încetează mandatul, mai precis revocarea
de către mandant, renunţarea mandatarului sau moartea, incapacitatea sau
falimentul mandantelui sau al mandatarului.
Articolul 2030 C. civ. reprezintă doar o reglementare de ansamblu asupra
cazurilor de încetare, fiecare dintre acestea urmând a fi analizată în articolele
subsecvente, astfel cum se va observa.
Ceea ce trebuie, cu necesitate subliniat, este faptul că pe lângă aceste cauze,
specifice de încetare a contractului de mandat, astfel cum sunt ele prevăzute de art.
2030 C. civ., acestei instituţii îi sunt aplicabile şi prevederile comune în materia
încetării contractului, regăsite în prevederile art. 1321 C.civ72.
Nu în ultimul rând, s-a remarcat73 faptul că toate aceste situaţii particulare de
încetare a mandatului se aplică numai în măsura în care contractul de mandat este
69

Potrivit acestui text legal, dacă, prin comportamentul său, reprezentatul l-a determinat pe
terţul contractant să creadă în mod rezonabil că reprezentantul are puterea de a-l reprezenta şi că
acţionează în limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate prevala faţă de terţul contractant de
lipsa puterii de a reprezenta.
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R. Dincă, op.cit., p. 243.
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Ibidem, p. 253.
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A se vedea G. Alpa, R. Garofoli, op. cit., p. 1659.
73
A se vedea Répertoire de droit civil, Dalloz, 2012, Mandat, nr. 379.
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încheiat pe cale principală şi nu se constituie ca accesoriu al unei alte convenţii sau
face parte dintr-un mecanism mai complex, caz în care soarta contractului de
mandat va fi determinată de aceea a raportului principal.
Totodată, Codul oferă și dispoziții comune celor trei ipoteze de încetare,
cuprinse în prevederile art. 2036-2038 C. civ. În conformitate cu art. 2036 C. civ.,
necunoașterea cauzei de încetare a mandatului se va răsfrânge asupra valabilității
tuturor actelor încheiate de mandatar până la momentul la care cauza de încetare îi
este adusă la cunoștință. Conform art. 2037 C. civ., obligațiile mandatarului de a da
socoteală și de a datora dobânzi la sumele întrebuințate în propriul folos de către
acesta se mențin indiferent care este cauza de încetare a contractului.
8.1. Revocarea mandatului
Cu titlu preliminar se impune a se sublinia faptul că revocarea poate fi
exercitată numai de către mandant, acesta fiind cel care a acordat împuternicirea în
vederea încheierii unor acte pe seama sa. El fiind cel care a acordat puterea de
reprezentare, numai acesta poate, în mod evident, să o retragă.
Ceea ce trebuie, însă, să semnalăm este faptul că, simetric posibilităţii de
revocare a mandatului, regăsim o altă cauză de încetare, respectiv aceea de
renunţare a mandatarului la împuternicirea acordată.
Indiferent că este vorba de revocare sau renunţare la mandat, catalogarea
acestor situaţii ca determinând încetarea mandatului are ca premise una dintre
caracteristicile contractului analizat, respectiv aceea de a fi un contract intuitu
personae, în care persoana şi calităţile mandatarului sunt esenţiale raportului
juridic. De altfel, fie că este vorba despre revocare, fie că este vorba despre
renunţare, persoana mandatarului este cea vizată.
Codul conferă un spaţiu mai amplu ipotezei revocării, tratând diversele
situaţii cărora le poate da naştere în art. 2031 – 2033, în concret condiţiile, efectele
şi publicitatea.
8.1.1. Condiţiile revocării. Având în vedere caracterul unilateral al
mandatului, precum şi faptul că acesta, în principiu, este acordat în interesul
mandantului, revocarea va putea surveni oricând acesta din urmă va considera de
cuviinţă şi fără a se ţine seama de forma în care a fost încheiat. Prin urmare, acest
articol instituie principiul liberei revocări a mandatului, revocare ad nutum, fără a fi
necesară, precum în cazul altor contracte, vreo argumentare sau identificarea unei
culpe a mandatarului.
Revocarea poate surveni indiferent de termenul pentru care a fost încheiat
contractul şi indiferent de prevederile art. 2015 C. civ. care stabilesc o durată de 3
ani, în situaţia în care părţile nu au prevăzut ele însele o durată a acestuia. Mai mult
decât atât, pentru a opera revocarea nu se cere identitate de formă, revocarea fiind
efectivă indiferent de forma actului prin care este efectuată şi chiar dacă mandatul a
fost declarat irevocabil.
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Revocarea poate fi făcută atât expres, comunicându-se retragerea
mandatului, cât şi tacit în oricare dintre modalităţile în care această decizie a
mandantului rezultă fără echivoc. Codul oferă o aplicare particulară a revocării
exprese, încercând astfel să evite orice urmă de echivoc. Mai precis, este vorba
despre situaţia în care mandantul acordă împuternicire unui alt mandatar pentru
aceeaşi afacere, astfel cum se exprimă prevederea legală. Situaţia, potrivit art. 2031
alin. (2) C. civ., determină revocarea mandatului iniţial. Cu toate acestea, textul
legal comportă unele discuţii, cu atât mai mult cu cât este posibil ca din conţinutul
concret al noului mandat acordat să rezulte numirea mai multor mandatari pentru
realizarea aceleiaşi afaceri, în conformitate cu prevederile art. 2022 C. civ.
Un alt text care atrage atenţia în materia revocării mandatului, astfel cum
este aceasta reglementată de noul Cod civil, este cel al art. 2031 alin. (3), în
conformitate cu care mandatul acordat în condiţiile prevăzute de art. 2028 C. civ.,
respectiv de o pluralitate de mandanţi, nu poate fi revocat decât cu acordul tuturor
mandanţilor. Câteva exemple în acest sens, exemple care contribuie la calificarea
acestei reguli ca fiind una justă, pot fi oferite. În cazul coproprietarilor care acordă
mandat unui terţ spre a-i reprezenta cu puteri depline în scopul înstrăinării bunului
asupra căruia poartă coproprietatea, este firesc atât ca mandatul să fie acordat de
către toţi coproprietarii, cât şi ca acesta să fie revocat de toate aceste persoane.
Aceeaşi este situaţia, mai particulară, a administratorilor unei societăți, situație
căreia i se vor aplica regulile contractului de mandat.
8.1.2. Efectele revocării. Textele noului Cod civil analizează, în mod particular,
şi efectele revocării în cuprinsul art. 2032, astfel cum rezultă din titlul marginal al
articolului. În definitiv, însă, această dispoziție legală ia în analiză numai o parte din
efectele pe care revocarea le produce în privința contractului de mandat.
Principala consecință, însă, este aceea a încetării efectelor contractului și,
totodată, a tuturor repercusiunilor pe care această încetare le produce. Puterea de
reprezentare este „retrasă”, astfel încât orice acte va încheia mandatarul de la acest
moment pe seama mandantului, acestea vor atrage responsabilitatea celui dintâi
care a acționat fără a fi împuternicit în acest sens, precum și aplicabilitatea art.
1309 C. civ., potrivit căruia actul încheiat de reprezentant fără a-i fi transmisă
această putere de către cel reprezentat nu va produce efecte între reprezentat și terț.
În conformitate cu dispozițiile art. 2032 alin. (1) C. civ., în ciuda revocării
mandatului și a posibilității nelimitate pe care mandantul o are în acest sens, acesta
va fi, totuși, obligat să execute toate obligațiile sale față de mandatar, corelative
drepturilor pe care acesta le-a dobândit până în momentul revocării. Actele
îndeplinite de mandatar de la momentul revocării până la aducerea acesteia la
cunoștința sa – dacă o asemenea durată de timp există – își vor produce efectele pe
seama mandantului, ca și cum revocarea nu ar fi fost emisă74. Este, de altfel, ceea
74
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ce postulează art. 2037 C. civ., în conformitate cu care „tot ceea ce mandatarul a
făcut, în numele mandantului, înainte de a cunoaște sau de a fi putut cunoaște cauza
de încetare a mandatului este socotit ca valabil făcut în executarea acestuia”.
Textul, preluat cel mai probabil din Codul civil italian, a stârnit controverse și în
legislația de origine, întrucât s-a considerat a fi inaplicabil situației revocării, dat
fiind faptul că actul de revocare este supus comunicării75.
Care va fi, însă, situația terților care intră în raporturi juridice cu mandatarul
după momentul revocării? În lipsa unui text expres în noua reglementare cu privire
la efectele față de terți ale revocării, vor deveni aplicabile, astfel cum statuează cu
titlu de principiu art. 2012 alin. (3) C. civ., prevederile în materia reprezentării
convenționale. În conformitate cu prevederile art. 1309 C. civ., contractele
încheiate în afara limitelor reprezentării nu vor produce efecte între reprezentat și
terț. Reprezentantul care a acționat fără a avea împuternicire va răspunde pentru
prejudiciile cauzate terțului care s-a încrezut, cu bună-credință, în încheierea
valabilă a contractului, în conformitate cu prevederile art. 1310 C. civ.
Revocarea intempestivă sau nejustificată va atrage, de asemenea, obligația
mandantului de a repara prejudiciul creat. În acest sens, câteva situații se impune a
fi individualizate. Mai precis, mandatarul va fi în drept să solicite repararea
prejudiciului creat prin revocarea intempestivă atunci când mandatul a fost încheiat
pe o anumită durată sau atunci când el a fost declarat irevocabil76. De asemenea, un
prejudiciu poate fi identificat în caz de revocare atunci când este vorba despre un
mandat în interes comun77. Această din urmă figură juridică, analizată cu precădere
în doctrina franceză78, este aceea în care contractul de mandat este încheiat atât
pentru a servi mandantului cât și pentru a servi mandatarului. Linia de delimitare
între mandatul în interes comun și mandatul „simplu” este foarte greu de identificat
în cazul mandatului oneros, motiv pentru care în doctrina și jurisprudență nu există
unanimitate în calificare.
Alineatul (2) al art. 2032 C. civ. analizează, în mod particular, situația
mandatului declarat irevocabil, respectiv a ipotezei în care revocarea acestuia va
putea fi considerată nejustificată. Potrivit textului legal, cazurile în care revocarea
mandatului irevocabil va fi considerată justificată sunt cele determinate de culpa
mandatarului, forță majoră sau caz fortuit. Toate celelalte situații de revocare vor fi
catalogate ca nejustificate.
8.1.3. Publicitatea revocării. Noul cod instituie obligativitatea respectării
regulilor de publicitate numai în situația în care procura a fost acordată printr-un
înscris încheiat în formă autentică. Având în vedere scopul încheierii contractului
de mandat, precum și obligativitatea notarului public de a verifica în Registrul
75
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notarial, potrivit dispozițiilor art. 2033 alin. (2), existența legală a oricărei procuri
care i-a fost prezentată, obligativitatea menționării revocării în Registrul susmenționat apare ca fiind o consecință logică.
Alineatul (1) al art. 2033 C. civ. impune obligativitatea notarului public de a
transmite, de îndată, Registrului notarial actul autentic de revocare. Regula este
menită a evita situațiile în care mandatarul, deși cunoaște faptul că i-a fost revocat
mandatul, continuă, abuziv, să încheie acte pe seama mandantului, protejându-se
interesele acestuia din urmă.
Pentru identitate de rațiune, dispozițiile alineatului (3) al art. 2033 C. civ.
prevăd aplicabilitatea dispozițiilor acestuia și în situațiile în care autentificările se
realizează, potrivit legii, de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale
României, extinzând astfel sfera sa tuturor situațiilor în care o procură autentică în
scopul reprezentării poate fi întocmită.
8.2. Renunțarea mandatarului la mandat
Articolul 2034 C. civ. statuează asupra posibilității mandatarului de a
renunța la mandat, oricând înainte sau în timpul executării acestuia, cu obligația,
însă, de a aduce la cunoștința mandantului decizia de renunțare.
În situația în care mandatul este unul oneros, mandatarul va putea pretinde
remunerația cuvenită pentru actele efectuate pe seama mandantului până la
momentul renunțării.
Pe de altă parte, dat fiind că mandatul este încheiat, de principiu, în numele
mandantului, renunțarea, atâta timp cât nu este supusă niciunei condiții, nu poate să
îl prejudicieze pe acesta. Tocmai având în vedere acest considerent, mandatarul va
fi obligat să îl despăgubească79 pe mandant pentru prejudiciile suferite prin
renunțarea intempestivă, în conformitate cu prevederile art. 2034 alin. (3) C. civ.,
prejudicii care vor trebui dovedite de către solicitant. De la această regulă există, în
mod evident, și o excepție, identificată în textul tezei a II-a a alineatului (3) în
discuție. Mandatarul nu va fi îndatorat, astfel, la rambursarea prejudiciilor suferite
de mandant în situația în care a fost constrâns să renunțe la mandat, întrucât
executarea atribuțiilor aferente i-ar fi produs o pagubă însemnată, care nu ar fi
putut fi prevăzută la momentul încheierii contractului.
8.3. Incapacitatea, decesul sau falimentul
Fiind un contract intuitu personae, datorită faptului că persoana
mandatarului este atent determinată, în conformitate cu propriile criterii ale
mandatarului, este firesc ca în situația decesului mandatarului, având în vedere că
acesta nu va mai putea îndeplini activitatea pentru care a fost împuternicit,
contractul de mandat să înceteze. Situația este similară dacă intervine incapacitatea
mandatarului, dat fiind că pentru încheierea actelor pentru care a fost împuternicit
acesta trebuie să facă dovada capacității depline în scopul încheierii valabile.
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J. Huet ş.a., op. cit., p. 1123.

476

Gheorghe Buta, Ioana Veronica Varga

32

Falimentul reprezintă o situație particulară, care supune persoana la procedura
colectivă specifică, activitatea fiind în totalitate stopată. Procedura presupune
lichidarea patrimoniului falitului, cu consecința radierii, în situația în care este
vorba despre o persoană juridică.
În privința cauzelor de mai sus, o dispoziție importantă inclusă în noul Cod
civil este cea a articolului 2035 alin. (1), în conformitate cu care moștenitorii
mandatarului, în caz de deces, sau reprezentanții în caz de faliment sau
incapacitate, au obligația de a informa mandantul asupra survenirii oricăreia dintre
aceste situații. Care este, însă, sancțiunea în cazul neîndeplinirii obligației? Oare va
fi implicată răspunderea moștenitorilor sau a reprezentanților în situația în care
ignoră aceste dispoziții legale? O parte a răspunsului vine din alineatul (2) al
articolului, în conformitate cu care moștenitorii vor fi obligați să continue
executarea mandatului în situația în care întârzierea riscă să producă prejudicii
mandantului sau moștenitorilor acestuia. Pentru identitate de rațiune putem
considera că și în situația omiterii îndeplinirii obligației de informare, omitere
culpabilă, a moștenitorilor sau reprezentanților, orice prejudiciu va trebui acoperit
de către cel care îl produce.
Totodată, în privința decesului mandantului, doctrina analizează situația
mandatului post mortem, presupunând posibilitatea părților de a conveni ca
obligațiile mandatarului să fie îndeplinite și după decesul mandantului, pentru ca
afacerea să fie dusă la bun sfârșit80. Concluzia se bazează pe lipsa caracterului
imperativ al textului care statuează asupra încetării mandatului în caz de deces.

80

Ibidem, p. 1121.

EVOLUŢII ALE CONCEPTULUI DE GAJ GENERAL
AL CREDITORILOR CHIROGRAFARI
ÎN CONTEXTUL NOULUI COD CIVIL
Dumitru DOBREV∗

Résumé: L'étude présente l'évolution de la notion de gage général des créanciers
chirographaires et le principe de l'unicité du patrimoine dans le contexte de la réforme du droit privé
roumain par l'adoption du nouveau Code civil et du nouveau Code de procédure civile.
Les mots clef: créanciers chirographaires, patrimoine, gage général.

I. Noţiune. Reglementare. Obligaţia este o legătură juridică între două persoane1, în
cadrul căreia subiectul activ, creditorul, este îndrituit să ceară subiectului pasiv,
debitorului, să execute prestaţia sau prestaţiile la care este îndatorat. Aceasta este vechea
definiţie doctrinară (cvasiunanimă) a obligaţiei elaborate spre a suplini lipsa unei definiţii
legale2 în Codul Civil Cuza. Redactorii Noul Cod Civil au rupt cu această tradiţie
napoleoniană şi au inclus o definiţie legală în art. 1164 – „Obligaţia este o legătură
de drept în virtutea căreia debitorul este ţinut să procure o prestaţie creditorului,
iar acesta are dreptul să obţină prestaţia datorată” care este traducerea fidelă a
art. 1373 din Code Civil du Québec3.
În cazul în care debitorul nu execută voluntar ceea ce datorează, creditorul poate
recurge la concursul forţei coercitive a statului iniţiind procedurile pentru executarea silită
asupra bunurilor şi drepturilor patrimoniale ale debitorului.
∗

Române.

Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei

1
Potrivit definiţiei lui Gaius (Gaius, Inst., IV, 131), reluată în Institutele lui Justinian (Inst., III, 13,
pr.) „Obligatio est juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei secundum nostra
civitatis jura”, adică „obligaţia este o legătură juridică prin care suntem siliţi a plăti ceva potrivit dreptului
cetăţii noastre”.
2
Codul civil român de la 1864, urmând modelul altor reglementări de referinţă ale secolului al
XIX-lea şi al începutului de secol XX, nu defineşte obligaţia civilă. În acest sens, a se vedea: Codul civil
francez din 1804; Codul federal elveţian al obligaţiilor din 1911; Codul civil austriac (ABGB) din 1911.
3
Code Civil du Québec este un cod civil de tradiţie napoleoniană dar cu avantajul de a fi
destul de recent (a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994). El a înlocuit Code civil du Bas-Canada din
1866 care era de fapt o copie adusă la zi a Codului Napoleon de la 1804 ca şi Codul nostru civil de la
1865. Din aceste motive a fost ales de către comisia de redactare ca principală sursă de inspiraţie
pentru Noul cod civil român din 2011. Pe parcursul lucrării vom folosi prescurtarea C.c.Q
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Numai că pentru acest lucru să se întâmple, este necesar ca debitorul să aibă
bunuri urmăribile, în caz contrar, creditorul riscă să nu primească satisfacţie, în totul
sau în parte. Ca urmare, dreptul de creanţă se deosebeşte esenţial de un drept real prin
evidenta sa fragilitate4. Acest caracter – fragilitatea – nu afectează existenţa propriu-zisă a
dreptului de creanţă, ci eficacitatea acestuia, care depinde de solvabilitatea debitorului, adică
de conţinutul şi consistenţa patrimoniului său.
Textul care instituie răspunderea debitorului cu întregul său patrimoniu a rămas
aproape neschimbat – art. 1718 din Codul Civil Cuza „Oricine este obligat personal este
ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile sau imobile, prezente şi
viitoare5”, fiind preluat aproape mot à mot în art. 2324 (1) NCC: „Cel care este
obligat personal răspunde cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi
viitoare. Ele servesc drept garanţie comună a creditorilor săi. „Textul art. 2324 alin.
1 NCC instituie gajul general al creditorilor asupra patrimoniului debitorului6. În
consecinţă, patrimoniul debitorului are, printre altele, şi funcţia de a constitui
garanţia generală, comună şi proporţională a tuturor creditorilor săi. În absenţa
patrimoniului ca entitate juridică de sine stătătoare, ar fi de neconceput existenţa
aşa-zisului drept de gaj general al creditorilor.
Sintagma „gaj general” are o cu totul altă arie semantică decât dreptul de gaj –
drept real accesoriu ce implică în mod obligatoriu deposedarea debitorului de bunul
dat în gaj, potrivit art. 2481 alin. 1 NCC. Astfel dreptul de gaj este definit ca:
dreptul real constituit în favoarea unui creditor asupra unui bun sau unor bunuri
mobile determinate ale debitorului sau ale unei terţe persoane, cu deposedare (sub
imperiul vechiului cod civil era posibil să se constituie şi fără deposedare), care
conferă titularului său, creditorul gajist, posibilitatea de a urmări acel bun în mâna
4

A se vedea: V. Toulet, Droit civil. Obligations, responsabilité civile, Paradigme Publications
Universitaires, Orléans, 2003, p. 270–271; J. Flour, J.-Luc Aubert, Yv. Flour, E. Savaux, Les obligations.
Le rapport d'obligation, Dalloz, Paris, 1999, p. 43.
5
Textul art. 1718 din Codul Civil Cuza se aplica la toate raporturile obligaţionale, indiferent de
izvorul lor. Astfel, este evident că redactarea lui era superioară textului similar din art. 2092 C. civ. fr., care
se pare că se referă numai la obligaţiile născute din acte juridice şi mai exact din „angajamentul său”, adică
al debitorului. Formularea din art. 1718 C. civ. rom. reproduce art. 7 din legea ipotecară belgiană din anul
1851, folosindu-se expresia „oricine este obligat" şi nu „oricine se obligă”.
6
Despre gajul general al creditorilor, a se vedea: C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat,
vol. V, Editura Socec&Co., Bucureşti, p. 250–251; T.R. Popescu, P. Anca, Teoria Generală a Obligaţiilor,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 342–343; L. Pop, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Lumina-Lex,
Bucureşti, 1998, p. 407–409; C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All,
Bucureşti, 1994, p. 303–305, p. 364–365; I. Adam, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All
Beck, Bucureşti, 2003, p. 560–561; V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I,
Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 90–94; E. Poenaru, Garanţiile reale mobiliare, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2004, p. 4–8; Chr. Larroumet, Droit civil, tome 4, Les Obligations. Régime général, Economica,
Paris, 2000, p. 231–232; Fr. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris, 2002,
p. 1028–1032; Ph. Malaurie, L. Aynes, Ph. Stoffel-Munck, Droit civil. Les Obligations, Defrénois, Paris,
2004, p. 601–603; V. Toulet, op. cit., p. 270–271.
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oricui s-ar afla şi de a fi plătit cu prioritate faţă de alţi creditori, din preţul bunului
sau bunurilor respective, în caz de neexecutare voluntară a obligaţiei de către
debitor7. Aşadar, dreptul de gaj este un drept real accesoriu dreptului de creanţă, ce
conferă titularului două prerogative speciale în raport cu acelea recunoscute oricărui
creditor: dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă.
Denumirea de gaj general evocă, în realitate, puterea pe care o are orice creditor
asupra patrimoniului debitorului şi ne sugerează faptul că nu este vorba de un gaj
propriu-zis, ci de dreptul creditorilor de a urmări bunurile ce se află în patrimoniul
debitorului pentru realizarea creanţelor, fără însă a-l opri să le înstrăineze. Conchidem
că asupra patrimoniului se exercită nu doar puterea titularului său care este debitorul,
dar şi, mai puţin evident, puterea conferită ex-lege creditorilor săi, pentru ca aceştia săşi realizeze drepturilor personale patrimoniale.
II. Evoluţia teoriilor asupra patrimoniului şi corelarea acestora cu noţiunea
de gaj general al creditorilor chirografari
Teoria personalistă (subiectivă) a patrimoniului a lui Aubry8 şi Rau9. Potrivit
acestor doi mari întemeietori ai doctrinei10 civiliste, patrimoniul11, concept juridic apărut
în dreptul roman clasic12 dar necunoscut vechiului drept francez este o emanaţie a
personalităţii. Dacă de o datorie trebuie să răspundă persoana, în mod firesc,
inevitabil, răspund bunurile persoanei care, în totalitatea lor înfăţişând patrimoniul, nu
7

A se vedea: V. D. Zlătescu, Garanţiile creditorului, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970, p. 148–
164; L. Pop, op. cit., p. 430–434; I. Adam, op. cit., p. 593–598.
8
Charles Aubry (1803–1883) a fost unul dintre cei mai importanţi jurişti francezi ai secolului XIX.
A predat la Universitatea din Strasbourg din 1833 până în 1871, iar după cedarea Alsaciei în urma
războiului franco-prusian a fost judecător la Cour de Cassation (din 1872 până în 1878).
9
Charles-Frédéric Rau (1803–1877) a fost avocat (decan al Baroului Strasbourg) profesor la
Universitatea din Strasbourg şi consilier la Casaţie.
10
Cei doi autori s-au detaşat de curentul exegetic (care domina Franţa în prima jumătate a
secolului XIX) şi prin opera lor capitală Cours de droit civil francais, d'après la méthode de
Zachariae (1839–1846) au introdus prima sinteză sistematică (pe instituţii) a dreptului civil francez,
abandonând astfel structura Codului Napoleon. Această lucrare introduce pentru prima dată în dreptul
francez noţiuni din doctrina germană: în domeniul teoriei probaţiunii, coproprietăţii, revendicării
imobiliare. Ea a fost iniţial doar o traducere a celei de-a V-a ediţii (din 1839) a manualului
profesorului de la Universitatea Heidelberg – Karl Salomo Zachariæ von Lingenthal (1769–1843) –
Handbuch des Französischen Civilrechts sub numele de Cours de droit civil francais. Ediţiile
ulterioare s-au îndepărtat de originalul german devenind o operă juridică de sine stătătoare.
11
Philippe Malaurie, Antologia gândirii juridice, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 241–242.
12
În secolul al II-lea d. Chr., încă nu era sigur dacă şi creanţele fac parte din patrimoniu,
considerându-se că intră în patrimoniu numai drepturile reale. Astfel Pomponius distingea între
lucrurile care sunt în patrimoniu – „res que in patrimonio nostro sunt” şi altele care sunt in
nominibus, înţelegându-se prin „nomina” creanţele. Pentru amănunte a se vedea Istrate N. Micescu,
Curs de drept civil, Editura All-Beck, Bucureşti, 2000, p. 212–213.
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reprezintă decât o emanaţie a personalităţii. Pînă în perioada interbelică, explicaţia art.
1718 Cod civil „Oricine este obligat personal, este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu
toate bunurile sale, mobile şi imobile, prezente şi viitoare” dădea deplină satisfacţie
logică prin intermediul teoriei lui Aubry şi Rau.
Tot pe temeiul faptului că patrimoniul nu poate fi separat de personalitate, precum şi
datorită caracterului cu care se prezintă patrimoniul în teoria Aubry şi Rau, de a fi
indivizibil ca şi personalitatea, de a fi inseparabil, adică inalienabil, se explică şi egalitatea
care există între creditorii zişi chirografari, când urmăresc bunurile, adică patrimoniul
debitorului lor. O primă consecinţă a teoriei celor doi autori asupra patrimoniului este
ceea ce se cheamă „dreptul general de gaj al creditorilor asupra întregului
patrimoniu”. Această sintagmă se regăseşte în art. 2324 NCC (fost 1718 C. civ. Cuza):
„Cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale mobile şi imobile,
prezente şi viitoare. Ele servesc drept garanţie comună a creditorilor săi”. Creditorul, în
urmărirea achitării datoriei debitorului, poate urmări oricare dintre bunurile acestuia, adică
patrimoniul debitorului. Simplificând, textul art. 1718 C. civ. Cuza (corespunzător art.
2092 Cod civil francez) ar putea fi rezumat astfel: „quiconque s'oblige, oblige le sien" – în
sensul că ceea ce-i aparţine, atît în prezent cît şi în viitor13.
Tot pe temeiul faptului că patrimoniul nu poate fi separat de personalitate, precum şi
datorită caracterului cu care se prezintă patrimoniul în teoria celor doi doctrinari francezi, de
a fi indivizibil ca şi personalitatea, de a fi inalienabil, această teorie explică şi egalitatea
care există între creditorii zişi chirografari, când urmăresc bunurile, adică patrimoniul
debitorului lor. Se numesc creditori chirografari aceia care nu au, pentru creanţa lor,
nici un motiv legal de preferinţă, care sunt în situaţie de egalitate cu toţi ceilalţi
creditori, afară de cei privilegiaţi sau garantaţi. Principiul este stabilit de fostul art. 1719 C.
civ. Cuza şi reluat într-o formă quasiidentică de art. 2326 NCC:
„(1) Preţul bunurilor debitorului se împarte între creditori proporţional cu
valoarea creanţei fiecăruia, afară de cazul în care există între ei cauze de preferinţă ori
convenţii cu privire la ordinea îndestulării lor.
(2) Creditorii care au acelaşi rang au deopotrivă drept la plată, proporţional cu
valoarea creanţei fiecăruia dintre ei.”.
Proporţional – înseamnă că un creditor ce are o creanţă de o mie şi altul una de o
sută, dacă din vânzarea bunurilor debitorului nu a rezultat un preţ suficient pentru a achita
pe toţi creditorii ci, în raport cu pasivul general, activul nu reprezintă decât 40% din
datorii, atunci cel cu creanţa de o mie va lua patru sute, iar cel cu creanţa de o sută, va lua
patruzeci. Acest principiu este reluat şi în textele speciale care detaliază modul de
distribuire între diferitele categorii de creditori (regula de bază a proporţionalităţii
aplicând-se de fapt înntre creditori din aceeaşi categorie) cum ar fi: art. 778 alin. 2
şi 864-867 din Codul de procedură civilă şi în art. 123-124 din Legea nr. 85/2006 a
insolvenţei şi 170 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură fiscală.
13

C. Aubry, C. Rau, Cours de droit civil français, d'après la méthode de Zachariae, 7e
édition par P. Esmein et A. Ponsard, tome IX, Librairie Technique, Paris, 1961, parag. nr. 573 şi urm.

