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EDITORIAL 

 
 
Este greu să faci o revistă. Revista Institutului Naţional al Magistraturii. Trebuie, mai 

întâi, să îţi vină ideea. Să creezi un concept. Să te gândeşti la ce ar fi important de spus. Să te 
gândeşti la cine va citi. La ce vor oamenii să citească şi la ce e important să devină cunoscut. 
Să te gândeşti la cine va scrie. Să îi aduni,  pe cei care vor şti să dea şi ei viaţă ideii tale. Să te 
gândeşti la resurse materiale. La costuri. De tot felul. Să nu te gândeşti la eforturile care vor 
trebui depuse. 

 
Întâmplarea fastă a făcut ca, o vreme, drumul de la idee la realitate să fie parcurs, cu 

graţie, astfel încât toate piedicile nu au fost nici măcar bănuite. Apoi ele s-au văzut, şi, o 
vreme, revista a intrat în adormire. 

 
Dar cât de greu e să trezeşti o revistă… Să convingi oamenii că se poate. Că (nici) nu e 

greu… Că eforturile nu vor fi în zadar. Că lumina tiparului va vedea ce vor scrie ei. Că ei 
scriu bine şi interesant. Că oamenii vor citi. Că se vor găsi resurse. Că nu va mai fi în van. 
Revista de azi îşi datorează trezirea celor pentru care ea este scrisă. Auditorilor Institutului. 
Adevăraţii autori. Şi (unii dintre) cititori. Ei au refăcut, cu stil, revista. Iar Institutul, prin 
conducerea sa şi prin entuziaştii din jur, a recunoscut o idee bună şi a susţinut proiectul. 
Mulţumim tuturor celor care au crezut în acest proiect şi care, implicându-se, l-au trezit. 

 
Numărul doi al revistei îşi aşteaptă atât autorii, cât şi cititorii… 
 
 

Redacţia 
 





 

 

THEMIS INFO 
 

 

 
 

 

 

 

 





 
Concursul Şcolilor de magistratură din Europa THEMIS 

Ediţia a IV-a 

 

În perioada 18 – 25 octombrie 2009 a avut loc la Lisabona (Portugalia) cea de a 
patra ediţie a Competiţiei Şcolilor de Magistratură THEMIS, dedicată viitorilor judecători 
şi procurori europeni, care numără printre câştigători şi echipa Institutului Naţional al 
Magistraturii (în continuare, INM).  

Desfăşurată sub egida Reţelei de la Lisabona din cadrul Consiliului Europei şi a 
Reţelei Europene de Formare Judiciară  (REFJ/EJTN), competiţia  a fost organizată de către 
Centro de Estudos Judiciarios (în continuare, CEJ) din Portugalia în parteneriat cu INM, fiind 
prevăzută în programul REFJ/EJTN care are ca obiectiv formarea profesională a personalului 
de specialitate juridică din toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru a asigura o 
cooperare directă şi eficientă între acestea. 

Evenimentul din acest an a avut ca principal obiectiv asigurarea unui cadru favorabil 
dezvoltării relaţiilor profesionale între participanţi, viitori magistraţi, precum şi între aceştia şi 
formatorii diferitelor instituţii europene de profil împărtăşind aceleaşi valori în domenii care 
presupun aplicarea directă a normelor de drept internaţional.  

Prima ediţie a acestui concurs internaţional, de o importanţă majoră sub aspectul 
formării unei conştiinţe europene asupra profesiei de magistrat în rândul auditorilor de justiţie 
s-a desfăşurat în anul 2006, la Bucureşti şi a fost organizată la iniţiativa INM. A doua ediţie a 
avut loc la Lisabona, la sediul CEJ, în cursul anului 2007, cea de a treia fiind găzduită în luna 
septembrie a anului 2008 la sediul INM din Bucureşti.  

La ediţia din 2009, la care au fost invitaţi să se înscrie reprezentanţi ai tuturor şcolilor 
de magistratură europene membre ale REFJ/EJTN şi/sau ale Reţelei de la Lisabona (Consiliul 
Europei), au participat 17 echipe provenind din 17 state – Albania, Austria, 
Bosnia&Herţegovina, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Macedonia, Olanda, 
Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Slovacia, Spania, Ungaria. 

Institutul Naţional al Magistraturii din România a fost reprezentat la concurs de către o 
echipă formată din auditorii de justiţie Elena Blidaru, Alexandra Lăncrănjan şi Dragoş 
Bujorean, coordonată de doamna formator Roxana Rizoiu, în cadrul componentei 
Interpretarea şi Aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, a fost 
invitat să participe la această ediţie d-nul judecător dr. Constantin Brânzan, directorul 
INM, în calitate de coorganizator al concursului şi de preşedinte al Reţelei de la Lisabona. 

Echipa României a fost desemnată câştigătoare în cadrul acestei componente, 
neexistând un premiu comun celor 4 secţiuni.  

Acest succes vine ca o confirmare a prestaţiei anterioare a echipelor româneşti, care au 
câştigat an de an premii la acest concurs. Participarea remarcabilă a acestora la ediţiile 
anterioare, precum şi premiile obţinute reprezintă o dovadă a calităţii pregătirii auditorilor de 
justiţie din Institutul Naţional al Magistraturii. 
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Concursul a avut un predominat caracter practic, temele abordate de participanţi 

reieşind din experienţa acumulată de aceştia. Echipele câştigătoare la fiecare secţiune au fost 
desemnate de câte un juriu internaţional care a evaluat atât lucrările scrise, cât şi prezentarea 
orală a acestora, astfel: 

 
Etică şi deontologie judiciară  
Dna L. van ZANTEN-RENDERS – Procuror, fost membru al SSR Zutphen, Olanda 
Dna Dr. Sónia Sousa de MOURA – Judecător, Formator în cadrul CEJ, Portugalia 
Dl. Yves-Pierre LE ROUX – Judecător, Curtea de Apel din Bordeaux, Franţa 
 
Interpretarea şi aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului  
Dl. Prof. Wolfgang SCHOMBURG  - Coordonator al Centrului de Drept Penal şi 

Justiţie Penală şi al Centrului pentru Cooperare în Materie Penală, Durham, Marea Britanie 
Profesor onorific, Facultatea de Drept din Durham, Marea Britanie 
Dl. Dr. João da SILVA MIGUEL – Agent Guvernamental al Portugaliei la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg (desemnat prin amabilitatea Consiliului Europei) 
Dna Dr. Giovanna ICHINO – Judecător, Consiliul Superior al Magistraturii, Italia 

(desemnată prin amabilitatea Consiliului Europei) 
 
Cooperare judiciară internaţională în materie civilă  
Dl. Dr. Jean-Philippe RAGEADE – Director adjunct şi de programe al Academiei de 

Drept European (ERA), Germania 
Dna Dr. Diana UNGUREANU – Judecător, Director adjunct al Institutului Naţional al 

Magistraturii, România  
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Cooperare judiciară internaţională în materie penală  
Dl. Prof. Dr. Pilar PEITEADO MARISCAL – Profesor, Universitatea Complutense 

din Madrid, Spania 
Dl. Dr. Robert BLAND – Procuror, Divizia Crimă Organizată, Marea Britanie  
Dna Dr. Mariana LILOVA – Procuror, Membru EUROJUST, Bulgaria 
   
Datorită succesului de care s-a bucurat acest proiect încă de la data conceperii sale, în 

ultimii ani a avut loc o creştere exponenţială a numărului instituţiilor interesate să participe la 
eveniment. Astfel s-a ajuns de la 4 ţări participante în 2006, 11 ţări în 2007, 15 ţări în 2008, la 
17 ţări participante în 2009.  Toate aceste ediţii anterioare au fost organizate în parteneriat şi 
finanţate de către cele două instituţii de formare fondatoare – INM şi CEJ.  

Pentru anul 2010, dată fiind amploarea pe care a cunoscut-o acest eveniment 
internaţional adresat viitorilor magistraţi europeni, precum şi eforturile bugetare sporite pe 
care organizarea acestuia le implică în acest context, cele două instituţii fondatoare  (INM, 
CEJ) au decis să îl includă, inclusiv sub aspectul finanţării, în catalogul programelor de 
formare al EJTN, în scopul adaptării şi extinderii formatului actual al proiectului.  

Date fiind aceste circumstanţe, în 2010, deşi elementele deja consacrate vor fi 
menţinute, Competiţia THEMIS va fi organizată în două etape: două semi-finale şi o mare 
finală, România având onoarea să găzduiască în toamna acestui an această din urmă etapă a 
competiţiei. 
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Activităţi în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii 

Clubul de dezbateri academice 

Arta dezbaterilor academice în formarea magistraţilor 

 
Dezbaterile sunt folosite cu diverse roluri în existenţa societăţii de foarte mult timp. 

Încă din Grecia şi Roma antică, primele forme de democraţie din istorie, dezbaterile realizate 
în public erau o cale de cultivare a populaţiei şi de manifestare a democraţiei. Abilităţile de 
oratorie şi retorică erau considerate, implicit, virtuţi foarte importante. 

Printre momentele marcante în istoria dezbaterilor sunt începuturile dezbaterilor 
politice americane difuzate la radio sau TV, când lumea democratică a văzut cu adevărat cât 
de importante sunt abilităţile de comunicare şi persuasiune în câştigarea alegerilor. În Statele 
Unite este deja o tradiţie ca majoritatea preşedinţilor şi oamenilor politici de succes să fie foşti 
campioni la dezbateri în studenţie. John F. Kennedy, de pildă, a fost campion naţional la 
dezbateri în statul său natal, Arkansas.  

Astăzi, dincolo de rolul lor democratic şi de influenţare, dezbaterile sunt o metodă 
excelentă de formare a unor abilităţi esenţiale în societatea în care trăim: comunicare, gândire 
critică, analiză şi sinteză, documentare, persuasiune, argumentare şi vorbit în public. Ca 
metodă de formare, ele iau forma aşa numitelor „dezbateri academice”, intitulate deseori şi 
folosind termenul din limba engleză “debate”.     

Dezbaterile academice au loc pe baza unei structuri şi a unor reguli de dezbatere foarte 
bine definite. Acestea sunt concepute ţinând cont în mod strict de rolul educaţional al 
acestora, pentru ca acest rol să fie facilitat. Există numeroase formate de dezbateri academice 
(Karl Popper, American Parliamentary, Lincoln-Douglas etc.), fiecare cu regulile sale 
specifice, care dictează numărul de vorbitori, ordinea în care vorbesc şi durata discursurilor, 
rolurile vorbitorilor, structura dezbaterii şi modul general de argumentare.  

În funcţie de abilităţile exacte a căror formare este dorită, un format de dezbateri poate 
fi mai util decât altul. De pildă, formatul de dezbateri Karl Popper, în care participanţii află 
tema dezbaterii şi poziţia lor faţă de aceasta cu aproximativ 2 săptămâni înainte ca ea să aibă 
loc, şi în care este încurajată documentarea pe temă şi folosirea de dovezi solide, reprezintă un 
instrument util de formare a abilităţilor de documentare şi de referire eficientă la dovezi, la 
documente scrise.  

Formatul de dezbateri American Parliamentary pe de altă parte, în care participanţii 
află iniţial doar o temă generală, echipa afirmatoare decide o restrângere mai specifică a 
acesteia cu jumătate de oră înainte de dezbatere, iar echipa negatoare chiar la începerea 
dezbaterii, reprezintă un instrument util de formare a spontaneităţii şi abilităţii de a emite 
judecăţi corecte în mod rapid, precum şi a cunoştinţelor.  

Dezbaterile academice au o serie de trăsături care merită discutate, deoarece acestea 
susţin rolul formativ al acestora. O primă astfel de trăsătură ţine de modul în care sunt alese 
temele de dezbatere. Este necesar ca acestea să fie echilibrate, astfel încât să permită 
susţinerea lor în egală măsură, atât din poziţie afirmatoare, cât şi negatoare, atât din poziţie 
pro, cât şi contra. Sunt teme complexe, pe care pot fi prezentate argumente multiple, din 
unghiuri multiple. 

Astfel, deşi participanţii la dezbatere pot avea o serie de credinţe personale legate de 
tema respectivă, ei învaţă să treacă peste acestea şi să argumenteze poziţia care le este dată 
faţă de temă. Pentru acesta au nevoie să se uite dincolo de credinţele lor subiective, la 
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argumentele şi faptele obiective care există şi care pot fi folosite de ei. Un astfel de exerciţiu, 
realizat în mod repetat este o cale excelentă de dezvoltare a gândirii critice, obiective, 
raţionale şi a abilităţilor analitice.   

Un alt aspect al dezbaterilor academice este existenţa arbitrului iar rolul probabil cel 
mai important al acestuia este acela de a da feedback în urma dezbaterii: atât asupra întregii 
evoluţii a dezbaterii, cât şi individual fiecărui vorbitor. Un feedback care subliniază eficient 
aspectele pozitive şi negative ale modului de comunicare şi argumentare ale fiecărui vorbitor 
reprezintă o metodă nepreţuită pentru ca aceştia să-şi îmbunătăţească prestaţia de la o 
dezbatere la alta şi să-şi dezvolte abilităţile vizate de acestea. 

Nu în ultimul rând, existenţa publicului este un alt aspect important în dezbaterile 
academice. Presiunea pusă pe majoritatea dintre noi de atunci când trebuie să vorbim în faţa 
unui public, mai ales într-o situaţie formală, este foarte mare. Conform anumitor statistici, 
frica numărul unu a oamenilor este cea de a vorbi în public.  

Persoanele care fac dezbateri academice nu numai că îşi depăşesc această frică, dar 
ajung să îşi dezvolte foarte bune abilităţi de vorbire în public. În general, cu cât o persoană 
devine mai bună în arta dezbaterilor, cu atât va avea acces la evenimente şi oportunităţi unde 
va vorbi în faţa unui public din ce în ce mai variat ca tipologie şi mai exigent, ceea ce îi 
permite să îşi rafineze şi mai mult abilităţile sale de comunicator. Un lucru interesant care se 
constată în mod repetat este că dacă reuşeşti să impresionezi un public numeros, comunicarea 
cu impact în orice altă situaţie devine un fapt de la sine înţeles. 

Toate aceste trăsături fac din dezbaterile academice un instrument esenţial de formare 
şi de pregătire profesională. De-a lungul timpului, am observat cum folosind competenţele şi 
abilităţile formate prin dezbateri academice numeroase persoane au reuşit să îşi dezvolte 
cariere de succes în domenii variate, de la politică, la drept, resurse umane, training, vânzări, 
management ş.a.m.d. În mod particular, dezbaterile academice pot juca un rol important ca 
instrument de formare a magistraţilor, existând o corelaţie puternică între competenţele cheie 
necesare acestora şi competenţele cheie pe care dezbaterile academice le pot forma.  

Pentru a înţelege acest lucru este esenţial să ne uităm la rolul magistratului dincolo de 
acela de aplicare a legii. Dacă ne oprim doar la acesta, vom vedea doar o persoană care are 
nevoie de o bună cunoaştere şi înţelegere a legilor, precum şi a terminologiei juridice. Este 
însă uşor de văzut, uitându-ne chiar la realitatea practică a magistraţilor, de ce strict aceste 
două elemente nu sunt suficiente pentru a face un bun magistrat. 

Şi acesta pentru că magistratul este mai mult decât un cunoscător al legilor. Este o 
persoană care are nevoie să înţeleagă situaţiile la care este expus, să judece lucrurile într-un 
mod profund şi corect. Este o persoană care are nevoie să fie convingătoare şi eficientă atunci 
când transmite mesajul său. Este o persoană care are nevoie să relaţioneze şi să comunice 
eficient cu toţi cei cu care intră în contact în activitatea sa profesională. Este un reprezentant 
al unor foruri, instituţii şi idealuri pe care are nevoie să le reprezinte cât mai bine şi să le 
promoveze imaginea prin tot ceea ce face, ce spune, cum face şi cum spune.  

Or pentru a îndeplini cu succes toate aceste roluri, magistratul are în mod fundamental 
nevoie de competenţe cu mult peste medie legate de comunicare, gândire critică, analiză şi 
sinteză, documentare, persuasiune, argumentare şi vorbit în public. Nu întâmplător această 
listă de competenţe este exact cea pe care am enumerat-o la descrierea efectului formator al 
dezbaterilor academice.  

Pentru formarea tuturor acestor competenţe în magistratură este nevoie de o 
intervenţie educaţională structurată şi consistentă. Este nevoie ca formarea lor să primească 
timpul şi atenţia pe care le primesc alte componente, precum studierea legilor. În acest 
moment, dezbaterile academice reprezintă una din puţinele metode disponibile pentru 
dezvoltarea acestora, care a fost testată în mod repetat şi a cărei reputaţie ca metodă 
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educaţională, bazată pe rezultate reale, este astăzi una de necontestat. Acesta este motivul 
pentru care dezbaterile academice trebuie să joace un rol important în formarea magistraţilor.  
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Note de călătorie 

 
Livia Mercan 

Auditor de justiţie 
 
Stagiul efectuat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ca urmare a concursului de 

referate din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, reprezintă, în primul rând, o 
oportunitate profesională deosebită pentru un viitor magistrat întrucât oferă o perspectivă 
unică asupra activităţii instanţelor naţionale şi a legislativului.  

Dar importanţa stagiului nu rezidă doar în dimensiunea sa profesională, ci reprezintă şi 
o şansă unică de a interacţiona şi socializa cu persoane din medii juridice străine. În plus,  
aspectul deosebit al oraşului împreună cu situarea sa geografică asigură o petrecere a timpului 
dintre cele mai plăcute. 

Plângerile împotriva României sunt prelucrate la Curte de două divizii şi urmează 
două căi, în funcţie de soluţie. Cererile care nu îndeplinesc condiţiile de admisibilitate sunt 
soluţionate la nivel de divizie prin redactarea unui raport de comitet verificat ulterior 
împreună cu un judecător. Cererile care îndeplinesc condiţiile de admisibilitate sunt transmise 
camerelor spre soluţionare. 

Stagiarii sunt repartizaţi diviziilor în funcţie de naţionalitate, iar sarcina lor este de a 
întocmi fişe ale dosarelor şi de a redacta rapoarte de comitet în engleză sau franceză. 
Documentele menţionate sunt apoi analizate de supervizorul stagiarului, unul dintre juriştii 
din divizie. 

Gradul de dificultate al dosarelor repartizate stagiarilor depinde, în general, de nivelul 
de pregătire al acestora.  

Majoritatea plângerilor sunt respinse în prima faza – cea de analiză a condiţiilor de 
admisibilitate. Cea mai des întâlnită dintre acestea este „a patra instanţă/quatrième instance” 
ceea ce înseamnă că petentul se plânge de soluţia pronunţată de instanţele naţionale fără a 
invoca, în concret, o încălcare a Convenţiei.  

Există însă şi plângeri întemeiate – situaţii de practică neunitară la nivelul aceleiaşi 
curţi de apel, secţiile civile ale acesteia soluţionând diferit dosare cu acelaşi obiect juridic; 
problema chiriaşilor cărora statul le-a vândut imobile ulterior restituite adevăraţilor proprietari 
şi cărora nu le-a restituit preţul imobilelor; situaţia în care instanţa respinge o plângere 
întemeiată pe art. 78¹ C. proc. civ. doar pe baza actelor întocmite în cursul actelor 
premergătoare sau în faza de urmărire penală, fără a audia nemijlocit martorii; respingerea 
cererilor de chemare în judecată în ultimă instanţă ca netimbrate deşi există cerere de amânare 
pentru angajare de apărător în cauză etc. 

Acestea sunt  majoritatea problemelor de drept prezentate de dosarele lucrate de mine 
la Curte. 

De asemenea, mi-a revenit sarcina de a analiza plângerile revoluţionarilor şi de a le 
sistematiza în funcţie de situaţia de fapt expusă. 

În afara dimensiunii profesionale, stagiul la Curte oferă posibilitatea interacţionării cu 
stagiari din toate colţurile Europei. 

Deşi restrâns – majoritatea stagiarilor lucrând la Consiliul Europei – grupul de stagiari 
de la Curte a fost extrem de unit, astfel încât şi activităţile din afara Curţii au fost numeroase 
şi extrem de interesante. 