5

Conceptul de gaj general – evoluţii

481

În perioada interbelică, în doctrina franceză au apărut critici din ce în ce mai
vehemente ale teoriei personaliste, unul dintre iconoclaşti fiind François Geny14. În
principal din considerente de ordin practic, pentru a veni în întâmpinarea unor
imperative socio-economice, s-a recurs, mai întâi, la o ficţiune, considerîndu-se că,
„întrucît patrimoniul nu poate fi divizat, se vor crea atâtea persoane cîte mase de
bunuri distincte se doreşte a se vedea. Aceste persoane nu se vor naşte şi nu vor
trăi decît în scopul de a susţine un patrimoniu”15. A fost desigur prima fisură la
fundamentul principiului unităţii şi indivizibilităţii patrimoniului.
Un alt «călcâi al lui Ahile» al teoriei personaliste provine din faptul că această
teorie face din «voinţă» un «liant» între patrimoniu şi persoana-titular al acestuia
Consecinţa ultimă a acestei teorii ar fi că un incapabil nu poate avea un patrimoniu
sau că patrimoniul are ca titular pe reprezentantul incapabilului – tutore sau curator.
Cu alte cuvinte patrimoniul aparţine incapabilului, doar printr-o ficţiune juridică.
Teoria patrimoniului-scop sau de afectaţiune. Aloys von Brinz16 şi E.I.
Bekker17, doi doctrinari germani din a doua jumătate a secolului XIX au fost autorii
conceptului patrimoniului fără subiect18. Cunoscute sub denumirea comună de
Zweckvermögen sau patrimonii de afectaţiune, aceste patrimonii autonome nu aparţin
nici colectivităţii asociaţilor unei persoane morale, nici persoanei juridice propriuzise, ci destinaţiei lor. Această teorie constituia în epocă rezultanta logică şi naturală
a existenţei drepturilor fără subiect (subjektlosenrechte). Din punctul de vedere al
acestei teorii, persoana juridică nu este în nici un caz o persoană (numai persoanele
fizice pot avea drepturi în viziunea acestor autori germani), ci mai degrabă o
proprietate lipsită de subiect de drept. Astfel persoana morală în această viziune nu
este construită în jurul unui grup de persoane ci bazată pe un obiect şi un scop.
14

A se vedea François Geny, Méthode d' interprétation et sources en droit privé positif. Essai
Critique, Tome premier, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1919, p. 143 : « Mais,
quand la conception subjective, essayant de s'élever plus haut, recherche, dans l'essence de la
personnalité même, les attributs du patrimoine, quand elle en tire les déductions, que nous
présentaient tout à l'heure Aubry et Rau, ne voit-on pas que son oeuvre est devenue inutile et dangereuse.
Inutile, puisque, incapable de justifier toutes les solutions légales, elle est contrainte d’en stigmatiser bon
nombre, comme de flagrantes atteintes à la logique, oubliant que la technique juridique, loin de dominer la
Loi, n’a raison d’être que si elle l'explique tout entière. Dangereuse, en même temps ; car elle empêche
maints développements que, sans ces idées préconçues, la jurisprudence progressive pourrait et devrait
réaliser d’elle-même: la reconnaissance de patrimoines d'affectation, constitués au moyen de fondations, et
par l'intermédiaire des personnes morales publiques.”
15
H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, Leçons de droit civil, tome I, premier volume, 4e édition,
Montchrestien, Paris, 1967, p. 318.
16
Aloys [Ritter von] Brinz (1820–1887) a fost jurist şi om politic bavarez, profesor
la Universitatea Carolină din Praga, Universitatea din Tübingen şi rector al Universităţii din Münich.
Domeniul său de cercetare a fost dreptul roman iar opera sa principală Lehrbuch der Pandekten fiind
considerată una din cele mai importante şi originale lucrări de acest gen din spaţiul juridic german în
secolul XIX.
17
Ernst Immanuel Bekker (1827–1916), a fost jurist şi universitar prusac, profesor de drept
roman la Universităţile din Greifswald şi Heidelberg.
18
Charlaine Bouchard, La personnalité morale démythifiée. Contribution à la définition de la
nature juridique des sociétés des personnes québécoises, Les Presses de L’Université Laval, 1997, p. 213.
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Teoria patrimoniului de afectaţiune19, separă dintru început noţiunea de
«persoană» sau de «personalitate juridică» de noţiunea de «patrimoniu» – ca
universalitate de drepturi şi de obligaţii afectate «interesului juridic» al persoanei.
Aşa fiind, una şi aceeaşi persoană poate avea mai multe patrimonii. Este o formă de
exprimare a concepţiei obiective asupra patrimoniului, derivată din teoria
patrimoniilor fără subiect, legată la rându-i de teoria drepturilor fără subiect. Ideea
este simplă şi pragmatică: în cadrul patrimoniului general al persoanei pot exista
multiple universalităţi de drept, diferenţiate între ele prin afectaţiunea lor şi
formând, astfel, patrimonii specializate. Aşa devine posibilă, crearea unei
intreprinderi unipersonale cu răspundere limitată şi cu personalitate juridică (SRL
cu asociat unic) caz în care asociatul unic are, practic, două patrimonii.
În pofida supleţei şi a utilităţii practice, teoria în discuţie îşi are totuşi
insuficienţele şi incoerenţele ei. Un exemplu: admisibilitatea unor patrimonii
specializate «ar putea avea» drept consecinţă afectarea unor fracţiuni din bunuri în
scopul garantării creanţelor anumitor creditori în detrimentul altora şi, pe cale de
consecinţă, restrângerea gajului general20. Pe lângă faptul că, într-o asemenea
situaţie, pentru ca afectaţiunea să fie opozabilă celorlalţi creditori, ea trebuie făcută
cu îndeplinirea formelor de publicitate prevăzute de lege, atunci când a fost
realizată în frauda creditorilor, ei o pot contesta pe calea acţiunii pauliene. Apoi,
realizarea fracţionării patrimoniului, pe calea afectaţiunii unor părţi din acesta,
determină în acelaşi timp şi o fracţionare a capacităţii de exerciţiu a persoanei.
Altfel zis, şi poate mai concret, afectaţiunea, subordonată unui scop corespunzător
exercitării unei activităţi determinate, limitează autonomia acţiunii persoanei nu
numai în legătură cu bunurile afectate, dar şi cât priveşte toate celelalte bunuri care
fac parte din patrimoniul ei.
19

Cu privire la această teorie, a se vedea îndeosebi: S. Guinchard, L'affectation des biens en
droit privé français, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1976, passim; J.-L. Aubert,
Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Armand Colin, 6e ed., Paris, 1995,
nr. 207; F. Terré, Introduction générale au droit, , 2e ed., Dalloz, Paris, nr. 337; J. Ghestin,
G. Goubeaux, M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil. Introduction générale, 4e ed., Librairie
générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1994, nr. 211 şi urm. Interesant de remarcat că
jurisprudenţa franceză a definit, bunăoară, fundaţia ca fiind o „afectaţiune a unei mase de bunuri unui
scop determinat - Cass. civ. lre, decizia din 15 februarie 1983. Într-un sens foarte apropiat, art. 18 din
Legea nr. 87–571 din 23 iulie 1987
20
Spunem că «ar putea avea» asemenea consecinţe, întrucât: nu, pur şi simplu, orice
afectaţiune sau «gaj afectat» implică esenţialmente şi inevitabil un drept de preferinţă în raport cu alţi
creditori; există uneori garanţie chiar în lipsa unei veritabile afectaţiuni, precum în cazul separării de
patrimonii, dacă moştenirea a fost acceptată sub beneficiu de inventar şi dacă creditorii moştenitori şi
legatarii cu titlu particular vor să-şi constituie un privilegiu special asupra imobilelor succesiunii;
afectaţiunea poate fi doar o simplă modalitate a dreptului de creanţă, prin tehnica afectaţiunii
debitorul voind să limiteze dreptul de urmărire al anumitor creditori, fără ca astfel să-şi fi propus
constituirea unei garanţii reale. Pe larg, a se vedea: J. Mestre, E. Putman, M. Billiau, Traité de droit
civil, sous la direction de J. Ghestin, Droit des sûretés réelles, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, Paris, 1996, nr. 95 şi urm.
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Teoria patrimoniul de afectaţiune este cea care câştigă neîncetat teren în
detrimentul celei clasice a lui Aubry şi Rau. O primă breşă a fost făcută în dreptul
francez odată cu intrarea în vigoare a Legii Madelin la 11 februarie 199421 Acest act
normativ introduce un fel de beneficiu de discuţiune neconveţional ci impus de voinţa
legiuitorului, urmând ca întreprinzătorii persoane fizice să fie urmăriţi de către
creditorii din activitatea profesională doar asupra bunurilor afectate uzului profesional.
Prin Legea n°2011-525 din 17 mai 201122 ce introduce în Codul Comercial noul
concept juridic de întreprinzător individual cu răspundere limitată (EIRL) limitele
impuse divizării patrimoniului de către Legea Madelin sunt depăşite şi asistăm la
triumful teoriei patrimoniului de afectaţiune: „oricare întreprinzător individual poate
afecta activităţii sale profesionale un patrimoniu separat de patrimoniul său personal,
fără a crea o persoană morală” (L. 526-6 alinéa 1er Code de commerce).
Teoria personalistă a lui Marcel Planiol. După acest doctrinar (1853–1931)
categoria drepturilor reale ce compun patrimoniul nu are sens. El consideră că nu
există o relaţie subiect de drept – bun ci doar o relaţie între diferite persoane cu
privire la un bun. Ca urmare nu există o deosebire între dreptul personal şi cel real
decât în privinţa subiectului pasiv, care în cazul celui real nu e o persoană
determinată ci întreaga societate. El denumeşte acest tip de obligaţie – obligaţie
pasivă universală. Teoria sa a fost criticată deoarece confunda două noţiuni distincte
– obligaţia cu opozabilitatea erga omnes a unui drept subiectiv. O variantă a acestei
21
Legea Madelin (Loi n° 94–126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelle ) prevede în art. Art. 22-1. – Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa
cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée
d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4°
de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise
sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que
l'exécution soit en priorité poursuivre sur ces derniers.
"Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il
peut s'opposer à la demande.
"Sauf s'il y a intention de nuire, la responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du
débiteur ne peut pas être recherchée."
22
Articolul L526-6 din Code de commerce a căpătat prin Legea n°2011-525 din 17 mai 2011
următoarea redactare: Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un
patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont
l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut
comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est
titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même
bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole
au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres
utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à
la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.
Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur
individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots :
" Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.
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teorii este şi cea mai recentă Ginossar – Zenati23 în sensul că un drept de proprietate
nu poate să fie nici total, nici perpetuu, el va fi întotdeauna rezidual şi în raport cu
bunul însuşi. El conferă proprietarului toate avantajele, altele decât cele parţiale sau
temporare recunoscute altor titulari ai altor drepturi asupra sau în raport cu bunul.
Un precursor al teoriilor contemporane ale patrimoniului - Istrate N. Micescu.
Un precursor al unui nou curent doctrinar ”de mijloc”, între teoria personalistă şi cea a
afectaţiunii, a fost în deceniul III al secolului trecut universitarul şi avocatul român
Istrate N. Micescu24. Potrivit acestuia patrimoniul este „cadrul în care se desfăşoară
universalitatea raporturilor de drept ale aceluiaşi subiect activ şi pasiv, evaluabile în
bani şi distincte de bunurile la care se referă”. În teoria Micescu, accentul cade asupra
raporturilor juridice ale unui subiect de drepturi, astfel că se încearcă înlăturarea atât a
inconvenientelor teoriei clasice dar şi a celor proprii teoriei afectaţiunii, explicând
noţiunea patrimoniului prin funcţia raporturilor juridice25.
Ideea că patrimoniul de afectaţiune constituie suportul unei noi persoane
juridice a permis doctrinarilor postbelici încercarea unei combinări între cele două
teorii, respectiv a teoriei personaliste şi a teoriei afectaţiunii. Dacă persoana
constituie fundamentul unităţii patrimoniului, universalitate de drept, afectaţiunea
permite divizibilitatea patrimoniului general al persoanei, recunoscându-se
autonomia unuia sau a mai multor patrimonii specializate. Cum s-a spus, teoria
subiectivă valorizează „persoana şi durata”, în timp ce teoria obiectivă exaltă
„substanţa şi momentul"; ambele „sesizează un aspect al realităţii, fără să-l
cuprindă în întregime”26. Necesitatea unei combinări pare deci justificată, rezultând
astfel că27 patrimoniul este un ansamblu sau o „universalitate de drept”28, întregul
său activ aflându-se „îndatorat” în raport cu pasivul.
23
A se vedea Samuel Ginossar, Droit réel, propriété et créance, L.G.D.J., Paris, 1960, p. 32 şi
Frédéric Zénati, Essai sur la nature juridique de la propriété, thèse, Université Jean Moulin, Lyon, 1981.
24
Istrate N. Micescu (n. 22 mai 1881, Ploieşti – d. 22 mai 1951, penitenciarul Aiud) a fost jurist,
om politic, profesor universitar român, fost ministru al afacerilor externe (1937–1938) fost ministru al
justiţiei în guvernul Gheorghe Tătărescu (24 noiembrie 1939 – 10 mai 1940). Dupa 46 de ani de la
condamnarea sa, în urma unui recurs in anulare declarat de procurorul general, Istrate Micescu a fost achitat
de Curtea Supremă de Justiție, secția penală, prin Decizia nr. 2317 din 22 septembrie 1995.
25
Paul C. Vlachide, Repetiţia principiilor de drept civil, vol. I, Editura Europa Nova,
Bucureşti, 1994, p. 43.
26
P. Catala, Les transformations du patrimoine dans le droit civil moderne, în „Revue
trimestrielle de droit civil”, LXIV, 1966, nr. 185.
27
A se vedea, de asemenea Ph. Malaurie, L. Aynes, Les biens. La publicité foncière, 5e éd.,
par Ph. Malaurie, Editions Cujas, Paris, 2002, nr. 10 şi urm.
28
Această sintagmă trebuie preferată faţă de aceea de „universalitate de fapt”, constituită ca
atare prin voinţa proprietarului şi care, spre deosebire de „patrimoniu”, nu cuprinde creanţele şi
datoriile care, în afara unei dispoziţii legale sau convenţionale, nu sunt transmise cesionarului sau
creditorului asigurat prin universalitate (precum în cazul fondului de comerţ sau al unui portofoliu de
valori mobiliare). În ipoteza unei universalităţi de drept, există o coeziune între elementele acesteia, activul
„răspunzând” de pasiv. Graţie subrogaţiei reale – pe care Aubry şi Rau o considerau de asemenea o
ficţiune – , gajul general al creditorilor chirografari e corespunzător variaţiilor intervenite în patrimoniu.
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Referiri la patrimoniul de afectaţiune au mai fost făcute în dreptul pozitiv
român (art. 51 alin. 4 din Legea nr. 51/1995 modificată, în art. 5 alin. 2 din OUG nr.
86/2006 privind practicienii în insolvenţă şi art. 60 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii) „Obligaţiile şi răspunderea societăţii profesionale cu
răspundere limitată (de avocaţi – s.n., D.D.) sunt garantate cu patrimoniul de
afectaţiune”, dar OUG nr. 44/2008 este primul act normativ ce dă o definiţie legală
a patrimoniului de afectaţiune29. Cu toate acestea, nu credem că această construcţie
juridică ar putea fi intrepretată în sensul că aceeaşi persoană are două patrimonii
distincte. Argumentul forte este chiar art. 20 alin. 1 din O.U.G. nr. 44/2008 ce
dispune că persoanele fizice autorizate (sintagmă prin care fiscul defineşte
categoria liber-profesioniştilor – s.n., DD) îşi garantează obligaţiile rezultate din
activitatea desfăşurată cu patrimoniul de afectaţiune, dacă a fost constituit, şi în
completare cu patrimoniul său. Cu alte cuvinte asistăm la o situaţie similară cu cea
a asociaţilor din societăţile în nume colectiv sau în comandită simplă – în cazul în
care patrimoniul societăţii comerciale nu îndestulează creditorii, asociaţii în nume
colectiv şi cei comanditaţi răspund nelimitat şi solidar, cu propriul patrimoniu.
Doctrina nu a primit pozitiv această inovaţie legislativă criticînd-o pentru
sporirea birocraţiei necesare declarării şi înregistrării patrimoniului de afectaţiune,
restrîngerea gajului general al creditorilor personali ai persoanelor fizice autorizate,
inducerea în eroare a creditorilor comerciali care se bazează pe existenţa
patrimoniului de afectaţiune, ce conţine de regulă bunuri neîndestulătoarea pentru
acoperirea datoriilor rezultate din exercitarea unei profesii liberale30. Noul Cod
civil prevede în art. 31-33 patrimoniul de afectaţiune definindu-l ca o masă
patrimonială fiduciară31. Cu toate acestea, nu considerăm, alături de alţi autori32 că
principiul unicităţii patrimoniului ar fi în mod serios pus în pericol de noua viziune
29
Conform art. 2 lit. j din OUG nr. 44/2008 patrimoniul de afectaţiune este definit ca: totalitatea
bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau
membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune
distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor
intreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestuia.
30.
Cornelia Lefter, Ovidiu Ioan Dumitru, Reglementarea desfăşurării activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale în baza
Ordonanţei de Urgenţă nr. 44/2008 – între noutate şi controversă, „Revista Română de Drept
Privat”, 2009, nr. 1, p. 105–116.
31. Articolul 31 din Noul Cod civil prevede:
(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include
toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia.
(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau afectaţiuni, însă numai în cazurile şi
condiţiile prevăzute de lege.
(3) Sunt patrimonii de afectaţiune masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit
dispoziţiilor Titlului IV al Cărţii a III-a, cele afectate exercitării unei profesii autorizate, precum şi
alte patrimonii astfel determinate.
32 Alina Oprea, Observaţii privind patrimoniul de afectaţiune în dreptul românesc, publicată
în lucarea R. Bufan, R.N. Catană, L.Bercea (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 209–2010.
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a Codului Civil din 2011. Singurul text care ar putea îngrijora din acest punct de
vedere este art. 2324 alin. 4 NCC: „bunurile care fac obiectul unei diviziuni a
patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite
numai de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă.
Aceşti creditori nu vor putea urmări celelate bunuri ale debitorului.” Acest text
împreună cu art.727 alin. 1 din Noul cod de procedură civilă (ce reia practic
interdicţia de la 2324 alin. 4 NCC) pun serios problema unei discriminări
inexplicabile între creditorul unui debitor care deţine o masă patrimonială afectată
exerciţiului profesional dar nu este membru al unei profesii autorizate (spre
exemplu un grafician sau consultant în marketing) şi alt creditor al cărui debitor are
şansa să fie membru al unei profesii autorizate (notar, medic, avocat). Primul are
posibilitatea potrivit art. 2324 (3) NCC să urmărească şi bunurile din cealaltă masă
patrimonială dacă cele afectate exerciţiului profesiei nu sunt îndestulătoare pentru
satisfacerea creanţei, similar cu reglementarea franceză a legii Madelin iar al doilea
creditor, numai pentru faptul că debitorul său este membru al unei profesii
reglementate, este lipsit de această posibilitate. Credem că nu se poate justifica
uşor, din perspectiva legiuitorului, diferenţa de tratament între cele două categorii
de liber-profesionişti, ceea ce pune în anumite contexte o problemă de acces la un
proces echitabil şi în cele din urmă de constituţionalitate (din perspectiva art. 21 (3)
din Constituţie raportat la art. 6 din CEDO).
Trăsături caracteristice33. Dreptul de gaj general are anumite trăsături
caracteristice, de natură a-i reliefa o configuraţie proprie. Din analiza textelor art.
1718 şi art. 1719 C. civ. rezultă că el are următoarele caracteristici:
a) este o garanţie generală, deoarece are ca obiect întregul patrimoniu al
debitorului privit ca o universalitate juridică, formată dintr-o sumă de valori, făcând
abstracţie de individualitatea fiecărui drept care intră în conţinutul său; pe cale de
consecinţă, el nu are ca obiect drepturi sau bunuri privite în individualitatea lor;
b) dreptul de gaj general este o garanţie comună; el aparţine tuturor
creditorilor aceluiaşi debitor; dreptul de gaj general este unul singur la fel ca
patrimoniul debitorului asupra căruia poartă; creditorii pot fi mai mulţi. Se impune
precizarea că aparţine tuturor creditorilor, fără a deosebi după cum sunt chirografari
sau cu garantaţi sau privilegiaţi, ei putând urmări împreună şi concurent toate
bunurile existente în patrimoniul debitorului la începutul urmăririi, precum şi pe
acelea care vor intra în patrimoniu pe durata urmăririi până la realizarea integrală a
creanţelor34. Fără îndoială însă că, pe lângă această garanţie generală şi comună,
33.

Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, op. cit., p. 601–602; V. Toulet, op. cit., p. 270–271.
Apreciem că în mod greşit se susţine în doctrina juridică faptul că dreptul de gaj general ar
aparţine numai creditorilor chirografari. A se vedea: V. Stoica, op. cit., p. 90–94; C. Stătescu,
C. Bîrsan, op. cit., p. 364. Creditorii cu garanţii speciale – personale sau reale – nu pot fi lipsiţi de
acest beneficiu. Desigur că, de regulă, ei îşi vor valorifica garanţiile speciale. Cu toate acestea, legea
34
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creditorii cu garanţii speciale au posibilităţi şi puteri suplimentare pentru a-şi
realiza creanţele, fără a suporta concursul creditorilor chirografari sau al altor
creditori cu garanţii speciale de rang inferior;
c) debitorul nu este deposedat de bunurile sale. În consecinţă, el păstrează
posesia şi folosinţa lor şi poate, de asemenea, să le înstrăineze valabil prin acte
juridice între vii sau pentru cauză de moarte, cu titlu oneros sau gratuit; aceste acte
încheiate de debitor, fără fraudă, sunt opozabile creditorilor care înţeleg să invoce
gajul general;
d) dreptul de gaj general nu conferă creditorilor dreptul de urmărire şi nici
dreptul de preferinţă35. Aşa se face că, la momentul urmăririi şi pe durata acesteia,
creditorii vor putea urmări, invocând dreptul de gaj general, numai bunurile
existente în patrimoniul debitorului, precum şi pe cele care vor intra în patrimoniu
între timp, până la realizarea integrală a creanţelor. Pe de altă parte, creditorii nu pot
exercita niciun drept de preferinţă unul împotriva celorlalţi, deopotrivă urmăritori ai
debitorului. Între ei există o strictă egalitate, fără a ţine seama de data naşterii
creanţelor. În alţi termeni, creditorii anteriori, titulari de creanţe mai vechi, nu au
drept de preferinţă în concurs cu creditorii recenţi; ei nu beneficiază de nicio
prioritate;
e) gajul general este o garanţie proporţională. Fiind titularii unui drept simultan şi
concurent de a urmări bunurile sesizabile din patrimoniul debitorului, preţul obţinut din
înstrăinarea acestor bunuri se împarte între creditori proporţional cu valoarea fiecărei
creanţe. De aceea, în caz de insolvabilitate a debitorului, fiecare va suporta o pierdere
proporţională cu valoarea creanţei sale. Această caracteristică a gajului general rezultă din
prevederea art. 1719 C. civ., unde se dispune: „Bunurile unui debitor servesc spre
asigurarea comună a creditorilor săi, şi preţul lor se împarte între ei prin analogie, afară de
cazul când există între creditori cauze legitime de preferinţă”;
f) schimbările sau fluctuaţiile care au loc în patrimoniul debitorului, prin dobândirea
sau înstrăinarea de drepturi, realizarea de creanţe şi asumarea de noi datorii, nu afectează
existenţa gajului general. Ele sunt în acelaşi timp fluctuaţii ale gajului general al creditorilor
acelui debitor care poate fi astfel augmentat sau, după caz, diminuat, în profitul sau în
paguba tuturor creditorilor.
Având în vedere aceste caracteristici, este util şi chiar necesar să deosebim, aşa
cum s-a arătat în doctrină, între funcţia patrimoniului de a explica şi a face posibil gajul
general al creditorilor şi mecanismul juridic prin care se realizează efectiv şi concret
nu-i lipseşte şi nu-i poate lipsi de dreptul de a urmări în comun cu ceilalţi creditori toate bunurile
urmăribile din patrimoniul debitorului. Există totuşi o excepţie: art. 492 alin. (1) C. proc. civ. prevede
că creditorul ipotecar poate urmări imobilele debitorului său, care nu au fost afectate pentru
garantarea creanţei sale, numai dacă valoarea imobilului ipotecat nu este suficientă pentru a acoperi
creanţa pusă în executare; este o măsură de protecţie a creditorilor chirografari în situaţia în care, la
urmărirea generală a bunurilor debitorului, vin în concurs cu un creditor ipotecar (în acelaşi sens, a se
vedea şi dispoziţia art. 1828 C. civ.).
35
A se vedea T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., p. 343; Fr. Terré, Ph. Simler, Yv. Lequette,
op. cit., p. 1030.
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această importantă funcţie36. Astfel: funcţia de gaj general are ca obiect patrimoniul
unic şi indivizibil al debitorului, privit ca o universalitate juridică şi entitate de sine
stătătoare în realitatea şi continuitatea sa. Mecanismul juridic de realizare a acestei
funcţii priveşte drepturile patrimoniale ale debitorului, existente în patrimoniul său în
momentul în care creditorii încep urmărirea, invocând dreptul lor de gaj general. Urmează că
obiectul gajului general este patrimoniul, iar obiectul urmăririi în mod concret îl
formează drepturile reale şi drepturile de creanţă care există efectiv în patrimoniul
respectiv la momentul începerii urmăririi, precum şi cele viitoare, pe măsură ce devin
prezente, adică intră în patrimoniu, până la acoperirea integrală a creanţelor. Şi, în
continuare, pe drept cuvânt s-a afirmat: „dreptul de gaj general, care exprimă puterea
creditorilor chirografari asupra patrimoniului debitorului, nu se confundă cu urmărirea
efectivă a activului patrimonial al debitorului, ci constituie doar temeiul acesteia. Chiar
dacă urmărirea silită ar epuiza tot activul patrimonial al debitorului, patrimoniul nu
dispare – rămân datoriile şi posibilitatea de a dobândi alte drepturi patrimoniale în viitor”37.
Limitări ale dreptului de gaj general. Dreptul de gaj general are ca obiect întregul
activ patrimonial al debitorului. Aceasta înseamnă că, de regulă, creditorii pot urmări
efectiv toate drepturile care există în patrimoniul debitorului în momentul începerii urmăririi,
precum şi cele viitoare, în măsura în care ce devin actuale. Prin urmare, posibilitatea
creditorilor de a urmări oricare valoare patrimonială activă a debitorului este un principiu.
Regula este sesizabilitatea bunurilor debitorului.
Nu este însă mai puţin adevărat că, din motive bine justificate, regula
cunoaşte şi unele (ce-i drept, puţine) excepţii. Este vorba de anumite bunuri sau
categorii de bunuri care, deşi aparţin debitorului, nu pot fi urmărite de către
creditorii sau unii dintre creditorii acestuia. Excepţiile sunt prevăzute de
dispoziţiile Codului de procedură civilă, ale Codului civil şi ale unor legi speciale.
Inventarul şi analiza lor ne învederează varietatea bunurilor care nu pot fi urmărite.
Analiza acestor excepţii se face cu deosebire la materia dreptului procesual civil,
mai exact în cadrul dreptului execuţional. Acesta este motivul pentru care în
lucrările doctrinarilor din domeniul dreptului procesual civil se procedează la
clasificarea bunurilor neurmăribile, arătându-se şi considerentele care justifică şi
motivează caracterul lor insesizabil, absolut sau relativ, permanent sau temporar.
În contextul problematicii referatului nostru, excepţiile de la regula sesizabilităţii
bunurilor debitorului ne interesează, deoarece ele sunt, în acelaşi timp, limitări ale
mecanismului juridic de realizare a funcţiei de gaj general pe care o îndeplineşte
patrimoniul oricărei persoane. Aceasta pentru motivul că, în măsura în care unele
drepturi reale sau de creanţă ale debitorului nu pot fi urmărite de către creditori, sau unii
creditori înseamnă că sunt lipsiţi şi de mijloacele juridice pe care legea, de regulă, le
conferă lor pe temeiul gajului general în scopul realizării integrale a creanţelor.
36
A se vedea: F. Cohet-Cordey, La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit positif
français, „Revue trimestrielle de droit civil”, 1996, n° 4, p. 819 şi urm.; V. Stoica, op. cit., p. 92.
37
V. Stoica, op. cit., p. 92–93.
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Insesizabilitatea unor drepturi ale debitorului face ca ele să rămână în afara
obiectului urmăririi pe care creditorii o pot desfăşura efectiv în acest scop.
Drepturile sau bunurile neurmăribile se împart în două mari categorii: bunuri
neurmăribile datorită inalienabilităţii lor; bunuri neurmăribile în considerarea
scopului pentru care sunt afectate.
A. Bunurile neurmăribile datorită inalienabilităţii lor. Urmărirea bunurilor
debitorului are ca finalitate firească vânzarea lor şi din sumele încasate cu titlu de
preţ plata proporţională a creanţelor aparţinând urmăritorilor. Pentru a fi vândute,
bunurile în cauză trebuie să fie alienabile prin vânzare-cumpărare. Bunurile
inalienabile nu pot fi vândute voluntar şi, de regulă, nici forţat. Inalienabilitatea
unor drepturi sau bunuri este, în principiu, prevăzută expres şi circumscrisă de lege.
Este însă posibil ca ea să rezulte şi dintr-o clauză specială de inalienabilitate
stipulată expres de către înstrăinător în actul prin care debitorul a dobândit dreptul
sau bunul în patrimoniul său.
a) Drepturi şi bunuri inalienabile prevăzute de lege. Fac parte din această
categorie:
– bunurile proprietate publică. Articolul 136 alin. (4) din Constituţia
României prevede expres: „Bunurile proprietate publică sunt inalienabile”. Şi, mai
cuprinzător, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia38 dispune: „Bunurile din domeniul public sunt
inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile...” şi „nu pot fi supuse executării
silite”. În consecinţă, în alin. (2) al aceluiaşi articol se prevede: „Actele juridice
încheiate cu încălcarea prevederii alin. (1) ... sunt lovite de nulitate absolută”;
– dreptul de uz şi dreptul de abitaţie, conform fostelor art. 571 şi art. 573 C.
civ. Cuza39 şi actualului art. 551 pct. 4 şi 5 NCC, datorită caracterului lor personal,
nu pot fi cesionate şi, prin urmare, sunt neurmăribile.
În ambele situaţii, inalienabilitatea este permanentă şi absolută. Este
permanentă în înţelesul că se menţine pe toată durata existenţei dreptului de
proprietate publică sau, după caz, dreptului de uz ori a dreptului de abitaţie. De
asemenea, este absolută deoarece aceste drepturi nu pot face obiectul înstrăinării şi,
respectiv, dobândirii, indiferent că este vorba de acte juridice sau fapte juridice,
între vii sau pentru cauză de moarte.
Alături de cazurile de inalienabilitate permanentă şi absolută, există şi unele
categorii de bunuri, de regulă, imobile, care sunt supuse de lege unei inalienabilităţi
temporare şi uneori parţiale, ceea ce are drept consecinţă faptul că sunt şi
neurmăribile în acea perioadă de timp. Astfel, art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995
pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe,
trecute în proprietatea staului, prevede că apartamentele dobândite de către chiriaşi
în condiţiile acestei legi nu pot fi înstrăinate timp de 10 ani de la data cumpărării.
38

Publicată în M. Of. nr. 448 din 24 noiembrie 1998.
Articolul 571 C. civ. prevede: „uzuarul nu poate ceda nici închiria dreptul său altuia”, iar
art. 573 C. civ. dispune: „Dreptul de abitaţie nu poate fi cesionat”. în ce priveşte dreptul de abitaţie
legală a soţului supravieţuitor, art. 4 alin. (2) parte finală din Decretul-lege nr. 319/1944 (M. Of. nr.
133 din 10 iunie 1944) prevede: „Dreptul de abitaţie nu va putea fi cedat sau închiriat”.
39
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În aceeaşi ordine de idei, art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–
22 decembrie 1989 dispune: „Chiriaşii cărora, în temeiul prevederilor art. 9 alin.
(l)-(4) din Legea nr. 112/1995, li s-au vândut, cu respectarea prevederilor acestei
legi, apartamentele în care locuiau au dreptul să le înstrăineze sub orice formă înainte
de împlinirea termenului de 10 ani de la data cumpărării numai persoanei îndreptăţite,
fost proprietar al acelei locuinţe”. Din analiza coroborată a celor două dispoziţii legale
rezultă că interdicţia de înstrăinare şi urmărire este temporară40; ea încetează la
momentul împlinirii termenului legal de 10 ani. De asemenea, interdicţia este relativă,
deoarece este exceptat fostul proprietar al acelei locuinţe şi moştenitorii săi.
b) Drepturile sau bunurile declarate inalienabile printr-o clauză expresă
cuprinsă în actul de dobândire. Inalienabilitatea unor drepturi patrimoniale poate fi
şi voluntară, în sensul că se instituie prin clauze exprese cuprinse în actul de
dobândire a acelor drepturi; ele se numesc clauze de inalienabilitate. În măsura în
care sunt valabile şi eficace, clauzele de inalienabilitate fac ca dreptul sau, cum se
mai spune, bunul dobândit, să fie neurmăribil de către creditorii dobânditorului.
Asemenea clauze se pot întâlni, în practică, în actele de dispoziţie cu titlu gratuit,
donaţii şi legate; donatorul sau, după caz, testatorul dispune de bunul său stipulând
că persoana gratificată nu-1 poate înstrăina. Astfel de clauze sunt valabile în
virtutea principiului libertăţii de voinţă, dar numai cu respectarea cumulativă a
două condiţii: clauza să fie fondată pe un interes serios şi legitim; clauza de
inalienabilitate să fie temporară41.
Interesul serios şi legitim care justifică o astfel de clauză poate fi patrimonial
sau moral. De asemenea, poate fi al dispunătorului, al dobânditorului, al unui terţ
sau un interes public.
Numai clauzele de inalienabilitate temporară sunt valabile. Clauzele de
inalienabilitate perpetuă sunt lovite de nulitate absolută, având o cauză ilicită şi
imorală. Aşa, de pildă, dacă inalienabilitatea este stipulată pe durata vieţii
dobânditorului, ea poate fi considerată ca fiind perpetuă şi, prin urmare, va fi lovită
de nulitate absolută.
Inalienabilitatea voluntară a unui drept sau a unui bun atrage după sine,
automat şi implicit, şi insesizabilitatea lui. Interdicţia de înstrăinare şi de urmărire
este temporară şi relativă. Este temporară deoarece aceasta este o condiţie de
40

La acest caz de inalienabilitate şi insesizabilitate temporară se pot enunţa şi altele prevăzute
expres de lege, cum sunt: interdicţia de înstrăinare a terenurilor asupra cărora s-a constituit dreptul de
proprietate în condiţiile prevăzute de art. 19 alin. (1), art. 21 şi art. 43 din Legea nr. 18/1991 pe o
perioadă de 10 ani de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietăţii (art. 32
din Legea nr. 18/1991); locuinţele realizate cu subvenţii de la bugetul de stat nu pot fi înstrăinate prin
acte între vii până la momentul restituirii integrale a sumelor actualizate primite în acest scop (art. 19
din Legea nr. 114/1996).
41
A se vedea: G. Marty, P. Raynaud, Droit civil. Les biens, Sirey, Paris, 1980, p. 69; L. Pop,
Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 48; V. Stoica,
op. cit., p. 239. Pentru o analiză exhaustivă a problematicii inalienabilităţii voluntare, a se vedea
L.Fl. Popa, Inalienabilitatea voluntară, în Culegere de studii in honorem Corneliu Bîrsan, Liviu Pop,
Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 101–123.
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validitate a clauzei respective; ea încetează la împlinirea termenului convenit sau
stabilit de părţile actului juridic. Este însă şi relativă, deoarece va putea fi opusă
numai creditorilor anteriori donaţiei sau deschiderii succesiunii. Motivaţia se
consideră a fi simplă: creditorii anteriori nu au avut în vedere, la naşterea creanţei lor,
că gajul lor general se va augmenta cu bunurile cu care debitorul s-a îmbogăţit
ulterior42. Dimpotrivă, va fi inopozabilă creditorilor posteriori care, la naşterea
drepturilor lor de creanţă, se poate presupune că au avut în vedere valoarea întregului
activ patrimonial al debitorului, adică şi a drepturilor cu care a fost gratificat43.
B. Bunurile neurmăribile datorită scopului pentru care sunt afectate.
Caracterul neurmăribil al acestor bunuri nu este o consecinţă a inalienabilităţii lor
legale sau voluntare. Dimpotrivă, bunurile care fac parte din această categorie se află
în circuitul civil general, fiind alienabile. Insesizabilitatea lor este prevăzută de
lege, în considerarea scopului pentru care sunt afectate sau destinate, scop a cărui
realizare impune ca ele să fie sustrase urmăririi creditorilor sau unor creditori,
dându-se astfel satisfacţie unor interese importante ce trebuie să fie ocrotite. Fac
parte din această categorie:
a) articolul 726 N.C.Pr.Civ. (fost 406 C. proc. civ. vechi) prevede că nu pot
fi supuse executării silite: bunurile de uz personal sau casnic strict necesare
debitorului şi familiei sale, precum şi obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai
multe de acelaşi fel; alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de
două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, animalele destinate
obţinerii mijloacelor de existenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la
noua recoltă; combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni
de iarnă; bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale. Este vorba de o
insesizabilitate absolută şi necondiţionată, indiferent de felul creanţei şi de
împrejurarea dacă debitorul are sau nu alte bunuri urmăribile44;
42

A se vedea S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Drept procesual civil. Tratat de executare silită,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 305.
43
Ibidem.
44
Protecţia debitorului consacrată în textul art. 460 C. proc. civ. este asigurată şi prin
reglementarea executării silite în vederea realizării creanţelor bugetare. Astfel, conform art. 147 alin.
(2) C. proc. fisc: „în cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite, fiind necesare
vieţii şi muncii debitorului, precum şi familiei sale: a) bunurile de orice fel care servesc la continuarea
studiilor şi formarea profesională, precum şi cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei
ocupaţii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole, cum sunt
uneltele, seminţele, îngrăşămintele, furajele şi animalele de producţie şi de lucru; b) bunurile strict
necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi familiei sale, precum şi obiectele de cult religios,
dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel; c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de
două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua
recoltă; d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi pentru prepararea
hranei, socotit pentru 3 luni de iarnă; e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate
îngrijirii persoanelor bolnave; f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale. „De
asemenea, art. 150 alin. (3) C. proc. fisc. dispune: „în cazul debitorului persoană fizică nu poate fi
supus executării silite spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele
legale în vigoare.”
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b) articolul 726 N.C.Pr.Civ. dispune că bunurile care servesc la exercitarea
ocupaţiei debitorului nu pot fi supuse executării silite, decât în lipsă de alte bunuri
urmăribile şi exclusiv pentru obligaţii de întreţinere, chirii, arenzi sau alte creanţe
privilegiate asupra mobilelor. Dacă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi
urmărite, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol,
inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru
cultura pământului, în afară de cazul în care asupra acestor bunuri există un drept
de gaj sau privilegiu pentru garantarea creanţei;
c) articolul 150 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe45 prevede că sunt exceptate de la urmărirea silită „utilajele, schiţele,
machetele, manuscrisele şi orice alte bunuri, care servesc direct la realizarea unei
opere ce dă naştere unui drept de autor”. Interdicţia urmăririi acestor bunuri nu este
condiţionată de existenţa în patrimoniul debitorului a altor bunuri urmăribile.
Rezultă că ea poate fi opusă oricărui creditor, având caracter absolut şi în acelaşi
timp permanent;
d) conform art. 728 alin. (7) N. C. proc. civ. alocaţiile de stat şi indemnizaţiile
pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele
acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte
asemenea indemnizaţii, cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite
pentru nici un fel de datorii. Interdicţia de a urmări aceste drepturi băneşti este imperativă,
absolută, totală şi permanentă;
e) articolul 728 alin. (l)-(6) N. C. proc. civ. dispune că salariile şi alte venituri
periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum
şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de
existenţă ale acestuia pot fi urmărite numai într-o anumită proporţie, Astfel este interzis să
depăşească 1/2 din venitul net al debitorului, chiar dacă este vorba de despre o obligaţie de
întreţinere sau alocaţie pentru copii. Pentru celelalte creanţe este interzis să se urmărească mai
mult de 1/3 din venitul lunar. Şi, mai mult, ajutoarele pentru incapacitate temporară de
muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de
muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivi
legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi
despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale,
dacă legea nu dispune altfel, fără însă a putea depăşi limita de 1/2 din cuantumul acestora.
De această dată ne găsim în prezenţa unei insesizabilităţi relative şi parţiale.
Legislaţia în vigoare cuprinde şi alte dispoziţii prin care dreptul creditorului de a
urmări unele bunuri din patrimoniul debitorului este limitat, îngrădit sau condiţionat. Nu
este cazul să ne referim la toate aceste reglementări, situaţii şi ipoteze46. În cele de mai
45
Pentru analiza acestor drepturi, a se vedea V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale,
Ed. Global Lex, Bucureşti, 2001, p. 49–282.
46
Pentru o prezentare cuprinzătoare a acestor limitări, îngrădiri şi condiţionări, a se vedea:
S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, op. cit., p. 289–333; I. Deleanu, Tratat de procedură civilă., vol. II,
Editura Servo-Sat, Arad, 2004, p. 503–508.
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sus, am avut în vedere cazurile de insesizabilitate mai importante şi mai frecvent utilizate în
practica urmăririi oricărui debitor de către creditorii săi. Scopul nostru în această analiză
a fost acela de a releva că, deşi obiectul gajului general al creditorilor este întregul
patrimoniu al debitorului, obiectul urmăririi efective îl constituie numai drepturile patrimoniale care pot fi urmărite, potrivit legii. Este evident că de foarte multe ori creditorii
pot urmări, în exercitarea gajului lor general, pentru a-şi realiza creanţele, numai unele
dintre elementele active aflate în patrimoniul debitorului. De aici, riscul pe care îl suportă
creditorii fără garanţii speciale de a nu-şi putea realiza creanţele în cazul în care debitorul nu
face plata datoriilor sale.
Mijloacele juridice pe care legea le acordă creditorilor în virtutea dreptului de gaj
general în scopul asigurării realizării integrale a creanţelor. Fără îndoială că cel mai
important mijloc juridic la care pot recurge creditorii în scopul realizării creanţelor,
conferit de lege pe temeiul gajului general, este urmărirea drepturilor patrimoniale ale
debitorului, desigur în măsura în care nu sunt declarate insesizabile. Numai că urmărirea
bunurilor debitorului este mijlocul juridic la care creditorii recurg în ultimă instanţă. De
aceea, din varii cauze şi motive, se poate întâmpla ca la momentul urmăririi, în
patrimoniul debitorului să se afle prea puţine drepturi urmăribile, ca număr şi valoare,
pentru a-şi realiza integral drepturile de creanţă. Explicaţia constă în aceea că, deşi
dreptul de gaj general al creditorilor există din momentul naşterii drepturilor lor de creanţă,
el constituie o garanţie generală, comună şi proporţională a tuturor creditorilor, având ca
obiect întregul patrimoniu al debitorului, ca universalitate de valori patrimoniale; el nu are ca
obiect bunuri individual determinate şi nu duce la deposedarea debitorului de bunurile
sale: dimpotrivă, este liber să le posede, să le folosească şi să dispună de ele, putându-le
înstrăina prin acte juridice cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. De asemenea, debitorul are
posibilitatea de a-şi asuma şi alte datorii prin încheierea de acte juridice cu alţi creditori sau
prin săvârşirea de fapte juridice licite sau ilicite. Cu alte cuvinte, patrimoniul debitorului
este într-o continuă schimbare. Fluctuaţiile care au loc în patrimoniu prin intrarea sau
ieşirea unor drepturi şi prin naşterea sau stingerea unor datorii sunt şi fluctuaţii ale gajului
general al creditorilor, fără însă a afecta existenţa sa. Mai trebuie să amintim, de asemenea,
şi împrejurarea că dreptul de gaj general nu le conferă creditorilor atributul de urmărire şi
nici atributul de preferinţă asupra bunurilor debitorilor; ei vor putea urmări numai
drepturile sau bunurile existente în patrimoniul debitorului în momentul executării
silite, precum şi bunurile ce vor intra, între timp, în acelaşi patrimoniu, până la încetarea
urmăririi. Toate cele arătate ne permit să constatăm că creditorii chirografari se află,
potenţial, în situaţia de a suporta un dublu risc: în primul rând, riscul creşterii pasivului
patrimonial al debitorului, care îi poate pune în postura de a intra în concurs cu noii
creditori ai acestuia, fără a avea un drept de preferinţă în realizarea creanţelor, şi, pe de
altă parte, riscul diminuării activului patrimonial al debitorului, care are ca efect micşorarea
substanţei garanţiei lor generale, comune şi proporţionale, în lipsa indisponibilizării
bunurilor debitorului şi a recunoaşterii în favoarea lor a unui drept de urmărire a acestor
bunuri, dacă au fost înstrăinate terţilor. Pe cale de consecinţă, se poate afirma cu deplin
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temei, că dreptul de gaj general este are un caracter fragil care nu este de natură a-i pune pe
creditorii chirografari la adăpost de conduitele debitorului47. Este motivul pentru care ei
au tot interesul să facă ceea ce este necesar pentru a evita diminuările voluntare sau
involuntare ale activului patrimonial şi a conserva preventiv valorile active urmăribile în
patrimoniul debitorului. Acest rezultat se poate obţine, volens nolens, prin imixtiunea
creditorilor în afacerile debitorului. Amestecul sau intervenţia creditorilor în statica şi
dinamica patrimoniului debitorului poate avea loc însă numai în limitele şi condiţiile
prevăzute de lege. În acest scop, pe temeiul dreptului de gaj general, legislaţia în vigoare
pune la dispoziţia creditorilor mai multe mijloace juridice prin care pot interveni, în
anumite situaţii şi în prezenţa unor condiţii, în patrimoniul debitorului, mai ales în
raporturile sale patrimoniale cu terţii, pentru a preveni starea sau agravarea stării de
insolvabilitate a acestuia ori pentru a se apăra faţă de actele frauduloase încheiate de
debitor cu alte persoane. Aceste mijloace juridice au un singur scop: asigurarea
valorilor patrimoniale active care sunt necesare creditorilor unei persoane pentru aşi putea realiza integral drepturile lor de creanţă; într-un cuvânt, ele sunt mijloace
juridice de protecţie a creditorilor.
Mijloacele juridice de protecţie a creditorilor prevăzute explicit sau implicit
de reglementările legale în vederea asigurării posibilităţii realizării integrale a
drepturilor de creanţă, inclusiv pe calea urmăririi şi executării silite a debitorului,
sunt următoarele48:
a) cererile de indisponibilizare a bunurilor care formează obiectul unui litigiu
sau de evitare a diminuării valorii activului patrimonial urmăribil al debitorului. Codul
de procedură civilă reglementează trei asemenea cereri şi proceduri prin care se pot
ordona anumite măsuri asiguratorii în favoarea creditorilor aflaţi în proces cu
debitorul lor49. Acestea sunt:
– sechestrul judiciar, reglementat prin prevederile art. 971-976 NCPr.civ.,
care constă în indisponibilizarea bunului ce face obiectul litigiului sau, în condiţiile
legii, a altor bunuri50; bunul sau bunurile în cauză sunt încredinţate unei persoane,
numită administrator-sechestru, care poate fi deţinătorul bunului sau o altă
persoană desemnată de judecător. Măsura se ordonă de instanţa de judecată la
cererea părţilor aflate în litigiu sau, prin acţiune oblică, la cererea creditorilor
părţilor. Scopul instituirii sechestrului judiciar este de a conserva bunurile în litigiu
până la sfârşitul procesului;
– sechestrul asigurător, este reglementat prin dispoziţiile art. 951-968
NCPr.Civ. (fostele 591-596 C. proc. civ. vechi), ce constă în indisponibilizarea de
47

p. 44.

48

A se vedea: V. Toulet, op. cit., p. 271; J. Flour, J.-L. Aubert, Yv. Flour, E. Savaux, op. cit.,

A se vedea: L. Pop, op. cit., p. 410–411; I. Adam, op. cit., p. 362–363.
A se vedea: V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II,
Ed. Naţional, Bucureşti, 1997, p. 60–89; I. Deleanu, op. cit., p. 409–418.
50
Articolul 1632 C. civ. prevede că judecătorul poate ordona sechestrul „unui imobil sau a
unui bun mobil pentru a cărui proprietate sau posesiune se judecă două sau mai multe persoane”,
precum şi asupra „lucrurilor oferite de debitor pentru liberarea sa”.
49
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către instanţa sesizată cu cererea principală, la cererea creditorului reclamant, a
unor bunuri mobile sau imobile ale debitorului, pârât în acel proces, ce se află la el
sau la un terţ, pentru ca, la nevoie, să poată fi vândute silit spre realizarea creanţei
reclamantului dacă, după momentul în care a câştigat procesul, debitorul nu execută
de bunăvoie obligaţia51. Valorificarea bunurilor sechestrate va putea avea loc numai
după ce creditorul a obţinut titlul executoriu;
– poprirea asigurătorie, reglementată de art. 969-970 N.C.Pr.civ. (fost 597
C. proc. civ. vechi), constă în indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de
valoare (bonuri de tezaur, acţiuni sau obligaţiuni la societăţi comerciale, titluri de
credit cum ar fi warrante, bonuri de depozit, conosamente, etc.) sau a altor bunuri
mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care
aceasta i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente, pentru ca
ulterior, după obţinerea titlului executoriu, creditorul să-şi poată realiza creanţa52.
Poprirea asigurătorie are doar caracter conservator, spre deosebire de poprirea
executorie, care este definitivă; ea se dispune de către instanţa de judecată
competentă, potrivit legii;
b) dreptul creditorilor de a interveni în procesele debitorului având ca obiect
bunuri din patrimoniul său, cum sunt procesele de partaj, „ca nu cumva împărţeala
să se facă cu viclenie în vătămarea drepturilor lor” (art. 785 C. civ.). Intervenţia
voluntară a creditorilor în procesele în care este parte debitorul lor poate fi
principală sau accesorie. Regimul intervenţiei voluntare este prevăzut de art. 62
NCPr. civ.53;
c) dreptul creditorilor de a cere separaţia de patrimoniu la moartea
debitorului54. Separaţia de patrimoniu este reglementată în art. 1156 alin. 2-4NCC
şi poate fi cerută pentru a se opri confuziunea sau unirea patrimoniului succesoral
cu patrimoniul propriu al moştenitorului cu vocaţie universală. Procedând astfel,
creditorii moştenirii vor avea dreptul de a fi plătiţi cu prioritate din valoarea
activului succesoral, fără a fi obligaţi să suporte concursul creditorilor proprii ai
moştenitorului, ceea ce ar avea loc dacă s-ar realiza confuziunea celor două
patrimonii. Creditorii moştenirii vor recurge la această posibilitate numai în acele
situaţii când moştenirea este solvabilă şi moştenitorul cu vocaţie universală este
insolvabil. Separaţia de patrimoniu profită tuturor creditorilor succesiunii, adică şi
celor care nu au invocat acest beneficiu în favoarea lor, deoarece ea operează
51
Cu privire la sechestrul asigurător în materie comercială, se aplică şi dispoziţiile art. 907–
911, C. com.
52
Pentru amănunte, a se vedea S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, op. cit., p. 360–404. în materie
comercială, poprirea asigurătorie este reglementată în art. 907–908 C. com.
53
A se vedea: V.M. Ciobanu, op. cit., vol. I, p. 325–330; I. Deleanu, op. cit., vol. I, p. 636–
657; I. Leş, op. cit., vol. I, p. 164–176.
54
A se vedea: M. Eliescu, Transmisiunea şi împărţeala moştenirii, Ed. Academiei, Bucureşti,
1967, p. 171–174; Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Actami, Bucureşti, 1999, p. 519–522;
D. Chirică, Drept civil. Succesiuni şi testamente, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 450–456;
M. Grimaldi, Droit civil. Successions, Litec, Paris, 1995, p. 577 şi urm.
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exclusiv în raporturile dintre creditorii moştenirii şi creditorii personali ai
moştenitorului;
d) dreptul creditorilor de a cere inventarierea bunurilor succesorale şi chiar
sigilarea şi predarea lor unui custode, la moartea debitorului, pentru a evita
înstrăinarea, dosirea, pierderea sau înlocuirea acestor bunuri (art. 70 şi urm. din
Legea nr. 36/1995)55. Inventarul bunurilor succesorale se face de către notarul
public, personal sau prin delegat. Măsurile de conservare şi administrare dispuse de
notarul public încetează la data finalizării procedurii succesorale;
e) acţiunea în simulaţie (art. 992, 1033, 1289, 1293 NCC) pe care o pot
promova creditorii chirografari ai uneia dintre părţile participante la încheierea
acestei operaţii juridice. Acţiunea în simulaţie este acea acţiune civilă prin care se
urmăreşte constatarea caracterului simulat, nereal al unui act juridic public,
cunoscut, şi constatarea existenţei şi conţinutului actului juridic secret şi adevărat
care modifică, în tot sau în parte, clauzele ori dispoziţiile actului public56. Din punct de vedere
al creditorilor şi al drepturilor lor, acţiunea în declararea simulaţiei este o măsură
conservatorie, şi nicidecum reparatorie; prin ea nu se urmăreşte readucerea unei valori
active în patrimoniul debitorului, ci doar constatarea pe bază de probe a faptului că acea
valoare continuă să existe în patrimoniul acelei persoane, actul public de înstrăinare fiind
fictiv, sau că a fost dobândită în realitate cu un alt titlu decât acela consemnat în actul public sau
aparent57. Cu alte cuvinte, prin acţiunea în simulaţie, creditorii uneia dintre părţi urmăresc să
constate că un anumit bun sau o anumită valoare patrimonială face parte din gajul lor
general, pentru a o putea urmări, la nevoie, în scopul realizării drepturilor de creanţă;
f) acţiunea oblică, reglementată de fostul art. 974 C. civ. şi actualele art. 15601561 NCC, este mijlocul juridic prin care creditorul exercită drepturile şi acţiunile
debitorului său atunci când acesta refuză sau neglijează să le exercite el însuşi;
g) acţiunea pauliană este dreptul creditorului de a cere declararea
inopozabilităţii faţă de el, prin hotărâre judecătorească, a actelor încheiate de
debitor în frauda drepturilor sale; este reglementată de fostul art. 975 C. civ. şi
actualele art. 1562-1565 NCC;
h) acţiunile directe. Acţiunea directă constă în dreptul creditorului de a-1 acţiona
direct, în nume şi interes propriu, pe un debitor al debitorului său, pentru a-şi realiza
dreptul de creanţă58. Cazurile în care creditorii pot recurge la acest mijloc juridic sunt
mai rare şi reglementate expres în Noul cod civil şi în câteva legi speciale.
De lege ferenda, considerăm că ar fi binevenită transformarea creditorului
chirografar care a parcurs mai multe cicluri procesuale, dobândind o hotărâre
55