 În ceea ce priveşte oraşul, Strasburgul se află în Alsacia, pe malul stâng al fluviului 
Rin şi este traversat de un afluent al acestuia, Ill-ul. Fiind situat la fosta graniţă cu Germania, 
într-o zonă marcată de secole de conflicte, arhitectura oraşului poartă o puternică amprentă 
germană. 
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Însuşi numele dovedeşte aceasta, fiind de origine germană şi rezultând din contopirea 

cuvintelor  "Strasse" şi "Burg" – oraşul străzilor. 
Pasionaţii de istorie şi nu numai pot afla mai multe despre poveştile majorităţii 

clădirilor vechi ale oraşului cu ocazia unei plimbări pe Ill cu bateau-mouche. Cel mai faimos 
monument istoric al Straburgului este catedrala Notre Dame despre care mulţi spun că este 
mai frumoasă decât cea din Paris. De pe acoperişul acesteia, turiştii cu condiţie fizică bună – 
urcarea se face à pied – pot admira întregul oraş. 

Un aspect pe care eu personal l-am apreciat în mod deosebit a fost respectul şi atenţia 
de care şoferii dau dovadă faţă de persoanele care se deplasează pe bicicletă. Strasburghezii 
au un adevărat cult pentru acest sport, oraşul având amenajate piste peste tot. De acest lucru 
am profitat şi eu, închiriind o bicicletă, ceea ce recomand cu căldură tuturor celor care 
vizitează oraşul. 

Un alt plus al oraşului rezultă din aşezarea sa geografică ce permite deplasarea cu 
rapiditate în Germania – doar traversând Rinul se ajunge la Kehl, un oraş mic de pe malul 
Fluviului; la Paris; la Basel, în Elveţia; la Bruxel; Reims ori Nancy. De asemenea,  trebuie 
menţionate orăşelele din jurul Strasburgului – Colmar, Haut-Koenigsbourg, Dambach la Ville, 
care ilustrează specificul viticol al zonei. 

 
În încheiere, recomand cu căldură tuturor auditorilor să îşi rupă o săptămână din 

timpul preţios alocat studiului şi temelor pentru a redacta un referat şi pentru a participa la 
concursul organizat de Institut. Merită. 
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Conferinţa „Libertatea de exprimare a magistraţilor. 

Limite şi vulnerabilităţi” 

 
Revista Forumul judecătorilor, Societatea de Studii Juridice, Institutul de Cercetări 

Juridice al Academiei Române şi Editura Universitară, cu sprijinul Institutului Naţional al 
Magistraturii au organizat, la data de 30 noiembrie 2009, Conferinţa „Libertatea de exprimare 
a magistraţilor. Limite şi vulnerabilităţi”. 

Dezbaterea a realizat un schimb de opinii, atât din perspectiva teoreticienilor, cât şi 
practicienilor (judecători, procurori şi avocaţi), pornind de la aspecte cheie evidenţiate în 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în dreptul intern şi în dreptul comparat.  

Conferinţa a fost moderată de d-na prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

În deschidere, d-na judecător Lucreţia Albertina Postelnicu, preşedintele Judecătoriei 
sectorului 6 Bucureşti şi d-na judecător Cristina Florescu, de la Judecătoria sectorului 3 
Bucureşti au susţinut materiale având ca obiect necesitatea şi proporţionalitatea ingerinţelor 
autorităţilor naţionale asupra libertăţii de exprimare a magistraţilor, precum şi reperele 
legislative şi jurisprudenţiale, interne şi internaţionale. 

Autorităţile naţionale trebuie să asigure un just echilibru între nevoia de a proteja 
dreptul la libera exprimare, pe de o parte, şi nevoia de a proteja autoritatea puterii 
judecătoreşti şi drepturile altor persoane, pe de altă parte. 

Riscul de a conduce la pierderea respectului pentru tribunale şi a încrederii necesare în 
activitatea acestora, la producerea unor consecinţe nefaste în privinţa recunoaşterii instanţelor 
ca unice organe calificate spre a decide în privinţa soluţionării proceselor, justifică 
restrângerea libertăţii de exprimare. 

În Statele Unite ale Americii, judecătorul G.C. a încălcat obligaţia de imparţialitate 
atunci când, în cadrul unui discurs public susţinut în iunie 2004 la întâlnirea anuală a 
American Constitutional Society, a subliniat incompetenţa administraţiei Bush, comparându-l 
pe preşedinte cu Adolf Hitler şi a criticat ca fiind nelegală decizia Curţii Supreme de Justiţie 
în cauza Bush v. Gore, (2000), care a pus capăt disputei alegerilor prezidenţiale din anul 2000.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că, atunci când este vorba despre un 
magistrat de rang înalt, „drepturile şi responsabilităţile" sale în privinţa exerciţiului libertăţii 
de exprimare au o importanţă deosebită; într-adevăr, este de aşteptat ca funcţionarii autorităţii 
judiciare să dea dovadă de o anumită reţinere în punerea în valoare a libertăţii lor de 
exprimare de fiecare dată când sunt în discuţie autoritatea şi imparţialitatea puterii judiciare, 
aşa cum s-a apreciat în cauza Wille c. Liechtenstein.  

În cauza Kudeshkina c. Rusiei, C.E.D.O. a arătat că excluderea din magistratură a 
doamnei Olga Kudeshkina ca urmare a declaraţiilor date în presă încalcă dreptul său la liberă 
exprimare, consacrat de art. 10 din Convenţie, fiind extrem de severă şi aptă de a produce un 
efect „descurajant” asupra judecătorilor care ar fi dorit să participe la dezbaterea publică 
privind eficacitatea instituţiilor judiciare.  

S-a arătat că, totuşi, această soluţie este una specială, determinată mai mult de o 
candidatură politică a judecătorului în cauză. 

Domnul ziarist Silviu Alupei a arătat că presa are îndatorirea de a informa opinia 
publică asupra tuturor problemelor de interes general, iar printre acestea se află, fără nicio 
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îndoială, şi cele care privesc funcţionarea justiţiei, instituţie esenţială într-o societate 
democratică. 

Atitudinea magistraţilor, chiar în afara instanţei, şi mai ales atunci când se servesc de 
calitatea lor de magistraţi, poate să constituie o preocupare legitimă a presei şi să contribuie la 
dezbaterea asupra funcţionării justiţiei şi a moralităţii celor care sunt garanţii acesteia. 

D-na avocat dr. Ana Diculescu Şova a punctat aspectele esenţiale ale relaţiei magistrat 
– avocat, ale cărei vulnerabilităţi pot fi exploatate în defavoarea justiţiei. S-a demonstrat că 
judecătorul îşi exercită libertatea de exprimare mai ales în motivarea hotărârii judecătoreşti pe 
care o pronunţă.  

Puterea de care dispune un magistrat e atât de mare încât trebuie să i se asigure 
inamovibilitate şi libertatea de conştiinţă şi de judecată, corelat cu garanţiile unei temeinice 
pregătiri juridice. 

Arta de a prezida şi a conduce dezbaterile judecătoreşti este dezvăluită de Mihail 
Tigoianu, într-o lucrare care îşi păstrează şi astăzi reperele.  

Domnul Dragoş Călin, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, a prezentat situaţia 
judecătorului italian Raimondo Mesiano, un magistrat care a obligat o societate comercială 
controlată de premierul Silvio Berlusconi la 750 de milioane de euro. Judecătorul Raimondo 
Mesiano a fost filmat în timp ce se bărbierea într-o frizerie iar cameramanul şi reporterul care 
comenta imaginile s-au concentrat asupra ţigării pe care o fuma magistratul şi, mai ales, 
asupra ciorapilor acestuia de culoare turcoaz, despre care s-au făcut afirmaţii maliţioase.  

Domnul judecător Ionuţ Militaru, de la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, s-a referit 
pe scurt la libertatea de exprimare a magistraţilor într-un mediu mai puţin formal, 
comunicaţiile prin e-mail. Ca în orice reţea de Internet, siguranţa comunicaţiilor presupune 
identificarea şi autentificarea utilizatorilor.  

De la grupul de discuţii forumuljudecatorilor, pentru că multe din subiectele de 
discuţie sunt de multe ori de interes public, a apărut ideea creării Revistei Forumul 
judecătorilor, tocmai pentru a da posibilitatea transmiterii către public a mesajelor 
magistraţilor, care sunt de interes general şi care pot servi la schimbarea în bine a imaginii 
corpului profesional pe care îl reprezintă.  

D-na prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, a concluzionat, după trei ore de discuţii, că, din punctul de vedere al 
magistraţilor, obligaţia de rezervă ce le este impusă nu poate suprima libertatea de gândire şi 
de exprimare, însă interzice, totuşi, orice exprimări critice scandaloase, de natură să 
submineze încrederea şi respectul pe care funcţia lor ar trebui să le inspire justiţiabililor.  

Magistraţii trebuie să-şi exprime opiniile într-o manieră prudentă, măsurat, deoarece 
obligaţia de imparţialitate de care sunt ţinuţi trebuie să satisfacă exigenţele serviciului public 
căruia îi asigură funcţionalitatea.  

Sancţiunile aplicate în cazul abaterii de la aceste principii trebuie să fie însă ponderate, 
pentru a nu produce un efect descurajant asupra celor care ar dori să participe la dezbaterea 
publică privind eficacitatea instituţiilor judiciare.  
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Comunicat de presă CJCE din 30 noiembrie 2009  

Tratatul de la Lisabona şi  Curtea de Justiţie 

 a Uniunii Europene 

 
Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 de cei 27 de şefi de stat sau de 

guvern ai statelor membre ale Uniunii, intră în vigoare la 1 decembrie 2009. Acesta modifică 
cele două tratate fundamentale, respectiv Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, noua denumire a acestuia din urmă fiind 
„Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene” (TFUE).  

Tratatul de la Lisabona aduce modificări în ceea ce priveşte organizarea şi 
competenţele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

 
A. Modificările cu privire la organizarea instituţiei şi numirea 
membrilor acesteia 

 
Uniunea Europeană, dotată acum cu personalitate juridică, se substituie Comunităţii 

Europene. Astfel, prin Tratatul de la Lisabona, structura pe piloni dispare şi Uniunea dispune 
de un nou cadru instituţional. În consecinţă, astfel cum şi alte instituţii îşi schimbă denumirea, 
sistemul jurisdicţional al Uniunii, în ansamblu, se va numi Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, aceasta fiind compusă din trei instanţe: Curtea de Justiţie, Tribunalul şi 
Tribunalul Funcţiei Publice.  

În ceea ce priveşte crearea de tribunale specializate, Tratatul de la Lisabona reia 
dispoziţiile existente, însă prevede în acelaşi timp şi anumite modificări în legătură cu 
modalităţile de înfiinţare a tribunalelor specializate, acestea urmând să fie înfiinţate potrivit 
procedurii legislative ordinare (şi anume în codecizie cu majoritate calificată), iar nu cu 
unanimitate, ca înainte.  

Din Tratatul de la Lisabona reiese că o cerere de modificare a Statutului Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene este considerată „proiect de act legislativ” şi, prin urmare, trebuie 
supusă procedurii legislative ordinare. În schimb, statutul judecătorilor şi avocaţilor generali, 
precum şi regimul lingvistic al Curţii rămân supuse regulii unanimităţii.  

În ceea ce priveşte modalităţile de numire a membrilor instituţiei, Tratatul de la 
Lisabona reia dispoziţiile existente, judecătorii fiind numiţi de comun acord de către 
guvernele statelor membre pentru şase ani, însă după consultarea unui comitet al cărui rol este 
de a emite un aviz cu privire la capacitatea candidaţilor de a exercita funcţiile de judecător şi 
avocat general la Curtea de Justiţie şi la Tribunal. Acest comitet este compus din şapte 
persoane alese dintre foştii membri ai celor două instanţe, dintre membrii instanţelor naţionale 
supreme şi din jurişti reputaţi, dintre care unul este propus de Parlamentul European. 
Hotărând la iniţiativa preşedintelui Curţii de Justiţie, Consiliul adoptă deciziile privind 
regulamentul de funcţionare a acestui comitet, precum şi desemnarea membrilor acestuia.  

În ceea ce priveşte avocaţii generali, o declaraţie prevede posibilitatea de a majora 
numărul acestora de la 8 la 11, la solicitarea Curţii de Justiţie.  
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B. Modificările referitoare la competenţele Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene  

 
Domeniile  
 
Structura pe piloni introdusă de Tratatul de la Maastricht dispare. Prin urmare, 

competenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene acoperă dreptul Uniunii Europene, cu 
excepţia cazului în care Tratatele prevăd contrariul.  

Astfel, Curtea de Justiţie dobândeşte competenţă preliminară generală în domeniul 
spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, în urma dispariţiei pilonilor şi a eliminării, prin 
Tratatul de la Lisabona, a articolelor 35 UE şi 68 CE, care prevedeau restrângeri ale 
competenţei Curţii de Justiţie.  

În primul rând, în ceea ce priveşte cooperarea poliţienească şi judiciară în materie 
penală, competenţa Curţii de Justiţie de a se pronunţa cu titlu preliminar devine obligatorie şi 
nu mai este subordonată unei declaraţii a fiecărui stat membru, prin care statul respectiv 
recunoaşte această competenţă şi indică instanţele naţionale care o pot sesiza. Prin Tratatul de 
la Lisabona, domeniul poliţiei şi justiţiei penale intră în dreptul comun şi toate instanţele pot 
sesiza Curtea de Justiţie. O serie de dispoziţii tranzitorii prevăd, totuşi, că această competenţă 
deplină nu va fi aplicabilă decât după cinci ani de la data intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona.  

În al doilea rând, în ceea ce priveşte vizele, dreptul de azil, imigrarea şi alte politici 
referitoare la libera circulaţie a persoanelor (printre altele, cooperarea judiciară în materie 
civilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor), Curtea poate fi sesizată acum de toate 
instanţele naţionale – iar nu numai de instanţele superioare – şi este competentă pentru a se 
pronunţa asupra unor măsuri de ordine publică în cadrul controalelor transfrontaliere. În 
consecinţă, Curtea de Justiţie are competenţă de drept comun în acest domeniu, chiar de la 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.  

În plus, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene dobândeşte aceeaşi 
valoare juridică cu cea a tratatelor. Aceasta intră în „blocul de constituţionalitate” asupra 
căruia Curtea de Justiţie se poate pronunţa. Carta nu este însă opozabilă Regatului Unit şi 
Poloniei, care beneficiază de o derogare potrivit căreia Carta nu extinde capacitatea Curţii de 
Justiţie şi a niciunei alte instanţe din cele două state membre de a considera că actele cu putere 
de lege şi actele administrative, practicile  sau acţiunile administrative sunt incompatibile cu 
drepturile sau cu principiile fundamentale pe care aceasta le reafirmă. Pe de altă parte, şefii de 
stat şi de guvern au fost de acord să extindă în viitor această derogare la Republica Cehă.  

Deşi noţiunea de pilon dispare cu Tratatul de la Lisabona, politica externă şi de 
securitate comună (PESC), în temeiul titlului V din Tratatul UE, face în continuare obiectul 
aplicării unor norme speciale şi al unor proceduri specifice. Prin urmare, Curtea de Justiţie nu 
este competentă să controleze aceste dispoziţii şi nici actele adoptate în temeiul acestora, mai 
puţin în două cazuri, şi anume: 1) Curtea este competentă să controleze delimitarea dintre 
competenţele Uniunii şi PESC, a cărei punere în aplicare nu trebuie să aducă atingere 
exercitării competenţelor Uniunii şi atribuţiilor instituţiilor în vederea exercitării 
competenţelor exclusive şi partajate ale Uniunii; 2) Curtea este competentă să se pronunţe în 
ceea ce priveşte acţiunile în anulare îndreptate împotriva deciziilor care prevăd măsuri 
restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate de Consiliu, de exemplu, în 
cadrul luptei împotriva terorismului (îngheţarea fondurilor).  
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Procedurile  
 
Procedura preliminară se extinde la actele adoptate de organele, de oficiile şi de 

agenţiile Uniunii, care sunt incluse în dreptul Uniunii, astfel încât Curtea de Justiţie le poate 
interpreta şi poate controla validitatea acestora, la solicitarea instanţelor naţionale, pentru ca 
acestea din urmă să poată, de exemplu, să verifice conformitatea legislaţiei naţionale cu 
dreptul Uniunii.  

Prin Tratatul de la Lisabona se introduce o dispoziţie potrivit căreia Curtea de Justiţie 
hotărăşte în cel mai scurt termen în cazul în care o chestiune preliminară se invocă într-o 
cauză pendinte în faţa oricărei instanţe judecătoreşti naţionale privind o persoană supusă unei 
măsuri privative de libertate. Astfel, se face referire chiar în textul tratatului la procedura 
preliminară de urgenţă (PPU), care a intrat în vigoare la 1 martie 2008 şi se aplică în privinţa 
spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. (CP 12/08)  

Tratatul de la Lisabona extinde controlul Curţii de Justiţie la actele Consiliului 
European, care este recunoscut de Tratatul de la Lisabona drept o instituţie de sine stătătoare. 
În temeiul noilor dispoziţii, Curtea de Justiţie poate, la solicitarea statului membru interesat, 
să se pronunţe în privinţa legalităţii unui act adoptat de Consiliul European sau de Consiliu, în 
cazul în care acesta a constatat existenţa unui risc clar de încălcare gravă de statul membru 
respectiv a anumitor valori (respectarea demnităţii umane, respectarea drepturilor omului 
etc.).  

De asemenea, instituţia are competenţa să se pronunţe cu privire la acţiunile formulate 
de Curtea de Conturi, de Banca Centrală Europeană şi de Comitetul Regiunilor, care urmăresc 
salvgardarea prerogativelor acestora.  

Tratatul de la Lisabona reduce stricteţea condiţiilor de admisibilitate a acţiunilor 
formulate de particulari (persoane fizice sau juridice) împotriva deciziilor instituţiilor, 
organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii. Particularii pot formula acţiuni împotriva unui act 
normativ dacă îi priveşte direct şi dacă nu presupune măsuri de executare. Prin urmare, 
particularii nu mai au obligaţia de a demonstra că actul respectiv îi priveşte în mod individual.  

În cadrul controlului respectării principiului subsidiarităţii, Curtea de Justiţie poate fi 
sesizată de un stat membru cu o acţiune în anularea unui act legislativ pentru încălcarea 
principiului subsidiarităţii, act emis de un parlament naţional sau de una din camerele unui 
astfel de parlament. Acţiunea trebuie să fie introdusă în mod oficial de guvernul unui stat, dar 
poate fi şi numai „transmisă” de un guvern, adevăratul autor al acţiunii fiind parlamentul 
naţional sau o cameră a acestuia. De asemenea, Comitetul Regiunilor poate invoca încălcarea 
unor astfel de principii, în limita actelor în privinţa cărora consultarea sa este obligatorie.  

Tratatul de la Lisabona accelerează, în plus, mecanismul sancţiunilor pecuniare 
(sumă forfetară şi/sau penalitate cu titlu cominatoriu) în cazul neexecutării unei hotărâri de 
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor. Astfel, Curtea de Justiţie poate să aplice, chiar de la 
prima hotărâre de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, sancţiuni pecuniare în cazul în care 
nu sunt comunicate Comisiei măsurile naţionale de transpunere a unei directive.  

În sfârşit, Comisia, la finalul unei perioade de cinci ani, poate formula acţiuni în 
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind măsuri referitoare la cooperarea poliţienească şi 
judiciară în materie penală luate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
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Curtea de Justiţie a Uniunii Europene  

Comunicat de presă nr. 4/10, Luxemburg, 19 ianuarie 2010 

Hotărârea în Cauza c-555/07  

Seda Kücükdeveci / Swedex Gmbh & Co. Kg 

 
Curtea de Justiţie reafirmă existenţa principiului nediscriminării pe motive de vârstă, 

precum şi rolul instanţei naţionale în aplicarea acestuia. 
Reglementarea germană care prevede că perioadele de încadrare în muncă încheiate 

anterior împlinirii vârstei de 25 de ani nu sunt luate în considerare pentru calcularea 
termenului de preaviz este contrară principiului nediscriminării pe motive de vârstă, astfel 
cum este prevăzut de Directiva 2000/78, şi trebuie să fie înlăturată de instanţa naţională, dacă 
este necesar, chiar şi în cadrul unui litigiu între particulari.  