A se vedea D. Chirică, op. cit., p. 467–469.
Pentru diferitele soluţii doctrinare ale acţiunii în simulaţie şi întregul său regim juridic, a se
vedea: Gh. Chivu, Simulaţia în teoria şi practica deptului civil, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2001,
2001, p. 99–169. Fl. A. Baias, Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Rosetti, Bucureşti,
2003, p. 210–228.
57
A se vedea Fl. A. Baias, op. cit., p. 210–228.
58
A se vedea V. Toulet, op. cit., p. 278.
56
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judecătorească devenită irevocabilă împotriva debitorului din creditor chirografar
în creditor privilegiat (privilegiu general) cu condiţia înscrierii hotărârii irevocabile
într-un registru de publicitate – arhiva electronică de garanţii mobiliare.
Măsurile conservatorii
Articolele 1558 şi 1559 NCC sunt norme de trimitere care se limitează doar
la enumerarea tipurilor de măsuri conservatorii: asigurarea dovezilor (art. 359–365
N.C.Pr.Civ.), îndeplinirea unor formalităţi de publicitate şi informare pe contul
debitorului (art. 902, art. 906 şi art. 1737 NCC) ori luarea unor măsuri asigurătorii
(951–970 N.C. Pr. Civ.). Rezultă că relaţia dintre instituţia procedurală a măsurilor
conservatorii şi cea a celor asiguratorii este aceea de la general la particular. Tot
din sfera măsurilor conservatorii credem că fac parte şi aşa-numitele măsuri
provizorii menţionate la art. 255 alin. 2-4 NCC în materia drepturilor personale
nepatrimoniale, denumire ce provine cel mai probabil, dintr-o inconsecvenţă
terminologică a legiuitorului generată de preluarea dispoziţiilor art. 6 ale O.U.G.
nr. 100/2005 în Noul cod civil care la rândul lor sunt preluate din secţiunea 4 art. 9
din Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
29 aprilie 2004. Astfel s-a ratat o bună ocazie de a se reveni la terminologia
consacrată în doctrina procesual civilă59.
Deoarece sfera de aplicabilitate a art. 255 NCC este restrânsă doar la drepturi
nepatrimoniale, articolul 230 lit. bb) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit căruia „la data intrării în
vigoare a Codului civil se abrogă ... orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă
acestea sunt cuprinse în legi speciale”, astfel cum au evidenţiat şi alţi autori60,
considerăm că nu poate fi interpretat în sensul că ar abroga implicit dispoziţiilor
normative ce reglementează apărarea drepturilor de proprietate intelectuală:
– art. 64 din Legea nr. 64/1991 (brevete de invenţie);
– art. 53 din Legea nr. 129/1992 (desene industriale);
– art. 4-10 din O.U.G. nr. 100/2005 (drepturi de proprietate industrială în
general);
– art. 139 alin. 7 din Legea nr. 8/1996 (drepturi de autor şi drepturi conexe);
Dacă s-ar admite interpretarea contrară ar trebui să concluzionăm că drepturile de
proprietate intelectuală, în componenta lor patrimonială, ar rămâne fără norme de
protecţie pe calea măsurilor cu caracter provizoriu şi nu credem că aceasta a fost
intenţia legiuitorului pentru că s-ar încălca obligaţiile asumate de România prin
59

T.C. Briciu, Măsurile asigurătorii în procesul civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
Sonia Florea, Reglementarea măsurilor asigurătorii în materia drepturilor de proprietate
intelectuală. Implicaţiile art. 252, 255 şi 257 C. civ., „Revista Română de Drept Privat”, nr. 6/2011,
p. 85–114.
60
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Acordul TRIPS61 şi prin Tratatul de Aderare, în special Directiva nr. 2004/48/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 cu privire la
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Măsurile asiguratorii
Regimul măsurilor asiguratorii stabilit prin Noul cod de procedură civilă se
aplică atît raporturilor între profesionişti cât şi acelor între neprofesionişti sau între
profesionişti pe de o parte şi neprofesionişti ca expresie a noii concepţii moniste a
legiuitorului.
Măsurile asiguratorii sunt mijloace procesuale ce au drept scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului (sechestrul şi poprirea asiguratorie)
sau a bunurilor ce formează obiectul unui proces (sechestrul judiciar), pentru a se
evita dispariţia ori diminuarea activului patrimonial al debitorului, prin înstrăinarea
sau grevarea cu sarcini a bunurilor sale astfel încât să facă imposibilă executarea
silită a hotărârii ce se va obţine62. Practic măsurile asiguratorii deşi au dezavantajul
că sunt costisitoare (sub aspectul cauţiunii) scutesc creditorul de a mai promova o
acţiune revocatorie ulterior obţinerii titlului executoriu.
Noul Cod de procedură civilă reglementează, în cuprinsul Titlului IV al
Cărţii a VI-a, măsurile asigurătorii tradiţionale, adică sechestrul asigurător (art.
951-968), poprirea asigurătorie (art. 969-970) şi sechestrul judiciar (art. 971-976),
adăugând însă şi o categorie inexistentă anterior: măsurile provizorii în materia
drepturilor de proprietate intelectuală (art. 977-978) cu cele două componente –
drepturile de proprietate industrială cât şi la cele de autor63. Trebuie precizat
totodată că, drept urmare a abrogării, prin art. 23 lit. c) al Legii nr. 71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, a Codului Comercial
din 1887, legiuitorul a fost nevoit, pentru a pune în practică principiul monismului,
să preia în Codul de procedură civilă într-o formă îmbunătăţită şi unele dispoziţii
cu privire la fostele măsurile asigurătorii în materie comercială cuprinse în
art. 907-935 C. com. Acestea au fost alăturate dispoziţiilor privitoare la sechestrul
asigurător, iar cele specifice dreptului maritim au fost grupate datorită specificităţii
într-o secţiune distinctă, a 2-a, denumită „Dispoziţii speciale privind sechestrul
asigurător al navelor civile” (art. 959-968 C. pr. civ.). Există în continuare
dispoziţii derogatorii de la dreptul comun al sechestrului asigurător cuprinse în
61
Acordul TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property) constituie Anexa nr. 1 A la
Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ. Acordul a fost
ratificat de România prin Legea nr. 133/1994, publicată în M. Of. nr. 360 din 27 decembrie 1994.
62
Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013,
p. 690.
63
T. C. Briciu, Aspecte de noutate în materia măsurilor asigurătorii Şi provizorii în noul Cod
de procedură civilă, RRDP, 2012, nr. 6, p. 52–81.

23

Conceptul de gaj general – evoluţii

499

Noul cod civil deşi locul lor ar fi fost mai firesc în cel de procedură civilă ca de
exemplu cele pentru ipoteza dezacordului asupra calităţii bunurilor ce au format
obiectul unui contract de vânzare-cumpărare (art. 1691 C. civ.) sau în caz de
neînţelegere între destinatar şi transportator asupra calităţii sau stării unei mărfi
(art. 1979 C. civ.).
Principalul progres al noii reglementări a sechestrului judiciar îl reprezintă
faptul că teza a II-a alin. (1) art. 953 menţionează în mod expres inexistenţa
obligaţiei individualizării bunurilor asupra cărora se solicită înfiinţarea măsurii, în
cererea de sechestru asigurător. Această soluţie se justifică (mai ales în materie de
bunuri mobile) prin aceea că, la momentul solicitării înfiinţării sechestrului,
creditorul nu are cum să cunoască în detaliu bunurile pe care le are debitorul său,
această operaţiune revenind executorului judecătoresc care are şi mijloacele şi
autoritatea pentru a obţine aceste informaţii. Instituirea sechestrului este o măsură
de urgenţă, vitală mai ales pentru creditorii ce fac parte din categoria profesioniştilor,
asupra cărora planează pe tot parcursul procesului, spectrul concursului altor
creditori cu rang preferenţial sau care se confruntă cu pericolul înstrăinării
deliberate a bunurilor de către debitori. Ca urmare va fi abandonată vechea
jurisprudenţă în materie de sechestru asigurator care era extrem de constrângătoare
întrucât impunea creditorului sarcina excesivă a identificării tuturor bunurilor64.

64
A se vedea Ana Maria Istrate, Măsurile asiguratorii în materie comercială. Practică
judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 14–17 C. Ap. Bucureşti, Secţia a V-a Comercială,
decizia nr. 278/20.02.2003.
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UNELE OBSERVAŢII CU PRIVIRE
LA TERMENUL DE „FUNCŢIONAR PUBLIC”
Ion IFRIM∗

Résumé : L’auteur examine les questions soulevées par la notion de fonctionnaire publique
selon le nouveau Code pénal par rapport au Code pénal en vigueur, en révélant les qualités et en
particulier les lacunes de la définition de fonctionnaire publique du nouveau Code pénal.
Cuvinte cheie: fonctionnaire publique proprement-dit, fonctionnaire publique de facto,
budget d’Etat, fonctionnaire d’Etat.

După cum se ştie, încadrarea corectă, în legea penală a diferitelor fapte
considerate de legiuitor infracţiuni impune, adeseori, stabilirea exactă a înţelesului
noţiunilor folosite de legiuitor prin care descrie trăsăturile specifice ale conţinutului
unei infracţiuni determinate. În raport cu descrierea legală a infracţiunii, organul
juridic urmăreşte să identifice în situaţia concretă trăsăturile specifice ale
conţinutului infracţiunii cu privire la obiect, latura obiectivă, latura subiectivă şi
subiectul acesteia.
În acest mod raţionăm şi cu privire la dispoziţiile legale în care se foloseşte
de către legiuitor noţiunea de funcţionar public. Ce conţinut are acest concept din
punctul de vedere al dreptului penal, şi în ce condiţii o persoană dobândeşte această
calitate devenind subiect activ al unei anumite categorii de infracţiuni?
S-ar impune ca atare lămurirea înţelesului noţiunii de funcţionar public,
chestiune de un deosebit interes teoretic şi practic.
Se ştie că, membrii comisiei de elaborare a noului Cod penal, (Codul penal
care a intrat în vigoare la 1 februarie 20141) s-au situat, pe o poziţie diferită, faţă de
codul penal anterior, definind în art. 175 funcţionarul public, astfel: „Funcţionar
public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar,
cu sau fără o remuneraţie, când: a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în
temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau
∗

Dr., cercetător ştiinţific gr. III la Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al
Academiei Române; email: ionut_ifrim24@yahoo.com
1
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în „Monitorul Oficial al României”,
Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 3 (59), nr. 4, p. 501–516, Bucureşti, octombrie – decembrie, 2014
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judecătoreşti; b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice
natură; şi c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii
autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral
sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
În alin.2, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale (adică prin
asimilare) şi persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost
învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii
acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public chiar dacă aceasta nu
este plătită din fondurile publice ci private. Această asimilare se referă însă numai la
desfăşurarea conţinutului infracţiunii nu şi la pedeapsă. Potrivit art. 308 al. 2 din C.
pen. în cazul persoanelor asimilate funcţionarului public, faptele acestora se
sancţionează cu o pedeapsă ale cărei limite speciale se reduc cu o treime.
Aşa cum se observă, art. 175 din legea penală nouă nu mai defineşte pe
lângă noţiunea de funcţionar public şi pe aceea de „funcţionar” într-un text distinct
aşa cum prevedea codul anterior, limitându-se să definească pe larg noţiunea de
funcţionar public (art. 175 al. 1) precum şi conceptul de funcţionar public „de fapt”
sau prin asimilare (art. 175 al. 2).
Totodată, noul Cod penal dă o semnificaţie mai largă noţiunii de funcţionar
public decât C. pen.anterior2, cuprizând sub această denumire şi persoana care
exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile
publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la
îndeplinirea respectivului serviciu public chiar dacă aceasta nu este plătită din
fondurile publice ci privat.
În definirea funcţiei publice şi conturarea sferei persoanelor care au calitatea
de funcţionar public trebuie avute în vedere şi prevederile Legii 188/1999
(republicată în M.Of. nr.365/29.05.2007) privind Statutul funcţionarilor publici.
Potrivit acestei legi, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi
responsabilităţilor stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de
putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală
şi autorităţile administrative autonome.
Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie
publică. Persoana care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în corpul de
rezervă al funcţionarilor publici îşi păstrează calitatea de funcţionar public.
Totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi
locală constituie corpul funcţionarilor publici.
Sub acest aspect, dispoziţiile cuprinse în art. 175 din Codul penal în vigoare,
deşi nu fac trimitere la Statutul funcţionarilor publici, totuşi menţionează sintagma
2
Vintilă Dongoroz, Gheorghe Dărângă, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu, Aurel Nemeş,
Mihai Popovici, Petre Sîrbulescu; Vasile Stoican, Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Prezentare
comparativă. Ed. Politică, Bucureşti, 1969, p. 92. În opinia autorilor citaţi, restrângerea acestui
termen a fost determinată de dificultăţile întâmpinate în practica judiciară, din cauza că, termenul
funcţionar avea o accepţiunea prea largă.
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„persoanele care exercită o funcţie publică de orice natură”3. Altfel spus, vor fi
funcţionari publici, în sensul legii penale, şi persoanele care exercită o funcţie
publică în serviciul unei autorităţi publice, instituţii publice, sau a altor persoane
juridice de drept public, ceea ce face ca sfera noţiunii de funcţionar public să nu
fie circumscrisă doar persoanelor care exercită prerogative de putere publică,
deoarece noţiunea de funcţionar public reglementată de noul Cod penal are o sferă
mai extinsă decât cea prevăzută de Statutul funcţionarilor publici4.
Totodată, în doctrina penală5 s-a subliniat că noţiunea de funcţionar din
dreptul administrativ, are o sfera mai restrânsă, datorită caracterului relaţiilor
sociale apărate prin incriminarea unor fapte comise de funcţionar. Pe lângă aceasta,
în dreptul administrativ funcţionarii publici6 sunt clasificaţi în: funcţionari
auxiliari, funcţionari de decizie şi reprezentanţi ai puterii, clasificare care nu există
în dreptul penal.
Funcţionarii auxiliar, tehnico-administrativi sau personalul ajutător, în sens
administrativ, sunt acei funcţionari publici care îndeplinesc numai simple
operaţiuni tehnice necesare elaborării sau punerii în executare a unor acte juridice
prin care se înfăptuieşte puterea de stat (aşa de pildă, statisticienii, arhivarii,
referenţii, portari, paznicii sau personalul de serviciu, personalul auxiliar de
specialitate din justiţie).
Într-o opinie7 (Oliviu Stoica) s-a spus că aceştia, nu fac parte din noţiunea de
funcţionar public, în sens administrativ, deoarece nu sunt organe de realizare a puterii
de stat şi ca atare nu fac parte din sfera noţiunii de funcţionar public, în sens penal.
Acest punct de vedere este, după părerea noastră discutabil, deoarece legea
penală prevede în mod explicit, în art. 175 lit.b, că este funcţionar public orice
persoană care exercită o funcţie publică „de orice natură”, (inclusiv operaţiuni
auxiliare), şi ca atare, considerăm că aceştia ar face parte din sfera noţiunii de
funcţionar public, în sens penal.
Funcţionarii de decizie sunt aceia care efectuează acte juridice cu caracter
administrativ, judiciar sau economic. Funcţionarii de decizie din cadrul organelor
administrative şi judiciare, prin actele administrative sau judiciare pe care le
3

Ilie Pascu, Noul Cod penal. Partea generală, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, op. cit., p. 801.
4
Constantin Duvac, Funcţionarii publici bancari cu atribuţii de control şi obligaţiile care le
incumbă potrivit noilor coduri: penal şi de procedură penală, comunicare susţinută la Conferinţa
internaţională cu tema „Actualitatea în activitatea juridică bancară”, organizată de Asociaţia
consilierilor juridici din sistemul financiar-bancar la Piatra-Neamţ, în anul 2010.
5
George Antoniu, şi colab., Noul Cod penal, vol.II, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2008, op.cit.,
p. 566–567. Gianina Cudriţescu Pilă, Noţiunea de funcţionar, RDP., 2001, nr.3, p. 90–92.
6
Potrivit art.2 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici:
„Funcţionarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o funcţie publică” , iar potrivit art.2
alin.(1) din aceeaşi lege, „Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite
în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică
centrală, administrația publică locală şi autoritățile administrative autonome.”
7
Oliviu Stoica, op.cit., p. 63.
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îndeplinesc, apar ca titulari ai unor drepturi inerente puterii de stat, iar actele lor au,
de aceea, caracterul unor acte de interes public. Aceşti funcţionari, fiind purtători ai
puterii sau autorităţii de stat, fac parte din sfera noţiunii de funcţionar public.
Totodată, funcţionarii de decizie în chestiuni economice, sau care activează
în cadrul unităţilor economice de stat, apar ca purtători ai puterii sau autorităţii de
stat, şi ca atare, credem că fac parte din sfera noţiunii de funcţionar public.
În fine, reprezentanţii ai puterii sunt acei funcţionari de stat care pot efectua
acte juridice obligatorii şi au depline puteri de a lua, în limitele competenţei lor
legale, măsuri de constrângere administrativă, necesare pentru aducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor organelor de stat, nu numai în cadrul organului în care îşi
exercită atribuţiile, cum este cazul funcţionarilor de decizie, ci şi în afara acestuia,
în relaţiile cu cetăţenii.
Fără îndoială că reprezentanţii puterii fac parte din sfera noţiunii de
funcţionar public la care se referă art. 175 din C. pen.în vigoare. De pildă, legea
penală face trimitere la noţiunea de „autorităţi publice”, care, potrivit dispoziţiilor
Titlului III din Constituţia României, are în sfera sa de cuprindere, pe lângă
organele administraţiei publice (centrale de specialitate şi locale), şi Parlamentul,
Preşedintele României, Guvernul, precum şi autoritatea judecătorească (instanţele
judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii)8.
Totodată, persoana care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în
corpul de rezervă al funcţionarilor publici îşi păstrează calitatea de funcţionar
public, dar numai în sensul dreptului administrativ. În dreptul penal, aceste
categorii de persoane nu vor mai fi, în opinia noastră, funcţionari publici, în sensul
art. 175 C. pen. În doctrina penală9 se subliniază că specialistul pensionar care
este trimis în misiune în străinătate de către una dintre organizaţiile menţionate,
face parte din sfera funcţionarilor publici, în sensul art. 175 C. pen.
De asemenea, noţiunea de salariat din legislaţia muncii (art. 10 din Codul
muncii) are o sferă mai restrânsă, faţă de legea penală, fiindcă noţiunea de
salariat reprezintă numai persoanele fizice care în baza unui contract individual de
muncă se obligă să presteze o muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator,
persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu10.
Sub acest aspect, ne întrebăm dacă salariatul ar putea avea calitatea de
funcţionar public sau nu? La această întrebare, s-ar putea răspunde, în opinia noastră,
astfel, salariatul plătit din bugetul de stat ar avea calitatea de funcţionar public.
Ca atare, funcţionar public în sensul textului este oricine se găseşte într-un
raport de muncă cu o unitate sau organizaţie de stat.
Totodată, în literatura juridică se face deosebirea între raporturile juridice de
muncă şi raporturile de drept civil ce au ca obiect executarea unei lucrări.
8

George Antoniu, Noul Cod penal, vol. II, op. cit. ,p. 565.
Vintilă Dongoroz şi colab., op. cit., p. 92.
10
George Antoniu, Noul Cod penal, vol. II, op. cit., p. 566.
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De pildă, croitorul care este angajat al unei întreprinderi de stat cu salariu şi
efectuează muncă în virtutea acestui angajament se găseşte într-un raport juridic de
muncă cu întreprinderea respectivă. În acest sens, croitorul este funcţionar public.
Croitorul care lucrează pe cont propriu şi căruia i se comandă să efectueze un
număr de salopete de protecţie pentru o întreprindere se găseşte într-un raport de drept
civil cu această întreprindere. El nu poate avea calitatea de funcţionar public asimilat.
Deosebirea între un raport juridic de muncă şi un raport de drept civil se
concretizează în următoarele două caracteristici:
a) în cazul raportului juridic de muncă, cel care lucrează îşi ia obligaţia
executării unei munci generic determinate, adică îşi ia obligaţia să desfăşoare o
anumită activitate de muncă în timp, el încadrându-se în efectivul întreprinderii.
Dimpotrivă, în cazul raportului civil, prestaţiunea unei lucrări individual
determinate şi precizate formează obiectul acestui raport şi b) în cazul raportului
juridic de muncă, măsura de muncă este exprimată printr-o normă de activitate
obligatorie sau prin durata zilei de lucru, în cazul raportului de drept civil munca
nu este supusă normării şi nu există decât obligaţia de a executa lucrarea respectivă
la termenul stipulat.
În raport de cele precizate raportul de muncă este acela care determină
calitatea de funcţionar public aşa cum ea este definită în art. 175 alin.2 C. pen.,
situaţiune pe care textul o accentuează prin utilizarea termenului „în serviciu de
interes public”.
Raportul de muncă poate fi permanent, adică încheiat pe o durată
nedeterminată sau temporar, adică încheiat pe o durată determinată sau pentru o
lucrarare determinată. De pildă, raport încheiat pentru o lucrare determinată este
acela privind pe angajaţii pentru amenajarea unei expoziţii. Ei au un raport de
muncă nedefinit în timp, însă determinat prin faptul că durează până la terminarea
lucrării pentru care s-a făcut angajarea. Aceste forme ale raportului de muncă sun
prevăzute prin cuvintele „permanent sau temporar” în art. 175 C. pen.
Totodată, medicul care profesează într-o unitate sanitară de stat are calitatea
de funcţionar public11.
În ceea ce priveşte, medicul care profesează într-o clinică privată, în
literatura juridică penală12 s-a susţinut că nu mai este funcţionar public propriu-zis,
ci un funcţionar public asimilat, potrivit art. 175 alin. (2) C. pen. Autorii
(Constantin Duvac, Viorel Paşca) argumentează că această consecinţă decurgând
din dispoziţiile constituţionale, conform cărora „dreptul la ocrotirea sănătăţii este
garantat iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii
publice precum şi faptul că organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de
asigurări medicale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul
exercitării profesiilor medicale şi a activităţii paramedicale, precum şi alte măsuri
de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii”,
11
12

Viorel Paşca, Funcţionar public, op.cit, p. 566–567.
Constantin Duvac, op. cit., p. 109–110.
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rezultă că statul este implicat în mod nemijlocit şi în cel mai înalt grad, chiar dacă
nu direct, în asigurarea sănătăţii populaţiei. Astfel, armonizând dispoziţiile privind
asistenţa medicală cu cele penale, rezultă că medicii care funcţionează în reţeaua
sanitară de stat sunt funcţionari publici în condiţiile art. 175 alin. (2) C. pen13.
Sub acest aspect, în practica judiciară s-a decis că medicul sau orice membru
al personalului sanitar indiferent de specialitate, de locul unde se află sau dacă este
în timpul ori în afara programului de lucru, săvârşeşte un abuz în serviciu contra
intereselor persoanelor dacă refuză să acorde asistenţa medicală de urgenţă,
Într-o altă viziune asimilarea persoanelor care exercită un serviciu de interes
public având calitatea de funcţionar public asimilat a fost primită cu rezerve.
Astfel, profesorul George Antoniu14 arată că persoana care exercită o
profesie de interes public, dar pe contul său, adică fără să fie în serviciul unei
persoane juridice de drept public, nu poate fi socotită pe acelaşi plan cu
funcţionarul public propriu-zis care este salariat al unei persoane juridice.
Persoana care exercită o profesie de interes public nu poate fi funcţionar
public deoarece ea nu exercită o activitate în serviciul vreunei persoane juridice, nu
se subordonează nimănui, nu este plătită din buget (de pildă, avocaţii, etc.), aceştia
sunt liber profesionişti. Dacă n-au clientelă pot să nu aibă din ce trăi.
Eventual, numai pentru unele fapte ar putea răspunde ca şi funcţionarul
public, dar fără să fie funcţionar public. Pentru a marca poziţia lor diferită de cea a
funcţionarului public ar trebui un text separat anume pentru aceste persoane care ar
putea fi denumite „Persoane care n-au calitatea de funcţionar public dar care
exercită un serviciu de interes public”.
Aceasta înseamnă că pentru a dobândi calitatea de funcţionar public nu este
suficient ca o persoană juridică să desfăşoare o activitate de interes general, mai
trebuie ca această persoană să fie inclusă în bugetul statului, să aparţină
domeniului public.
Faptul că acestea persoane sunt de utilitate publică dar nu sunt susţinute,
plătite din bugetul statului ci din fondurile extrabugetare, respectiv ni se pare că
exclude posibilitatea de a fi considerate funcţionari publici.
Este discutabil şi dacă s-ar putea extinde noţiunea de funcţionar public, din
Codul penal şi la persoanele care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o
remuneraţie, exercită, singură sau împreună cu alte persoane, atribuţii în cadrul
unei asociaţii, cum ar fi: Asociaţia Română de Ştiinţe Penale sau Asociaţia
Criminaliştilor din România, declarate prin hotărâre de guvern ca persoane juridice
de utilitate publică, sindicatele profesionale, uniunile constituite de persoanele
îndeplinind o muncă de creaţie, asociaţiile persoanelor suferinde de anumite
defecte fizice, case de ajutor, etc15. În aceeaşi situaţie sunt şi alte persoane juridice
13

Gianina Cudriţescu Pilă, Noţiunea de funcţionar, RDP., 2001, nr.3, op. cit.,p. 92.
George Antoniu, Observaţii cu privire la anteproiectul unui al doilea nou cod penal, (I),
RDP, 2007, nr. 4, p. 34.
15
Oliviu Stoica, op.cit., p. 27.
14

7

Termenul de „funcţionar public”

507

de utilitate publică: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor; Uniunea Naţională
a Practicienilor în Insolvenţă; Camera Auditorilor Financiari din România şi
Camera Consultanţilor Fiscali.
În partea specială a Codului penal, în formularea unor norme de incriminare,
înţelesul noţiunii de „funcţionar public” este restrâns la anumite categorii de persoane.
De pildă, subiect activ nemijlocit al infracţiunii de delapidare (art. 295) nu poate fi
decât un funcţionar public cu atribuţii de administrare sau gestionare a bunurilor
însuşite, folosite sau traficate, după caz; sau subiect pasiv al infracţiunii de ultraj (art.
257) nu poate fi decât un funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică
exerciţiul autorităţii de stat, iar în cazul infracţiunii de ultraj judiciar (art. 279) acesta
este restrâns doar la cei care au calitatea de judecător, procuror etc.
Se ştie că, liberii profesionişti nu fac parte dintr-o ierarhie, nu sunt încadraţi
într-o unitate nici supuşi unei discipline, ci îşi desfăşoară activitatea după voinţa lor
şi chiar dacă sub unele aspecte se supun autorităţilor considerăm că nu sunt
funcţionari publici.
Faptul că aceşti funcţionari desfăşoară o activitate de interes general de
utilitate publică nu justifică să fie consideraţi funcţionari publici dacă ei nu sunt
plătiţi din bugetul statului ci din fonduri private.
Sub acest aspect este discutabil dacă s-ar putea vorbi de un funcţionar public,
de fapt şi un funcţionar public propriu-zis.
După părerea noastră funcţionarul public nu poate fi decât un funcţionar al
statului, plătit de la buget; orice altă persoană chiar dacă la un moment dat
exercită activităţi similare unui funcţionar public propriu-zis n-ar putea fi
considerată funcţionar public.
În această situaţie s-ar afla:
a) funcţionarii neregulat sau nelegal învestiţi, chiar dacă au exercitat în fapt
în mod efectiv acte sau atribuţii specifice acestei funcţii publice.
b) persoanele particulare care, fără a avea vreun titlu sau raport juridic cu
unitatea de stat, îndeplinesc în fapte acte ce intră în atribuţiile funcţiei de funcţionar
public. În practica judiciară se întâlnesc frecvente cazuri în care soţul, soţia, rude,
prieteni sau cunoscuţi ai funcţionarilor publici, înlocuindu-i pe aceştia în mod
temporar, îndeplinesc acte de interes public; aceste persoane nu se află în nici un
raport juridic de muncă cu unitatea respectivă, totuşi din faptul exercitării efective
a unei activităţi sau însărcinări în interesul acelei unităţi nasc raporturi de serviciu
îndeplinite, care impun obligaţii şi răspunderi pentru actele de serviciu îndeplinite,
ca ale oricărui funcţionar public legal.
După alţi autori, (Viorel Paşca16, Constantin Duvac), trăsătura esenţială care
atribuie unei persoane calitatea de funcţionar public, în sensul legii penale, este
îndeplinirea în fapt, efectiv, concret a atribuţiilor de serviciu proprii funcţionarilor
publici de drept, în interes public. În plus, autorii citaţi argumentează că, neregulata
16

Viorel Paşca, Funcţionar public, în Noul cod penal. Comentariu pe articole de George
Antoniu, coordonator, vol. II (art. 57-171), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p.565.
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învestire a funcţionarului, lovită chiar de nulitate, nu-l privează de calitatea de
funcţionar public pe perioada exercitării în fapt a acesteia. Aparenţa de drept pe
care o creează prin exercitarea publică a prerogativelor funcţiei publice pe care o
exercită în fapt, chiar dacă nu a fost legal investit atrage răspunderea sa penală în
calitate de funcţionar public de fapt. De pildă, un angajat peste numărul posturilor
din schema de organizare este funcţionar public, chiar dacă ulterior se desfiinţiază
contractul de muncă pentru lipsa de capacitate a celui ce este angajat. La fel dacă
înainte de efectuarea angajării şi în aşteptarea acesteia un postulant ar începe să
lucreze în funcţia respectivă fără nicio învestire, acesta are calitatea de funcţionar
public. Pe de altă parte, legiuitorul a prevăzut că funcţia exercitată poate fi „de
orice natură”, ceea ce înseamnă că şi o însărcinare de facto are semnificaţia
exercitării funcţiei publice.
Această opinie este discutabilă, după părerea noastră.
Pentru a exista calitatea de funcţionar public, o condiţie esenţială, ar fi
existenţa raporturilor de serviciu între persoană şi stat.
Ca atare, funcţionarul public de facto nu îndeplineşte condiţia de subiect
calificat (funcţionar public), deoarece fapta sa ar putea constitui o altă infracţiune.
În acest sens17 unii autorii (Ilie Pascu) au susţinut în mod corect că însuşirea
calităţii de funcţionar public de către o persoană (funcţionar de facto), în mod
fraudulos, nu poate justifica răspunderea sa penală pentru o infracţiune care nu
poate fi comisă decât de un funcţionar public, (subiect activ calificat), altfel, fapta
sa ar putea constitui o altă infracţiune, cum ar fi înşelăciunea (art. 244 C. pen.) sau
uzurparea de calităţi oficiale (art. 258 C. pen.).
Aceasta înseamnă că nu i se poate atribui unei persoane calitatea de funcţionar
public după activitatea pe care o prestează (care va fi de utilitate publică, etc.) deoarece
o atare activitate poate fi desfăşurată de o multitudine de persoane juridice sau persoane
individuale (chiar şi un negustor din piaţă desfăşoară o activitate de interes general,
chiar dacă are ca mobil câstigul personal). Ca atare avem rezerve dacă s-ar putea
caracteriza funcţionarul public prin activitatea pe care o desfăşoară. Mai aproape de
adevăr ni se pare această apartenenţă a funcţionarului: cine îl plăteşte, cine îi poate
conferi sau ridica oricând aceste atribuţii.
În raport de cele de mai sus, considerăm că ar trebui exclusă noţiunea de
funcţionar public şi înlocuită cu denumirea de funcţionar al statului.
Astfel, funcţionarul de stat ar putea fi definit ca fiind persoana care exercită
permanent sau temporar, o însărcinare, retribuită de la bugetul de stat şi se află în
serviciul unei unităţi din cele prevăzute în art. 176 C. pen. respectiv, autorităţile
publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau
exploatează bunurile proprietate publică.
În viziunea noastră ar avea calitatea de funcţionar public propriu-zis (sau
funcţionar de stat):
17

Ilie Pascu şi colab., Noul Cod penal. Partea generală, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 798.
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a) Persoana care exercită atribuţii18 şi responsabilităţi19, stabilite în temeiul
legii, în scopul realizării prerogativelor20 puterii legislative, executive sau
judecătoreşti. După cum se ştie, statul român este organizat potrivit principiului
separaţiei şi echilibrului puterilor21: legislativă, executivă şi judecătorească (art. 1
alin. (4) din Constituţia României22).
Se ştie că, puterea legislativă în România este asigurată de Parlament
(Camera Deputaţilor şi Senatul), organul reprezentativ suprem al poporului român
şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Forţa sistemului parlamentar constă însă în
principiul suveranităţii naţionale, ca şi în ideea că Parlamentul reprezintă poporul
însăşi, iar parlamentari sunt delegaţii săi, care nu pot delega, în nici un caz,
prerogativele lor unor funcţionari ai statului. Cunoscutul principiu din dreptul
roman delegata potestas non delegatur se opune transmiterii oricăror prerogative
parlamentare către alte instituţii alese sau numite.
Sub acest aspect, considerăm că, parlamentarii, deputaţii şi senatorii pe
durata mandatului lor (4 ani) sunt funcţionari publici, în sensul art. 175 C. pen23.
Dacă inculpatul devine deputat ori senator după săvârşirea faptei,
competenţa de a judeca revine instanţei competente după materie, iar nu instanţei
supreme, după calitatea persoanei24.
Potrivit prevederilor Constituţiei (art. 1021), Guvernul asigură realizarea
politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei
publice. Guvernul este alcătuit din: prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi
prin lege organică, şi ca atare, aceştia vor fi funcţionari publici.
Constituţia României prevede şi o răspundere penală a membrilor
Guvernului. Sub acest aspect, numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele
României având dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru
faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. În cazul în care s-a cerut urmărirea
penală, Preşedintele României poate dispune suspendarea din funcţie a
respectivului membru al Guvernului. Trimiterea în judecată a unui membru al
Guvernului atrage însă, de drept, suspendarea lui din funcţie, iar competenţa
judecării sale aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
18

Atribuţia semnifică o sferă de autoritate, de competenţă, de activitate a unei persoane,
Prin responsabilitate se înţelege sarcină, răspundere pe care şi-o asumă o persoană,
obligaţia de a efectua un lucru, de a da socoteală de ceva. A se vedea, Ilie Pascu, op. cit.,p. 799.
20
Prerogativa presupune o împuternicire, un privilegiu, acordat unei persoane salariat al
statului.
21
Principiul separaţiei puterilor în stat a fost enunţat pentru prima dată de Aristotel în
lucrarea sa Politica, dezvoltat mai târziu cu deosebire de şcoala dreptului natural (Grotius, Wolff,
Puffendorf), iar apoi de John Locke, găsindu-şi încununarea în opera lui Montesquieu (în lucrare
Spiritul legilor (1748).
22
M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003.
23
Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2014 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. I pct.5 şi art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi a articolului unic din Legea pentru modificarea art. 2531 din Codul penal.
24
C. S. J., C9, dec. nr. 65/2001, RDP, 2002, nr. 2, p. 172.
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Constituţia prevede răspunderea membrilor Guvernului precum şi sancţiunile
ce le pot fi aplicate. Ca urmare a fost adoptată legea privind responsabilitatea
ministerială, lege care a fost adoptată în 1999 (Legea nr.115 din 1999)25.
În sistemul separaţiei puterilor în stat, puterii judecătoreşti îi revin o serie de
atribuţii esenţiale în garantarea bunei funcţionări a tuturor mecanismelor statului, a
garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Acţionând ca un factor de echilibru
între puterea legislativă şi puterea executivă, puterea judecătorească este chemată
să soluţioneze orice eventuale disfuncţionalităţi în sistemul separaţiei puterilor, să
asigure, prin mijloacele sale specifice, repararea unor nedreptăţi, eliminarea
oricăror abuzuri, garantând totodată supremaţia legii şi contribuind la făurirea unei
imagini cu adevărat convingătoare cu privire la valorile democraţiei.
De asemenea fac parte din sfera funcţionarului public şi persoanele care
reprezintă sistemul judiciar. Astfel, potrivit prevederilor Constituţiei, justiţia se
realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti,
care sunt abilitate de lege care asigură realizarea justiţiei în România. Organele
autorităţii judecătoreşti sunt însă pe lângă instanţele judecătoreşti, Ministerul Public,
Consiliul Superior al Magistraturii şi Direcţia Naţională Anticorupţie.
b) Are calitatea de funcţionar public şi persoana care exercită o funcţie de
demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură. Astfel, persoanele care
exercită funcţii de demnitate publică (demnitarii) sunt o categorie de persoane a căror
muncă este remunerată – printr-o indemnizaţie lunară – de la bugetul de stat, dar care
nu au o lege-cadru (de drept comun) care să reglementeze statutul lor juridic26.
În doctrina juridică27 s-a exprimat părerea că „persoanele care exercită
(deţin, ocupă) demnităţi publice – alese sau numite – trebuiau să fi constituit
juridic, şi logic, o categorie aparte, cu statut special, a căror activitate ar fi trebuit
reglementată, într-o concepţie unitară, printr-o lege cadru, prin care, pe de-o parte,
să se indice analitic, care sunt „demnităţile publice” în înţelesul Constituţiei, iar, pe
de altă parte, să se precizeze statutul juridic al fiecărei categorii de persoane fizice
care exercită (ocupă) demnităţi publice”.
Cu toate că funcţiile şi demnităţile publice sunt într-o incontestabilă legătură,
în doctrina de drept public28 s-a afirmat că nu se poate accepta că demnitarii sunt
simpli funcţionari publici, în sensul ştiinţei dreptului administrativ. În mod
categoric, demnitatea publică semnifică mult mai mult decât conceptul de
funcţionar public, fiind prin excelenţă o categorie a dreptului constituţional.
25

Republicată în M. Of. nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Gheorghe Moroianu, Statutul profesiilor liberale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p.28.
27
Şerban Beligrădeanu, Natura raportului juridic de muncă al magistraţilor, D., 2003, nr. 7,
p. 37 şi urm.
28
Ioan Muraru, Egalitatea în drepturi (Comentariu), în „Constituţia României, comentată şi
adnotată” de Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Florin Vasilescu,
Ioan Vida, Ed. Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992, p. 40. În acelaşi sens: Ioan
Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii publice, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2001, p. 188–189; Ghe. Moroianu, op. cit., p. 30.
26
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Potrivit art. 16 alin. (3) din Constituţia României, expresiile de „funcţii şi
demnităţi publice, civile sau militare” nu reflectă o identitate a statutului juridic al
persoanelor care le deţin, existând atât convergenţe, cât şi diferenţieri notabile.
Activitatea (munca) pe care o desfăşoară persoanele care exercită (deţin,
ocupă) demnităţi publice are la bază un raport juridic de muncă deosebit de cel al
salariatului, al funcţionarului public, al militarului profesionist (de carieră).
Funcţia de demnitate publică, în sensul acestui act normativ, este acea
funcţie publică care se ocupă prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate,
sau indirect, prin numire, potrivit legii.
Sunt funcţii de demnitate publică alese: Preşedintele României; preşedintele
Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor; vicepreşedinţii Senatului şi ai
Camerei Deputaţilor; secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor;
preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor; liderii
grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor; vicepreşedinţii
comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor; secretarii comisiilor
permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor; senatorii şi deputaţii29.
Astfel, în ceea ce îl priveşte pe Preşedintele României, acesta îndeplineşte
prerogativele şi exercită competenţele stabilite prin Constituţia României şi alte
legi, prin Administraţia prezidenţială, instituţie publică aflată la dispoziţia
Preşedintelui, în temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Administraţiei prezidenţiale. Senatorii şi deputaţii sunt reprezentanţi aleşi ai
poporului român, exercitându-şi mandatul în serviciul poporului, în temeiul
Constituţiei, a Legii nr.96/1996 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi a
regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.
Dispoziţiile legale care reglementează răspunderea penală a Preşedintelui
României, respectiv a deputaţilor şi senatorilor sunt cele prevăzute de Codul penal,
care constituie, de altfel, dreptul comun în această materie.
În condiţiile în care mandatul prezidenţial şi mandatul parlamentar sunt
definite ca funcţii de demnitate publică, astfel cum fac referire dispoziţiile art. 16
alin.(3) din Constituţie, persoanele care ocupă aceste funcţii exercită atribuţiile şi
responsabilităţile, stabilite în temeiul Constituţiei şi a legii, în scopul realizării
prerogativelor de putere cu care sunt învestite, la nivelul cel mai înalt în statul
român. Prin urmare, având în vedere sfera atribuţiilor ce intră în competenţa
funcţiilor alese, exceptate de la dispoziţiile art. 175 din Cod penal, care, prin
excelenţă, au conotaţii de putere publică, este justificată vocaţia acestora la
calitatea de subiect activ al infracţiunilor de serviciu şi infracţiunilor de corupţie.
Aşa fiind, în mod paradoxal, legiuitorul extrage din aria de incidenţă a
răspunderii penale, tocmai persoanele care ocupă funcţii reprezentative în stat şi care
exercită prerogative de putere reală, persoane ale căror fapte de natură penală ar putea
avea consecinţe grave asupra bunei funcţionări a autorităţilor publice, asupra actului
29

Constantin Duvac, op. cit., p. 109.
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decizional care priveşte interesul general al societăţii, şi nu în ultimul rând, asupra
încrederii cetăţenilor în autoritatea şi prestigiul instituţiilor statului.
Funcţiile asimilate cu cele de demnitate publică sunt acele funcţii de conducere
din instituţiile publice aflate în subordinea Guvernului, nominalizate de către acesta.
În literatura penală30 s-a exprimat opinia după care aceste funcţii asimilate sunt:
conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu etc.), adjunctul
conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct etc.). De pildă,
personalul din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat
celui încadrat pe funcţii de demnitate publică este constituit din: Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române; arhiepiscopul major, mitropolitul Bisericii Ortodoxe Române şi al
Bisericii Romano-Catolice; arhiepiscopul, şeful de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef
rabin, preşedinte uniune, preşedinte); episcopul, episcopul-vicar patriarhal; episcopulvicar, episcopul coajutor, episcopul auxiliar, arhiereul-vicar.
Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative de nivel superior. De
exemplu: prin Hotărârea Guvernului nr. 368/1998 s-a înfiinţat ca instituţie publică,
cu personalitate juridică, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, condus de
un director; prin Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Oficiului Român pentru Adopţii, republicată31, a luat naştere acest oficiu ca organ
de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului, condus de un secretar de stat.
Tot în această categorie de funcţionari publici, în sensul legii penale, vor
intra şi persoanele care, fără a exercita o funcţie de demnitate publică, exercită o
funcţie publică de orice natură cu caracter general (de pildă, consilier, consilier
juridic, auditor, expert, inspector, referent de specialitate, referent) sau specific (de
pildă, funcţiile de manager public sau cele stabilite prin statute speciale); funcţii
publice de stat, funcţii publice teritoriale şi funcţii publice locale; de conducere sau
de execuţie; înalţii funcţionari publici în organele administraţiei publice centrale de
specialitate (ministere, inspectorate, agenţii etc), în organele administraţiei publice
locale (autorităţi comunale, orăşeneşti sau judeţene, prefectură), precum şi în alte
instituţii publice, cum ar fi Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Avocatul
Poporului32 etc.
Autoritatea publică este un organism, instituţie care exercită una dintre
formele fundamentale ale activităţii statului (legislativă, executivă şi judecătorească) şi
care are competenţe de reglementare, control şi sancţionare33. Totodată Constituţia
României prevede principalele autorităţi publice.
30

Constantin Duvac, Conceptul de funcţionar public în lumina noului Cod penal, op. cit.,
p. 106 şi urm.
31
Republicată în M. Of. nr. 108 din 17 februarie 2010.
32
George Antoniu, Noul cod penal, vol. II, op. cit., p. 567; Constantin Duvac, Conceptul de
funcţionar public în lumina noului Cod penal, op.cit., p. 107 şi urm.
33
George Antoniu, Costică Bulai, op. cit., p. 92.
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Alte autorităţi publice pot fi organizate în subordinea, sub autoritatea, în
coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi locale ori sub coordonarea primului-ministru sau
sub controlul Parlamentului. Acestea pot fi şi autorităţi autonome precum Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării. Sunt autorităţi administrative autonome şi Consiliul
Naţional al Audiovizualului, Consiliul Concurenţei, Comisia Naţională a Valorilor
Imobiliare, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi
Acreditare, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de
Televiziune, Agenţia de Presă Rompress, Serviciul Român de Informaţii Externe,
Serviciul de Pază şi Protecţie, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Banca
Naţională a României34.
c) Persoana care exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul
unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu
capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de
utilitate publică, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
Se ştie că regiile autonome sunt persoane juridice care funcţionează pe bază
de gestiune economică şi autonomie financiară (art. 3 din Legea nr. 15/1990
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale35). Acestea „se organizează şi funcţionează în ramurile strategice ale
economiei naţionale – industria de armament, energetică, exploatarea minelor şi a
gazelor naturale, poştă şi transporturi feroviare –, precum şi unele domenii
aparţinând altor ramuri stabilite de guvern”. Ca atare, persoanele care vor exercita
în cadrul unei regii autonome (de exemplu, Regia Naţională a Lignitului, Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Regia
Autonomă Monetăria Statului, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, Regia
Autonomă de Transport Bucureşti), – atribuţii legate de realizarea obiectului de
activitate al acesteia vor avea calitatea de funcţionari publici, în sensul art. 175
alin. (1) lit. c) teza I C. pen.
Operator economic este persoana fizică sau juridică autorizată, care, în
cadrul activităţii sale profesionale, fabrică, importă, depozitează, transportă sau
comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii, altfel zis este
persoana juridică cu capital integral sau majoritar de stat care realizează acte de
comerţ.
Persoanele juridice cu capital integral sau majoritar de stat sunt cele la care
statul român deţine mai mult de jumătate sau tot capitalul social subscris şi vărsat,
în vederea efectuării de acte de comerţ. Persoanele încadrate în unitatea persoanei
juridice (de pildă, cele încadrate în unităţi bancare cu capital integral sau
majoritar de stat care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie,
34
Matei Basarab şi colab., Codul penal comentat, vol. I, Partea generală, Ed. Hamangiu,
2007, p. 690 şi urm.
35
Publicată în M. Of. nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările şi completările ulterioare.
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exercită atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acestora) vor avea
calitatea de funcţionari publici, în sensul legii penale, cu toate consecinţele
juridice ce decurg dintr-o atare calitate. Astfel, vor avea această calitate persoanele
din cadrul Băncii Naţionale a României, Casei de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. – S.A. sau Băncii de Export, Import a României – Eximbank SA în măsura
în care exercită atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acestora36.
Nu ar intra în această categorie personalul din băncile private chiar dacă
asemenea bănci sunt supuse controlului autorităţilor şi au nevoie de o abilitare
specială de funcţionare, deoarece nu sunt instituţii publice ci private şi pe cale de
conscinţă personalul din băncile private nu fac parte din sfera noţiunii de
funcţionar public în sensul legii penale.
A interpreta altfel textul ar însemna să se includă în conţinutul noţiunii de
funcţionar public, în sensul legii penale, toate persoanele fizice care desfăşoară
activităţi de comerţ în cadrul unor operatori economici privaţi, ceea ce ar fi de
neconceput şi contrar voinţei legiuitorului.
De asemenea, potrivit art. 176 alin.237 este considerată funcţionar public, în
sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru
care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori
supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
În practica judiciară, s-a decis că are calitatea de funcţionar public:
judecătorul; inspectorul de impozite şi taxe din cadrul unei administraţii financiare;
ofiţerul de poliţie; revizorul vamal; directorul general al unei societăţi comerciale
având ca acţionar unic consiliul local; agentul de poliţie; şeful postului de poliţie;
organul de urmărire penală; un comisar al Gărzii Financiare; expertul, numit de
instanţă; expertul tehnic, numit de instanţă; lichidatorul judiciar al unei societăţi
comerciale, numit prin hotărâre judecătorească; directorul unei bănci cu capital
majoritar de stat; militarul în termen; primarul; salariaţii unei primării comunale şi
membrii unei comisii comunale; pădurarul; şeful de tură la vamă; preoţii,
preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate şi şeful de serviciu administrativ din
cadrul acesteia; angajatul Regiei Autonome a Pădurilor; şeful de birou parcaje
dintr-o Administraţie a Domeniului Public; inspectorul din cadrul oficiului de
protecţie a consumatorului; membrul unei comisii de licitaţie; delegatul unei
Direcţii judeţene de muncă şi protecţie socială; angajatul Serviciului public
comunitar local pentru evidenţa persoanei38.
Aşa cum am arătat, avem rezerve însă dacă s-ar putea extinde prevederile
art. 175 al. 2 şi când este vorba de persoanele care desfăşoară pe cont propriu
această activitate de interes general.
36

Constantin Duvac, op. cit., p.112.
Prevederile art. 175 alin. 2 din C. pen. (este considerată funcţionar public, în sensul legii
penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile
publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea
respectivului serviciu public) sunt noi şi ca atare nu au corespondent în legea penală anterioară.
38
Constantin Duvac, op. cit., p. 115–116.
37
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Asimilarea acestor persoane, care nu sunt propriu-zis funcţionari publici, cu
această categorie naţională a fost justificată de comisia de redactare a Codului prin
aceea că ele exercită atribute de autoritate publică, ce le-au fost delegate printr-un act al
autorităţii statale competente şi sunt supuse controlului acesteia este discutabilă.
De precizat, că atunci când anumite incriminări nu sunt compatibile cu
statutul acestor persoane, ori nu s-a dorit aducerea lor sub incidenţa unui anumit
text de incriminare, a fost prevăzută în mod explicit neaplicarea textului cu privire
la persoanele menţionate.
Renunţând la noţiunea de funcţionar, legiuitorul român nu a dezincriminat
aşa-zisa corupţie privată, deoarece în ipoteza în care faptele prevăzute în art. 289292 C. pen. (luarea de mită, darea de mită, traficul de influenţă, cumpărarea de
influenţă) şi în art. 297-301 C. pen. (abuzul în serviciu, neglijenţa în serviciu,
folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, uzurparea funcţiei, conflictul de
interese) sunt comise de o persoană care exercită, permanent sau temporar, cu sau
fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în cadrul oricărei persoane
juridice, limitele speciale ale pedepselor prevăzute în aceste texte se reduc cu o
treime. În aceste cazuri implicit apar persoane care au calitatea de simplu
funcţionar, şi nu de funcţionar public, în ciuda respingerii de către legiuitor a
acestei calităţi.
Totodată, legiuitorul a înăsprit regimul juridic aplicabil acelor persoane care
nu sunt nici funcţionari şi nici funcţionari publici şi care exercită un serviciu de
interes public (deşi statutul acestora nu este definit).
Privatizarea unor servicii într-o economie liberă poate îmbrăca şi forma
exercitării de către particulari a unor funcţii de interes public. Atunci când această
exercitare necesită o abilitare specială (autorizare, licenţiere etc.) din partea unei
autorităţi publice care are şi abilitarea de exercitare a controlului asupra modului în
care îşi desfăşoară persoana fizică autorizată activitatea, se cheamă că acea
persoană exercită un serviciu de interes public39. Oare ar fi suficient să i se atribuie
calitatea de funcţionar public cât timp sursele remuneraţiei sale sunt private?
Cel mult persoana respectivă ar putea fi autor al unor infracţiuni proprii al
căror subiect activ nemijlocit, la data săvârşirii faptei, ar fi trebuit să aibă calitatea
de funcţionar public, având acelaşi regim juridic cu acesta (de exemplu:
delapidarea – art. 295 C. pen., abuzul în serviciu – art. 297 C. pen., neglijenţa în
serviciu – art. 298 C. pen., folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual – art. 299 C.
pen. etc), dar cu un alt regim sancţionator şi eventual având o definiţie proprie.
Deja prin lege s-a admis existenţa ca acele persoane care exercită, permanent
sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul
unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) C. pen. să aibă
vocaţie de a fi subiecţi activi nemijlociţi şi ai infracţiunilor prevăzute în art. 289292 C. pen. şi în art. 297-301 C. pen., caz în care limitele speciale ale pedepselor
39

Viorel Paşca, Funcţionar public, cit. supra, p. 570.
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prevăzute în aceste texte se reduc cu o treime. Pot fi aceste persoane funcţionari
publici, dacă sunt remunerate din surse private?
Sub acest aspect, ar fi fost poate mai potrivită preluarea soluţiei aleasă de
legiuitorul penal italian care, în art. 359 din C. pen. italian40, a explicat ce se
înţelege prin persoana (particulară) care exercită un serviciu de necesitate publică.
În sensul art. 175 alin. (2) C. pen., are calitatea de funcţionar public orice
persoană particulară care exercită o profesie de interes public pentru care este
nevoie de o abilitare specială a autorităţilor publice sau care este supusă
monitorizării acestora.
Aşa cum se observă, textul limitează sfera persoanelor care exercită un
serviciu de interes public. Nu este suficient ca aceasta să desfăşoare o activitate de
interes public, ci mai trebuie să fie învestită de autorităţile publice sau să fie supusă
controlului ori supravegherii acestora în mod implicit sau explicit. Dar dacă este
plătită din surse private? Oare această împrejurare nu este hotărâtoare pentru a crea
o figură juridică distinctă cu un tratament penal propriu, aşa cum a procedat, spre
exemplu, legiuitorul penal italian?
Faţă de prevederile art. 175 alin. (2) C. pen., va fi funcţionar public asimilat
persoana care are una dintre următoarele calităţi, indiferent dacă sursa din care este
remunerată este publică sau privată: expertul contabil şi contabilul autorizat;
notarul public; medicul veterinar, expertul criminalist, psihologul etc.
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Potrivit art. 359 C.pen. italian – sunt persoane care exercită un serviciu de necesitate
publică: „ 1. persoanele private care exercită profesia de avocat sau profesii sanitare ori o altă profesie
a cărei exercitare este interzisă prin lege fără o abilitare specială din partea statului;
2. persoanele private care, neexercitând o funcţie publică, nepracticând un serviciu public,
îndeplinesc un serviciu declarat de necesitate publică printr-un act al administraţiei publice”.

In memoriam

Cercetător ştiinţific emerit dr. Honoris Causa
SINTEZA SINTEZELOR CA ANTITEZĂ
GEORGE ANTONIU (1929–2014)