În Hotărârea Mangold din 2005, Curtea de Justiţie a recunoscut existenţa unui 
principiu al nediscriminării pe motive de vârstă care trebuie considerat un principiu general de 
drept al Uniunii. Directiva 2000/78 referitoare la egalitatea de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă concretizează acest principiu. Interzicând 
discriminările pe motive de vârstă, această directivă permite totodată legiuitorului naţional să 
prevadă că în anumite cazuri un tratament diferenţiat, chiar pe motive de vârstă, nu constituie 
o discriminare şi, prin urmare, nu este interzis. Un tratament diferenţiat pe motive de vârstă 
este admisibil în special atunci când este justificat îndeosebi de un obiectiv legitim de politică 
a ocupării forţei de muncă, a pieţei muncii şi a formării profesionale, iar mijloacele de 
realizare a acestui obiectiv sunt potrivite şi necesare. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene care, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, are aceeaşi valoare 
juridică cu cea a tratatelor, interzice de asemenea orice discriminare pe motive de vârstă.  

Potrivit dreptului german, termenele de preaviz de concediere care trebuie respectate 
de angajator cresc progresiv în funcţie de durata raportului de muncă. Perioadele în care 
salariatul a fost încadrat în muncă înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani nu sunt însă luate 
în considerare la calcularea acestora.  

Doamna Kücükdeveci era angajată a societăţii Swedex de la vârsta de 18 ani. La 
vârsta de 28 de ani, ea a fost concediată de această societate cu un preaviz de o lună. 
Angajatorul a calculat termenul de preaviz ca şi cum salariata ar fi avut o vechime în muncă 
de 3 ani, deşi aceasta era în serviciul său de 10 ani. În conformitate cu legislaţia germană, 
angajatorul nu a luat astfel în considerare perioadele în care doamna Kücükdeveci a fost 
încadrată în muncă anterior împlinirii vârstei de 25 de ani. Aceasta a contestat în justiţie 
concedierea, invocând faptul că legislaţia în cauză constituie o discriminare pe motive de 
vârstă, interzisă de dreptul Uniunii. În opinia sa, termenul de preaviz ar fi trebuit să fie de 4 
luni, corespunzător unei vechimi în muncă de 10 ani. 

Sesizat în apel, Tribunalul regional superior pentru litigii de muncă din Düsseldorf a 
solicitat Curţii să se pronunţe cu privire la compatibilitatea unei astfel de norme privind 
concedierea cu dreptul Uniunii şi la consecinţele unei eventuale incompatibilităţi.  

Curtea analizează aceste întrebări în temeiul principiului general de drept al Uniunii ce 
interzice orice discriminare pe motive de vârstă, astfel cum este prevăzut de Directiva 
2000/78. Astfel, întrucât concedierea doamnei Kücükdeveci a intervenit după data la care 
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Germania trebuia să transpună directiva, această împrejurare a avut ca efect introducerea 
normei germane privind concedierea în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii.  

Curtea constată că această normă privind concedierea cuprinde o diferenţă de 
tratament pe motive de vârstă. Astfel, această normă rezervă un tratament mai puţin favorabil 
salariaţilor care au intrat în serviciul angajatorului anterior vârstei de 25 de ani şi instituie, 
aşadar, un tratament diferenţiat între persoane cu aceeaşi vechime în muncă, în funcţie de 
vârsta la care au fost încadrate în întreprindere.  

Deşi obiectivele acestei norme privind concedierea par să facă parte din cadrul unei 
politici a ocupării forţei de muncă şi a pieţei muncii, fiind astfel obiective legitime, această 
normă nu este potrivită sau susceptibilă să realizeze aceste obiective.  

În ceea ce priveşte în special obiectivul menţionat de instanţa naţională, acela de a 
oferi angajatorului o mai mare flexibilitate în gestionarea personalului, uşurându-i sarcina în 
ceea ce priveşte concedierea lucrătorilor tineri, de la care se poate cere în mod rezonabil o 
mobilitate personală sau profesională mai ridicată, Curtea afirmă că norma în cauză nu este 
potrivită pentru realizarea acestui obiectiv, întrucât se aplică tuturor salariaţilor angajaţi 
înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani, indiferent de vârsta acestora la momentul 
concedierii.  

Curtea concluzionează că dreptul Uniunii, şi în special principiul nediscriminării pe 
motive de vârstă, astfel cum este prevăzut de Directiva 2000/78, se opune unei reglementări 
naţionale precum reglementarea germană, care prevede că perioadele în care salariatul a fost 
încadrat în muncă înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani nu sunt luate în considerare la 
calcularea termenului de preaviz de concediere.  

Curtea aminteşte că o directivă nu poate, prin ea însăşi, să creeze drepturi şi obligaţii 
în sarcina unui particular şi, prin urmare, nu poate fi invocată ca atare împotriva sa. Cu toate 
acestea, Directiva 2000/78 nu face decât să concretizeze principiul egalităţii de tratament în 
domeniul încadrării în muncă şi al ocupării forţei de muncă. Pe de altă parte, principiul 
nediscriminării pe motive de vârstă este un principiu general al dreptului Uniunii. Prin 
urmare, instanţa naţională sesizată cu un litigiu în care este adus în discuţie principiul 
nediscriminării pe motive de vârstă, astfel cum este prevăzut de Directiva 2000/78, este 
datoare să asigure, în cadrul competenţelor care îi revin, protecţia juridică ce decurge pentru 
justiţiabili din dreptul Uniunii şi să garanteze efectul deplin al acestui principiu, înlăturând, 
dacă este necesar, aplicarea oricărei dispoziţii eventual contrare din legea naţională.  

În sfârşit, după ce aminteşte posibilitatea instanţei naţionale de a adresa Curţii o 
întrebare preliminară cu privire la interpretarea dreptului Uniunii, Curtea afirmă că instanţa 
naţională sesizată cu un litigiu între particulari este datoare să asigure respectarea principiului 
nediscriminării pe motive de vârstă, astfel cum este prevăzut de Directiva 2000/78, înlăturând, 
dacă este necesar, aplicarea oricărei dispoziţii contrare din reglementarea naţională, 
independent de exercitarea posibilităţii de care dispune, de a adresa Curţii o întrebare 
preliminară privind interpretarea acestui principiu.  

 
Notă: Trimiterea preliminară permite instanţelor din statele membre ca, în cadrul unui 

litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curţii întrebări cu privire la interpretarea dreptului 
Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluţionează litigiul naţional. Este de 
competenţa instanţei naţionale să soluţioneze cauza conform deciziei Curţii. Această decizie 
este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanţe naţionale care sunt sesizate cu o 
problemă similară. 
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Noutăţi editoriale în lunile noiembrie şi decembrie 2009 

 
Cheltuielile de judecată, Ana-Maria Puiu, Adriana Nicolae, Andi Constantin 
Puiu, Ed. Hamangiu, Bucureşti 

 
Lucrarea pe care o aveţi în faţă reprezintă o analiză a ceea ce înseamnă cheltuielile de 

judecată în procesul civil. Cu siguranţă nu este o prezentare exhaustivă. Veţi găsi totuşi în 
această lucrare portretul cheltuielilor de judecată creionat din patru unghiuri ce constituie tot 
atâtea capitole:  I. Noţiune; II. Reglementare; III. Conţinut; IV. Acordare. 

Opiniile autorilor, prezentate într-o manieră explicită şi accesibilă, alături de soluţiile 
din doctrină, practica judiciară naţională şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, relevă numeroasele probleme în materie: natura juridică şi conţinutul cheltuielilor de 
judecată; regimul juridic al cheltuielilor avansate în faza de executare a procesului civil; 
temeiul juridic al acordării cheltuielilor de judecată; cheltuielile pe care trebuie să le suporte 
terţele persoane participante în procesul civil, Ministerul Public, comisiile de fond funciar sau 
instituţiile publice; dovada cheltuielilor de judecată; procedura şi principiile ce trebuie 
respectate în soluţionarea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată; care sunt limitele 
acordării acestor cheltuieli; posibilitatea instanţei de judecată de a reduce onorariul 
avocatului; compensarea cheltuielilor de judecată; cazurile în care nu se acordă.  

 
Drept civil. Drepturi reale principale, Valeriu Stoica, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti 

 
Se poate spune că Noul Cod civil este Vechiul Cod civil. Cele mai multe dintre 

normele din Codul civil în vigoare au fost preluate în Noul Cod civil. 
Acest adevăr a fost urmat, în această lucrare, în modul de prezentare a reglementărilor 

din Noul Cod civil. De cele mai multe ori, ele nu au fost analizate în mod separat, ci împreună 
cu reglementările din Codul civil în vigoare. În măsura în care unele dintre soluţiile cuprinse 
în Noul Cod civil, deşi nu se regăsesc în Codul civil în vigoare, sunt contribuţia practicii 
judiciare şi a doctrinei, ele îşi găsesc şi îşi vor găsi aplicarea chiar şi înainte de intrarea în 
vigoare a acestui act normativ. Studiul lor este cu atât mai necesar în prezent. Numai atunci 
când soluţiile din Noul Cod civil sunt cu totul noi, ele au fost analizate în mod distinct de 
reglementările din Codul civil în vigoare. 

Până la urmă, logica drepturilor reale principale a rămas aceeaşi, în liniile ei 
fundamentale, ceea ce demonstrează că şi în această materie constantele dreptului îşi 
păstrează vigoarea şi actualitatea. 

 
 

Contracte civile şi comerciale, Stanciu D. Cărpenaru, Liviu Stănciulescu, 
Vasile Nemeş, Ed. Hamangiu, Bucureşti 

 
Structurată pe două părţi, respectiv contracte civile şi contracte comerciale, lucrarea 

prezintă problematica actuală în materie şi evidenţiază, în paralel, dispoziţiile noului Cod 
civil.  
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Alături de contractele speciale clasice, prin adoptarea Codului consumului, precum şi 
a celorlalte acte normative privind protecţia consumatorului, noul drept al consumului (parte a 
dreptului privat, dar cu natură juridică proprie) exercită o influenţă crescândă asupra dreptului 
comun al contractelor. Astfel, noi instituţii şi mecanisme contractuale adoptate prin 
transpunerea aquis-ului comunitar au fost „naturalizate” (de exemplu, „dreptul 
consumatorului de a reflecta şi a se dezice”, „obligaţia precontractuală de informare”, 
„obligaţiile de conformitate şi securitate”, „clauzele abuzive” etc.).  

Codul civil din 2009 urmăreşte ideea de a promova o concepţie monistă de 
reglementare a raporturilor de drept privat într-un singur act normativ, iar în materie 
contractuală se evidenţiază prin dispoziţiile ce urmăresc asigurarea unui echilibru între 
nevalabilitatea contractului şi răspunderea contractuală. Tot astfel, sunt propuse şi soluţii 
novatoare, printre care strămutarea riscului în contractele translative de proprietate odată cu 
predarea bunului, reglementarea expresă a impreviziunii şi a denunţării unilaterale ca 
modalitate de încetare a oricărui tip de contract încheiat pe durată nedeterminată. 

 
Acţiunea în revendicare şi regimurile ei juridice, Eugenia Marin, Ed. 
Hamangiu, Bucureşti 

 
Analizând o temă extrem de dezbătută în doctrina şi jurisprudenţa noastră, „Acţiunea 

în revendicare şi regimurile ei juridice” are caracterul unei cercetări monografice aprofundate 
şi de actualitate, cu contribuţii personale semnificative, cu soluţii şi argumentări temeinice, cu 
o valoare aplicativă extrem de pronunţată, precum şi cu propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei 
în materie. 

Aşa cum este formulată tema – în peisajul literaturii noastre juridice – este cu 
desăvârşire inedită. Aceasta pentru că îşi propune o abordare a acţiunii în revendicare lato 
sensu nu numai în lumina Codului civil, ci şi în aceea a legilor speciale promulgate după 
1990, ceea ce conferă lucrării anvergură şi dificultate în acelaşi timp. 

Structurată pe cinci titluri, lucrarea abordează problemele teoretice în strânsă corelaţie 
cu soluţiile din jurisprudenţă, autoarea valorificând o foarte bogată, dar în acelaşi timp şi 
contradictorie jurisprudenţă în materia acţiunii în revendicare, fiind vorba de practică 
judiciară publicată dar şi de numeroase hotărâri nepublicate.  

Amploarea cercetării întreprinse, interpretările fundamentate în practică fac vizibilă 
amprenta practicianului-magistrat preocupat de o analiză coerentă care clarifică şi pune în 
lumină aspecte neevidenţiate sau discutate mai puţin în literatura noastră juridică. 

Aceste calităţi ale lucrării sunt şi rezultatul unei bogate documentări. Peste 200 de 
titluri (tratate, cursuri, monografii, studii, articole, culegeri de practică judiciară), trimiteri la 
prevederile Noului Cod civil, la dreptul comparat (dreptul francez, quebecois, spaniol, italian, 
legislaţia adoptată în statele foste comuniste), precum şi cercetarea influenţei pe care 
Convenţia europeană a drepturilor omului şi jurisprudenţa CEDO în materie o au asupra 
dreptului de proprietate. 

Lucrarea se remarcă, aşadar, pe ambele planuri, atât cel teoretic, reprezentând o reuşită 
analiză a problematicii acţiunii în revendicare în dreptul privat român, cât mai ales din punct 
de vedere practic, prin furnizarea pentru practicienii dreptului a unei imagini de ansamblu şi 
foarte aplicată asupra dispoziţiilor în vigoare privitoare la regimul acţiunii în revendicare 
imobiliară şi mobiliară. 

Prin volumul de informaţii oferite, prin sistematizarea corespunzătoare a materiei, prin 
claritatea expunerii, prin preeminenţa stilului analitic faţă de cel descriptiv, prin rigoarea şi 
temeinicia argumentării soluţiilor date, precum şi prin caracterul exhaustiv al cercetării, 
această lucrare constituie un preţios instrument de lucru pentru cei interesaţi. 
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Probleme jurisprudenţiale existente în practica 

instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor  

 
Această secţiune conţine o listă de probleme de drept care au apărut în practica 
instanţelor şi parchetelor. Lista soluţiilor şi a problemelor rămâne deschisă. 

 
 Acordarea cheltuielilor de judecată în ipoteza în care se depune la dosar fie 

contractul de asistenţă juridică, fie factura fiscală emise de cabinetul de avocatură, dar nu şi 
chitanţa de plată a onorariului. 

 
Opinia 1: se acordă oricum, deoarece se face dovada angajării cheltuielilor, iar textul 

nu se referă la cheltuieli „efectuate”. 
Opinia 2: nu se acordă deoarece nu reprezintă dovada unei cheltuieli efectuate, ci doar 

angajate, nefiinde certă faţă de partea adversă. 
 

 Anularea contractului de vânzare-cumpărare ca urmare a acţiunii introduse de terţ 
(fostul proprietar). Aplicarea regulilor de la evicţiune sau a celor de la repunerea în situaţia 
anterioară? 

 
Opinia 1: se aplică regulile de la repunerea în situaţia anterioară, deoarece anularea 

contractului duce la dispariţia temeiului pentru garanţia pentru evicţiune. 
Opinia 2: evicţiunea are temei legal, iar nu contractual; cât timp nu există o interzicere 

expresă a acţiunii în garanţie pentru evicţiune, regulile de la evicţiune sunt aplicabile. 
 

 Caracterul litigiilor dintre două societăţi comerciale având ca obiect anulare sau 
decădere din dreptul la marcă, acţiuni în contrafacere sau acţiuni în constatarea concurenţei 
neloiale prin mărci. 

 
 Problema aplicării legii civile în timp. Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 1/2009, 

invocate direct în apel sau recurs, mai ales cu referire la principiul neagravării situaţiei în 
calea de atac. Neretroactivitatea legii civile în raport cu imediata aplicare. Interpretarea 
dispoziţiilor din Legea nr. 1/2009 referitoare la plătitorul sumelor reprezentând fie preţul 
actualizat, fie preţul de piaţă al imobilului, ca fiind de imediată aplicare sau, dimpotrivă, ca 
fiind dispoziţii ce nu pot retroactiva în cazul litigiilor aflate în curs la data intrării în vigoare a 
legii. 

 
 Importanţa practică a abrogării dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 

(referitoare la faptul că foştii proprietari nu au pierdut niciodată calitatea de „proprietar”) 
 

 Cum se timbrează o cerere de anulare a unei mărci (proprietate intelectuală)?  
 
Opinia 1: nu există normă expresă, astfel că se aplică timbrajul aferent cererii cu 

caracter nepatrimonial. Discuţia care se poate purta aici este dacă nu cumva prin decizia 
pronunţată în recursul în interesul legii având ca obiect calificarea căii de atac în funcţie de 
valoare nu se poate susţine că dreptul la marcă încorporează şi accesorii patrimoniale, 
evaluabile în bani. 
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Opinia 2: potrivit textului de la anularea unui act juridic. Întrebarea care se pune este 
dacă marca în sine este un act juridic. 

 
 Calitatea procesuală activă a cumpărătorului imobilului naţionalizat de a formula 

acţiune în constatarea nulităţii absolute a certificatului de moştenitor al succesorilor fostului 
proprietar, pentru a obţine paralizarea acţiunii în revendicare sau a acţiunii în constatarea 
nulităţii contractului de vânzare-cumpărare dintre stat şi chiriaş, acţiuni introduse de 
succesorii fostului proprietar întemeindu-se pe acest certificat de moştenitor. 

 
 Problema de la punctul anterior, dar dacă în loc de cumpărător avem un simplu 

chiriaş, care este oprit de la a încheia contract de vânzare-cumpărare de existenţa notificării şi 
doreşte astfel, pe această cale, să îi îndepărteze pe moştenitorii fostului proprietar. 

 
 Plângere de fond funciar. Cerere de acordare a coeficientului de reducere ca 

urmare a modificărilor aduse prin Legea nr. 247/2005 sau de reconstituire, introdusă ca 
urmare a Legii nr. 247/2005. Comisia de fond funciar se apără cu argumentul lipsei de teren 
disponibil, dar pe de altă parte nu a fost întocmită balanţa de fond funciar. Nu e neapărat o 
problemă contradictorie, cât mai mult o problemă practică, de găsit soluţii concrete pentru 
soluţionarea unei cereri care pe fond este întemeiată. Posibilitatea „împrumutului” de la 
comisiile de fond funciar învecinate. Dovada faptului negativ al lipsei disponibilului de teren. 
Evitarea pronunţării unor hotărâri imposibil de executat. 

 
 Hotărâre judecătorească de anulare a contractului de vânzare-cumpărare. Problema 

momentului de la care curge termenul de prescripţie pentru acţiunea cumpărătorului în 
restituirea preţului plătit, faţă de caracterul executoriu al hotărârii din apel (care este 
definitivă). Se are în vedere că între rămânerea definitivă şi rămânerea irevocabilă a hotărârii 
de anulare cumpărătorul a formulat recurs, sperând într-o soluţie favorabilă, care să facă 
practic inutilă o acţiune în restituirea preţului. 

 
 Calificarea acţiunii în grăniţuire ca fiind patrimonială sau nepatrimonială şi, în 

prima ipoteză, modul de evaluare. 
 

 Calificarea căii de atac (apel sau recurs) în următoarea situaţie: o acţiune 
cuprinzând două capete de cerere, dintre care unul nepatrimonial (obligaţie de a face) şi unul 
patrimonial, evaluabil în bani, fără a exista raport de accesorietate între cele două capete de 
cerere. Cale de atac declarată împotriva soluţiei date ambelor capete de cerere. 

 
 Problema de la punctul anterior, dacă se declară cale de atac numai împotriva 

capătului de cerere patrimonial (care atrage apel sau recurs, în funcţie de valoare) sau numai 
împotriva capătului de cerere nepatrimonial. 
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Protecţia minorilor victime ale violenţei în familie 

 

Iolanda Agafiţei  
Judecător stagiar 

 

1. Violenţa în familie − realitate socială 
 
Violenţa în familie este una dintre formele de violenţă cel mai frecvent întâlnite în 

contextul social actual din România, dar şi una din cele mai îngrijorătoare, pentru că este prea 
puţin vizibilă, având loc în cadrul relaţiilor de familie, care sunt protejate împotriva 
ingerinţelor din exterior. Astfel, de cele mai multe ori un obstacol în calea depistării la timp a 
cazurilor de violenţă în familie îl reprezintă tocmai reticenţa statului şi a organelor sale de a 
interveni într-o sferă considerată încă privată1. 

În acest sens, noţiunea de „drept la viaţa privată şi viaţa de familie” a fost extinsă 
într-o manieră progresivă în societatea modernă, care alocă un tribut important asigurării unui 
echilibru între interesele personale ale indivizilor şi cele colective ale societăţii.  