În domeniul dreptului penal, activitatea Institutului de Cercetări Juridice este
definitorie pentru latura teoretică a reformării legislaţiei penale româneşti. Nu
întâmplător, primele sinteze explicative ale codurilor penale din 1968 şi 2009 –
Explicaţiile teoretice ale codului penal român apărute între 1969 şi 1972 şi Explicaţiile
preliminare ale noului cod penal în curs de apariţie începând din 2010 – au fost
elaborate sub coordonarea penaliştilor reprezentativi ai Institutului, a căror contribuţie
la elaborarea concretă nu doar a proiectelor, ci şi a viziunii de ansamblu care susţine
întregul edificiu normativ ar putea fi cu greu supraevaluată. Aceste două sinteze
reprezintă în acelaşi timp expresia a două curente dominante de gândire ştiinţifică a
dreptului care au dominat şi domină peisajul academic românesc al ultimei jumătăţi de
secol, iar o privire a lor în oglindă poate fi în măsură să ofere o imagine despre felul în
care trebuie realizată în continuare sarcina Institutului de a (re)configura doctrina
penală românească în parametrii cercetării ştiinţifice fundamentale.
I. Explicaţiile teoretice reprezintă punctul final al unei construcţii realizate
de către sectorul de drept penal al Institutului sub coordonarea lui Vintilă
Dongoroz, pe durata unui deceniu şi jumătate. Textele reprezentative pentru
această perioadă precum monografia despre Infracţiunile contra avutului obştesc
(1963) şi studiul despre Raportul între conţinutul social-politic şi conţinutul
normativ al dreptului penal din RS România (1965) oferă chiar din titlu sarcina
care fusese trasată ştiinţei dreptului (penal) chiar de la înfiinţarea Institutului şi pe
care oamenii de ştiinţă ai vremii au înţeles să şi-o asume: înainte de elaborarea unei
noi legislaţii penale, ştiinţa dreptului penal are sarcina de a raporta dreptul penal
pozitiv existent la identitatea normativă a societăţii căreia acest drept îi aparţine,
explicând teoretic instituţiile acestui drept penal ca instituţii ale unui drept penal
socialist într-o societate socialistă. O asemenea sarcină era oricum altfel decât
facilă, date fiind pe de o parte coexistenţa codului penal din 1936 cu numeroasele
legi speciale, intervenite de-a lungul unei perioade în care dreptul penal fusese pus
în faţa situaţiilor excepţionale ale conflictelor politice interne din perioada
dictaturilor regală şi militară, ale stării de război şi imediat postbelice, precum şi
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ale primilor ani de „democraţie populară”, iar pe de altă parte apartenenţa aceluiaşi
cod penal la o societate capitalistă în formele statului de drept potrivit standardelor
moderne ale timpului său. De la bun început era limpede că ştiinţa dreptului penal
nu putea să ducă la bun sfârşit încercarea de a realiza din fragmentele disparate şi
contradictorii ale mai multor drepturi penale un sistem de drept penal socialist, însă
tocmai studiile acelei perioade sunt cele care au făcut posibilă în anul 1968 nu doar
o nouă codificare a dreptului penal, ci una care să reprezinte, aşa cum scria Vintilă
Dongoroz în mod deosebit de limpezile Sinteze asupra noului cod penal, publicate
în primul număr al revistei Institutului, după intrarea în vigoare a codului penal la
1 ianuarie 1969, „expresia unui sistem de drept penal”.
De bună seamă, acest sistem de drept penal era sistemul unui drept penal
socialist, iar acest lucru nu reiese doar din abundenţa formulărilor cu tentă
ideologică în toate scrierile vremii, ci şi din explicarea teoretică mai ales a părţii
speciale din codul penal. Este însă uşor de remarcat faptul că alternativele
principiale la aceste explicaţii – lăsând la o parte aspectele astăzi iritante, dar din
punct de vedere substanţial irelevante ţinând de terminologia folosită – nu erau
prea numeroase: fie explicarea dreptului penal pozitiv al acelui timp în termenii
explicaţiilor unui drept penal sit venia verbo burghez (aşadar o ştiinţă a dreptului
penal care îşi propunea negarea realităţilor politice ale timpului său), fie renunţarea
totală la explicaţia teoretică a dreptului penal socialist ca drept al unei societăţi şi
identificarea lui cu ordinea unor reguli constrângătoare impuse unei societăţi
(aşadar renunţarea în mod deschis la practicarea ştiinţei dreptului într-o societate
din care dreptul ar fi fost considerat absent, deşi el era edictat şi aplicat de către
structurile politice într-un mod relativ constant, fiind în linii mari acceptat de către
societatea însăşi pe durata mai multor decenii). Astfel stând lucrurile, soluţia
adoptată de către teoreticienii Institutului era singura care ar fi putut oferi o
imagine pe cât posibil fidelă a singurului drept penal pozitiv al societăţii româneşti
la vremea respectivă, în condiţiile în care era limpede că nu ştiinţa juridică era cea
care purta responsabilitatea politică pentru existenţa acestui drept şi pentru
disfuncţionalităţile fundamentale ale societăţii socialiste multilateral dezvoltate, în
special pentru lipsa corespondenţei între realitatea socială şi termenii în care
această realitate trebuia prezentată.
Faptul că Vintilă Dongoroz a proclamat, pe urmele lui Ion Gheorghe Maurer,
necesitatea unei diferenţieri între aspectele politice ale ştiinţei dreptului (ţinând de
orânduirea socială, pe atunci socialistă) şi cele tehnice, independente de regimul
politic şi ridicate la rangul unor „constante ale dreptului” – accentuate mai ales în
materia părţii generale, precum şi în partea specială în domeniul incriminărilor
tratate de obicei ca aşa-numite delicte naturale precum omorul, violul ori furtul, cu
consecinţa diminuării în egală măsură a rolului jucat de elementul politic în
explicarea teoretică a acestor incriminări – a creat impresia existenţei unui domeniu
al dreptului (penal) a cărui explicaţie teoretică ar fi independentă de cea a societăţii
înseşi. În realitate, „constantele dreptului” nu puteau fi explicate decât ca elemente
comune ale ordinilor unor societăţi burgheze şi socialiste ca ordini ale unor
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societăţi moderne, astfel că explicarea dreptului penal (socialist) român presupunea
în mod logic explicarea teoretică generală a dreptului unei societăţi moderne – o
explicaţie nu doar prin excelenţă abstractă, ci şi greu de realizat în termeni
teoretici, câtă vreme libertatea de exprimare ştiinţifică era limitată de imperativul
politic al explicării societăţii în termenii ideologici ai marxism-leninismului oficial.
De aceea, sistemul explicaţiilor teoretice ale dreptului penal român in concreto nu
putea fi explicat el însuşi ca sistem raţional al unei teorii a dreptului penal modern
socialist român, ci putea fi numai acceptat în mod tacit în temeiul ofertantului
însuşi. Pe scurt, autoritatea lui Dongoroz însuşi, precum şi caracterul intrinsec
sistematic al gîndirii dongoroziene, transmise mai departe prin formarea unei şcoli
de gândire în cadrul sectorului de drept penal al Institutului, sunt cele care au
susţinut Explicaţiile teoretice ale codului penal român ca primă referinţă a
doctrinei penale româneşti în ultimele două decenii şi jumătate ale socialismului
real existent în România.
II. La trei decenii de la prima apariţie, în 2003, Explicaţiile teoretice sunt
reeditate sub egida Institutului de Cercetări Juridice şi coordonarea profesorului
George Antoniu, pentru care Vintilă Dongoroz a rămas mereu «fondatorul ştiinţei
penale române moderne», aşa cum profesorul însuşi menţionează (şi) în prefaţarea
acestei reeditări. Pe de altă parte, tot profesorul George Antoniu coordonase cu trei
ani în urmă şi reeditarea sub egida Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale a tratatului
de Drept penal publicat de Dongoroz în 1939, iar motivarea acestui demers de
către profesor atrage la rândul ei atenţia: „foarte multe din ideile exprimate în
lucrare îşi păstrează actualitatea, constituind repere diriguitoare, momente de
referinţă şi surse de înţelepciune la care apelează în mod frecvent doctrina actuală
cu o admiraţie şi un respect nemărginit faţă de clarviziunea şi profunzimea ideilor
profesorului”, şi aceasta cu atât mai mult cu cât „transformările sociale, economice
şi politice petrecute în ultimii ani în ţara noastră ... au readus în actualitate unele
din ideile iniţiale ale profesorului, mai ales cele privitoare la specificul ilicitului
penal, la fundamentul pedepsei şi al dreptului penal”. Ca nimeni altul, profesorul
George Antoniu cunoştea în cele mai mici detalii diferenţele dintre cele două
opere, precum şi faptul că, cel puţin la prima vedere, ar fi putut părea mai nimerită
nu atât o republicare neschimbată a acestor texte, o sinteză a lor, care să le facă
oarceum mai accesibile penalistului român confruntat cu realităţile anilor 2000. În
realitate, această sinteză exista deja, şi ea nu trebuia căutată altundeva decât în
opera profesorului Antoniu însuşi.
Monografia despre Raportul de cauzalitate în dreptul penal (1968). Deja în
această lucrare profesorul Antoniu readuce în doctrina românească suflul
Tratatului dongorozian din 1939, înainte de toate sub aspectul recuperării surselor
şi curentelor care inspiraseră creaţia dongoroziană interbelică. Într-un peisaj
bibliografic sufocat de referinţe la literatura sovietică, aici îşi fac din nou apariţia
autorii germani şi italieni care fuseseră pentru Dongoroz repere permanente; mai
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mult: altfel decât Dongoroz – care după remarcabilele glose pe textul Cursului de
drept penal al lui Tanoviceanu din 1912 (pe care îl transformă astfel volens nolens
în Tratatul de drept penal din 1924) renunţase la acribia notelor de subsol –
profesorul Antoniu îl familiarizează pe cititorul român cu titlurile principalelor
cursuri şi tratate de drept penal din spaţiul german şi italian, mergând până la
titlurile en vogue în acel moment. Chiar şi numai acesta de ar fi fost meritul
lucrării, şi tot s-ar fi putut spune că profesorul Antoniu îşi reasuma de facto un rol
refondator în doctrina penală românească. Însă lucrurile nu aveau să se oprească în
acest punct.
Explicaţiile teoretice ale codului penal român apar în patru volume între
1969 şi 1972, devenind rapid referinţa principală a penaliştilor români. Orice
doctorand al profesorului Antoniu poate da mărturie despre faptul că nici
profesorul însuşi nu înţelegea să se delimiteze în mod fundamental de acest reper.
Mai puţin rămase în memoria chiar şi a doctoranzilor – iar aceasta poate constitui
un reper deloc lipsit de importanţă pentru ceea ce a însemnat mereu modestia
profesorulu cât priveşte raportarea la propria sa operă – sunt însă cele trei volume
ale Codului penal comentat şi adnotat apărute între 1972 şi 1975 ca operă colectivă
în a cărei coordonare profesorul Antoniu a jucat de facto rolul asumat de Vintilă
Dongoroz în cadrul Explicaţiilor teoretice. În această operă, elementele de
structură deja prezente în Raportul de cauzalitate devin scheletul a ceea ce ar fi
putut constitui un alt fel de a construi şi prezenta sistemul dreptului penal român şi
nu este deloc lipsit de însemnătate faptul că dacă doctrina penală pare să fi preferat
mai degrabă Explicaţiile teoretice, jurisprudenţa, în schimb, a avut întotdeauna
tendinţa de a lua ca reper Codul penal comentat şi adnotat. Iar această tendinţă nu a
rămas fără urmări nici în opera profesorului, marcată în continuare de cele cinci
volume de Practică judiciară penală apărute sub egida Institutului între 1989 şi
1998. Iar aceste volume, la rândul lor, au fost pentru multă vreme principalul reper
al doctrinei penale înseşi pentru verificarea practică a propriilor sale soluţii.
Sinteza între două etape ale creaţiei dongoroziene se edifica astfel în mod
paralele cu cea între doctrină şi jurisprudenţă. Însă între timp lucrurile se
schimbaseră sub aspect politic. Perioada apariţiei Practicii judiciare penale nu este
alta decât cea pe care am putea-o numi pur şi simplu «perioada de tranziţie» în
decursul căreia societatea românească se despărţea de modelul comunist. Mai mult
ca oricând, doctrina şi practica dreptului penal trebuiau să aducă la un numitor
comun o lege penală purtând amprenta societăţii socialiste dar care nu rupsese
legăturile cu modelul juridic al modernităţii occidentale şi o societate a cărei ordine
devenise mai neclară ca oricând. Dintre toate variantele posibile de abordare a
acestei sarcini, profesorul Antoniu a ales-o pe aceea despre care astăzi putem spune
că era singura posibilă în condiţiile date: punerea în circulaţie a cât mai multor idei.
Este perioada în care apar cele mai multe dintre studiile şi monografiile pe care
astăzi orice penalist român le asociază cu numele nu doar al profesorului Antoniu,
ci al unei întregi noi direcţii din cultura română a dreptului penal pe care profesorul
a fondat-o ca şcoală de gândire în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, şi între
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care ar trebui menţionate cel puţin monografia despre Vinovăţia penală (1994) şi
studiul despre Tipicitate şi antijuridicitate (1997). Chiar şi numai faptul că astăzi
concepte precum cauzele justificative şi concepţii precum teoria normativă a
vinovăţiei au revenit în centrul atenţiei penaliştilor români, iar aceştia, la rândul lor,
au început să se raporteze din nou la circulaţia internaţională a ideilor, ar fi fost
suficient pentru ca profesorului George Antoniu să i se recunoască şi după 1990,
pentru a doua oară după Raportul de cauzalitate din 1968, un rol refondator în
ştiinţa dreptului penal din România.
III. Elaborarea, adoptarea şi intrarea în vigoare a unui nou Cod penal reprezintă
momente cardinale în evoluţia legislativă şi culturală a unui stat, ele evidenţiind în mod
sintetic cele trei aspecte esenţiale ale unei ordini de drept: aspectul normativ ţinând de
esenţa legislativă a reglementării, aspectul decizional evidenţiat de manifestarea unei
voinţe politice într-un anumit loc şi timp istoric, şi aspectul instituţional relevat de
cadrul general al evoluţiei economico-sociale, dar şi a doctrinei şi jurisprudenţei. Aşa
cum scria Vintilă Dongoroz încă în 1932, orice codificare juridică (penală) presupune
„o desăvârşită adaptare la realităţi şi deci o perfectă cunoaştere a acestora”. Din acest
punct de vedere, profundele transformări în plan politic, social şi economic, suferite de
societatea românească în cele patru decenii şi jumătate care au trecut de la adoptarea
Codului penal în vigoare, şi mai ales în perioada de după 1989, nu lasă loc de îndoială
cât priveşte inadecvarea acestuia din urmă la ordinea reală a societăţii româneşti. Pe de
altă parte, această inadecvare nu constituie ea însăşi, altfel decât par a crede iniţiatorii
noului cod – indiferent de culoarea lor politică – un argument suficient pentru trecerea
la o nouă codificare. Din nou Dongoroz: „E greu, e mult prea greu, ca atunci când te
găseşti în vălmăşagul orbitor şi asurzitor al evenimentelor ce se precipită, să poţi prinde
aspectul şi tonalitatea exactă şi caracteristică a evenimentelor din care ele ţâşnesc şi
care le alimentează ... E bine deci ca marile reforme, ca şi marile operaţiuni
chirurgicale, să se facă la rece, după ce febra a scăzut şi condiţiile de lucru au devenit
prielnice”.
Judecând din perspectivă istorică, aproape că am putea spune că aceste
cuvinte se potrivesc mai bine anilor 2000 decât anului 1932. Cu toate acestea, aşa
cum Vintilă Dongoroz nu a refuzat să se implice în elaborarea şi comentarea
codului penal din 1936 (mărturie stând monumentala operă colectivă în trei volume
apărută în 1938: Codul penal „Carol al II-lea” adnotat), la fel şi profesorul George
Antoniu s-a implicat cu toate puterile în elaborarea proiectului noului cod penal
adoptat în 2004, coordonând apoi astăzi aproape uitatul comentariu din 2006:
Codul penal adnotat. Deşi destinat unei abrogări intervenite înainte de a intra în
vigoare, acest cod păstrează în contextul de faţă o semnificaţie specială, el
reprezentând momentul în care sinteza post-dongoroziană între Tratatul de Drept
penal din 1939 şi Explicaţiile teoretice din 1969–1972 proiectată de către
profesorul Antoniu în cadrul Institutului de Cercetări Juridice avea să primească o
consacrare pe plan legislativ. Mai mult ca oriunde, şi în orice caz mai mult decât în
şi mai noul cod penal din 2009, în acest cod tindea să fie exprimat exact crezul
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dongorozian din 1932, altfel spus: echilibrul dintre moştenirea legislativă a codului
penal din 1968, cea doctrinară a Explicaţiilor teoretice şi deopotrivă a Codului
penal comentat şi adnotat, ca şi cea jurisprudenţială a Practicii judiciare penale, pe
de o parte şi cea a inovaţiilor dintre care nu puţine (reintroducerea clasificării
tripartite a infracţiunilor în crime, delicte şi contravenţii, ori a regimului distinct în
materia cauzelor justificative) trimiteau la codul penal din 1936, la Tratatul lui
Dongoroz din 1939 şi în acelaşi timp la Vinovăţia penală din 1994. Aşa cum se
cunoaşte însă, întregul proces al elaborării unui nou cod penal român – un proces a
cărui dificultate era, de acum, cunoscută – a fost reluat în 2005, încheindu-se prin
adoptarea Noului cod penal în 2009.
Nu se construia însă pe un teren gol: aşa cum se precizează în Expunerea de
motive, în elaborarea proiectului s-a urmărit pe de o parte, valorificarea tradiţiei
legislaţiei penale române, iar pe de altă parte racordarea la curentele de reglementare
actuale ale unor sisteme juridice de referinţă în dreptul penal european. Faţă de noua
poziţie a României ca stat membru al Uniunii Europene, precum şi în contextul mai
larg al mondializării şi globalizării tot mai accentuate şi pe plan juridic, necesitatea
sincronizării nu putea fi contestată, aşa cum, pentru a-l cita din nou pe Vintilă
Dongoroz, „nimic nu-i mai periculos pentru ordinea juridică decât ruperea brutală a
oricăror legături cu trecutul. Există în orice grup social acest fond static, creeat de
tradiţie, pe care care legea penală nu l-ar putea nesocoti fără a risca să apară ca
nedreaptă, arbitrară şi tiranică, încât pierzându-şi prestigiul să nu-şi piardă şi
eficacitatea”. Însă este mult mai uşor a afirma necesitatea dublei sincronizări a
codificării cu trecutul (naţional) şi prezentul (european) decât a realiza cu adevărat un
cod penal care, potrivit aceluiaşi Vintilă Dongoroz, să reprezinte „cu adevărat
expresia unui sistem de drept penal”. Iniţiatorii noului Cod penal au afirmat că în
valorificarea tradiţiei legislaţiei noastre penale s-a pornit de la prevederile Codului
penal din 1936, multe dintre ele menţinute şi de Codul penal din 1968, prevederi
având în linii mari acelaşi substrat german şi italian precum astăzi reglementările
penale cu cea mai largă influenţă în dreptul european, însă că au fost, în egală
măsură, păstrate şi o serie de instituţii specifice Codului din 1968, care şi-au dovedit
funcţionalitatea (spre exemplu, a fost menţinută participaţia improprie, deşi
majoritatea legislaţiilor operează în aceste ipoteze cu instituţia autorului mediat, o
instituţie ajunsă şi ea în atenţia penaliştilor români graţie profesorului Antoniu). Sunt
însă aceste două seturi conceptuale compatibile, astfel încât rezultatul final să poată fi
cu adevărat expresia unui sistem, iar nu a unei compilaţii?
Răspunsul la această întrebare, ca şi la altele nu mai puţin importante
(precum ar fi compatibilitatea dintre substratul teoretic al vechilor şi noilor
reglementări, care nu urmează neapărat şi întru totul criteriul politic-naţional),
urmează să fie aflat în anii care vor urma, prin eforturile conjugate ale ştiinţei
dreptului, doctrinei juridice şi jurisprudenţei. Îmbucurător este înainte de orice
faptul că doctrina penală românească poate încă să se sprijine pe experienţa şi
capacitatea de lucru a profesorului Antoniu. La distanţă de patru decenii de
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Explicaţiile teoretice ale codului penal român, Explicaţiile preliminare ale noului
cod penal român, din care primul volum a apărut în 2010 reprezintă bis dato ultima
mare lucrare de sinteză pe care profesorul o coordonează şi de la care teoreticienii
şi practicienii români pot aştepta un sprijin preţios pentru găsirea acestui răspuns.
Faţă de Explicaţiile teoretice, această lucrare oferă imaginea unei construcţii de cu
totul altă factură: locul exprimărilor concise şi al severităţii caracteristice unui text
fără note de subsol a fost luat de prezentări laborioase a multitudinii de opinii
divergente într-o chestiune sau alta. Din această perspectivă, asemănarea cu
Tratatul dongorozian din 1939 – mai puţin în privinţa referinţelor bibliografice –
este izbitoare. Dar altfel decât îi stătea în fire lui Vintilă Dongoroz, profesorul
Antoniu pare că a ales de cele mai multe ori să nu tranşeze disputele teoretice prin
impunerea unor soluţii definitive. Astfel, concluziile dongoroziene ale căror
premise rămâneau de multe ori ascunse au cedat terenul propunerilor de soluţii
argumentate şi (totuşi numai) plauzibile, caracterizate pe fond de scepticismul
inerent oricărui demers explicativ relizat în afara unui cadru sistematic. Nu este
greu de observat că autoritatea care susţine construcţia Explicaţiilor preliminare în
prezent este de aceeaşi natură cu cea care a susţinut în trecut construcţia
Explicaţiilor teoretice. Aşa cum sistemul Explicaţiilor teoretice a fost reprezentat
prin persoana lui Vintilă Dongoroz (în sensul în care înţelegem prin a reprezenta,
pe urmele lui Carl Schmitt, nimic altceva decât a face vizibilă o prezenţă altminteri
nevăzută), tot astfel lipsa unui sistem al Explicaţiilor preliminare poate fi
considerată ca fiind reprezentată de persoana profesorului George Antoniu. Mai
mult, am putea spune chiar că rezultatul final atins de încercarea profesorului
Antoniu de a opera o sinteză între cele două expresii sistematice ale opereri
dongoroziene din 1939 şi 1969–1972 îl reprezintă – oarecum în sens hegelian, de
înţeles însă nu doar la nivel superficial – realizarea perfectei antiteze faţă de
Vintilă Dongoroz însuşi.
De bună seamă că o asemenea perspectivă trebuie citită şi ca un omagiu, aşa
cum printre marii filosofi nu trebuie număraţi numai creatorii de sistem, nici
savanţii jurişti nu trebuie căutaţi numai printre asemenea creatori. Dimpotrivă, abia
astfel poate deveni limpede, într-o ultimă imagine, stadiul atins prin opera
profesorului Antoniu de către cultura dreptului penal din România, un stadiu în
care tezei sistematice a operei lui Vintilă Dongoroz i s-a alăturat antiteza topică a
operei profesorului George Antoniu. Atât etapa Explicaţiilor teoretice, cât şi cea a
Explicaţiilor preliminare au corespuns şi corespund timpului lor, au răspuns şi
răspund unor imperative ridicate de acest timp ştiinţei dreptului penal, iar criticile
justificate şi necesare care pot fi aduse metodologiilor respective nu trebuie să
împiedice preluarea acelor laturi care au îmbogăţit ştiinţa penală românească şi au
contribuit la renumele Institutului. Aşa cum profesorul Antoniu şi-a construit opera
cu Dongoroz şi în egală măsura contra acestuia, tot astfel s-ar putea şi astăzi pune
în discuţie posibilităţile de evoluţie ale unei doctrine care a înlocuit verticala
sistematică a unei orientări constructive cu orizontala topică a unei orientări
receptive: lipsa criteriilor de decizie raţională între punctele de vedere receptate şi,
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în ultimă instanţă, lipsa posibilităţii construirii unor explicaţii sistematice ale
dreptului penal român ca drept al societăţii româneşti contemporane. S-ar putea,
mai departe, repune în discuţie oportunitatea unei reluări a construcţiei sistematice,
aşezată pe bazele ei teoretice proprii oferite de filosofia dreptului – aşa cum o cere
stadiul atins în prezent pe plan internaţional – şi ancorate în explicaţia teoretică
generală a structurii unei societăţi moderne funcţionale şi în cea particulară a
identităţii normative a societăţii româneşti ca societate modernă funcţională. Altfel
decât în cazul Explicaţiilor teoretice, desfăşurarea acestei construcţii ar putea fi nu
doar prezentată astfel încât să poată fi urmărită raţional în toate articulaţiile ei, ci şi
racordată la materialul impus sau numai oferit de modificările legislative şi
doctrinele deja receptate prin Explicaţiile preliminare, astfel încât la vremea
potrivită Institutul să poată oferi Explicaţiile sistematice ale dreptului penal român.
Deocamdată însă acea vreme nu a sosit. Astăzi o asemenea imagine a ceea
ce poate fi considerată eventual schiţa unei viziuni pentru viitor stă în faţa unei
opere deja realizate şi a cărei desăvârşire se află încă în plină desfăşurare.
Alăturarea unor tipuri de opere magnifice, reprezentate în mod de acum
paradigmatic de către doi rectori magnifici ai ştiinţei dreptului penal din România
ultimelor şapte decenii, reprezintă tradiţia pe care Institutul de Cercetări Juridice
trebuie să o continue în anii următori. Ca şi în cazul reprezentanţilor acestei tradiţii,
anii înşişi – mai precis, timpurile care vin şi starea societăţii româneşti din aceste
timpuri – vor decide într-o măsură deloc neînsemnată nu numai cum anume ar
putea arăta o sinteză a tezei şi antitezei, ci chiar şi dacă o asemenea sinteză ar mai
putea apărea. Teza sistematică, şi expresia ei teoretică ultimă, dată tocmai de
„constantele dreptului” a putut fi dezvoltată în timpuri aparent stabile ori măcar
stabilizate din punct de vedere politic, în care starea societăţii româneşti părea a
cunoaşte o ordine accesibilă grosso modo legiuitorului, magistratului şi juristului
savant. Dacă însă Vintilă Dongoroz şi-a scris opera în timpuri pe care astăzi le
apreciem ca mult mai stabile decât el însuşi era înclinat să o facă, profesorul
Antoniu şi-a elaborat opera în condiţii de instabilitate socială şi politică, aşa cum
continuă să fie şi astăzi timpurile şi starea societăţii româneşti. De aceea, antiteza
topică şi expresia ei teoretică ultimă, dată de argumentarea plauzibilă şi fără
constrângeri sistematice a unor soluţii de drept adaptate unei ordini în continuă
transformare, rămân şi astăzi à jour.
Explicaţiile preliminare ale noului cod penal român va rămâne nu doar ultima
lucrare de sinteză pe care profesorul George Antoniu a coordonat-o, ci, din păcate, şi
cea din urmă lucrare coordonată de acesta, întrucât la 10 august 2014, profesorul a
încetat din viaţă, într-un moment în care ştiinţa dreptului penal avea atât de mare
nevoie de el şi în care el mai avea atât de multe de oferit acestei ştiinţe.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Tudor Avrigeanu

GEORGE ANTONIU
(1929–2014)

Duminică, 10 august 2014, a încetat din viaţă profesorul George Antoniu,
Director ştiinţific onorific al Institutului de Cercetări Juridice, reputat cercetător şi
profesor de drept penal pentru zeci de generaţii de studenţi şi doctoranzi.
George Antoniu, s-a născut la 30 martie 1929, în oraşul Brăila, judeţul
Brăila, fiul lui Vasile Lavrov şi al Elenei (născută ANTONIU), schimbarea
numelui din George Lavrov în George ANTONIU s-a făcut prin Decizia
nr. 151781/371 din 22 iunie 1965 a Ministerului Afacerilor Interne.
Şcoala primară a absolvit-o în oraşul Brăila între anii (1935–1939). Liceul l-a
absolvit în Bucureşti, 1939–1947, după care s-a înscris şi a absolvit cursurile
Facultăţii de Drept din Bucureşti (1947–1951) cu media 10 (diploma
nr. 143045/1952). În anul 1965 şi-a schimbat numele din Lavrov în cel de Antoniu
(după numele mamei) modificare aprobată prin decizia nr. 151781/371 din 22 iunie
1965 a Ministerului Afacerilor Interne.
Din anul 1950 (anul III de facultate) George Antoniu a început activitatea
în munca juridică fiind numit preparator la catedra de drept civil (şef de catedră,
prof. univ. dr. docent Traian Ionaşcu) funcţionând până la absolvirea facultăţii (1949–
1951).
Fiind chemat pentru satisfacerea stagiului militar (1951–1952), în timpul
executării serviciului militar, Ministerul Forţelor Armate a decis trecerea lui
George Antoniu în cadrele active ale armatei devenind (1952–1954) lt. major
profesor la Academia Militară. La cererea sa a fost trecut ca judecător militar
(1954–1955) la Tribunalul militar Teritorial (instanţă de fond), Bucureşti şi apoi la
Tribunalul Militar pentru unităţile Ministerului de Interne (instanţă de recurs) unde
a funcţionat între anii 1955–1961 când a fost trecut în rezervă la cererea sa. Din
anul 1961–1962 a funcţionat în calitate de consilier juridic şef în cadrul
Ministerului de Justiţie iar în anul 1962 a fost ales ca judecător la Tribunalul
Suprem (secţia penală) unde a funcţionat până în anul 1971.
În anul 1967 a obţinut titlul de doctor în drept (diploma nr. 1656 din 8 noiembrie
1967); teza de doctorat fiind intitulată „Raportul de cauzalitate în dreptul penal”.
Din anul 1971 George Antoniu a fost eliberat din munca de judecător
ocupând prin concurs postul de cercetător ştiinţific principal gr. II la Institutul de
Cercetări Juridice al Academiei Române, secţia de drept penal (şef de sector
prof. univ. dr. docent Vintilă Dongoroz).
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Din anul 1973 George Antoniu devine redactor-şef al revistei Institutului
(Studii şi cercetări juridice) funcţie îndeplintă paralel cu cea de cercetător şi de
cadru didactic (prin prezentarea de cursuri postuniversitare) la Facultatea de Drept
din Bucureşti.
În luna ianuarie 1975 George Antoniu este numit şef de sector, iar din anul 1990
este Director adjunct ştiinţific şi promovat cercetător ştiinţific principal gradul I.
Din anul 1990 George Antoniu este atestat drept conducător ştiinţific
specialitatea drept penal şi drept procesual penal şi reatestat prin Ordinul
Ministerului Învăţământului nr. 4794/16 aprilie 1993.
Începând cu anul 1994 a fost atestat ca profesor universitar la disciplina
drept penal şi criminologie (Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 6883/1994).
Începând cu anul 1994 George Antoniu devine şi redactor-şef al „Revistei de Drept
Penal” care apare sub egida Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale.
George Antoniu a avut funcţia de Preşedinte al Asociaţiei Române de Ştiinţe
Penale (ales în anul 2010 şi director al „Revistei de Drept Penal”).
Din anul 1980 George Antoniu este membru al Asociaţiei Internaţionale de
Drept Penal (în prezent Preşedinte al grupului naţional al AIDP) şi a participat ca
raportor naţional la toate Congresele Asociaţiei; rapoarte, publicate în revistele de
specialitate.
La data de 04.11.2002, George Antoniu a fost ales doctor honoris causa la
Facultatea de Vest de Drept, Timişoara, iar din luna noiembrie 2007 este doctor
honoris causa al Universităţii Danubius Galaţi.
În perioada 2003–2009 George Antoniu participă activ în cadrul comisiilor
de drept penal şi de procedură penală din cadrul Parlamentului, fiind decorat de
Preşedintele României pentru această activitate cu Ordinul Naţional Steaua
României în Grad de Cavaler (Decretul nr. 575/2004).
Din anul 2009 dl George Antoniu a fost pensionat pentru limită de vârstă,
devenind astfel director ştiinţific emerit la Institutul de Cercetări Juridice al
Academiei Române.
George Antoniu continuă să desfăşoare o activitate intensă ştiinţifică în
domeniul dreptului penal şi procedurii penale publicând lucrări valoroase şi de
mare importanţă mai ales în prezent când are loc procesul de reformă al legislaţiei
penale şi procesuale penale, fiind în curs de adoptare şi de intrare în vigoare un nou
cod penal şi un nou cod de procedură penală.
Lucrările elaborate de dl George Antoniu se caracterizează ca tematică prin
abordarea celor mai actuale probleme ale dreptului penal material şi procesual
precum şi ale criminologiei.
Participant activ la reforma legislaţiei penale, George Antoniu şi-a propus şi a
reuşit să comenteze critic reglementările existente, subliniind insuficienţele şi
contradicţiile acestora (a se vedea lucrările: Codul penal comentat şi adnotat, Partea
generală (1972), Codul penal comentat şi adnotat, Partea specială (1975), Explicaţii
teoretice ale Codului de procedură penală, vol. I (1975), vol. II (1976), Noul cod penal
şi Codul penal în vigoare, un studiu comparativ (2006), Noul cod penal vol. I şi II
(2006–2007) şi Explicaţii preliminare ale noului Codul penal (2010).
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Paralel cu aceste lucrări dl George Antoniu a abordat o serie de probleme
teoretice fundamentale în lucrarea Raportul de cauzalitate în dreptul penal (1968).
Corelaţia dintre drept şi morală (1975), Vinovăţia penală (1995); Implicaţiile
penale ale construcţiei europene (2005) ajungând la concluzii interesante de natură
să contribuie la progresul ştiinţei dreptului penal şi procesual penal.
Un loc important în lucrările domnului George Antoniu l-a ocupat analiza
practicii judiciare penale şi procesual penale. Analizând soluţiile controversate
pronunţate de instanţele de judecată în ultimii 50 de ani, George Antoniu a relevant
atât orientările pozitive, constructive, dar şi neajunsurile multora dintre aceste
soluţii, unele dintre ele conducând la sancţionarea unor persoane nevinovate sau
mai uşor vinovate decât cum au reţinut instanţele de judecată. De exemplu, lucrări
ca Practica judiciară penală vol. I (1989), vol. II (1990), vol. III (1992), vol. IV
(1993) şi vol. V (1998) au constituit şi constituie preţioase îndrumări în activitatea
instanţelor de judecată, multe din concluziile regretatului profesor George Antoniu,
stând la baza argumentelor pe care se sprijină hotărârile instanţelor de judecată şi
actele organelor de urmărire penală.
Aceeaşi capacitate de sinteză şi de conciziune o vădeşte autorul şi în
definirea termenilor de drept penal şi procesual penal (Dicţionarul juridic penal,
1976; Dicţionarul de procedură penală, 1998; Dicţionarul de drept penal şi
procedură penală, 2010). Dicţionarele constituie astfel, o sinteză a cunoştinţelor
juridico-penale, înlesnind nu numai înţelegerea mai profundă a instituţilor definite,
dar şi corecta aplicare în activitatea practică a legii penale şi procesual penale.
De remarcat de asemenea, studiile publicate de George Antoniu în cei peste
60 de ani de activitate ştiinţifică. Nu există practic nici un capitol al dreptului penal
general şi special asupra căruia George Antoniu să nu se fi oprit în cuprinsul
acestor studii cu contribuţii teoretice de un ridicat nivel ştiinţific. Am reţine dintre
acestea studiile referitoare la: Teoria apărării sociale (1963). Există o criză a
responsabilităţii penale? (1964). O concepţie greşită despre adevăr în procesul
penal (1965). Legalitate, echitate şi responsabilitate (1970), Contribuţia
criminologiei la procesul perfecţionării conduitei cetăţenilor (1973), Conceptul de
prevenire a infracţiunii (1981), Reflecţii asupra unei lucrări critice cu privire la
criminologia critică (1985), Implicarea articolelor 5 şi 6 ale Convenţiei Europene
asupra legii procesual-penale române, (1994). Reforma penală şi Constituţia
(1996), Reforma penală şi procedura penală I, II şi III (1996-1997), Tipicitate şi
antijuridicitate (1997), Forme moderne ale justiţiei penale (2003), Implicaţiile
penale ale Constituţiei Europene (2005), Activitatea normativă penală a Uniunii
Europene (I, II şi III) (2007), Reflecţii asupra justiţiei universale (2009), precum şi
cele referitoare la problematica dreptului penal special cum ar fi: infracţiunea de
abuz de încredere în dauna avutului obştesc; infracţiunile contra avutului obştesc în
reglementarea noului Cod penal; furtul săvârşit în timpul nopţii; probleme de
tehnică legislativă în redactarea textelor de incriminare în perspective noii legislaţii
penale).
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Fiecare dintre acestea (şi sunt foarte numeroase) cuprinde o încercare de a
depăşi interpretarea comună a textului, de a oferi o viziune nouă sau cel puţin, temeiuri
pentru reflecţii mai aprofundate asupra textului comentat, aplicat la un caz determinat.
Paralel cu activitatea ştiinţifică George Antoniu a întreţinut şi intense relaţii
internaţionale participând la toate congresele Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal
(ultimul a fost la Istambul 2009) ca raportor naţional precum şi la numeroase vizite de
colaborare ştiinţifică (Franţa, Italia, Germania, Moscova).
De asemenea, George Antoniu a luat parte la toate manifestările ştiinţifice
interne de prestigiu organizate de Facultatea de Drept, Uniunea Juriştilor din România,
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, prezentând valoroase intervenţii.
În cadrul acestor rapoarte naţionale, ca şi în cadrul intervenţilor făcute la
manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale, profesorul George Antoniu nu
numai că a relevat contribuţiile specialiştilor români la clarificarea unor probleme de
specialitate, dar a pus în discuţie şi unele păreri proprii, viziuni originale de natură să
stimuleze reflecţiile asupra temei respective şi să contribuie la adâncirea ei.
Profesorul George Antoniu a onorat cu marile sale calităţi şi activitatea de
cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi al
Facultăţii de Drept din Bucureşti, activitate materializată în elaborarea şi
publicarea, în calitate de autor sau coautor, a numeroase monografii, cursuri sau
manuale care au contribuit substanţial la dezvoltarea ştiinţei dreptului penal în
România şi la pregătirea unor întregi generaţii de specialişti în acest domeniu. Pot
fi menţionate în acest sens următoarele contribuţii:
Importanţa şi valoarea activităţii ştiinţifice desfăşurate de George Antoniu a
fost subliniată prin numeroase recenzii asupra operelor publicate de Domnia Sa ca
şi prin cuvintele rostite de distinşii profesori (Constantin Bulai, Paul Mircea
Cosmovici, Grigore Theodoru, Matei Basarab, Ioan Ceterchi).
Dispariţia profesorului George ANTONIU un distins savant şi neobosit
cercetător în domeniul dreptului penal, personalitate remarcabilă, spirit organizat,
inventiv, riguros şi totodată sensibil, lasă un gol, greu de acoperit în ştiinţa dreptului
român şi în viaţa celor care l-au cunoscut şi l-au iubit pentru frumoasele calităţi de
savant, dascăl pasionat ca şi pentru comportarea sa de înaltă ţinută morală.
Lista lucrărilor publicate
(1952–2014)
I. Monografii. Culegeri de studii
- Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
- Codul penal pe înţelesul tuturor, Ediţia I – II-III-IV-V-VI şi VII începând cu anul
1970; ultima ediţie a apărut în anul 2002 (în colaborare).

5

George Antoniu (1929–2014)

529

- Îndrumările date de Plenul Tribunalului Suprem şi noua legislaţie penală,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971 (în colaborare).
- Codul penal comentat şi adnotat, Partea generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1972 (în colaborare).
- Die Beachtung der Landesgesetze ein Haupterfordermis der Rechtlichkeit,
Politischer Verlag, 1973, p. 84.
- Corelaţia dintre drept şi morală, Editura Politică, 1974, p. 61.
- Codul penal comentat şi adnotat, Partea specială vol. I, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1975. (în colaborare).
- Codul penal comentat şi adnotat, Partea specială vol. II, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1977 (în colaborare).
- Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală român, vol. I, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1975 (în colaborare).
- Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală român, vol. II, Editura
Academiei, Bucureşti, 1976 (în colaborare).
- Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Editura Ştiinţifică, 1976.
- Dicţionar juridic penal, Editura Ştiinţifică, 1976 (în colaborare).
- Cunoaşterea şi respectarea legilor, Bucureşti, 1978, p. 84.
- Raporturile juridice dintre părinţi şi copii, Editura Academiei, 1985
(în colaborare).
- Dicţionar de procedură penală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988
(în colaborare).
- Practica judiciară penală, vol.I, Editura Academiei, Bucureşti, 1989
(în colaborare).
- Practica judiciară penală, vol.II, Editura Academiei, Bucureşti, 1990
(în colaborare).
- Practica judiciară penală, vol.III, Editura Academiei, Bucureşti, 1992
(în colaborare).
- Practica judiciară penală, vol.IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1993
(în colaborare).
- Vinovăţia penală, Editura Academiei, 1995.
- Practica judiciară penală, vol.V, Editura Academiei, Bucureşti, 1998
(în colaborare).
- Noul Cod penal. Codul penal în vigoare, studiu comparativ, Editura All Beck,
Bucureşti, 2004.
- Cauzele justificative în proiectul noului Cod penal, în volumul Dreptul românesc
şi integrarea europeană, Editura Tempus, Bucureşti, 2004.
- Implicaţii penale ale Constituţiei Europene, în volumul Dreptul românesc şi
Constituţia europeană, Editura Tempus, Bucureşti, 2005.
- Codul de procedură penală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
- „Revista de drept penal, studii şi practică judiciară”, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2006.
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- Reflecţii asupra interpretării legii penale, în volumul Integrarea europeană şi
dreptul românesc, Editura Tempus, Bucureşti, 2006.
- Noul Cod penal, vol. I, Ed. C.H.Beck, 2006.
- Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. I, Ed. Universul Juridic, 2010.
- Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed. Universul Juridic, 2011.
- Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. III, Ed. Universul Juridic, 2013.
II. Articole
- Contractul de cultură al plantelor industriale, „Justiţia Nouă”, nr. 1/1952,
p. 10.
- Pe marginea unei discuţii, „Justiţia Nouă”, nr. 2/1956, p. 6.
- Noua reglementare a recursului în legislaţia penală română, „Legalitatea
populară”, nr. 1/1958 (în colaborare), p. 13.
- Despre principiul independenţei judecătorului şi supunerii lui numai legii,
„Legalitatea Populară”, nr. 4/1959 (în colaborare), p. 10.
- Pe marginea unei calificări juridice greşite, „Justiţia Nouă”, nr. 6/1959, p. 3.
- Despre extinderea recursului penal, „Justiţia Nouă”, nr. 2/1960, p. 3.
- Modificarea codului justiţiei militare, „Justiţia Nouă”, nr. 4/1960 şi 5/1960
(în colaborare), p. 5.
- Interpretarea art.119 Cod penal în practica judiciară, „Justiţia Nouă”,
nr. 6/1960, p. 5.
- Extinderea învinuirii de către procuror asupra altor persoane sau cu privire
la fapte noi în legătură cu cele supuse judecăţii, „Justiţia Nouă”, nr. 1/1961, p.
6.
- Infracţiunea de abuz de încredere în dauna avutului obştesc şi delimitarea ei
de alte infracţiuni, „Justiţia Nouă”, nr. 5/1961, p. 10.
- Teoria apărării speciale, „Justiţia Nouă”, nr. 4/1963, p. 20.
- Forme şi metode de prevenire a infracţiunii, „Justiţia Nouă”, nr. 5/1963, p. 2.
- În legătură cu condiţiile prevăzute de lege pentru admiterea reabilitării,
„Justiţia Nouă”, nr. 2/1964, p. 3.
- Extinderea învinuirii ca urmare a extinderii recursului, „Justiţia Nouă”,
nr. 7/1964, p. 8.
- Există o criză a responsabilităţii penale? „Justiţia Nouă”, nr. 10/1964, p. 16.
- O concepţie greşită despre adevăr în procesul penal, „Justiţia Nouă”,
nr. 5/1965, p. 12.
- Scopul legii penale şi mijloacele prin care se realizează, „Justiţia Nouă”,
nr. 4/1966, p. 10.
- În legătură cu unitatea şi pluralitatea de infracţiuni, „Revista română de
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drept”, nr. 9/1967, p. 6.
- Infracţiunile contra avutului public în reglementarea noului cod penal,
„Revista română de drept”, nr. 8/1968, p. 13.
- Codul penal şi perfecţionarea legislaţiei, în culegerea „Stat, democraţie,
legalitate”, Editura Politică, 1968, p. 36.
- Consideraţii asupra unor instituţii de drept penal general, „Revista română
de drept”, nr. 11/1968, p. 12.
- Despre infractor, acţiune şi vinovăţie, „Revista română de drept”, nr. 8/1969,
p. 10.
- Cu privire la reglementarea cauzelor de agravare şi atenuare a pedepselor,
„Revista română de drept”, nr. 4/1970, p. 13.
- Furtul săvârşit în timpul nopţii, „Revista română de drept”, nr. 6/1970, p. 6.
- Legalitate, echitate, responsabilitate, în culegerea de studii „Cetăţean,
societate, familie”, Editura Politică, p. 26.
- Delimitarea formei agravate de forma simplă a infracţiunii de ultraj contra
bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, „Revista de drept românesc”,
nr. 11/1970, p. 4.
- Despre pedepsele accesorii, „Revista română de drept”, nr. 2/1971, p. 8.
- Consideraţii asupra unor soluţii din practica judiciară, SCJ nr. 1/1972, p. 15.
- Aspecte ale unor reglementări speciale în legislaţia penală nord-americană,
„Revista română de drept”, nr. 7/1972, p. 8.
- Ştiinţa dreptului românesc la un sfert de veac, SCJ, nr. 4/1972, p. 10.
- Cunoaşterea cauzelor care determină şi a condiţiilor care înlesnesc sau
favorizează manifestările infracţionale, RRD, nr. 2/1972, p. 15 (în colaborare).
- Etic şi juridic, Respectarea legilor statului în volumul „Etica şi echitatea” –
Editura Politică, 1972, p. 25.
- Consideraţii asupra infracţiunii de furt, RRD, nr. 12/1973, p. 5.
- Pedepsele neprivative de libertate şi rolul lor în politica penală a statului
român, SCJ nr. 3/1973, p. 12.
- Contribuţia criminologiei la procesul perfecţionării conduitei cetăţenilor în
volumul „Dreptul ca instrument de formare, dezvoltare şi ocrotire a
personalităţii umane”, Editura Academiei, 1973, p. 30.
- Trăsăturile distinctive ale intenţiei indirecte, RRD, nr. 12/1974, p. 8.
- Unele probleme actuale privind combaterea fenomenelor antisociale prin
mijlocirea dreptului penal în volumul „Rolul şi funcţiile dreptului”, Editura
Academiei, 1974, p. 40 (în colaborare).
- Neue Regelungen im Strafrecht, „Staat und Recht Heft”, 5/1974, p. 10.
- Les mesures prévues dans la législation roumaine pour la substitution des
peines privatives de liberté de brève ou moyenne durée, „Revue des sciences
juridiques”, nr. 1/1974, p. 10 (în colaborare).
- Participaţia improprie în practica judiciară, RRD, nr. 9/1976, p. 6.
- Perfecţionarea mijloacelor de combatere a infracţionalismului, RRD,

532

Ion Ifrim

nr. 4/197, p. 3.
- Centenarul proclamării independenţei de stat a României, SCJ, nr. 2/1977,
p. 8.
- La réglementation de l'erreur en droit pénal, „Revue des sciences juridiques”,
nr. 1/1978, p. 5.
- Probleme de tehnică legislativă privind redactarea textelor de incriminare,
RRD, nr. 1/1980, p. 8.
- Reflecţii asupra conceptului de infracţiune, SCJ, nr. 2/1980, p. 12.
- Conceptul de prevenire a infracţiunii, SCJ, nr. 1/1981, p. 12.
- Sancţiunea penală, concept şi orientări, RRD, nr. 10/1981, p. 10.
- Idem, în „Revue des sciences juridiques” nr. 2/1981, p. l3.
- Reflecţii asupra unei lucrări critice cu privire la criminologia critică, SCJ,
nr. 1/1985, p. 10.
- Idem, în SCJ, nr. 2/1985, p. 8 partea a II-a.
- Pedeapsa cu executarea prin muncă, concept şi semnificaţie, SCJ, nr. 2/ 1981,
p. 5.
- Din nou despre conţinutul infracţiunii, RRD, nr. 5/1982, p. 5.
- Infracţiunea de omisiune, RRD, nr. 6/1982, p. 6.
- Unele probleme teoretice din practica judiciară penală, SCJ, nr. 1/1983, p.
12, (în colaborare).
- Căile de reglementare a pedepselor accesorii, SCJ, nr. 1/1987, p. 3.
- Individualizarea pedepselor, SCJ, nr. 2/1989, p. 5, (în colaborare).
- Cercetarea ştiinţifică juridică la început de drum nou, SDR, nr. 1/1990, p. 5.
- Reevaluări şi opţiuni în legislaţia penală română, SDR, nr. 2/1990, p. 7.
- Prevenirea infracţiunilor în dezbaterea Naţiunilor Unite, SDR, nr. 1–2/1991,
p. 7.
- Reflecţii asupra unei ipoteze incompatibilitate a judecătorului, SDR,
nr. 3–4/1991, p. 5.
- Din nou despre infracţiunea progresivă, SDR, nr. 3–4/1991, p. 8.
- Le Parquet. Présent et avenir, „Revue Roumaine des Sciences juridiques”,
nr. 1/1992, p. 10 (în colaborare).
- Le rôle du parquet en Roumanie, „Revue internationale de droit pénal”,
nr. 3–4/1992, p. 683–699 (în colaborare).
- Implications de la Convention Européenne des droit de l'Homme sur la loi
pénale roumaine, „Revue Roumanie des sciences juridiques”, nr. 2/1992, p. 11,
idem în SCJ, nr. 1/1992, p. 9.
- Infracţiuni în legătură cu folosirea calculatoarelor, SDR, nr. 3/1992, p. 17.
- Unele reflecţii asupra vinovăţiei penale, SDR, nr. 1/1993, p. 8.
- Articolul 5 din Convenţia Europeană a drepturilor omului, SDR, nr. 2/1993,
p. 17.
- Articolul 6 din Convenţia Europeană a drepturilor omului, SDR, nr. 3/1993,
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p. 13.
- Les crimes informatiques et d'autre crimes dans le domaine de la technologie
informatique en Roumanie, „Revue internationale de droit pénal”, nr. 1–2/1993,
p. 541–552.
- Implications des articles 5 et 6 de la Convention Européenne sur la loi
processuelle pénale roumaine, „Revue Roumaine des sciences juridiques”, nr.
1/1994, p. 13.
- Eroarea de drept penal, „Revista de drept penal”, nr. 1/1994, p. 12.
- Sistemul cauzelor care înlătură vinovăţia, „Revista de drept penal”, nr.
2/1994, p. 12.
- Reflecţii asupra instituţiei înlocuirii răspunderii penale, „Revista de drept
penal”, nr. 2/1994, p. 5.
- Autor mediat sau participaţie improprie, „Revista de drept penal”, nr. 2/1995,
p. l0.
- Eroarea de fapt, „Revista de drept penal”, nr. 1/1995, p. l2.
- Desistarea voluntară, „Revista de drept penal”, nr. 3/1995 (18 pag.).
- Reflecţii asupra viitoarei reforme penale, „Revista de drept penal”, nr.
4/1995, (10 pag.).
- Reforma penală şi Constituţia, „Revista de drept penal”, nr. 1/1996, (8 pag.).
- Reforma penală şi ocrotirea valorilor fundamentale ale societăţii, „Revista de
drept penal”, nr. 2/1996, (9 pag.).
- Reforma penală şi principiile fundamentale ale dreptului penal român,
„Revista de drept penal”, nr. 3/1996 (10 pag.)
- Reforma penală la primul pas (I), „Revista de drept penal”, nr. 4/1996, (10 pag.).
- Reforma penală la primul pas (II), „Revista de drept penal”, nr. 1/1997 (10 pag.).
- Reforma penală la primul pas (III), „Revista de drept penal”, nr. 2/1997 (12 pag.).
- Reforma penală şi sistematizarea dispoziţiilor penale (I), „Revista de drept
penal”, nr. 3/1997, (9 pag.).
- Reflecţii asupra crimei organizate, „Revista de drept penal”, nr. 3/1997, (17 pag.).
- Reforma penală şi sistematizarea dispoziţiilor penale (II), „Revista de drept
penal”, nr. 4/1997 (6 pag.).
- Tipicitate şi antijuridicitate, „Revista de drept penal”, nr. 4/1997, (15 pag.).
- Sistematizarea materiei penale în cursurile universitare, „Revista de drept
penal”, nr. 1/1998 (15 pag.).
- Contribuţii la studiul esenţei, scopului şi funcţiilor pedepsei, „Revista de drept
penal”, nr. 2/1998, (16 pag.).
- Reflecţii asupra structurii normei de incriminare, „Revista de drept penal”,
nr. 3/1998, (21 pag.).
- Contribuţii noi la cercetarea cauzalităţii penale, „Revista de drept penal”,
nr. 4/1998 (15 pag.).
- Urmarea imediată. Contribuţii la clarificarea conceptului, „Revista de drept
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penal”, nr. 1/1999, (16 pag.).
- Elementul material din norma de incriminare, „Revista, de drept penal”,
nr. 2/1999 (18 pag.).
- Unitate de infracţiuni. Contribuţie, „Revista de drept penal”, nr. 3/1999 (35 pag.).
- Notarul public şi legea penală, „Revista de drept penal”, nr. 3/1999 (7 pag.).
- Reflecţii asupra pluralităţii de infracţiuni, „Revista de drept penal”, nr.
4/1999 (14 pag.).
- Infracţiunea şi pedeapsa între aparenţă şi realitate, „Revista de drept penal”,
nr. 1/2000 (22 pag.).
- Legislaţia comunitară şi legea penală, „Revista de drept penal”, nr. 2/2000
(8 pag.).
- Participaţia penală, Studii de drept comparat, „Revista de drept penal”,
nr. 3/2000 (32 pag.).
- Infracţiunile contra patrimoniului. Generalităţi, „Revista de drept penal”,
nr. 4/2000 (16 pag.).
- Ocrotirea penală a patrimoniului, „Revista de drept penal”, nr. 1/2001
(13 pag.).
- Dreptul penal şi integrarea europeană, „Revista de drept penal”, nr. 3/2001
(27 pag.).
- Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu, „Revista de drept penal”, nr. 4/2001
(29 pag.).
- Ocrotirea penală a vieţii personale, „Revista de drept penal”, nr. 1 /2002
(18 pag.).
- Protecţia penală a intereselor financiare a Comunităţilor europene, „Revista
de drept penal”, nr. 2/2002, p. 9.
- Un nou pas pe calea reformei penale (13 pag.), „Revista de drept penal”,
nr. 3/2002.
- Protecţia procesual-penală a intereselor financiare ale Comunităţilor Europene,
„Revista de drept penal”, nr. 4/2002, (10 pag.).
- Forme moderne ale justiţiei penale, „Revista de drept penal”, nr. 1/2003
(8 pag.)
- Vinovăţia în perspectiva reformei penale şi a aderării la Uniunea Europeană,
Revista de drept penal nr. 2/2003 (20 pag.).
- Infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită şi tratamentul lor penal, „Revista
de drept penal”, nr. 3/2003 (18 pag.).
- Consimţământul victimei, „Revista de drept penal”, nr. 4/2003 (23 pag.).
- Partea generală a codului penal într-o viziune europeană, „Revista de drept
penal”, nr. 1/2004 (17 pag.).
- Cauzele justificative în proiectul noului Cod penal, „Revista de drept penal”,
nr. 2/2004 (12 pag.).
- Reflecţii asupra normei penale, „Revista de drept penal”, nr. 3/2004 (28 pag.).
- Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Privire comparativă. Partea
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generală, „Revista de drept penal”, nr. 4/2004 (26 pag.).
- Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Privire comparativă. Partea specială
(I), „Revista de drept penal”, nr. 1/2005 (28 pag.).
- Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Privire comparativă. Partea
specială, „Revista de drept penal”, nr. 2/2005 (53 pag.).
- Implicaţii penale ale constituţiei europene, „Revista de drept penal”, nr.
3/2005 (16 pag.).
- Constituţia europeană, însemnătate şi actualitate pentru ţara noastră,
„Revista de drept penal”, nr. 4/2005 (11 pag.).
- Unele reflecţii asupra măsurilor de siguranţă, „Revista de drept penal”,
nr. 1/2006 (13 pag.).
- Reflecţii asupra interpretării legii penale din perspectiva europeană (I),
„Revista de drept penal”, nr. 2/2006 (23 pag.).
- Reflecţii asupra interpretării legii penale din perspectiva europeană (II),
„Revista de drept penal”, nr. 3/2006 (26 pag.).
- Tâlhăria, unitate sau pluralitate de infracţiuni, „Revista de drept penal”,
nr. 4/2006 (23 pag.).
- Activitatea normativă penală a Uniunii Europene (I), „Revista de drept
penal”, nr. 1/2007 (19 pag.).
- Activitatea normativă penală a Uniunii Europene (II), „Revista de drept
penal”, nr. 2/2007 (31 pag.).
- Activitatea normativă penală a Uniunii Europene (III), „Revista de drept
penal”, nr. 3/2007 (30 pag.).
- Observaţii cu privire la anteproiectul unui al doilea nou Cod penal, partea
generală (I), „Revista de drept penal”, nr. 4/2007 (20 pag.).
- Probleme actuale ale reformei penale în românia, „Dreptul”, nr. 1/2007 (7 pag.).
- Observaţii asupra anteproiectul noului cod penal II, „Revista de drept penal”,
nr. 1/2008; (26 pag.).
- Legea penală română în condiţiile postaderării, „Revista de drept penal”,
nr. 2/2008 (15 pag.).
- Reflecţii asupra conceptului de incriminare, „Revista de drept penal”, nr.
3/2008 (23 pag.).
- Observaţii la proiectul noului cod de procedură penală (I), „Revista de drept
penal”, nr. 4/2008 (20 pag).
- Observaţii la proiectul noului cod de procedură penală (II), „Revista de drept
penal”, nr. 1/2009 (15 pag.).
- Observaţii la proiectul noului cod de procedură penală (III), „Revista de
drept penal”, nr. 2/2009 (20 pag.).
- Observaţii la proiectul noului cod de procedură penală (IV), „Revista de
drept penal”, nr. 3/2009 (20 pag.).
- Reflecţii asupra justiţiei universale, „Revista de drept”, nr. 4/2009 penal nr.
3/2009 (15 pag.).
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- Partea introductivă a dreptului penal. Concept. Istoric. Reflecţii (I), „Revista
de drept penal”, nr. 1/2010 (7 pag.).
- Partea introductivă a dreptului penal. Concept. Istoric. Reflecţii (II), „Revista
de drept penal”, nr. 2/2010 (20 pag.).
- Partea introductivă a dreptului penal. Concept. Istoric. Reflecţii (III),
„Revista de drept penal”, nr. 3/2010 (14 pag.).
- Unele reflecţii asupra conceptului de incriminare şi a conceptului de
infracţiune, „Revista de drept penal”, nr. 4/2010 (18 pag.).
- Recursul în interesul legii. Contribuţii la interpretarea şi aplicarea corectă a
dispoziţiilor din partea generală a Codului penal., „Revista de drept penal”,
nr. 2/2011 (27 pag.).
- Recursul în interesul legii. Contribuţii la interpretarea şi aplicarea corectă a
dispoziţiilor din partea generală a Codului penal, „Revista de drept penal”,
nr. 3/2011 (43 pag.).
- Recursul în interesul legii. Contribuţii la interpretarea şi aplicarea corectă a
dispoziţiilor din partea generală a Codului penal, „Revista de drept penal”,
nr. 4/2011 (43 pag.).
- Jurisprudenţa Curţii Europene şi legea penală română, „Revista de drept
penal”, nr. 1/2012 (13 pag.).
- Jurisprudenţa Curţii Europene şi legea penală română, „Revista de drept
penal”, nr. 2/2012 (9 pag.).
- Jurisprudenţa Curţii Europene şi legea penală română, „Revista de drept
penal”, nr. 3/2012.
- Jurisprudenţa Curţii Europene şi legea penală română, „Revista de drept
penal”, nr. 4/2012.
- Unele idei noi în doctrina şi legislaţia penală, „Revista de drept penal”,
nr. 1/2013 (21 pag).
- Reflecţii asupra originii constrângerii penale, „Revista de drept penal”,
nr. 2/2013 (9 pag.).
- Contribuţiile profesorului Vintilă Dongoroz la dezvoltarea dreptului penal,
„Revista de drept penal”, nr. 3/2013 (18 pag).
- Noul Cod penal. Reflecţii asupra infracţiunilor contra persoanei, „Revista de
drept penal”, nr. 4/2013 (17 pag).
- Cercetarea ştiinţifică în domeniul dreptului la a 60-a aniversare, „Revista de
drept penal”, nr. 4/2013 (11 pag).
III. Note, comentarii (asupra unor speţe din practica judiciară)
- Şedinţa pregătitoare, „Justiţia Nouă”, nr. 7/1956, p. 1249–1252.
- Delapidarea, „Justiţia Nouă”, nr. 1/1957, p. 121–124.
- Aplicarea pedepsei, „Justiţia Nouă”, nr. 4/1957, p. 685–690.
- Recidiva specială, „Justiţia Nouă”, nr. 7/1957, p. 1348– 352.
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- Infracţiunea de luare de mită, „Legalitatea populară”, nr. 6/1957, p. 709–712.
- Citare, „Legalitatea populară”, nr. 8/1957, p. 944–946.
- Recurs, „Justiţia Nouă”, nr. 1/1958, p. 141–142.
- Competenţa, „Justiţia Nouă”, nr. 2/1958, p. 305–308.
- Competenţa instanţelor militare, „Justiţia Nouă”, nr. 3/1958, p. 485–488.
- În legătură cu rectificarea erorilor materiale cuprinse în hotărârile judecătoreşti,
„Legalitatea Populară”, nr. 2/1958, p. 69–72.
- Avut obştesc, „Legalitatea populară”, nr. 5/1958, p. 64–66.
- Declinarea de competenţă, „Legalitatea populară”, nr. 10/1958, p. 65–67.
- Delimitarea infracţiunii de abuz în serviciu de infracţiunea de înşelăciune,
„Legalitatea Populară”, nr. 11/1958, p. 57–60.
- Cu privire la sancţionarea unui conducător de autovehicul care a săvârşit un
omor fără voie, „Legalitatea populară”, nr. 3/1959, p. 91–93.
- În legătură cu aplicarea sporului de pedeapsă în cazul concursului real de infracţiuni
şi în cazul infracţiunii continuate, „Justiţia Nouă”, nr. 3/1962, p. 137–140.
- Recurs. Casare cu trimitere, „Revista română de drept”, nr. 2/1969, p. 170–173.
- Confiscare specială, „Revista română de drept”, nr. 12/1969, p. 163–165.
- Unele consideraţii în legătură cu condiţiile recunoaşterii stării de recidivă,
„Revista Română de drept”, nr. 11/1971, p. 128–134.
- În legătură cu aplicarea prevederilor art.305 alin.final C.p. şi ale art.7 din
Decretul nr. 543/1970, „Revista română de drept”, nr. 6/1972, p. 144–147.
– Consideraţii în legătură cu justa încadrare a furtului săvârşit la o nuntă,
„Revista română de drept”, nr. 12/1972, p. 151–155.
- Starea de recidivă în cazul săvârşirii unei infracţiuni în timpul suspendării
condiţionate a executării pedepsei, „Revista română de drept”, nr. 3/1973, p. 89–92.
- Cu privire la corecta încadrare a faptei unei persoane, „Revista română de
drept”, nr. 6/19734, p. 149–151.
- Ultraj. Pluralitate de fapte săvârşite cu aceeaşi ocazie, „Revista română de
drept”, nr. 9/1973, p. 145–149.
- Abandon de familie. Suspendare condiţionată a executării pedepsei, „Revista
română de drept”, nr. 2/1974, p. 142–145.
- Furt. Săvârşire de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată,
„Revista română de drept”, nr. 3/1974, p. 134–138.
– Unele probleme în legătură cu încadrarea juridică a însuşirii unor accesorii şi
scule dintr–un autovehicul aflat într–un atelier, „Revista română de drept”,
nr. 5/1997, p. 61–63.
– Organul competent să stabilească dacă o faptă dacă o faptă săvârşită de un
minor constituie infracţiune sau abatere, „Revista Română de drept”, nr. 7/1979,
p. 47–50.
– Comutarea părţii de pedeapsă executat prin muncă Corecţională, „Revista
Română de drept”, nr. 1/1980.
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– Încadrarea infracţiunii de tentativă de viol urmată de moartea victimei, „Revista
Română de drept”, nr. 4/1980
– Furtul în paguba avutului obştesc, „Revista Română de drept”, nr. 2/1980.
– Probleme în legătură cu infracţiunea de vătămare corporală din culpă, „Revista
Română de Drept”, nr. 3/1982.
– Răspunderea penală, elemente constitutive, raport de cauzalitate, „Revista
Română de Drept”, nr. 3/1980.
– Furtul în paguba avutului obştesc, „Revista Română de Drept”, nr. 11/1982.
– Circulaţia pe drumurile publice, ebrietate, martori, asistenţi, „Revista Română
de Drept”, nr. 12/1982.
– Despre individualizarea pasivă, „Revista Română de Drept”, nr. 9/1983.
– Despre infracţiunea de delapidare, „Revista Română de Drept”, nr. 11/1983.
– În legătură cu infracţiunea de părăsire a locului accidentului, „Revista Română
de Drept”, nr. 11/1984.
– În legătură cu confiscarea specială, „Revista Română de Drept”, nr. 10/1984.
–Pedeapsa, Graţierea, „Revista Română de Drept”, nr. 9/1985.
–Recurs, Circumstanţe atenuante, „Revista Română de Drept”, nr. 5/1985.
–Tăinuire, favorizare, concurs de infracţiuni, „Revista Română de Drept”,
nr. 3/1985.
Ion Ifrim