Dealtfel, însăşi Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale2 cu aplicabilitate directă în dreptul intern, impune statelor semnatare 
o obligaţie de a garanta persoanelor care se află sub jurisdicţia lor exerciţiul deplin al 
drepturilor fundamentale consacrate de textul Convenţiei, în art. 8 fiind cuprinse o sferă largă 
de interese de natură personală care definesc noţiunea generală de „drept la viaţă privată şi 
viaţă de familie”. Conform jurisprudenţei Curţii Europene de a Drepturilor Omului3, viaţa de 
familie ce intră în sfera de protecţie a art. 8 din Convenţie este percepută ca o legătură 
biologică şi/sau juridică peste care se suprapune o relaţie personală, reală, efectivă4, 
fiind o noţiune autonomă faţă de calificarea dată acesteia în dreptul intern al statelor 
semnatare. 

Din punct de vedere al reglementării legislative interne, cu prioritate Constituţia 
României garantează drepturile şi libertăţile tuturor persoanelor, printre care enumerăm 
dreptul de a nu fi supus torturii sau oricărui alt fel de pedeapsă sau tratament degradant sau 
inuman, dreptul la apărare, inviolabilitatea libertăţii individuale şi siguranţei persoanei. 

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie defineşte 
„violenţa în familie” ca fiind orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un 
membru al familiei împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă 
fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. 

Definiţia pe care o dă Legea nr. 217/2003 conceptului de „violenţă în familie” este 
completată de definiţia dată de Consiliul Europei în Recomandarea Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei Nr. R 85, conform căreia violenţa în familie reprezintă orice 
act sau omisiune comisă în interiorul familiei de către unul dintre membrii acesteia şi care 
aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau psihologice sau libertăţii altui membru al acelei 
familii şi vatămă de o manieră gravă dezvoltarea personalităţii sale5. 

                                                 
1 A se vedea raportul Violenţa în familie în România: legislaţia şi sistemul judiciar, USAID, 2007, p. 5.  
2 În continuare Convenţia 
3 În continuare Curtea 
4 CEDO, 1 iunie 2004, Lebbink c. Olandei; CEDO, 21 octombrie 2004, I. şi U. c. Norvegiei. 
5 A se vedea raportul Violenţa în familie în România: legislaţia şi sistemul judiciar, USAID, 2007, p. 6. 
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Raportat la sfera persoanelor afectate de acest fenomen, potrivit art. 3 şi 4 ale Legii nr. 

217/2003, elementul distinct care defineşte o infracţiune de violenţă în familie îl constituie 
existenţa unei relaţii, de familie sau de fapt, între victimă şi făptuitor. Legea face referire 
la „soţ, rudă apropiată sau persoana care a stabilit cu făptuitorul relaţii asemănătoare acelora 
dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, dovedite pe baza anchetei sociale.” Legea nr. 217/2003 
face trimitere la definiţia „rudelor apropiate” prevăzută de Codul penal în art. 149, dar extinde 
totodată aplicabilitatea acesteia la persoane care au stabilit relaţii similare celor dintre soţi sau 
dintre părinţi şi copii. Definiţia noţiunii de „membru de familie” din Codul penal este una 
strictă, referindu-se la soţul sau ruda apropiată care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu 
făptuitorul. 

În consecinţă, legile în vigoare prevăd două definiţii distincte ale noţiunii de 
„membru de familie”, permiţând interpretări diferite în funcţie de fiecare caz în parte. În 
condiţiile în care se aplică măsurile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 217/2004 pentru a 
preveni şi combate violenţa în familie se aplică şi interpretarea dată noţiunii de „membru de 
familie” în această lege, iar în condiţiile în care sunt incidente dispoziţiile Codului penal 
privind sancţionarea autorilor infracţiunilor săvârşite împotriva membrilor de familie se 
apelează la interpretarea mai strictă a acestei noţiuni dată de legea penală.  

 
2. Minorii – victime ale violenţei în familie 
 
Pornind de la definiţia dată de Legea nr. 217/2003 noţiunii de „membru de familie”, 

precum şi de la protecţia specială conferită copiilor prin Legea nr. 272/2004, constatăm că 
violenţa în familie este un fenomen care se răsfrânge nu numai asupra adulţilor membri de 
familie, dar şi asupra copiilor,  aceştia încadrându-se în celula familială protejată de lege. 

În acest sens, dispoziţiile Legii nr. 217/2004, stabilind sfera persoanelor care pot fi 
victime ale violenţei în familie drept cea a „membrilor de familie”, se aplică şi minorului în 
calitate de „rudă apropiată” a făptuitorului, iar Legea nr. 272/2004 care reglementează cadrul 
legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului prevede expres în art. 
28 alin. (1) dreptul copilului la respectarea personalităţii şi individualităţii sale, precum şi 
dreptul de a nu fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau 
degradante.  

Remarcăm astfel încercarea de se stabili în dreptul intern un raport clar între violenţa 
în familie şi minori, în vederea asigurării unei baze legale şi practice solide de protecţie a 
copiilor faţă de acest fenomen social grav. 

Aceste prevederi ale dreptului intern sunt completate şi de jurisprudenţa Curţii care 
confirmă  încadrarea minorilor în sfera persoanelor protejate de dreptul la viaţa de familie cu 
toate consecinţele ce decurg din acest aspect. Astfel, instanţa europeană a decis că noţiunea de 
„familie” avută în vedere de art. 8 din Convenţie are drept consecinţă faptul că un copil care 
s-a născut dintr-o asemenea uniune juridică este inserat pe deplin în cadrul ei; aceasta 
înseamnă că din momentul şi datorită înseşi împrejurării naşterii sale există între copil şi 
părinţii săi o legătură constitutivă de viaţă de familie. Prin urmare, conform interpretării date 
de Curte, minorul este parte a celulei familiale prin însăşi naşterea sa1, fapt întărit şi de 
existenţa unei legături personale efective şi reale, fără a se ridica probleme asupra statutului 
său de „membru de familie” pe tărâmul Convenţiei.  

Întrucât consecinţele violenţei în familie asupra minorilor pot avea repercusiuni fizice 
şi psihice iremediabile în privinţa acestora, din cauza vârstei fragede, autorităţile statului 
acordă o importanţă deosebită protecţiei minorilor, atât prin intermediul măsurilor de ordin 

                                                 
1 A se vedea C. Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Ed. C.H. 
Beck, Bucureşti, 2005, p. 627. 
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legislativ, cât şi celor de ordin practic care se impun, interesul superior al minorului fiind 
stabilit cu valoare de principiu. 

În acest sens vom realiza în continuare o analiză sistematică a conformităţii 
prevederilor legislative naţionale, precum şi a măsurilor dispuse de autorităţile statului român 
în acest domeniu faţă de asigurarea unei protecţii efective a dreptului la respectarea vieţii de 
familie în echilibru cu interesul superior al minorului, precum şi faţă de interpretarea 
jurisprudenţială dată de instanţa europeană acestui drept.  

 
3. Protecţia minorilor victime ale violenţei în familie 
 
3.1. Cadrul legal şi instituţional de protecţie 
 
Sistemul de protecţie a copilului şi-a propus atingerea standardelor europene, atât la 

nivel instituţional şi legislativ, cât şi la nivelul percepţiei sociale în vederea intervenţiei 
autorităţilor statului, care urmează să identifice şi să trateze atât cauzele, cât şi efectele 
violenţei şi abuzării copilului1. 

La nivel legislativ s-a intervenit în primul rând în sensul aderării la o serie de convenţii 
internaţionale privind protecţia copilului şi apoi în sensul armonizării legislaţiei naţionale cu 
cea internaţională. 

În acest sens, statul român a aderat la Convenţia ONU cu privire la drepturile 
copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, România obligându-se astfel să garanteze şi să 
promoveze drepturile copilului, Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor 
născuţi în afara căsătoriei, Convenţia de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaţionale de copii, Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei 
internaţionale.  

Pe plan intern, legea fundamentală a României a ridicat la nivel de principiu 
constituţional protecţia „copiilor şi tinerilor” în art. 49 garantându-se libera dezvoltare a 
personalităţii umane, interzicerea exploatării minorilor sau folosirea la activităţi care le pun în 
primejdie viaţa. 

Prin Legea nr. 272/2004 privind promovarea drepturilor copilului legiuitorul a 
urmărit perfectarea cadrului legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor 
copilului, armonizarea normelor şi a instituţiilor interne cu prevederile Convenţiei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi ale celorlalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte. 

Conform acestui act normativ, principiul interesului superior al copilului este 
impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor 
reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod 
legal şi va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii întreprinse de 
autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de 
instanţele judecătoreşti2.  

Legea reglementează dreptul copilului de a fi crescut alături de părinţii săi, iar în 
situaţia în care minorul este lipsit de ocrotirea părinţilor săi, temporar sau definitiv, sau care, 
în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, este consacrat dreptul 
acestuia la protecţie alternativă, prin instituirea tutelei, sau la protecţie specială prin 
plasament, plasament în regim de urgenţă, supravegherea specializată3. 

                                                 
1 A se vedea M. Teodorescu, Cadrul legal de protecţie a drepturilor copiilor, în revista „Drepturile minorilor şi 
ale victimelor violenţei în familie”, Ministerul Public, PICCJ, nr. 1/2007, p. 97. 
2 Idem, p. 101. 
3 Ibidem. 
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În ceea ce priveşte cadrul instituţional privind protecţia specială a minorilor 

subliniem obligaţia autorităţilor locale de a acorda asistenţă specială copilului cu scopul 
promovării, creşterii, îngrijirii şi educării acestuia în familie, fiind posibilă astfel prevenirea şi 
eliminarea situaţiilor care pot conduce la separarea copilului de părinţi. Totodată, înfiinţarea şi 
diversificarea serviciilor la nivel local cât mai aproape de domiciliul beneficiarului, fac 
posibilă evitarea sau luarea doar în ultimă instanţă a măsurilor de protecţie specială care 
presupun separarea copilului de părinţi1.  

Un alt element de remarcat în cadrul sistemului instituţional de protecţie a copilului 
este planul individualizat de protecţie, având caracter obligatoriu şi esenţial pentru o 
intervenţie corectă în cazul copilului care a fost separat de părinţii săi. Acest instrument de 
lucru permite atât ameliorarea problemelor pe care copilul le are, cât şi evidenţierea muncii 
depuse cu părinţii pentru ca ei să-şi crească potenţialul de îngrijire a copilului şi acesta să se 
întoarcă în familia sa naturală2. 

 
3.2. Drepturile conferite minorilor  
 
Legislaţia specială naţională privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

stabileşte, în completarea valorilor fundamentale prevăzute de Constituţie, o serie de drepturi 
ale minorilor care impun în sarcina autorităţilor statului şi persoanelor private obligaţia de 
respectare a acestora. În caz de ingerinţă în cadrul acestor drepturi este nevoie de o justificare 
conformă cu garantarea unei protecţii efective stabilită pe cale jurisprudenţială de Curte3, cu 
dispoziţiile legislaţiei interne în vigoare şi cu interesul superior al minorului.  

În primul rând, conform Legii nr. 272/2004, copilul are dreptul de a fi protejat 
împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă. Totodată, acesta 
are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor 
fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice 
sub orice formă, precum şi privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol 
viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, 
sănătatea fizică sau psihică, atât în familie, cât şi în orice instituţie care asigură protecţia, 
îngrijirea şi educarea copiilor. Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în 
acord cu demnitatea acestuia. 

Toate aceste prevederi ale legislaţiei naţionale se subsumează şi drepturilor 
fundamentale prevăzute de Convenţie, şi anume dreptul la viaţă al oricărei persoane 
reglementat de art. 2 şi dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, nici 
tratamentelor inumane sau degradante reglementat de art. 3. 

Interpretarea jurisprudenţială a art. 2 al Convenţiei a impus statelor obligaţia pozitivă 
de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta o protecţie efectivă a dreptului la viaţă, prin 
adoptarea unei legislaţii eficiente care să descurajeze săvârşirea faptelor care ar putea pune în 
pericol viaţa unei persoane şi prin asigurarea unor mecanisme de aplicare a acestei legislaţii. 
În cauzele de violenţă în familie, acest principiu se traduce prin obligaţia statelor de a asigura 
potenţialelor victime, implicit şi minorilor,  protecţia necesară, în special prin consacrarea 
legislativă a ordinului de restricţie, şi de a garanta aplicarea efectivă a legislaţiei, cu ajutorul 
organelor de ordine. Statele au, de asemenea, obligaţia pozitivă de a conduce o anchetă 

                                                 
1 A se vedea A. Vâlcu, Sistemul de protecţie al drepturilor copilului, etapă de trecere de la o rezolvare 
punctuală a problemelor la o abordare sistemică, în revista „Drepturile minorilor”, Ministerul Public, PICCJ, nr. 
1/2006, p. 133. 
2 Idem, p. 131. 
3 CEDO, 12 iulie 2001, K. şi T. c. Finlandei; CEDO, 26 februarie 2006, Kutzner c. Gemaniei; CEDO, 17 
decembrie 2002, Venema c. Olandei; 
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oficială efectivă, chiar şi în situaţia în care moartea victimei a fost cauzată nu de autorităţile 
statului, ci de o persoană privată1. 

Interpretarea jurisprudenţială a art. 3 al Convenţiei a pus în sarcina statelor o obligaţie 
pozitivă de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura o protecţie efectivă a oricărei 
persoane împotriva torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante. Această obligaţie 
pozitivă include şi obligaţia de a adopta o legislaţie care sancţionează asemenea fapte şi de a 
garanta aplicarea efectivă a acestei legislaţii prin proceduri şi anchete penale. Obligaţia 
pozitivă îşi găseşte aplicare şi în cazul în care actele de tortură sau rele tratamente sunt 
cauzate de persoane private2. 

În al doilea rând, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, copilul are dreptul 
la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale. Este interzisă 
orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţă 
intimă, privată şi familială. În cadrul respectării dreptului la viaţa de familie copilul are 
dreptul să crească alături de părinţii săi, iar în cazul separării de familia sa, acesta are 
dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu 
alte persoane alături de care s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său superior.  

Încă o dată dispoziţiile legislaţiei naţionale se încadrează în sfera drepturilor 
fundamentale prevăzute de Convenţie, mai precis dreptului la respectarea vieţii private şi de 
familie conferit de art. 8 al Convenţiei. Conform interpretării date de Curte acestui articol, 
statele au obligaţia negativă de a se abţine de la orice ingerinţă în viaţa privată şi de familie a 
unei persoane dacă această ingerinţă nu este conformă parag. 2 al art. 83, fiind posibilă doar în 
situaţii excepţionale. Statele membre au, de asemenea, obligaţia pozitivă de a garanta dreptul 
la respectul vieţii private şi de familie chiar şi în sfera relaţiilor private4. 

Întrucât art. 8 îşi găseşte aplicabilitate şi în cauzele cu privire la minorii victime ale 
violenţei în familie, astfel cum am prezentat jurisprudenţa Curţii în secţiunile anterioare, în 
continuare vom expune o analiză a măsurilor speciale luate de statul român pentru 
protecţia acestora în cadrul obligaţiei ce-i revine în temeiul Convenţiei, şi anume aceea de a 
asigura o protecţie efectivă a dreptului la respectarea vieţii de familie, în echilibru cu interesul 
superior al minorului.  

 
4. Protecţia specială a minorilor prin  plasament în regim de urgenţă 
 
Conform art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, măsura tipică de protecţie a copilului 

abuzat sau neglijat este cea a plasamentului în regim de urgenţă. Plasamentul copilului 
constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, 
după caz, la o persoană sau familie, un asistent maternal, o instituţie publică de ocrotire 
socială. La stabilirea măsurii de plasament se va urmări plasarea copilului, cu prioritate, la 
familia extinsă sau la familia substitutivă, menţinerea fraţilor împreună, facilitarea exercitării 
de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta.  

Subliniem aspectul că agresiunile de ordin fizic sau psihic la care poate fi supus 
minorul în cadrul vieţii de familie pot fi exercitate asupra sa de către părinţi, fraţi, bunici, 
nefiind stabilită o anumită ierarhie în cadrul persoanelor care pot exercita violenţe asupra 
copilului, fiind necesar doar ca persoana în cauză să se încadreze în sfera persoanelor mai sus-

                                                 
1 A se vedea  raportul Violenţa în familie în România: legislaţia şi sistemul judiciar, USAID, 2007, p. 57. 
2 Ibidem. 
3 A se vedea R. Chiriţă, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, vol. II, Ed. C.H. 
Beck, Bucureşti, 2007, p. 68. 
4 Idem, p. 74. 
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enunţate şi să aibă o legătură personală cu minorul de tipul celor de familie. În aceste 
situaţii se impune acordarea unei atenţii sporite atunci când se urmăreşte plasarea copilului cu 
prioritate la familia extinsă sau la familia substitutivă, menţinerea fraţilor împreună sau 
menţinerea legăturilor personale cu copilul de către părinţi pentru a se evita supunerea 
acestuia în continuare la acte de violenţă săvârşite de altă persoană din cadrul familiei. 

Aşadar, subiecţii pasivi ai plasamentului în regim de urgenţă sunt în principal minorii 
victime ale violenţei în familie, încadrându-se în noţiunea de „copii abuzaţi sau neglijaţi” 
prevăzută de lege. Prin „copii abuzaţi sau neglijaţi” se înţelege acei copii a căror viaţă, 
dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritate corporală, sănătate fizică 
sau psihică este periclitată în cadrul familiei, tocmai de persoanele care au responsabilitatea 
creşterii, îngrijirii sau educării acestora. 

În acest sens, în conformitate cu  dispoziţiile art. 34 şi art. 36 din Legea nr. 272/2004, 
dacă există motive temeinice de a suspecta că viaţa şi securitatea copilului sunt primejduite în 
familie, serviciul public de asistenţă socială va lua toate măsurile necesare pentru depistarea 
precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi, precum şi 
pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie.  

Astfel, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială ori, după caz, ai direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti au dreptul să viziteze copiii la locuinţa lor şi să se informeze despre felul în care 
aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltarea lor fizică, educarea, învăţătura şi 
pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndrumările necesare. Dacă, în urma vizitelor 
efectuate, se constată că dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului 
este primejduită, serviciul public de asistenţă socială este obligat să sesizeze de îndată direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea luării măsurilor prevăzute de 
lege. 

În ceea ce priveşte procedura dispunerii măsurii speciale de protecţie a minorului 
abuzat sau neglijat, legea prevede că direcţia generală sesizată cu privire la existenţa unei 
asemenea situaţii de risc de natură să atragă aplicarea măsurii speciale de protecţie a 
plasamentului în regim de urgenţă, va proceda la verificarea sesizării şi, în cazul în care 
aceasta se confirmă, directorul direcţiei generale din unitatea administrativ-teritorială în care 
se află copilul abuzat sau neglijat va dispune plasamentul copilului în regim de urgenţă. Acest 
lucru se poate realiza dacă nu se întâmpină opoziţie din partea reprezentanţilor care au în 
îngrijire sau asigură protecţia copilului respectiv, iar în caz contrar măsura nu poate fi stabilită 
decât de instanţa de judecată1, pe cale de ordonanţă preşedinţială. În cadrul acestei proceduri, 
instanţa, în măsura în care consideră necesar, poate lua o declaraţie copilului referitoare la 
abuzul sau neglijarea la care a fost supus, cu acordul acestuia şi în prezenţa unui psiholog.  

În ceea ce priveşte menţinerea acestei măsuri, Legea nr. 272/2004 prevede că în 
situaţia plasamentului în regim de urgenţă dispus de către direcţia generală de asistenţă socială 
şi protecţia copilului, aceasta este obligată să sesizeze instanţa judecătorească în termen de 48 
de ore de la data la care a dispus această măsură. Instanţa judecătorească va analiza motivele 
care au stat la baza măsurii adoptate de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului şi se va pronunţa, după caz, cu privire la menţinerea plasamentului în regim de 
urgenţă sau la înlocuirea acestuia cu măsura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la 
reintegrarea copilului în familia sa, precum şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti, 
care se suspendă de drept pe perioada plasamentului de urgenţă.  