Recenzii

Hélène Simonian-Gineste (coord.), La (dis)continuité en droit,
Ed. Institut Fédératif de Recherche „Mutation des normes juridiques” – Université
Toulouse I, Lextenso-éditions [L.G.D.J.], 2014, 480 pages.1
http://www.lgdj.fr/colloques-etudes-rapports/233812146/dis-continuite-droit
Soarta volumelor conferinţelor şi colocviilor precum şi a acelor dedicate unor personalităţi,
altfel spus a unor cărţi de oportunitate, trebuie să înfrunte de două ori celebra maximă „habent sua
fata libelli” (cărţile îşi au destinul lor). De altfel, din maxima lui Terentianus (Maurus) a fost extirpată
partea referitoare la responsabilitate, pentru că o carte are destinul său din înfruntarea vremurilor,
când generaţii de cititori o transformă în experienţă transmisă şi nu rămâne un obiect („Pro captu
lectoris habent sua fata libelli”).
„Institut Fédératif de Recherche en droit” (IFR), editor al volumului alături de LGDJ / Lextenso,
este un centru de cercetare interdisciplinară din cadrul Université Toulouse I Capitole,2 care a organizat dea lungul timpului evenimente ştiinţifice referitoare la categorii şi concepte din domeniul ştiinţelor sociale
(„Le don en droit public”; „Les métamorphoses de la marque”; „Tolérance et droit”; „Juge et apparence”;
„Les décisions juridictionnelles atypiques”; „Les influences de la construction européenne sur le droit
français”); acest volum este al 20-lea din seria celor editate de IFR.
Volumul „La (dis)continuité en droit” valorifică contribuţii juridice prin raportare la categorii
filozofice clasice, spaţiul şi timpul,3 urmare a unui colocviu care a avut loc la Toulouse, în
14–15 februarie 2013. Coordonatoarea volumului (Hélène Simonian-Gineste4) îşi asumă în
introducerea volumului (p. 11) aceste două categorii prin renunţarea la celelalte, oricare ar fi ele;
aceste două categorii, prin raportare la fenomenul juridic sunt cele care interesează atât juriştii,
istoricii cât şi teoreticienii dreptului. Poate că titlul volumului ar fi trebuit să menţioneze că se referă
[doar?] la (dis)continuitatea în spaţiu şi timp a dreptului – care delimitează şi cele două părţi ale
volumului.
1

Cuprinsul complet este disponibil pe pagina web a editurii universităţii: http://www.utcapitole.fr/recherche/publications-de-l-universite/presses-de-l-universite/p-u-s-s-la-dis-continuite-endroit-453034.kjsp; detalii referitoare la evenimentul ştiinţific sunt disponibile la adresa web
http://www.ut-capitole.fr/espace-media/relations-presse/communiques-de-presses/31-01-colloque-ladis-continuite-du-droit-389861.kjsp;
2
Adresa web: http://ifrdroit.ut-capitole.fr/
3
Kant însuşi în „Critica raţiunii pure” constată echivocul existenţei unui număr strict al
categoriilor. Acestea au variat, dar indiferent de concepţie, spaţiul şi timpul sunt constante ale
construcţiei filosofice. „Această diviziune este dedusă sistematic dintr-un principiu comun, anume din
facultatea de a judeca (care este tot una cu facultatea de a gândi), şi nu s-a născut rapsodic dintr-o
cercetare, întreprinsă la întâmplare, a conceptelor pure, de a căror enumerare completă nu putem fi
niciodată siguri, fiindcă sunt stabilite numai prin inducţie, fără a ne gândi că pe cale inductivă nu se
concepe niciodată de ce tocmai aceste concept şi nu altele aparţin intelectului pur. A fost un plan
demn de un bărbat perspicace ca Aristotel acela de a căuta să stabilească aceste concepte
fundamentale. Dar fiindcă nu avea nici un principiu, el le-a adunat în grabă, aşa cum i se prezentau, şi
a adunat mai întâi zece din ele, pe care le-a numit categorii (predicamente).” I. Kant, Critica raţiunii
pure, traducere de Nicolae Bagdasar şi Elena Moisuc, ediţia a III-a, îngrijită de Ilie Pârvu, Editura
IRI, Bucureşti, 1994, p. 113.
4
Hélène Simonian-Gineste este profesoară de drept public la Université Toulouse I Capitole.
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În primul titlu – „Rupturi şi evoluţii în faţa permanenţelor instituţionale şi conceptuale” ne
atrage atenţia articolul lui Nicolas Mathé referitor la principiul unităţii patrimoniului conform noii
legislaţii franceze (15 iunie 2010), care rupe cu trecutul în această materie, mai ales cu teoria lui
Aubry şi Rau. Aceasta nu mai corespundea realităţilor secolului XXI, mai ales în ceea ce priveşte
dreptul afacerilor (p. 110), astfel încât preluarea din dreptul german a noţiunii de patrimoniu de
afectaţiune pare să fi fost soluţia potrivită. Autorul detaliază substanţa teoretică a teoriei patrimoniului
de afectaţiune (teoria subiectivă a fost opusă teoriei patrimoniului de afectaţiune, teoria subiectivă
considerând patrimoniul emanaţia unei persoane). Autorul examinează excepţiile de la principiul
subiectivităţii patrimoniale – declaraţia de insesizabilitate (care nu e o veritabilă izolare de
patrimonii), fiducia, EIRL – „l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée” (legea adoptată în
15 iunie 2010 şi care face obiectul acestui articol)5 şi consecinţele în situaţia aplicării procedurilor
colective. Cu toate acestea autorul afirmă că nu suntem în prezenţa destructurării unui principiu ci a
consolidării unei execepţii – în privinţa garanţiilor, excepţie care de altfel priveşte în primul rând
creditorii, subsecvent patrimoniul în sine al unui EIRL. În aceaşi secţiunea a volumului Marie-Pierre
Cauchard descrie criza dreptului administrativ între discontinuitate şi continuitate; autoarea are în
vedere şi sensul medical al termenului de criză (schimbare în evoluţia unui proces) dar nu are în
vedere etimologia greacă, unde „krisis” (κρίσις) era esenţială în filozofia antică, şi care, la Socrate cel
puţin, este elementul care declanşează cunoaştere. Aş putea remarca doar faptul că specializarea din
zilele de astăzi (când dreptul îşi manifestă cunoaşterea prin intermediul biologiei/ medicinei şi nu prin
referirea la sursa autentică, metafizică) nu poate să conducă decât la rezultate parţiale şi probabile.
Este adevărat că o „criză” în sens de întrerupere brutală a unui proces poate avea efecte analizabile,
dar ceea ce defineşte criza nu este întreruperea/ blocarea/ schimbarea unui fenomen ci decizia
(„criza”) care a determinat schimbarea (cauza şi nu efectul). Autoarea porneşte dibaci la decelerea
unor evenimente ale dreptului administrativ – disiparea distincţiei drept administrativ – drept privat6,
dezordinea normativă a dreptului administrativ; în acelaşi timp autoarea subliniază stabilitatea
fundamentelor dreptului administrativ precum şi permanenţa ideologică a dreptului administrativ. În
titlul al doilea din prima parte („timpul”) temele sunt aplicate: continuitatea personalităţii defunctului
– un principiu al dreptului francez al succesiunilor (Marc Nicod), două studii privind dreptul fiscal
(semnate de Ndéyé Binty Diop şi de Rachel Garcia), despre (dis)continuitatea dreptului constituţional
(Stéphane Baumont). Ne reţine atenţia articolul lui Alexis Le Quinio referitor la continuitatea
structurilor juridice, respectiv principiul stabilităţii legislative,7 ca principiu general de drept al
Uniunii Europene. Autorul porneşte analiza de la prima manifestare a acestui principiu, cauza Klomp8
dar şi la cauze relativ recente. În altă cauză9 Curtea a subliniat că „reiese din jurisprudenţă, pe de o
5

Frédéric Vauvil, Commentaire de la loi du 15 juin 2010, relative à l'EIRL (I),
„Revue de Droit Henri Capitant”, N° 6 30 Juin 2013, disponibilă şi pe internet la adresa
http://www.henricapitantlawreview. fr/article.php?id=310.
6
Discuţia se poartă asupra relevanţei distincţiei drept privat/ drept public. De ex. interviurile
cu Patrick Birkinshaw (p. 23), Roberto Caranta (p. 60), Thomas Cottier (p. 78), Marco Loos (p. 201–
202), Thomas Lundmark (p. 208), Imelda Maher (p. 214), Albert Sánchez Graells (p. 257-258), Jan
Smits (p. 284), Alexander Türk (p. 289), Eddy Wymeersch (p. 321–322), Jacques Ziller (p. 331) în
volumul Daniel Mihail Şandru (ed.), Constantin Mihai Banu (ed.), Interviewing European Union.
Wilhelm Meister in EU law, Editura Universitară, Bucharest, 2013.
7
Astfel cum reiese şi din art. 22 al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată în „Monitorul Oficial al României” nr. 260 din
21.4.2010, modificată prin Legea nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în „Monitorul
Oficial al României” nr. 182/2011.
8
Cauza 23/68, Klomp / Inspectie der belastingen, hotărârea din 25 februarie 1969, ECR 1969
p. 43, ECLI:EU:C:1969:6, pct. 13.
9
Cauzele conexate C-201/09 P şi C-216/09 P, Arcelor Mittal Luxembourg / Comisia şi
Comisia / ArcelorMittal Luxembourg şi alţii, hotărârea din 29 martie 2011, ECR 2011 p. I–2239,
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parte, că, în conformitate cu un principiu comun sistemelor juridice ale statelor membre, ale căror
origini pot fi reconstituite până la dreptul roman, în caz de modificare a legislaţiei, este necesar să se
asigure continuitatea structurilor juridice, în afară de cazul în care legiuitorul îşi exprimă voinţa în
sens contrar şi, pe de altă parte, că acest principiu este aplicabil în cazul modificărilor dreptului
primar al Uniunii.” Autorul consideră că referirea Curţii (p. 196) se face la Digestele lui Iustinian
(cartea I, titlul al III-lea, paragrafele 26 şi 28). În discutarea atribuţiilor Curţii, astfel cum sunt
menţionate în art. 19 din Tratatul privind Uniunea Europeană, se remarcă rolul activ al acestei
instituţii, care „asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor”.
Partea a doua a volumului – „Continuitate şi spaţiu” se concentrează cu privire la spaţiul
juridic francez (controlul de constituţionalitate în Franţa - Stéphane Mouton sau imparţialitatea în faţa
Consiliului de Stat – Hiam Mouannès) precum şi cu referire la dreptul internaţional (continuitatea
jurisprudenţei Curţii Internaţionale de Justiţie - Pierre-Marie Martin; sau a jurisprudenţei în dreptul
internaţional – Pierre-Marie Martin). Ne reţin atenţia studiile referitoare la discontinuitatea normativă
– variaţii cu privire la normele etatice în materia dreptului societar (Fleur Laronze) cum ar fi
intervenţia judecătorului10 în materia fuziunii prin absorbţie şi a reprezentării societăţii (p. 339). Este
discutată ideea prin care judecătorul este un adevărat creator de norme juridice (p. 341–342). În fine,
unul din ultimele studii ale volumului este semnat de Anne-Marie Oliva care se concentrează asupra
unui nou obiectiv stabilit prin Tratatul privind Uniunea Europeană – art. 3 referitor la coeziunea
teritorială. Sunt analizate documente recente ale Comisiei şi este problematizată chestiunea
continuităţii teritoriale ca obiectiv al coeziunii teritoriale (p. 433–440) precum şi ca element al
definirii spaţiului pertinent pentru acţiune în favoarea coeziunii (p. 440–447). Înaintea raportului de
sinteză (semnat de coordonatoarea volumului Hélène Simonian-Gineste) poate fi citit un eseu despre
continuitate juridică şi inovarea juridică (Jacques Viguier).
Suntem în prezenţa unui volum dedicat unui profil de jurist curios, interesat de actualitate, de
abordarea unor tematici diverse; mi-aş fi dorit să fi citit şi despre revirimenul jurisprudenţial pentru că
implică, mai ales în situaţia instanţelor jurisdicţionale, probleme teoretice şi practice aflate sub
tematica anunţată. Universitatea din Toulouse 1 Capitole este şi cu această ocazie un excelent
propunător al unor teme incitante.
Prof. univ. dr. Mihai Şandru

ECLI:EU:C:2011:190, pct. 63. Evocarea acestui principiu se face şi în cauza C-352/09 P,
ThyssenKrupp Nirosta / Comisia, hotărârea din 29 martie 2011, ECR 2011 p. I-2359,
ECLI:EU:C:2011:191, pct. 73.
10
Acest subiect a fost cercetat în dreptul român de Radu Catană, Rolul justiţiei în
funcţionarea societăţilor comerciale, Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
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Dezbaterea ştiinţifică
IMPLICAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE ÎN LEGĂTURĂ
CU APLICAREA LEGII PENALE MAI FAVORABILE
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române în colaborare cu Uniuniea Juriştilor din România,
Senatul României şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
(Bucureşti, 14 octombrie 2014)
La data de 14 octombrie a.c. a avut loc dezbaterea ştiinţifică a Institutului de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române în colaborare cu Uniunea Juriştilor din
România, Senatul României şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având ca temă Implicaţii teoretice şi
practice în legătură cu aplicarea legii penale mai favorabile, temă de o stringentă actualitate.
Dezbaterea ştiinţifică s-a desfăşurat în Sala „Constantin Stere” – P1 a Senatului României, cu
participarea unor personalităţi de seamă ale vieţii sociale, ştiinţifice şi politice româneşti, jurişti de
prestigiu din România.
Moderatorul lucrărilor a fost domnul dr. Ioan Chelaru, vicepreşedinte al Senatului României,
preşedintele Uniunii Juriştilor din România, care în deschidere, a dat cuvântul d-lui Călin Popescu
Tăriceanu, preşedinte al Senatului României; domnului Adrian Bordea, preşedinte al Consiliului
Superior al Magistraturii; doamnei dr. Livia Stanciu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
Robert Marius Cazanciuc, ministru al justiţiei; Codruţ Olaru, adjunctul procurorului general al
României; prof. univ. dr. Mircea Duţu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române şi domnului prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, director al
publicaţiilor „Dreptul”, care au evidenţiat importanţa şi actualitatea temei abordate cu prilejul intrării
în vigoare a noului Cod penal. De pildă, profesorul Mircea Duţu, în alocuţiunea sa, a menţionat că
modul în care s-a tranşat problema de principiu a aplicării legii penale mai favorabile, apărută în urma
intrării în vigoare, la 1 februarie 2014, a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), în sensul
determinării operării sistemului aplicării globale ori a celei pe instituţii autonome, prin decizie
(interpretativă) a Curţii Constituţionale (nr. 265 din 6 mai 2014), aferent temei care face obiectul
dezbaterii ştiinţifice de faţă1 oferă prilejul de a formula câteva observaţii asupra unui subiect mai larg,
dar nici el străin, cu totul ci dimpotrivă deosebit de actual în anumite privinţe în relaţia cu cele
discutate aici: raportul dintre Drept şi Politică în timpuri post-moderne.
În continuarea alocuţiunii profesorul Mircea Duţu a arătat că, aspectele fundamentale ale
discuţiei sunt legate de ideile şi opera lui Hans Kelsen (1881–1973) unul dintre marii gânditori jurişti
ai epocii moderne şi ne permit astfel exprimarea unei poziţii aferente mai ales tradiţiei teoretice şi mai
puţin contextului dat. Asumându-şi la rangul de credo separarea strictă a activităţii ştiinţifice de cea
politică, savantul austriac s-a preocupat în permanenţă de a distinge ştiinţa dreptului de dreptul însuşi.
În prefaţa din 1934 a lucrării sale capitale Théorie pure du droit el îşi propunea deschis să promoveze
„o teorie a dreptului epurată de orice ideologie politică”. Tradiţia kelseniană a separării stricte a
ştiinţei juridice de politică prezintă şi astăzi interes, cel puţin sub două aspecte fundamentale. Mai
întâi, din punct de vedere teoretico-metodologic, distincţia dintre drept şi ştiinţa sa rămâne decisivă.
1

Alocuţiune ţinută de prof. univ. dr. Mircea Duţu în deschiderea dezbaterii ştiinţifice.
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În privinţa dreptului, ca ansamblu normativ este vorba prin excelenţă de politică legislativă, adică de
drept pus în serviciul promovării intereselor sociale, mai mult sau mai puţin partizane. Referitor la
ştiinţă, miza sa trebuie să fie aceea de a asigura surprinderea şi descrierea cât mai obiectiv posibil a
fenomenului juridic şi a formelor de exprimare a lui. Şi aceasta în condiţiile în care, în concepţia
„normativistă” a lui Kelsen obiectul ştiinţei dreptului se reduce la analiza normelor juridice. Din
această perspectivă, caracterul prescriptiv al normei intervine deopotrivă la nivelul obiectului studiat
(dreptul însuşi) şi cel epistemologic (metoda ştiinţei dreptului), singura, în această ecuaţie, fiind
ştiinţa descriptivă.
Invocarea operei lui Kelsen în contextul dezbaterilor noastre revine şi din perspectiva faptului
că modelul european de justiţie constituţională, căruia îi aparţine şi Curtea Constituţională a României
este denumit şi „kelsenian”, din cauza faptului că, filosoful dreptului a argumentat teoretic teza şi
înscris în Constituţia Austriei din 1920, pentru prima dată, instituţia unei curţi constituţionale, menită,
pe de o parte să soluţioneze conflictele de competenţă care apăreau între statul federal şi statele
federate, iar pe de alta să facă din Constituţie cu adevărat legea supremă în stat. Această competenţă
nu putea să fie încredinţată, în concepţia sa, tribunalelor ordinare, precum în SUA, pentru că, pe de o
parte judecătorii din ţările de tradiţie romano-germanică nu beneficiau de acelaşi prestigiu prcum cei
din statele de common law şi pentru că, pe de alta pluralitatea ordinelor de jurisdicţie ar fi antrenat
divergenţe asupra interpretării Constituţiei. Cea mai bună soluţie devenea astfel instituirea unei „curţi
constituţionale”, a cărei legitimitate să decurgă indirect din votul universal, dar cu natură politică,
membrii săi urmând să fie aleşi de Parlament, cu condiţia majorităţii calificate. Primele curţi
constituţionale stabilite în Austria şi în Cehoslovacia în perioada interbelică au fost înlăturate de
hitlerism, dar în anii care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial, cea mai mare parte a ţărilor
din Europa occidentală s-au dotat cu o instanţă asemănătoare, iar în statele Central şi Est Europene
foste comuniste şi revenite la democraţie post-1989, după 1990.
Rolul cel mai frecvent invocat pentru instanţa constituţională este acela de a evita dominaţia
excesivă a unei majorităţi parlamentare şi de a garanta drepturile omului. Dar garanţiile de independenţă
rămân încă reduse la statutul juridic al judecătorilor, iar competenţele, uneori difuze, dar asumate cu
temeritate favorizează neprevăzutul, dacă nu chiar arbitrariul: o consecinţă implacabilă a naturii mixte
politico-jurisdicţionale a curţii constituţionale înseşi. Parafrazându-l pe Montesquieu, am fi tentaţi să
considerăm că Hans Kelsen, cel care de-a lungul întregii sale vieţi a refuzat cu hotărâre dreptul natural, în
orice formă ar fi fost el promovat de-a lungul istoriei, a făcut în mod paradoxal tocmai din judecătorul curţii
constituţionale la bouche qui prononce le droit naturel, astfel că o lege declarată neconstituţională este prin
aceasta exclusă din ordinea juridică: lex injusta non est lex.
Faptul că de-a lungul vremii, inclusiv în statele cu tradiţie democratică îndelungată, curţile
constituţionale şi-au asumat de facto rolul de decident ultim în toate marile probleme de drept ţinând
de identitatea (constituţională) societăţii este greu de contestat, mai mult: ca şi în cazul aşa-numitei
„norme fundamentale” (Grundnorm), natura de drept natural a deciziei înseşi nu poate fi exclusă din
nici un sistem de drept, însă ea poate şi trebuie redusă la nivelul care să poată asigura coeziunea
necesară păstrării unităţii politice a unui popor. Din această perspectivă, separaţia dintre politică şi
ştiinţa dreptului, la care chema şi marele jurist german Friedrich Karl von Savigny într-o faimoasă
scriere de la a cărei apariţie se împlinesc chiar în aceste zile 200 de ani2, dobândeşte şi ea o actualitate
particulară, deşi de-a lungul deceniilor scurse de la structurarea sa, o asemenea viziune a cunoscut
modulări şi nuanţări importante. Politica şi-a dorit şi revendicat permanent un surplus de abordare
ştiinţifică, iar dreptul şi-a accentuat caracterul de tehnică şi artă a aranjării modului de desfăşurare a
raporturilor sociale; în plus, nu putem ignora nici faptul că, avizi de recunoaştere oficială şi de
autoritate socială o serie de specialişti au impus unele transgresiuni între cele două domenii,
acreditând deja legitimitatea lor. Chiar şi în aceste condiţii însă poziţiile tradiţionale rămân posibile,
cu unele amendamente. Prima perspectivă, şi în care cred, o reprezintă continuarea poziţiei ferme a
respectării exigenţelor unei epistemologii a separării ştiinţei (dreptului) de politica (legislativă), cel
puţin în cadrul cercetării ştiinţifice fundamentale, la nivelul atitudinii fiecărui autor, aceasta rămânând
2

Despre chemarea timpului nostru pentru legiferare şi ştiinţă a dreptului, 1814.
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o opţiune personală. Cea de-a doua, la care asist, într-un fel inevitabil, aici, presupune denunţarea
amestecului de genuri, dar acceptarea intersectării parţiale, sub condiţia relevării explicite a părţii
politice exprimate în evaluarea teoretică. Desigur, această din urmă orientare s-a dezvoltat mai ales
după momentul în care a devenit evidentă importanţa ştiinţei şi a tehnologiilor în luarea deciziei
politice şi rămâne mai ales apanajul doctrinei juridice.
La finalul alocuţiunii profesorul Mircea Duţu a conchis: chiar dacă organizarea politică a
societăţii noastre nu mai permite considerarea juriştilor – implicit şi a magistraţilor – ca reprezentanţi
direcţi ai poporului în materie de drept, lor trebuie să le fie lăsată în continuare competenţa exclusivă
a interpretării legilor pe care curtea constituţională nu le socoteşte injuste din perspectiva
concordanţei lor cu Constituţia, iar cele două tipuri fundamentale de jurisdicţie – judiciară şi
constituţională – să se respecte şi să se completeze reciproc ca o garanţie a integrităţii certe şi a
refuzului de a proiecta concepţiile politice în numele ştiinţei dreptului. Cu asemenea preliminarii
teoretice, mi se pare că discuţia problematicii legii penale mai favorabile reprezintă ocazia, iar modul
cum a fost ea tranşată poate constitui cauza iniţierii unei dezbateri mai largi, dar mult mai importante
pentru viitor: cea a rolului ştiinţei, doctrinei şi jurisprudenţei judiciare şi constituţionale în analiza şi
interpretarea, după caz, şi/sau aplicarea legii într-un veritabil stat de drept.
Dezbaterile au continuat de asemenea, cu prezentarea comunicărilor ştiinţifice (moderator a
fost d-na conf. univ. dr. Mirela Gorunescu, redactor revista „Dreptul”), astfel: au luat cuvântul
domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, judecător la Curtea Constituţională; doamna dr. Rodica Aida
Popa, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; domnul prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca,
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti; domnul conf. univ. dr. Norel Neagu, Universitatea
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi domnul conf. univ. dr. Ion Rusu, Universitatea „George
Bacovia” din Bacău.
După prezentarea comunicărilor ştiinţifice au avut loc discuţii în legătură cu implicaţiile
teoretice şi practice care au vizat aplicarea legii penale mai favorabile (mitior lex).
Totodată, moderatorii au anunţat că lucrările prezente la dezbaterea ştiinţifică au fost reţinute
pentru publicare în revista „Dreptul”.
Ion Ifrim
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