În cadrul acestei proceduri se poate constata că legislaţia naţională urmăreşte liniile 
directoare trasate de Curte pe cale jurisprudenţială. În acest sens, legea naţională impune ca 
măsura plasamentului în regim de urgenţă al minorului să se bazeze pe motive suficiente şi 

                                                 
1 A se vedea  E. Florian, Protecţia drepturilor copilului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 197. 
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pertinente, să aibă caracter temporar, cu posibilitatea suspendării atunci când situaţia o 
impune, având în vedere realizarea reunirii copilului cu părinţii săi. Mai mult, interesul 
superior al copilului trebuie să fie linia directoare pe care se bazează această măsură 
deoarece, datorită fermităţii lor, măsurile de protecţie specială sunt concepute ca soluţie de 
ultimă instanţă, în care obiectiv sau subiectiv, separarea copilului de părinţi este inevitabilă. 
Această separare nu pune însă capăt relaţiilor familiale naturale, statul trebuind să se 
comporte de o manieră care să permită dezvoltarea legăturilor dintre copii şi părinţii acestora, 
menţinerea acestor legături, orice act de executare a acestei măsuri temporare având ca 
finalitate scopul ultim al reunirii părintelui cu copilul său1. 

Subliniem faptul că ocrotirea specială a copilului aflat într-o situaţie limită nu ia sfârşit 
odată cu stabilirea măsurii de protecţie. Astfel, împrejurările care au stat la baza stabilirii 
măsurilor de protecţie specială sunt monitorizate constant de către autorităţile publice 
competente, iar dacă acestea s-au modificat se ia în calcul posibilitatea modificării sau 
încetării măsurii2. Totodată, legea stabileşte în sarcina părinţilor, a altui reprezentant legal, a 
autorităţilor publice şi a organismelor private obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru 
facilitarea readaptării fizice şi psihologice a copilului, iar reintegrarea să favorizeze 
sănătatea, respectul de sine şi demnitatea copilului3.  

 
5. Interesul superior al minorului  
 
Având în vedere că toate prevederile legale şi măsurile care pot fi dispuse pentru 

protecţia minorilor victime ale violenţei în familie sunt subsumate principiul interesului 
superior al minorului, apreciem că se impune o analiză mai atentă a reglementării şi aplicării 
acestuia. 

Fiind stabilit cu caracter primordial în art. 6 lit. a) din Legea nr. 272/2004, acest 
principiu presupune evaluări asupra stării drepturilor copilului, în funcţie de situaţia în care se 
găseşte acesta, astfel încât orice factor cu acţiune sau cu influenţă negativă de natură să 
stânjenească manifestarea drepturilor sale să fie înlăturat, prin remodelarea unor elemente ale 
ocrotirii copilului sau a înseşi formei de înfăptuire a protecţiei sale. 

Dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 272/2004 indică la nivel normativ trei direcţii de 
acţiune conjugată a principiului: criteriul consacrării drepturilor fundamentale ale 
minorului împreună cu garanţiile specifice ataşate, înfăpturea ocrotirii acestuia în condiţii 
care să asigure afirmarea pachetului general de drepturi ale sale, precum şi prevalenţa 
interesului superior în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii întreprinse de 
autorităţile şi de organisme private autorizate, dar şi în cauze soluţionate de instanţele 
judecătoreşti. 

 Legiuitorul consacră drepturile minorului şi impune respectarea acestora ca stare de 
îndeplinire a dezideratului interesului superior. Familia este microuniversul natural şi cel mai 
prielnic pentru manifestarea drepturilor copilului, iar acesta are dreptul să crească alături de 
părinţii săi, astfel cum prevede art. 30 din Legea nr. 272/2004. 

 În primul rând, părinţii au obligaţia de a-şi exercita drepturile şi îndeplini obligaţiile 
părinteşti, cu paza interesului superior al minorului, statul asigurând protecţia acestuia în 
subsidiar. Ca urmare, intruziunile în viaţa familială a copilului ocrotită la nivel constituţional 
– şi în egală măsură în viaţa familială a părinţilor săi – sunt justificate, atât ca iniţiativă, cât şi 
ca formă de înfăptuire, numai dacă se constată un derapaj de la interesul superior al minorului, 

                                                 
1 A se vedea vedea  D. Bogdan, M. Selegean, Jurisprudenţă CEDO - studii şi comentarii , Institutul Naţional al 
Magistraturii, 2005, p. 245, 246. 
2 A se vedea  E. Florian, op .cit., p. 199. 
3 Ibidem. 
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prin restrângerile la care sunt supuse drepturile recunoscute acestuia din cauze reproşabile sau 
nu părinţilor, şi numai în măsura necesară restabilirii condiţiilor de afirmare a drepturilor 
sale1. 

În consecinţă, orice separare a copilului de părinţii săi, precum şi orice limitare a 
exerciţiului drepturilor părinteşti trebuie să fie precedate de acordarea sistematică a 
serviciilor şi prestaţiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea părinţilor, 
consiliere, terapie, astfel cum prevede art. 34 alin. (2) din Legea nr. 272/2004. Mai mult, 
copilul nu poate fi separat de părinţii săi sau de unul dintre ei împotriva voinţei acestora, cu 
excepţia cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare, şi 
numai dacă acest lucru este în interesul superior al minorului.   

Faţă de aspectele astfel expuse, constatăm că toate aceste linii directoare stabilite de 
legiuitorul român în materia protecţiei oferite minorilor se aplică efectiv şi în cazul acelora 
care sunt supuşi violenţei în familie, măsurile speciale ale plasamentului de urgenţă fiind 
dispuse în condiţiile legii şi cu respectarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului.  

În acest sens, reamintim că obligaţia statelor de a respecta viaţa de familie nu se 
rezumă numai la aceea de a nu recurge la ingerinţe neconforme celor stabilite în art. 8 din 
Convenţie. În  cadrul vieţii de familie copilul are dreptul de a fi protejat contra relelor 
tratamente la care ar putea fi supus de către alţi membri ai familiei, Curtea stabilind obligaţia 
pozitivă de a proteja copiii, având la dispoziţie un evantai de mijloace, printre care şi 
retragerea acestora din căminul familial2. Pentru situaţii în care sunt luate astfel de măsuri, 
statul are obligaţia pozitivă de facilita reunirea familiei, luând toate măsurile necesare pentru 
a menţine relaţiile personale şi, la momentul oportun, reconstituind familia, în special prin 
revocarea măsurii de separare a copilului de familia sa, de îndată ce acest lucru este posibil3. 

Jurisprudenţa internă vine să susţină legislaţia română în materia protecţiei speciale 
a minorului victimă a violenţei în familie, subliniind îndeplinirea de către stat a obligaţiilor 
mai sus-enunţate ce-i revin în temeiul Convenţiei. 

În acest context, antecedentele de violenţă în familie constituie un criteriu ce trebuie 
luat în considerare în cazurile ce privesc încredinţarea minorilor, având în vedere că există 
riscul perpetuării traumei şi a abuzării emoţionale a copilului. Instanţele trebuie să aibă în 
vedere mai multe aspecte, precum: frecvenţa şi natura actelor de violenţă, consecinţele asupra 
părintelui victimă a violenţei în familie sau asupra copilului, disponibilitatea agresorului de a-
şi recunoaşte comportamentul şi a se arăta dispus să-l schimbe4. 

 Astfel, instanţele interne au statuat că măsura de plasament în regim de urgenţă se 
dispune faţă de copilul abuzat fizic sau psihic de părinţi. Instanţa de judecată sesizată, 
conform art. 66 din Legea nr. 272/2004, în 48 ore de la data dispunerii plasamentului în regim 
de urgenţă, va analiza motivele care au determinat luarea măsurii de protecţie în regim de 
urgenţă şi va dispune, după caz, menţinerea acesteia, înlocuirea cu măsura plasamentului, 
instituirea tutelei sau reintegrarea copilului în familie, pronunţându-se cu privire la exercitarea 
drepturilor părinteşti. Când judecătorul constată că interesul superior al copilului de a creşte 
într-un mediu stabil din punct de vedere material şi afectiv nu poate fi realizat în familia 
părinţilor săi datorită absenţei mediului familial liniştit, moral şi empatic, va dispune o măsură 
de plasament la asistent maternal profesionist sau centru de tip rezidenţial. Acest tip de mediu 
are efect compensator şi stimulator pentru potenţialul copilului şi răspunde modelului 
familial. 

                                                 
1 Idem, p. 9. 
2 CEDO, 10 mai 2001, Z. şi A. c. Marii Britanii. 
3 CEDO, 26 februarie 2006, precit.; CEDO, 24 martie 1988, Olsson c. Suediei; CEDO, 25 februarie 1992, 
Margareta şi Roger Andersson c. Suediei. 
4 A se vedea  raportul Violenţa în familie în România: legislaţia şi sistemul judiciar, USAID, 2007, p. 48. 
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Luând cu prioritate în considerare interesul superior al copilului, instanţa va dispune 
decăderea ambilor părinţi sau numai a unuia dintre ei din dreptul de a avea legături personale 
cu minorul, atunci când sunt probe că prezenţa lor sau a unuia dintre ei în viaţa propriului 
copil duce la periclitarea sănătăţii fizice sau psihice a copilului1.  

Decăderea totală din drepturile părinteşti se dispune atunci când părinţii dau 
dovadă de neglijenţă gravă în îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, astfel că pentru protejarea 
interesului minorului este necesară scoaterea sa de sub orice influenţă provenind de la 
părintele sancţionat2.  

O decizie de speţă relevantă vine să reamintească necesitatea înlocuirii măsurii 
plasamentului în regim de urgenţă atunci când acest lucru se impune în interesul superior al 
minorului. Astfel, dacă faţă de minorul aflat în pericol, sub aspectul sănătăţii fizice, psihice, 
mentale, se dispune o măsură de plasament în regim de urgenţă, ulterior se poate dispune 
înlocuirea acestei măsuri cu o altă măsură de plasament, ori de câte ori din probele 
administrate în cauză rezultă că această măsură este în interesul superior al minorului3. 

 Mai mult, instanţele au stabilit că atunci când temeiurile care au impus luarea unei 
măsuri de protecţie cu privire la un minor nu mai subzistă, măsura va fi revocată, iar 
părinţii vor redobândi drepturile şi obligaţiile cu privire la persoana şi bunurile copilului4, 
întrucât măsura de plasament în regim de urgenţă se dispune pentru protecţia specială şi cu 
caracter temporar a copilului abuzat sau neglijat de părinţi.  

Dacă situaţia familială se schimbă, respectiv se îmbunătăţeşte, rezultă că plasamentul 
în regim de urgenţă şi-a atins scopul pentru care a fost reglementat şi instituit, iar copilul va fi 
reintegrat în familie, cu reluarea drepturilor părinteşti asupra persoanei şi bunurilor sale5. 

 
6. Concluzii 
 
Faţă de considerentele expuse în secţiunile anterioare subliniem în final încă o dată că 

violenţa în familie este un fenomen cu repercusiuni grave asupra minorilor, care datorită 
vârstei fragede şi lipsei posibilităţilor de apărare necesită măsuri speciale de protecţie atât 
legislative, cât şi practice adecvate. 

 În unele situaţii speciale, astfel cum este cazul în situaţia minorilor victime ale 
violenţei în familie, creşterea şi dezvoltarea acestora alături de părinţii lor nu mai este 
posibilă, astfel încât se impune luarea de către autorităţile publice a măsurii încredinţării 
unor instituţii de ocrotire socială. Pentru situaţii în care sunt luate astfel de măsuri, statul are 
obligaţia pozitivă de facilita reunirea familiei, luând toate măsurile necesare pentru a menţine 
relaţiile personale, având în vedere scopul ultim al protecţiei speciale oferite minorului, şi 
anume cel al reunirii cu familia sa, atunci când interesul superior al acestuia o impune. 

                                                 
1 Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, sentinţa civilă nr. 137 din 27 iunie 2005. 
2Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, sentinţa civilă nr. 44 din 3 mai 2005. 
3 Ibidem. 
4 Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, sentinţa civilă nr. 38 din 26 iulie 2005. 
5 Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, sentinţa civilă nr. 4 din 14 februarie 2005. 

 

 41



 
Analiza principiului precauţiei în dreptul mediului din 

perspectiva hotărârii Curţii Europene a Drepturilor 

Omului pronunţată în cauza Tătar contra România 

 
Bogdan-Alex Arghir 

Auditor de justiţie 
 
 
1. Principiul Precauţiei în dreptul mediului. Noţiuni generale 
 
Concept juridic nou, care la prima vedere pare o pură abstracţie, aşa-numitul principiu 

al Precauţiei – necunoscut în drept cu trei decenii în urmă – şi-a luat avânt şi a devenit în 
ultima perioadă o realitate juridică, contestată cu pasiune de unii, acceptată cu entuziasm de 
alţii, dar de neocolit. 

Ideea de bază porneşte de la faptul că nimeni nu poate prevedea viitorul şi nici noile 
riscuri generate de dezvoltarea nestăpânită a ştiinţei şi tehnicii, astfel încât trebuie să existe un 
remediu al dreptului care să-i sancţioneze pe cei care nu adoptă un comportament apropiat 
acestei noi situaţii existenţiale.  

În acest context a apărut principiul Precauţiei care presupune o nouă atitudine socială 
şi individuală faţă de ameninţările şi riscurile tehnologiilor moderne.  

Principiul Precauţiei a văzut lumina zilei odată cu alte două principii, respectiv 
principiul „Poluatorul plăteşte” şi principiul Prevenirii. 

Primul dintre aceste principii, respectiv „Poluatorul plăteşte”, se integrează într-o 
răspundere civilă clasică: există un autor care acţionează mai mult sau mai puţin necugetat, 
acţiunea lui produce un prejudiciu, între acţiunea autorului şi prejudiciu există o relaţie de 
cauzalitate, el trebuie să plătească.  

Principiul Prevenirii se situează pe o treaptă superioară. El prevede obligaţia de a 
interveni înainte ca prejudiciul să se producă. Dar prejudiciul este cert şi relaţia cauzală între 
acţiunea care trebuie împiedicată sau omisiunea, pasivitatea care trebuie să ia sfârşit, este 
evidentă.  

Cazul al treilea, cel al principiului de care ne ocupăm, este mult mai complex. El este 
unul de anticipare; prejudiciul nu s-a produs, iar eventualitatea producerii lui nu este 
demonstrată în mod incontestabil şi nici demonstrabilă. Riscul este nesigur, realizarea lui este 
numai posibilă, eventual plauzibilă. Este vorba despre o acţiune preventivă anticipată în 
contextul incertitudinii cu privire la risc, dificil de definit, dar care are totuşi o aplicare în 
dreptul pozitiv. 

Precauţia reclamă ca măsurile de protejare a sănătăţii umane şi a mediului să fie 
adoptate, chiar dacă actualul nivel de dezvoltare tehnico-ştiinţifică nu prefigurează un pericol, 
dar nici nu îl exclude.  

Din punct de vedere juridic, sarcina probei se inversează. Ea revine acum celui care 
susţine că activitatea sa nu are ori nu va avea niciun impact negativ, şi nu celui care afirmă 
temerea justificată a existenţei lui.  

 
 



Studii. Comentarii 

1.1. Principiul Precauţiei în dreptul internaţional 
 
Procesul afirmării principiului Precauţiei a început în domeniul poluării marine. Pentru 

prima dată la o conferinţă cu privire la protecţia Mării Nordului împotriva poluării, ţările 
riverane au subliniat necesitatea aplicării principiului Precauţiei pentru prevenirea deversării 
substanţelor periculoase în Marea Nordului1.  

La sfârşitul deceniului 9, cu ocazia mai multor convenţii internaţionale cu privire la 
protecţia mediului marin şi a cursurilor de apă2 (Londra, Helsinki, Paris), principiul Precauţiei 
a fost enunţat, fără însă a fi formulat şi definit într-un mod satisfăcător.  

El s-a extins destul de repede la celelalte forme de poluare: poluarea atmosferei şi a 
solului şi a fost proclamat ca principiu general al mediului de organizaţiile specializate ale 
Naţiunilor Unite, cunoscând o consacrare universală la Conferinţa pentru Mediu şi Dezvoltare 
de la Rio de Janeiro, care-l menţionează în declaraţia sa din 13 iunie 1992 ca instrument 
juridic neconstrângător pentru protecţia mediului. 

Consensul a fost dificil de realizat şi Conferinţa îl enunţă de o manieră prudentă: 
„Absenţa certitudinii ştiinţifice absolute nu trebuie să servească de pretext pentru a amâna 
pentru mai târziu adoptarea unor măsuri efective vizând prevenirea degradării mediului“. 

 
1.2. Principiul Precauţiei în dreptul comunitar 
 
Articolul 174 alin. (2) teza I din Tratatul privind instituirea Comunităţii Europene 

(citat în continuare TCE) prevede că politica de mediu a Comunităţii urmăreşte un nivel de 
protecţie ridicat, ţinând seama de diversitatea situaţiilor din diferitele regiuni ale Comunităţii.  

Politica de mediu se bazează pe principiile precauţiei şi acţiunii preventive, pe 
principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului şi pe principiul 
„poluatorul plăteşte”. 

În fapt, dacă celelalte principii figurau deja în Actul Unic European din 1986, 
principiul Precauţiei nu a fost introdus în legislaţia primară europeană decât prin tratatul de la 
Maastricht în 1992.  

El reuşise însă să eclipseze celelalte două principii încă înainte de consacrarea sa 
oficială în dreptul european. Cauza este uşor de înţeles. În cursul deceniului precedent Europa 
cunoscuse două catastrofe greu de imaginat cu câţiva ani în urmă, deşi ele existau deja în 
germene: cea a sângelui contaminat şi cea a vacii nebune. 

În 1997, cartea verde a Comisiei Europene cu privire la principiile generale ale 
legislaţiei alimentare din UE menţionează principiul Precauţiei drept un principiu 
fundamental de acţiune în caz de incertitudine ştiinţifică. 

Doi ani mai târziu, Consiliul, într-o rezoluţie din aprilie 1999, cere Comisiei „să se 
ţină seama în viitor cu mai multă diligenţă de principiul Precauţiei îndeosebi în domeniul 
protecţiei sănătăţii consumatorului şi să elaboreze liniile directoare pentru aplicarea cât mai 
corectă a principiului“. Se elaborează în acelaşi timp un concept nou denumit „de analiză a 
riscurilor“. 

Comunicarea Comisiei din 2001 referitoare la principiul Precauţiei3 se conformează 
acestei rezoluţii. Ea arată că principiul Precauţiei trebuie aplicat în toate domeniile pentru 
cvasi-totalitatea situaţiilor de criză.  

                                                 
1 Constantin Teleagă, Principiul precauţiei şi viitorul răspunderii civile, în Revista Română de Drept al Mediului 
nr. 1(3)/2004, p. 29. 
2 Printre aceste convenţii se numără şi Convenţia de la Sofia din 1994 pentru protecţia durabilă a Dunării care 
evocă principiul Precauţiei în scopul conservării calităţii apei. 
3 COM (2000)1 final 

 43



THEMIS • 1/2010 
 
Totodată, Comisia stabileşte situaţiile specifice în care acest principiu se aplică:  
– în cazul în care datele ştiinţifice sunt insuficiente, neconcludente sau incerte; sau 
– în cazul în care o evaluare ştiinţifică preliminară arată că pot exista efecte 

periculoase asupra mediului, oamenilor, animalelor sau sănătăţii plantelor. 
De asemenea, Comunicarea stabileşte trei reguli ce trebuie urmate pentru a fi respectat 

principiul1: 
– evaluare ştiinţifică realizată de o autoritate independentă pentru a se determina 

gradul de incertitudine ştiinţifică; 
– evaluarea riscurilor potenţiale şi a consecinţelor inacţiunii; 
– participarea, în condiţii de maximă transparenţă, a tuturor părţilor interesate în 

studiul măsurilor posibile. 
În virtutea unei obligaţii morale, autorităţile publice trebuie să facă o evaluare 

completă privind identificarea pericolului şi caracterizarea lui. 
În sfârşit, nu trebuie să uităm rezoluţia cu privire la principiul Precauţiei adoptată de 

Consiliul European de la Nisa, care recomandă statelor membre să-l traducă în fapte.  
Evident însă că aceste rezoluţii, recomandări şi comunicări nu constituie dispoziţii 

obligatorii de drept. Ele fac parte din aşa-numitul „soft law“, şi până în prezent măsurile care 
să le pună în practică se lasă aşteptate. 

Mai productivă este jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (citată în 
continuare CJCE) care se situează pe poziţii net favorabile principiului Precauţiei, pe care-l 
invocă în mai multe cazuri. 

Astfel, arătând că cea mai plauzibilă explicaţie a bolii Creutzfeld-Jacob este 
encephalopatia bovină spongiformă şi invocând principiul Precauţiei, CJCE confirmă o 
hotărâre a Comisiei care interzicea exportul cărnii de vacă.  

CJCE justifică decizia pe temeiul art. 174 din TCE: „pentru că politica de protecţie a 
sănătăţii, bazată pe principiul Precauţiei este esenţială2. 

 
1.3. Principiul precauţiei în dreptul naţional 
 
Multiple acte normative integrate în dreptul pozitiv român fac referire la principiul 

Precauţiei fără a da o definiţie a acestuia. Cu toate acestea, ar fi greşit să credem că absenţa 
unei definiţii ar conduce către o incertitudine legală. 

Dreptul comun în materia mediului, respectiv O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, indică, printre principiile şi elementele strategice care stau la baza sa, principiul 
precauţiei în luarea deciziei [art. 3 lit. b)]. 

De asemenea, Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind 
cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30.09.1997, 
ratificat prin Legea nr. 16/1999, prevede în art. 2 că principiul precauţiei constituie baza 
tuturor măsurilor pentru protecţia calităţii apelor de frontieră. 

Totodată, Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev, la 22.05.2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006, prevede în art. 2 pct. 1-2 
că, în vederea realizării unei politici cuprinzătoare privind păstrarea şi dezvoltarea durabilă a 
Carpaţilor, precum şi în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii, întăririi economiei şi 
comunităţilor locale, a conservării valorilor naturale şi moştenirii culturale, părţile 
promovează principiul precauţiei. 

                                                 
1 Tudorel Toader, Beatrice Andreşan-Grigoriu, Drept Comunitar, vol. II, Institutul Naţional al Magistraturii, 
Bucureşti, 2007, p. 690. 
2 CJCE, decizia din 12.07.1996, Regatul Unit al Marii Britanii c. Comisia, C 180/96 
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Cu toate acestea, nu ştiu să existe vreo hotărâre judecătorească pronunţată de o 
instanţă din România în care să se fi făcut aplicarea principiului Precauţiei, spre deosebire de 
alte instanţe europene. 

Asemenea decizii judecătoreşti au fost pronunţate în Franţa (privind interzicerea 
amplasării în apropierea locuinţelor a antenelor GSM), Germania (referitoare mai ales la 
utilizarea organismelor modificate genetic), Belgia (unde tribunalele au considerat că 
închiderea unei uzine poluante era justificată, chiar în absenţa unei certitudini absolute, asupra 
existenţei unei ameninţări pentru om şi mediu). 

Referindu-ne la reacţia justiţiei din România, aceasta rămâne una incipientă, 
inadecvată1.   

Astfel, de exemplu, anumite instanţe au interzis sau au dispus oprirea lucrărilor de 
montare a staţiilor fixe de retransmisie GSM pe terasele unor blocuri, dar pentru motive 
colaterale subiectului, precum: absenţa acordului a 51% dintre locatari şi al celor de la ultimul 
etaj, nulitatea contractului de închiriere ş.a.  

Cea mai semnificativă pentru modul de înţelegere şi tratare a dreptului mediului în 
justiţia română rămâne cauza vizând celebrul proiect de exploatare minieră a aurului de la 
Roşia Montană.  

Deşi primordiala obiecţiune faţă de realizarea acestuia o reprezintă riscul major de 
poluare prin cianuri, lupta juridică s-a dus până acum pe tărâmul dreptului urbanismului.  

Astfel, în septembrie 2007, Ministerul Mediului a dispus sistarea procedurii de 
evaluare a impactului de mediu întrucât instanţele judecătoreşti au anulat certificatul de 
urbanism, act administrativ indispensabil operaţiunii respective, dar colateral conţinutului său. 

 
 
2. Aplicarea principiului Precauţiei în prima hotărâre în care 

România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului într-un caz legat de protecţia mediului 

 
2.1. Aspecte introductive privind consacrarea dreptului la un mediu 

sănătos în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
 
Oricât am citi şi reciti Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (citată în continuare 

Convenţia), nu vom regăsi sintagma „mediul înconjurător” în cuprinsul ei, cu atât mai puţin 
noţiunea de „drept la un mediu înconjurător sănătos”. S-ar putea spune, fără ca formal aceasta 
să reprezinte o inexactitate, că dreptul la un mediu înconjurător sănătos nu face parte din 
categoria drepturilor şi libertăţilor pe care ea le generează. 

Ţările membre ale Consiliului Europei nu au adoptat un protocol adiţional la 
Convenţie care să prevadă şi dreptul la un mediu înconjurător, aşa cum s-a procedat cu alte 
drepturi: dreptul de proprietate, la educaţie, la alegeri libere etc.  

Acest drept a fost consacrat în jurisprudenţa europeană prin „ricoşeu”, pe cale 
pretoriană, adică prin interpretarea extensivă a domeniului de aplicaţie a unor drepturi 
prevăzute expres de Convenţie.  

O atingere a dreptului la un mediu sănătos nu poate fi invocată ca atare în faţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului (citată în continuare Curtea), pentru că el nu este garantat in 

                                                 
1 Mircea Duţu, Justiţia intră în arena verde, în Revista 22 din 31.03.2009. 
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terminis de Convenţie; el a fost alăturat dreptului la viaţă privată sau, mai bine spus, ca 
decurgând din acest drept, fiind o componentă a sa1. 

Prima afirmare netă a principiului integrării dreptului la un mediu înconjurător sănătos 
în domeniul de aplicaţie al art. 8 din Convenţie, ca o componentă a protecţiei dreptului la 
viaţă privată, o găsim în hotărârea pronunţată în cauza Lopez Ostra vs. Spania, în următorii 
termeni: „este de la sine înţeles că atingerile grave aduse mediului înconjurător pot afecta 
bunăstarea unei persoane şi pot să o priveze de dreptul de a se bucura de o locuinţă care să-i 
asigure exerciţiul dreptului la viaţă privată şi familială, chiar fără ca prin aceasta să-i fie pusă 
în pericol grav sănătatea”. De aceea Curtea a decis că prin plasarea unei staţii de epurare în 
apropierea locuinţei reclamantelor autorităţile naţionale au încălcat dreptul acestora la un 
mediu înconjurător sănătos, deci, implicit, dreptul lor la viaţă privată2. 

Tot astfel, încălcarea aceluiaşi drept a fost constatată de Curte în cauza Guera şi alţii 
vs. Italia, prin omisiunea autorităţilor statale de a informa reclamanţii asupra emisiunilor 
nocive ale unor instalaţii chimice situate în apropierea locuinţelor lor. 

 
2.2. Tătar contra România. Încălcarea obligaţiilor pozitive ale Statului 

de a asigura respectarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos 
 
La data de 27 ianuarie 2009 Curtea a pronunţat hotărârea în cauza Tătar vs. România, 

referitoare la impactul asupra mediului al unei tehnologii bazate pe cianură, folosită în 
extracţia aurului. 

Curtea a constatat încălcarea art. 8 din Convenţie prin neîndeplinirea obligaţiilor 
pozitive de către Statul Român în ceea ce priveşte luarea măsurilor necesare pentru a asigura 
respectarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos. 

Hotărârea este prima în care România este condamnată de Curte într-un caz legat de 
protecţia mediului.  

Reclamanţii, Vasile Gheorghe Tătar şi Paul Tătar, tată şi fiu, s-au adresat Curţii în 
2001 invocând încălcarea art. 2 din Convenţie, susţinând că procedura tehnologică folosită de 
SC Aurul Baia Mare SA (citată în continuare S.C. Aurul SA), le pune în pericol viaţa. Ei s-au 
plâns, în plus, de pasivitatea autorităţilor cu privire la această situaţie. 

În data de 5 iulie 2007, Curtea a declarat admisibilă plângerea arătând că faptele 
semnalate ar trebui analizate prin prisma art. 8 din Convenţie. 

Un aspect interesant este reprezentat de faptul că în data de 18.10.2007 au fost puse 
concluzii în faţa Curţii de către părţile implicate. 

Curtea a reţinut că situaţia de fapt expusă de reclamanţi intră în sfera de aplicare a art. 
8 din Convenţie, aceştia locuind la data faptelor în oraşul Baia Mare, într-un cartier situat la o 
distanţă de aproximativ 100 m de uzina de extracţie şi de iazul de decantare Săsar, unde se 
folosea o tehnologie de extracţie a aurului şi argintului pe bază de cianură de sodiu. 

Particularitatea prezentei cauze, faţă de altele asemănătoare, a arătat Curtea, constă din 
faptul că în speţă nu există hotărâri judecătoreşti în dreptul intern prin care să se fi constatat că 
activităţile sunt periculoase pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei, sau decizii 
administrative care să declare că activităţile sunt incompatibile cu normele de protecţie a 
mediului, sau rapoarte accesibile publicului larg care să indice un anumit grad de poluare.  

Datorită acestei situaţii reclamanţii au fost în dificultate de a proba că activitatea SC 
Aurul SA este periculoasă pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediul înconjurător. 

 

                                                 
1 Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2005, p. 621. 
2 Idem, p. 622. 
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Susţinerile părţilor 
 
a) Reclamanţii s-au plâns de pasivitatea autorităţilor naţionale care sunt responsabile 

de faptul că nu au luat măsurile necesare pentru a proteja sănătatea şi mediul înconjurător 
împotriva poluării, obligaţie care este prevăzută în art. 8 din Convenţie. A fost invocată 
jurisprudenţa Curţii, şi anume Guera şi alţii vs. Italia. 

Mai mult, primul reclamant a mai afirmat că acesta nu a avut nicio posibilitate de a 
formula un recurs efectiv împotriva deciziei de autorizare a activităţii în cauză, precum şi 
împotriva funcţionării acesteia. 

De asemenea, reclamanţii susţin că nu a existat o consultare eficientă cu publicul 
înainte de începerea exploatării. Au existat dezbateri publice în noiembrie şi decembrie 1999 
în condiţiile în care exploatarea începuse din iunie 1999.   

Această stare de fapt a avut ca finalitate aceea că autorităţile de stat nu au ţinut cont de 
justul echilibru dintre interesele economice ale comunităţii şi dreptul reclamanţilor la 
respectarea domiciliului şi a vieţii private şi de familie.   

b) Guvernul, în apărarea sa, a susţinut că art. 8 se aplică numai în situaţii de poluare 
gravă, cum era de exemplu în cauza Lopez Ostra. Or, în speţă s-au realizat numeroase studii 
de impact, dar în acestea nu s-a indicat poluarea cu cianură a atmosferei. Astfel, nu există o 
legătură de cauzalitate între încălcarea pretinsă şi situaţia mediului. 

În ceea ce priveşte accesul la informaţie, Guvernul susţine că aşa cum s-a întâmplat şi 
în cauza McGinley, reclamanţii din prezenta cauză nu au efectuat demersurile necesare în 
vederea obţinerii informaţiilor referitoare la riscurile pe care poluarea din Baia Mare ar putea 
să le producă asupra sănătăţii lor. Potrivit Legii nr. 137/1995, atunci în vigoare, ei aveau 
posibilitatea de se adresa autorităţilor administrative sau judiciare pentru a se plânge de 
existenţa unui prejudiciu direct sau indirect. De asemenea, aceştia ar fi putut apela la 
prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public. 

Guvernul mai afirmă că documentele pe baza cărora a fost emisă autorizaţia de 
funcţionare puteau fi consultate la Autoritatea locală pentru protecţia mediului şi că această 
documentaţie putea face, în egală măsură, obiectul unui recurs.  

 
Aprecierea Curţii 
 
Curtea constată că în cauza de faţă reclamanţii se plâng nu de existenţa unui act, ci mai 

degrabă de o inacţiune. Aceştia contestă nerealizarea de către autorităţile naţionale a 
anchetelor şi a studiilor necesare care ar fi permis evaluarea dinainte a mediului. 

Curtea reaminteşte că în legislaţia românească dreptul la mediu sănătos este un 
principiu care are o valoare constituţională. Acest principiu a fost preluat de Legea nr. 
137/1995 privind protecţia mediului înconjurător, care era în vigoare la data la care au avut 
loc faptele.  

De altfel, principiul precauţiei recomandă Statelor să nu întârzie în a lua măsuri 
efective şi proporţionale în ceea ce priveşte prevenirea riscului unor prejudicii grave şi 
ireversibile pentru mediu în absenţa unei certitudini ştiinţifice sau tehnice. 

Curtea arată că pericolul pentru mediu şi pentru binele populaţiei a fost în esenţă 
previzibil. Mai mult, incidentul ecologic din ianuarie 2000 a confirmat teza unei contaminări 
cu metale grele în cazul prăbuşirii digurilor iazurilor, contaminare deja evocată de autorii 
studiului realizat în 1993.  

Alte două ţări (Ungaria şi Serbia Muntenegru) au fost afectate, în egală măsură, de 
acest accident. În ceea ce priveşte acest prim aspect, Curtea reaminteşte, în spiritul principiilor 
nr. 21 din Declaraţia de la Stockholm şi nr. 14 din Declaraţiei de la Rio, că sarcina generală a 
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autorităţilor este aceea de a descuraja şi de a preveni transferurile din alte State a substanţelor 
care provoacă o gravă deteriorare a mediului. 

Curtea observă, de asemenea, că există un cadru legislativ naţional instaurat de legea 
privind protecţia mediului, norme internaţionale specifice, care ar fi putut fi aplicate de către 
autorităţile române.  

Curtea concluzionează că autorităţile române au eşuat în a-şi îndeplini obligaţia de a 
evalua în prealabil şi într-o manieră satisfăcătoare riscurile eventuale ale activităţii în cauză şi 
de a lua măsurile adecvate şi capabile să protejeze drepturile reclamanţilor în ceea ce priveşte 
viaţa lor privată şi domiciliul lor, precum şi dreptul de a se bucura de un mediu sănătos şi 
protejat.   

Din conţinutul obligaţiilor pozitive care decurg din art. 8 al Convenţiei Curtea ţine să 
sublinieze importanţa dreptului publicului la informare, drept consacrat în jurisprudenţa sa 
(mutatis mutandis, Taşkin § 119 şi Giacomelli, § 83).  

Curtea notează că după procedura de reglementare a activităţilor economice şi sociale 
care a avut un impact asupra mediului, elaborată conform Legii nr. 137/1995 privind protecţia 
mediului, lege care se afla în vigoare şi la data când au avut loc evenimentele, autorităţile 
naţionale aveau obligaţia ca în cadrul unor dezbateri publice să informeze cetăţenii despre 
impactul pe care activitatea industrială putea să-l producă asupra mediului. 

Curtea mai arată că autorităţile naţionale au mai eşuat în a face publice concluziile 
studiului preliminar realizat în 1993, studiu ce stă la baza autorizaţiei de funcţionare a S.C. 
Aurul S.A.   

La nivel internaţional, Curtea reaminteşte că accesul la informaţii, participarea 
publicului la procesul de decizie şi accesul la justiţie în materie de mediu sunt consacrate de 
Convenţia Aarhus din 25 iunie 1998, ratificată de România prin Legea nr. 86 din 10 mai 2000.  

În acest sens, Rezoluţia nr. 1430/2005 a Adunării parlamentare a Consiliului Europei 
privind riscurile industriale stabileşte, printre altele, sarcina Statelor de a îmbunătăţi procedura 
de răspândire a informaţiilor.  

Curtea reaminteşte importanţa principiului precauţiei, consacrat prin Declaraţia de la 
Rio, principiu care se aplică în vederea asigurării unui nivel de protecţie ridicat de sănătate, de 
securitate a consumatorilor şi a mediului, în cadrul activităţilor Comunităţii. 

Curtea notează că obligaţiile pozitive referitoare la viaţa privată şi de familie şi care se 
află în sarcina autorităţilor naţionale se întind în egală măsură şi a fortiori asupra perioadei 
ulterioare accidentului din ianuarie 2000. 

De asemenea, Curtea a mai stabilit că autorităţile naţionale au eşuat în a-şi îndeplini 
obligaţia de a informa populaţia oraşului Baia Mare. Aceştia din urmă se află în imposibilitate 
de a cunoaşte eventualele măsuri de prevenire a unui accident similar sau măsurile care se 
impun într-un caz asemănător. Această teză este în egală măsură susţinută de Comunicarea 
Comisiei europene referitoare la securitatea activităţilor miniere.  

Curtea constată că Statul a eşuat în a-şi îndeplini obligaţia de a garanta drepturile 
reclamanţilor referitoare la respectarea vieţii lor private şi de familie, în sensul art. 8 din 
Convenţie.  

 
Asupra aplicabilităţii art. 41 din Convenţie 
 
Prejudiciu 
Cel de-al doilea reclamant, Paul Tătar, solicită suma de 146.789 euro pentru 

prejudiciul material suferit ca urmare a deteriorării stării sale de sănătate care a fost rezultatul 
activităţii societăţii „Aurul”.  
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Reclamanţii mai solicită 50.000 euro pentru prejudiciul moral datorat punerii în 
funcţiune, în apropierea domiciliului lor, a unei exploataţii industriale periculoase pentru viaţa 
umană.  

În ceea ce priveşte prejudiciul material pretins de cel de-al doilea reclamant, Curtea 
are aceeaşi opinie ca şi Guvernul român, stabilind că nu există nicio legătură de cauzalitate 
între încălcarea Convenţiei şi prejudiciul pretins.  

În schimb, referitor la prejudiciul moral suferit de reclamanţi, Curtea reaminteşte că a 
stabilit încălcarea articolului 8. Cu toate acestea, având în vedere circumstanţele cauzei a 
hotărât să nu acorde daune morale. 

 
Opinia parţial disidentă a judecătorului Zupancic la care  s-a raliat judecătorul 
Gyulumyan 
 
Judecătorul Zupancic începe opinia lui prin a menţiona că este de acord cu majoritatea 

care susţine că a existat o încălcare a art. 8. Însă el nu este de acord cu concluzia Curţii 
referitoare la faptul că nu ar exista nicio legătură de cauzalitate între existenţa în mediu a unor 
concentraţii de cianură şi agravarea bolii celui de al doilea reclamant.  

Astfel, în opinie sunt prezentate nişte critici în legătură cu aprecierea Curţii cu privire 
la inexistenţa legăturii de cauzalitate: 

– în 2001 un studiu de impact al Guvernului a evidenţiat că numărul copiilor cu 
afecţiuni respiratorii în zona uzinei a crescut, mai ales în 1999, când S.C. Aurul S.A. a început 
să folosească tehnologia în cauză. Astfel, prezenţa unei circumstanţe favorabile, combinată cu 
lipsa unei cauze explicative, determină pe judecător să considere nivelul de «cauzalitate 
probabilă» drept suficient. Soluţia opusă ar avea două dezavantaje principale: în primul rând 
ar fi negarea prin decizia judecătorească a unei legături de cauzalitate, chiar dacă ştiinţific 
există o probabilitate, iar în al doilea rând ar însemna negarea unei compensaţii pentru 
victimă, care în raportul de faţă este partea mai slabă; 

– dacă existenţa unui raport nu a fost suficientă pentru Curte, asta ar însemna ca 
reclamanţii să fie puşi în situaţia de a efectua un fel de « probatio diabolica », deoarece lor le-
ar incumba sarcina probei, lucru greoi mai ales în ipoteza lipsei de informaţii despre efectele 
cianurii asupra sănătăţii umane; 

– referitor la art. 41, judecătorul nu este de acord că nu s-au acordat daune morale, 
ţinând seama de cele expuse mai sus, şi menţionând şi faptul că reclamanţii au făcut eforturi 
(de natură procedurală) şi că s-au aflat într-o stare de incertitudine mai mulţi ani. În sfârşit, se 
menţionează în opinie că prezenta cauză este prima de acest gen în care Curtea nu acordă 
reparaţii morale. 

 
3. Concluzii 
 
Principiul precauţiei a evoluat ca urmare a recunoaşterii crescânde a faptului că, de 

multe ori, certitudinile ştiinţifice apar prea târziu pentru a mai putea permite luarea unor 
măsuri funcţionale de natură să contracareze posibilele pagube asupra mediului. 

Considerat iniţial mai ales drept un mijloc de a ghida acţiunea statului, a autorităţilor 
publice în general, în elaborarea şi aplicarea politicilor de mediu, prin intervenţia directă a 
judecătorului, principiul precauţiei se concretizează prin „juridicizarea” sa şi se 
democratizează, devenind operaţional pentru societatea civilă. 

Sintetizând, condiţiile ce se cer a fi îndeplinite în vederea aplicării principiului 
Precauţiei sunt: 

– să existe riscul unor daune grave şi ireversibile; 

 49



THEMIS • 1/2010 
 
– absenţa certitudinii ştiinţifice absolute; 
– necesitatea de a acţiona fără să se aştepte.  
În acest sens, acutizarea crizei ecologice, conştientizarea publicului, precum şi 

dezvoltarea corespunzătoare a legii au făcut ca acţiunile societăţii civile să treacă din stradă în 
pretoriul justiţiei. 

Astfel, s-a trecut lent la un proces tot mai consistent de respectare şi aplicare a 
legislaţiei de mediu pe cale judiciară. În multe ţări contenciosul ecologic a devenit deja unul 
semnificativ pe rolul tribunalelor. Desigur, fenomenul reprezintă o importantă provocare, 
deopotrivă pentru justiţie, cetăţeni şi agenţi economici. 

Pentru justiţie este vorba despre o adaptare şi dezvoltare specifică a instrumentelor 
juridice tradiţionale, prin receptarea conceptelor şi instituţiilor dreptului mediului, în bună 
parte inedite, marcate major de interdisciplinaritate, atât juridică, cât mai ales tehnico-
ştiinţifică. 

Actorii economici reacţionează virulent şi, profitând de incertitudinile ştiinţifice, 
etichetează deciziile magistraţilor drept contrare progresului tehnic şi păguboase pentru 
ansamblul societăţii. 

Dimpotrivă, asociaţiile ecologiste se simt încurajate în demersul lor, îşi multiplică şi 
diversifică acţiunile în justiţie şi susţin că nu se opun total tehnologiei, dar că doresc o 
reglementare adecvată a utilizării acesteia, care să ţină seama în mod efectiv şi responsabil de 
exigenţele unei maxime protejări a sănătăţii publice şi a mediului.  

În plus, sub acelaşi impuls, se declanşează ample dezbateri pe aceste teme sensibile, 
inclusiv la nivel politic. 

În aceste context, asumarea noului rol de „păzitor al ordinii publice ecologice“ conferă 
justiţiei un plus de modernitate şi un sporit grad de implicare în viaţa societăţii. 
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1. Noile standarde legale 
 
Pentru a identifica izvorul ideii drepturilor omului este necesar a se face o incursiune 

care are propria istorie. Deşi conceptul de drepturile omului este unul modern, controversa cu 
privire la originea sa merge adânc în istoria omenirii. Potrivit unei opinii, ideea drepturilor 
omului îşi are geneza în tradiţia constituţională britanică, iar potrivit unei alte opinii rădăcinile 
ei se găsesc în revoluţia franceză sau chiar în cea din Rusia. Există şi opinii care trimit chiar la 
filosofia iluminismului sau la doctrinele socialiste, dar cert este doar faptul că există o 
multitudine de influenţe şi, indiferent dacă sunt sau nu importante, acestea există cu adevărat 
şi nu pot fi negate.   

Adevărata internaţionalizare a drepturilor omului a început abia după cel de-al doilea 
Război Mondial. Începând cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948, 
Convenţia Europeană de Drepturilor Omului1 a reprezentat o reacţie inovatoare, poate chiar 
revoluţionară, faţă de crimele în masă şi atrocităţile ce caracterizează cel de-al doilea Război 
Mondial şi perioada precedentă acestuia. De asemenea, era necesară şi în scop de protecţie, 
după ce cortina de fier a căzut, pentru a realiza o prevenţie împotriva ameninţării noilor 
tirani2. Acesta este modul în care fondatorii Convenţiei au purtat discuţii cu privire la cele 7, 8 
sau 10 libertăţi necesar a fi garantate în vederea asigurării unui mod de viaţă democratic – un 
fel de protecţie a dreptului internaţional sau un sistem de prevenire ca democraţiile să fie 
transformate în dictaturi. Acesta este motivul pentru care în data de 7 august 1950, Comitetul 
Miniştrilor a adoptat proiectul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, care a primit aviz 
favorabil din partea Parlamentului pe data de 25 august 1950. Ratificările şi modificările care 
au urmat demonstrează cât de dificil este pentru state să accepte standardele europene stabilite 
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului3. 

                                                 
∗ Lucrare prezentată în cadrul Concursului Themis, Lisabona – 2009.  Desemnată cea mai bună lucrare în 
secţiunea pentru care a concurat (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) 
1 În continuare « Convenţia ». 
2 Luzius Wildhaber, Various looks at the European Court of Human Rights, The Ritsumeikan Law Review, No. 
26, 2009. 
3 În continuare „Curtea” 
Primii ani ai Convenţiei s-au caracterizat printr-un proces neîntrerupt de consolidare. Abia în 1953 Convenţia a 
fost ratificată de zece state vest-europene. Comisia şi-a început activitatea în 1954, iar Curtea în 1959. Multe 
state au ratificat Convenţia, dar au aşteptat ani sau chiar decade înainte de a permite aplicarea acesteia. După ce 
aplicarea Convenţiei a fost permisă de către Franţa (1981), Grecia (1985), Turcia (1985), Malta (1987) şi Cipru 
(1989), ea a devenit parte integrantă a sistemelor din întreaga Europă din vestul cortinei de fier. După căderea 
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Privim acest domeniu al dreptului ca unul evolutiv, un organism viu şi evoluţia însăşi 

a Curţii Europene reprezintă o dovadă în acest sens. Dacă la început protecţia europeană a 
drepturilor omului a reprezentat mai mult o acţiune a statului decât o acţiune individuală, 
situaţia s-a schimbat radical în anii ce au urmat naşterii Convenţiei. Faptul că recursul 
individual era facultativ în cadrul mecanismului iniţial de protecţie, devenind astăzi 
obligatoriu, reprezintă cel mai eficient exemplu al schimbărilor structurale care caracterizează 
constant Convenţia şi Curtea. În acest context, individul a devenit centrul ideologic al 
sistemului de protecţie a drepturilor omului, în opoziţie cu statul. 

Pentru a avea şanse de supravieţuire, mecanismul Convenţiei a trebuit să fie schimbat 
radical şi în această schimbare a atras şi evoluţia drepturilor fundamentale. Schimbarea la care 
am făcut referire a marcat trei orientări: extinderea scopului substanţial al drepturilor omului, 
reforma cadrului instituţional şi reforma mecanismului de control şi supraveghere. 

Sub un anumit aspect, Convenţia a devenit victima propriului succes; în perioada în 
care a fost confruntată cu tot mai multe cereri ce acopereau o multitudine de domenii, părea că 
singurul mod de a merge mai departe era reforma direcţiei de orientare. Au fost avute în 
vedere câteva soluţii şi acestea au devenit Protocolul nr. 11, Protocolul nr. 14 şi chiar 
Protocolul nr. 14 bis, dar acestea nu s-au dovedit a fi eficiente, cel puţin până în prezent. 

Soluţia la o altă problemă identificată a fost un recurs mai eficient în temeiul art. 46 
parag. 1: mecanismul de control şi supraveghere al deciziilor Curţii obligă statele să se 
conformeze acestora. 

Este evident faptul că, în esenţă, autoritatea hotărârilor Curţii este destul de redusă, din 
moment ce statele sunt obligate a respecta prevederile Convenţiei şi nu hotărârile Curţii. Cu 
excepţia justei satisfacţii care priveşte direct statul, nici o altă parte a hotărârii nu are efect 
direct la nivel naţional. Hotărârile Curţii au caracter declarativ, deoarece privesc doar fapte 
care presupun încălcări în anumite situaţii determinate, şi nu ale sistemului naţional legal în 
general. Deşi s-ar putea afirma că hotărârea este obligatorie inter partes litigantes şi că nu are 
niciun alt efect asupra terţilor, este evident că autoritatea hotărârilor Curţii presupune mai 
mult decât caracterul declarativ. 

Nu trebuie minimalizat scopul art. 46 parag. 1 din Convenţie, deoarece încălcarea 
obligaţiilor stabilite de acest articol poate reprezenta o încălcare a art. 3 din Statutul 
Consiliului Europei, cu sancţiunea retragerii dreptului statului de a fi reprezentat. Statele nu 
doresc să fie subiect al condamnărilor multiple, având în vedere lumina negativă în care sunt 
puse la nivel internaţional. Din aceste motiv, asistăm la o luptă din partea statelor pentru a 
armoniza legislaţiile lor cu dreptul european. 

Un rol important în procesul de dezvoltare îi revine Comitetului Miniştrilor, organul 
politic al Consiliului Europei. Comitetul respectă principiul libertăţii statului de a alege 
metodele pentru aplicarea hotărârilor Curţii, dar, de asemenea, Comitetul monitorizează 
conformitatea acestor metode cu scopul final urmărit. Mecanismul utilizat de Comitet 
urmează două direcţii principale: mai întâi, Comitetul solicită statului să îi comunice măsurile 
adoptate, iar apoi adoptă rezoluţii prin care descrie situaţia identificată, pe baza informaţiilor 
primite. Cazurile în care Curtea descoperă probleme sunt analizate cu prioritate, iar paşii 
urmaţi de către stat pentru rezolvarea acestora sunt urmăriţi cu atenţie. Dincolo de caracterul 
hotărârilor, Comitetul analizează atât măsurile individuale, cât şi cele generale întreprinse de 
state pentru a preveni încălcări similare. 

                                                                                                                                                         
cortinei în 1989, Convenţia s-a extins la noile democraţii din centrul şi estul Europei. Aceasta a permis 
participarea statelor est-europene în scurt timp la Consiliul Europei, mărindu-se astfel numărul statelor membre 
la 47 (în 2007), spre deosebire de 22 la momentul anterior. Ratificarea Convenţiei a apărut ca o confirmare a 
caracterului democratic recent dobândit de noile state membre. Tuturor noilor state membre li s-a cerut să ratifice 
Convenţia în primii doi ani de la aderarea la Consiliul Europei. 
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Protocolul nr. 14 dezvoltă metodele care pot fi utilizate de către Comitet pentru a 
garanta aplicarea hotărârilor. Noile paragrafe 4 şi 5 ale art. 46 conferă Comitetului 
posibilitatea de a se adresa Curţii cu un recurs special, atunci când statul nu a reuşit să 
garanteze aplicarea hotărârilor europene. 

Nivelul de dezvoltare din prezent arată că lupta pentru protecţia deplină a drepturilor 
fundamentale nu a luat sfârşit, că ea continuă şi că mecanismele utilizate de către Convenţie 
câştigă un rol din ce în ce mai important în dreptul pozitiv al statelor membre. 

 
2. Interpretarea autonomă 
 
Din multitudinea de garanţii conferite de Convenţie, dreptul la un proces echitabil s-a 

evidenţiat ca o importantă garanţie procedurală, devenind în timp una dintre problemele 
fundamentale cu care se confruntă statele membre atunci când încearcă să se conformeze 
standardelor protecţiei europene a drepturilor omului.   

Încă de la început, una dintre problemele majore a statelor a fost să delimiteze în mod 
clar linia dintre Curtea Europeană şi instanţele naţionale. În faza lucrărilor preparatorii, 
oficialii unora dintre state au subliniat faptul că nu trebuie să existe confuzie între instanţele 
fiecărui stat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Principala atribuţie a Curţii Europene 
nu este de a controla hotărârile naţionale, nici de a garanta fiecărui individ protecţia împotriva 
erorilor judiciare a instanţelor naţionale. Obiectivul Curţii este de a asigura dreptul la apărare 
şi de a conferi pârghii procedurale care reprezintă expresia libertăţii individuale şi a 
drepturilor individului1.  

Articolul 6 conferă o bază legală noţiunii de justiţie: esenţa sa poate fi redusă la 
respectarea dreptului, deoarece în viziunea Curţii dreptul la o justiţie echitabilă se află în 
strânsă legătură cu principiul supremaţiei dreptului. Începând cu cauza Golder Curtea a 
menţionat faptul că statele membre au obligaţia pozitivă de a asigura dreptul de acces la 
justiţie, obligaţie care se află în continuă dezvoltare şi care presupune o serie de eforturi din 
partea statelor. Nu ne surprinde faptul că această prevedere legală a devenit atât o garanţie 
formală, cât şi un drept substanţial, dacă avem în vedere că mai mult de jumătate dintre 
cererile adresate Curţii europene se întemeiază pe prevederile acestui articol. În prezent, 
îndepărtându-se de la scopul său iniţial şi extinzându-şi sfera de incidenţă, dreptul la un 
proces echitabil a devenit un drept la justiţie în sensul de drept de acces la sistemul juridic, 
drept la un sistem juridic funcţional şi drept la executarea hotărârii. 

Rationae materiae, prevederile art. 6 se aplică doar „pentru determinarea drepturilor şi 
obligaţiilor civile şi a oricăror acuzaţii aduse individului”. Având în vedere faptul că discuţiile 
pe această temă îşi au izvorul în perioada lucrărilor pregătitoare, Curtea s-a folosit de 
jurisprudenţa sa pentru a clarifica conţinutul acestor noţiuni. Este important să avem în vedere 
că este vorba de o interpretare extinsă şi că aceste noţiuni au un înţeles autonom care este într-
o continuă evoluţie. Continua evoluţie este identificată atunci când vorbim despre 
„determinarea drepturilor şi obligaţiilor civile”; jurisprudenţa contemporană a Curţii acceptă 
că litigiile se pot referi la fapte sau la dreptul aplicabil, la esenţa dreptului. Mai mult, Curtea 
este predispusă în prezent a admite că arbitrajul, dreptul constituţional, dreptul administrativ 
sau dreptul financiar trebuie să respecte garanţiile prevăzute de art. 6, chiar dacă în mod 
tradiţional acestea au fost excluse din sfera de protecţie a procesului echitabil.  

Una dintre cele mai interesante modificări referitoare la art. 6 este reprezentată de 
faptul că garanţiile procesului echitabil trebuie să fie respectate şi înainte şi după procesul 
sticto sensu. În ceea ce priveşte acuzaţia în materie penală adusă individului, Curtea a decis că 

                                                 
1 Lucrările pregătitoare ale art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
http://www.echr.coe.int/Library/COLENTravauxprep.html 
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prezumţia de nevinovăţie se aplică chiar şi dacă nu a început urmărirea penală, chiar înainte 
ca orice acuzaţie oficială să fie adusă acestuia, dacă atitudinea oficialilor statului aduce 
prejudicii suspectului (Allenet de Ribemont v. France). Pe de altă parte, statele au obligaţia de 
a respecta cerinţele prevăzute de art. 6 şi după ce procesul stricto sensu a luat sfârşit, în timpul 
executării hotărârilor instanţelor naţionale. 

 Dintre variatele garanţii reglementate de art. 6 din Convenţie, în ceea ce priveşte 
această lucrare, am decis să ne aplecăm asupra câtorva principii şi modificări în legătură cu 
dreptul la un proces într-un termen rezonabil.  

Încă de la început trebuie să subliniem faptul că nu au fost stabilite de către Curte 
anumite limite de timp obiective, dar că analiza jurisprudenţei sale ne poate indica faptul că 
orice durată a procedurilor mai mare de 8 ani apare ca un astfel de prag limitativ. Folosind 
aceeaşi metodă, pot fi desprinse anumite linii directoare din cazurile aduse în faţa Curţii: cu 
privire la materia penală, putem deduce o limită de maxim 5 ani ce poate fi acceptabilă, iar în 
materie civilă, această limită este de 2 ani pentru cazurile prioritare şi de până la 8 ani în 
cazurile complexe, în timp ce un litigiu administrativ poate dura între 2 şi 5 ani, în funcţie de 
complexitate şi prioritate, fără a aduce atingere prevederilor art. 6. 

În jurisprudenţa sa, Curtea a definit metoda de calcul a duratei procedurilor. Aceste 
metode au evoluat: în prezent, faza de negociere ce precede procesul în sine, în cazul în care 
această fază este recunoscută de dreptul naţional şi este obligatorie, modifică punctul de la 
care începe să curgă calculul duratei (Phocas). Aceeaşi soluţie intervine şi atunci când este 
vorba de un recurs administrativ obligatoriu sau de o solicitare formală de confirmare. În 
cadrul procesului penal, iniţial Curtea a utilizat un criteriu formal pentru a determina 
momentul de la care începe să curgă durata rezonabilă relevantă, dar apoi a dezvoltat o 
abordare substanţială, aceasta fiind motivul pentru care în prezent percheziţia la domiciliu, 
confiscarea bunurilor sau solicitarea de a se ridica imunitatea recunoscută unei persoane pot 
reprezenta „dies a quo”. Pe de altă parte, în cazul în care suspectul nu a fost notificat oficial şi 
a fost cercetat în absenţa sa, deşi se poate prezuma că există o anume acuzaţie, cerinţa duratei 
rezonabile nu se aplică, deoarece acesta nu a fost pus sub acuzaţie (Menten). Perioada de timp 
în care suspectul, conştient de acuzaţiile împotriva sa, se sustrage este exclusă de la calculul 
duratei rezonabile (Girolami). Cu privire la momentul final, Curtea a decis că o hotărâre prin 
care s-a stabilit dreptul la despăgubiri, dar nu şi cuantumul acestora, nu înseamnă că procesul 
a fost finalizat (Guincho).  

Din perspectiva Curţii, cerinţa „rezonabilităţii” duratei procesului este relativă, 
depinzând de circumstanţele fiecărui caz în parte. Cu toate acestea, se identifică trei criterii: 
complexitatea cazului, conduita sau comportamentul petentului şi modul în care problema a 
fost gestionată de autorităţile judiciare şi administrative. Abordarea organelor de la Strasbourg 
a fost de a examina separat fiecare dintre aceste criterii, dar luând în considerare efectul lor 
cumulat în beneficiul petentului. Aceasta înseamnă că prelungirea procesului care nu se 
datorează exclusiv conduitei statului membru poate avea acest efect atunci când se are în 
vedere ansamblul criteriilor. Mai mult, de regulă, conduita autorităţilor naţionale competente 
este cea care impune analiza din partea organelor de la Strasbourg. Pe lângă cele trei criterii 
stabilite pentru a determina durata rezonabilă a procesului, jurisprudenţa organelor de la 
Strasbourg a adăugat încă unul, nevoia de a avea în vedere „miza” existentă pentru petent. 

Atunci când ne referim la ce presupune art. 6 însă, la interpretarea dată de Curte 
articolelor Convenţiei, la jurisprudenţa sa, ne referim de fapt la dificultăţile cu care se 
confruntă statele membre în a conforma legislaţia lor cu prevederile Convenţiei. De 
asemenea, ne referim la soluţiile identificate la această problemă, la soluţiile adoptate pentru a 
evita demersurile la Strasbourg.  

Este o soluţie, una dintre altele, modificarea legislaţiei interne potrivit indicaţiilor 
Curţii, permiţându-i astfel să devină un legislativ indirect? 
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3. Proceduri judiciare interne mai rapide în domeniul art. 6 
 
Deşi este imposibil a determina toate posibilele cauze pentru durata mare a procesului, 

jurisprudenţa Curţii poate indica unele dintre aceste cauze, care se repetă în mod constant şi 
care sunt comune unui număr mare de state. Studiile realizate au grupat aceste cauze în trei 
categorii, în funcţie de momentul la care intervin. Înainte de începerea efectivă a procesului, 
competenţa teritorială a instanţelor, transferul magistraţilor, numărul insuficient de magistraţi, 
restanţele şi încărcătura instanţelor, inactivitatea organelor judiciare şi deficienţele sistematice 
ale regulilor de procedură pot conduce la durata excesivă a procesului. De la momentul iniţial 
al procesului la finalizarea acestuia au fost identificate următoarele cauze ale întârzierilor: 
citarea necorespunzătoare a părţilor sau a martorilor, citarea nelegală, intrarea cu dificultate în 
vigoare a legislaţiei, neînţelegeri cu privire la competenţa administrativă sau judecătorească, 
trimiterea cu întârziere a dosarului cauzei la instanţele de control judiciar, întârzieri cauzate de 
atitudinea avocaţilor, a autorităţilor locale sau a altor autorităţi judiciare, nesiguranţa în 
conducerea procesului, participarea experţilor, amânări repetate ale cauzei, termene excesive. 
De asemenea, anumite incidente care au loc după terminarea procesului pot contribui şi ele la 
prelungirea excesivă a procedurilor, precum perioada mare de timp până la redactarea 
hotărârii şi comunicarea acesteia la registratură sau părţilor.  

În materie civilă, faptul că nu se uzează de puterea discreţionară a instanţelor şi 
absenţa totală sau existenţa unor reguli civile de procedură necorespunzătoare au fost 
identificate drept cauze ale duratei excesive. Izvorul duratei excesive în materie penală poate 
fi legat de problemele structurale referitoare la deciziile organelor de urmărire penală de a 
trimite sau nu în judecată, de faptul că martorii nu se mai prezintă la audieri în cadrul 
procesului de judecată, de dependenţa procesului civil de rezultatul procesului penal. Durata 
excesivă în cadrul procedurilor administrative se datorează, de regulă, întârzierilor generate de 
autorităţile non judiciare.  

Atât în cadrul procedurilor civile, cât şi în cele penale, identificarea încălcărilor art. 6 
parag. 1 din Convenţie cu privire la durata de timp rezonabilă a dat naştere la reacţii în cadrul 
sistemelor legale ale statelor membre. Din datele existente la acest moment pot fi evidenţiate 
câteva măsuri prin care se încearcă remedierea problemei duratei excesive de la publicarea şi 
comunicarea hotărârii la măsuri practice şi administrative, schimbări de jurisprudenţă sau 
schimbări de legislaţie.  

Urmărind paşii abordaţi de statele membre după pronunţarea deciziilor Curţii este 
destul de greu să nu observăm atitudinea graduală a majorităţii statelor în găsirea remediilor la 
problema duratei excesive. Primul pas întreprins pare să fie un răspuns temperat constând în 
publicarea şi comunicarea hotărârii către autorităţile interesate, dar apoi acţiunile au crescut în 
intensitate pe măsură ce a crescut şi numărul încălcărilor art. 6. Această abordare graduală 
tinde spre acelaşi scop în multe state membre; acestea conştientizează faptul că singura soluţie 
eficientă este cea care implică schimbări structurale ale sistemului lor legal, astfel că se 
antrenează într-un lung proces de modificare a normelor legale. O altă trăsătură comună 
multor state europene atunci când se preocupă de generalizarea problemei legate de durata 
rezonabilă o reprezintă combinarea şi aplicarea diferitelor soluţii împreună, folosind atât 
măsuri practice, cât şi măsuri executive precum remedii complementare alături de schimbarea 
de legislaţie. 
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Procesul civil  
 
Trebuie menţionat faptul că există cazuri în care durata lungă a procedurii a fost 

remediată prin alte metode decât cele legislative, dar aceasta intervine doar în cazul statelor 
care s-au confruntat cu probleme specifice în această materie, încălcarea fiind mai mult sau 
mai puţin accidentală. De exemplu, Danemarca a remediat problema identificată de către 
Curte în cauza A şi alţii contra Danemarca prin traducerea şi publicarea deciziei cu comentarii 
şi sfaturi adresate organelor naţionale interesate. În Norvegia statul a emis o serie de circulare 
către toţi guvernatorii de state şi către municipalităţi solicitând să se acorde prioritate litigiilor 
referitoare la rambursarea drepturilor alodiale, schimbând, prin intermediul reglementărilor 
administrative, competenţa autorităţilor care se ocupau de astfel de cereri, iar ministerul 
agriculturii devine competent a examina fiecare caz în parte. Acestea reprezintă cazuri fericite 
care pot avea loc doar atunci când este vorba de situaţii singulare, şi de aspecte care privesc 
întreg sistemul. 

Atunci când vorbim de o problemă sistematică, cu impact la nivel european la acest 
moment, anume despre durata procedurilor, dacă avem în vedere faptul că mai mult de 29 de 
state membre se află în proces de executare în această materie, soluţia nu este nici 
comunicarea deciziilor Curţii, nici implicarea exclusivă a organelor executive. Soluţia pare a 
fi modificarea graduală a întregului sistem legal prin adoptarea cumulativă a măsurilor de 
natură diferită şi printr-o permanentă evoluţie a sistemului, aceasta reprezentând poziţia pe 
care statele o adoptă în prezent. 

Cu privire la măsurile de altă natură decât cele legislative, trebuie să subliniem faptul 
că eficienţa acestora este analizată în majoritatea cazurilor alături de schimbările din 
legislaţie. Suntem de părere că astfel de măsuri nu sunt apte să rezolve problema duratei 
excesive în cazul în care este vorba de restanţe sistematice cauzate de volumul mare de 
activitate. Dar la fel de adevărat este faptul că unele dintre acestea sunt foarte importante 
pentru sistemul legal ca soluţii complementare. Multe state, precum Belgia, Slovenia, Serbia, 
Croaţia, Portugalia sau Grecia trec printr-un proces de schimbare a viziunii lor generale 
despre cum ar trebui să organizeze şi să gestioneze sistemul lor judiciar. Aceste state au decis 
creşterea bugetului alocat pentru justiţie, au creat noi instanţe, au mărit numărul magistraţilor, 
au organizat o serie de cursuri şi au iniţiat o procedură de monitorizare a restanţelor. În 
Slovenia, de exemplu, restanţele instanţelor sunt monitorizate îndeaproape de către Curtea 
Supremă. În Finlanda a fost dezvoltată o bază de date comună pentru poliţie, procurori şi 
instanţe, iar în Serbia este în curs de dezvoltare infrastructura IT pentru instanţele naţionale. O 
altă măsură cu şanse reale de reuşită în schimbarea sistemului o reprezintă cooperarea între 
diferitele categorii profesionale, precum judecători, procurori judiciari şi poliţişti, fie prin 
semnarea unui acord de ajutor reciproc, precum în Belgia, fie prin formarea de comitete de 
muncă, precum cel din San Marino, pentru a identifica problemele sistemului şi pentru a da 
naştere la soluţii eficiente pentru acestea. Dar chiar şi dacă astfel de paşi sunt deosebit de 
importanţi pentru ca sistemul să evolueze ele rămân soluţii complementare schimbărilor 
structurale. Prin intermediul analizei poate fi identificat un anumit model în ceea ce priveşte 
schimbările legislative adoptate de statele membre de-a lungul timpului. Vom încerca să 
identificăm astfel de soluţii, atât cele eficiente, cât şi cele neeficiente, şi să analizăm 
potenţialul unora dintre acestea.   

Prima modificare legislativă care este întreprinsă de state se referă la schimbarea sau 
amendarea normelor constituţionale. Un astfel de proces presupune două aspecte: fie statul 
introduce o prevedere prin care să garanteze dreptul la un proces cu o durată rezonabilă ca 
drept fundamental al individului, fie Constituţia este modificată în sensul de a conferi efect 
direct deciziilor Curţii europene. Astfel de măsuri se caracterizează printr-o eficienţă practică 
redusă, deoarece chiar şi în situaţia în care dreptul la proces echitabil este un principiu legal, o 
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astfel de prevedere nu influenţează într-un mod pozitiv cursul procesului în faţa instanţelor 
naţionale. Din acest motiv, organele europene au considerat că o astfel de măsură nu este 
suficientă. 

Un al doilea tip de măsuri folosite de un număr mare de state, mai ales cele din estul 
Europei, sunt procedurile alternative sau auxiliare. În multe state, a fost introdusă 
procedura medierii ca alternativă la procedurile judiciare. În Polonia sau România au fost 
adoptate de Parlament legi speciale prin care este reglementată procedura medierii, 
încercându-se astfel reducerea volumului de muncă al instanţelor. În Portugalia, numărul 
centrelor de mediere este în continuă creştere de la 16 în 2005 la 27 în 2007, dar apelul la 
arbitraj rămâne acelaşi. În alte state, guvernul încearcă să reglementeze activitatea 
departamentelor auxiliare. Guvernul din Slovacia a adoptat mai multe măsuri administrative 
pentru a asigura durata rezonabilă a procedurilor judiciare. În Portugalia, institutul de 
medicină legală a fost subiect al reformei pentru a corespunde unei bune administrări a 
justiţiei şi pentru a oferi un răspuns prompt solicitărilor în acest sens adresate institutului. 
Problema care apare atunci când vorbim de mediere sau de alte măsuri alternative este că 
acestea necesită o perioadă lungă pentru implementare şi că rata succesului la începutul 
acestor proceduri este aproape zero. Oamenii tind a nu avea încredere în a încredinţa 
problemele lor unui mediator şi vor continua să se adreseze instanţelor de judecată pentru 
soluţionarea problemelor lor. Pe de altă parte, instituţiile auxiliare pot reprezenta o soluţie 
pentru durata redusă a procedurilor, dar nu vor rezolva problema în esenţa ei în special pentru 
că acestea se caracterizează printr-o importanţă redusă raportată la întreaga durată a 
procesului. 

Codul penal din 2005 al Serbiei, Legea privind pe magistraţi din Slovacia sau Legea 
privind statutul judecătorilor din Ucraina reprezintă un alt tip de reformă, una punitivă, care 
încearcă să prevină o atitudine culpabilă din partea autorităţilor prin reglementarea unor 
sancţiuni disciplinare sau penale pentru judecătorii care nu au respectat dreptul individului la 
un proces echitabil. Legislaţia ucraineană cu privire la statutul judecătorilor permite 
demararea procedurilor disciplinare faţă de judecătorul care, în realizarea actului de justiţie, 
nu şi-a îndeplinit atribuţiile în conformitate cu Constituţia şi legislaţia în ceea ce priveşte 
termenele-limită.  

În statele care se confruntă cu probleme specifice fie legate de natura instanţei, fie 
legate de o anumită disciplină a legii, soluţiile sunt reglementate direct şi strict la esenţa 
problemei. Aceste soluţii au şanse mari de reuşită, dar defectul lor constă în acela că nu au un 
ecou puternic în cadrul legislaţiei naţionale în ansamblu. Mai departe vom prezenta o serie de 
modificări întreprinse de către state în anumite sectoare pentru a soluţiona problema 
supraîncărcării şi de organizare a instanţelor: 

1. Slovenia a adoptat o nouă lege cu privire la instanţele sociale şi de dreptul muncii 
prin care a stabilit competenţe speciale pentru litigiile în aceste domenii. De asemenea, legea 
cuprinde şi o prevedere specifică în cazul procedurilor din apel în astfel de litigii: în caz de 
apreciere eronată sau incompletă a circumstanţelor materiale sau în caz de încălcare 
semnificativă a normelor de procedură, instanţa de apel poate ea însăşi să corecteze orice 
neregularitate identificată în decizia primei instanţe prin administrarea de probe suplimentare 
sau probe noi sau prin alte acte de procedură. 

2. Legea belgiană din 1997, urmărind accelerarea procedurilor în faţa instanţei de 
casaţie, a permis crearea secretariatelor legale, care pregătesc munca pentru judecători şi 
procurori. 

3. În Italia, organizarea instanţei de audit a fost modificată prin Decretul nr. 453/1993, 
cu funcţii legislative. 

4. Pentru acelaşi tip de probleme, Decretul-Lege nr. 229/96 cu privire la reforma 
instanţelor administrative din Portugalia a introdus un nivel intermediar de jurisdicţie între 
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instanţele administrative districtuale şi Curtea Supremă Administrativă, destinat să preia o 
parte semnificativă din competenţa acestora şi pentru a relaxa volumul de activitate. Crearea 
acestui nou organ judiciar a fost urmată de un număr de modificări ale procedurii 
administrative şi fiscale destinate să îmbunătăţească şi să accelereze procedurile. 

5. De asemenea, şi Grecia a adoptat o serie de măsuri cu privire la procedura 
administrativă. Noţiunea de „proces model” a fost introdusă în Codul de procedură 
administrativă grec. Conceptul permite comisarului general să solicite în faţa instanţelor 
administrative să fie dezbătute cu prioritate cauzele care ridică probleme foarte importante de 
drept şi cauzele care se repetă. Hotărârile trebuie să fie pronunţate în termen de 8 luni. 
Termenul poate fi prelungit numai cu 2 luni şi doar în cazuri serioase şi excepţionale. 
Nerespectarea termenului conduce la înlocuirea judecătorului responsabil de întârziere, faţă de 
care se iniţiază cercetarea disciplinară. Dezbaterile pot fi amânate doar dacă fie petentul 
solicită aceasta, fie din oficiu de către instanţă pentru motive temeinice. Nu este admisă nicio 
cale de atac judiciară în cazul în care nu au fost epuizate toate căile administrative. Căile de 
atac inadmisibile sau care nu au temei legal vor fi avute în vedere şi, dacă este nevoie, vor fi 
respinse printr-o procedură simplificată în faţa camerei Consiliului de Stat. 

6. În Polonia, legea familiei din 2005 a fost adoptată pentru a se evita durata excesivă 
a procedurilor în astfel de cereri. Noile măsuri care au fost introduse aveau scopul de a aborda 
problema duratei excesive a procedurilor. În particular, în situaţia în care serviciul de 
documentare obişnuit nu este eficient, documentele ar trebui afişate la panoul din cadrul 
instanţei şi serviciul va fi considerat ca fiind îndeplinit. Toate litigiile în materia familiei care 
implică minori trebuie soluţionate de urgenţă. Instanţele de prim grad trebuie să nu parcurgă 
mai mult de două termene până la soluţionarea cauzei, iar instanţele de gradul al doilea 
trebuie să soluţioneze apelul în termen de 30 de zile. Cauzele având ca obiect întreţinerea sunt 
în mod special urgente: primul termen trebuie programat în 8 zile de la introducerea cererii, 
iar instanţa de apel trebuie să îl soluţioneze în 15 zile. 

Pe măsură ce statele membre au înregistrat progrese cu privire la schimbările 
structurale s-a dezvoltat un nou tip de măsuri; statele europene au adoptat legi de accelerare, 
anumite măsuri normative referitoare la competenţa instanţelor, la problema volumului de 
activitate în instanţe, perioada de timp maximă necesară pentru soluţionarea acţiunilor. Am 
dorit să evidenţiem câteva dintre aceste modificări care par a avea reale şanse de reuşită. 

 
1. Autorităţile slovene au elaborat „proiectul Lukenda” cu privire la accelerarea 

procedurilor în faţa instanţei şi la reducerea volumului de activitate în instanţe şi la procurori. 
Implementarea proiectului Lukenda nu conduce prin sine însăşi la reducerea duratei 
procedurilor judiciare, dar proiectul are drept scop reducerea la jumătate a numărului cauzelor 
înregistrate ca restanţe în instanţe. Substanţial, durata de analiză a unei cauze de către o 
anumită instanţă corespunde unui angajament încheiat între Curtea Supremă, Consiliul Juridic 
şi Ministerul de Justiţie pentru fiecare tip de instanţe şi separat pentru fiecare an calendaristic, 
iar regulamentul instanţelor urmează să fie modificat în consecinţă. Mai mult, proiectul oferă 
o serie de soluţii pentru a creşte eficienţa puterii judiciare şi pentru a rezolva problema 
volumului mare de activitate. Cele mai importante măsuri preconizate sunt: asigurarea 
condiţiilor de muncă în concordanţă cu strategia de dezvoltare a spaţiului în sistemul judiciar, 
prevederi adiţionale şi organizarea resurselor umane şi a personalului pentru o perioadă 
determinată până în 2010, stimularea prin remuneraţie a personalului instanţelor pentru 
creşterea volumului de activitate cu obiectivul de a elimina restanţele, simplificarea legislaţiei 
şi standardizarea procedurilor judiciare, informatizarea instanţelor şi a procedurilor judiciare, 
pregătire suplimentară a judecătorilor şi procurorilor, reorganizarea şi o mai bună 
administrare a instanţelor.  
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2. În Franţa, cea mai importantă măsură ce vizează accelerarea procedurilor este 
reprezentată de Legea privind direcţionarea şi planificarea justiţiei, care urmăreşte să creeze o 
justiţie mai rapidă nu numai în sectorul administrativ, prin reducerea perioadei de timp 
necesară pentru pronunţarea hotărârii la un an pentru fiecare grad de jurisdicţie. Printre alte 
inovaţii, acest act normativ prevede posibilitatea de a încheia „contracte de obiectivitate” între 
Consiliul de Stat şi Preşedintele curţii de apel administrative sau chiar instanţele 
administrative care doresc. Aceste contracte se referă la resursele adiţionale alocate 
instanţelor, în schimbul cărora instanţele se obligă să îmbunătăţească eficienţa metodelor de 
muncă şi promptitudinea în soluţionarea cauzelor.  

3. În Italia, Legea nr. 30/1989 cu privire la instanţele de primă jurisdicţie (preture) a 
redefinit competenţa teritorială a acestora, competenţa nemaifiind limitată la departamente. 
Legea nr. 145/2005 introduce modificări procedurale şi materiale cu scopul de a reduce durata 
procedurilor. Legea prevede, printre altele, faptul că procesul civil poate fi stins şi din oficiu, 
şi nu doar la cererea părţilor. Scopul modificării este de a preveni părţile de la a tergiversa 
procesul prin inactivitatea lor. De asemenea, volumul de activitate al Commissario della legge 
a fost redus prin extinderea competenţelor judecătorilor de conciliere (Giudici Conciliatori). 

Una dintre cele mai severe măsuri este modificarea codurilor de procedură. Multe 
state au ajuns în acest punct în încercarea de a soluţiona problema sistemică a duratei 
rezonabile a procedurilor. Albania a modificat Codul de procedură civilă prin adoptarea Legii 
nr. 10052/2008, stabilind termene limită pentru soluţionarea cauzelor şi reglementând 
procedura de citare. În Ungaria, măsuri similare au fost întreprinse prin impunerea de termene 
limită şi simplificarea procedurii apelului. Macedonia a adoptat o lege nouă cu privire la 
procedura civilă, Republica Cehă a modificat Codul de procedură civilă prin adoptarea 
Legilor nr. 30/2000 şi 59/2005. În Serbia a fost modificat Codul de procedură civilă în 2005 şi 
în prezent instanţa de apel poate să trimită spre rejudecare cauza doar o singură dată. Slovacia, 
Polonia, Spania şi România au schimbat de asemenea legile de procedură. 

1. În Spania, Ley de Enjuiciamiento Civil a introdus prevederi cu scopul de a 
moderniza normele de procedură civilă. Se extinde de la 3 la 5 zile termenul limită pentru a 
formula un apel “reposición”. Mai mult, art. 135 referitor la primirea actelor extinde 
mijloacele de prezentare a acestora în faţa instanţelor naţionale permiţând posibilitatea de 
utilizare a oricăror mijloace tehnice, cu singura condiţie de a fi confirmate autenticitatea 
înscrisului şi data efectivă a trimiterii. Articolul 130 cuprinde detalii cu privire la noţiunile de 
zile/ore lucrătoare în ceea ce priveşte primirea documentelor. 

2. În Croaţia, legea de modificare a Codului de procedură civilă a fost adoptată în 
2003. Aceasta are drept scop în mod special întărirea disciplinei procedurii şi accelerarea 
duratei procesului civil. Cele mai importante modificări sunt următoarele: s-a renunţat la 
natura inchizitorială a procesului în favoarea procedurii civile acuzatoriale, astfel că numai 
părţilor din proces li se va solicita să determine faptele şi doar în cadrul dezbaterilor în faţa 
primei instanţe; moţiunea privind faptul că instanţa nu a stabilit anumite fapte din oficiu nu 
mai poate fi formulată cu scopul de a casa hotărârea şi trimite spre rejudecare; ca regulă, 
competenţa în materie civilă în primă instanţă revine unui singur judecător; regulile 
referitoare la citare, care generau de regulă întârzierile în cadrul procedurilor civile, au fost 
reformate în întregime; au fost introduse noi sancţiuni pecuniare împotriva părţilor care 
abuzează de drepturile lor procedurale cauzând întârzieri nejustificate; a crescut numărul 
cazurilor în care litigiile civile pot fi soluţionate şi în afara instanţei; s-a renunţat la 
posibilitatea ca procurorul general să solicite revizuirea unei hotărâri definitive în cadrul 
procedurii excepţionale. 

3. În Slovacia, Legea nr. 501/2001 a modificat regulile de procedură civilă, în special 
pentru a reduce volumul de activitate al instanţelor şi pentru accelerarea procedurilor 
judiciare. În special, se renunţă la principiul inchizitorial („adevărul substanţial”) şi este 
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consacrat principiul disponibilităţii care guvernează procedura civilă. În final, noua lege 
simplifică şi reduce procedura de comunicare a actelor către părţi. Alte modificări ale Codului 
de procedură civilă s-au realizat prin Legea nr. 273/2007 în scopul de a îmbunătăţi 
funcţionarea instanţelor.  

 
Procesul penal 
 
În ceea ce priveşte procesul penal, se aplică acelaşi tip de măsuri cu anumite 

modificări, care se datorează naturii penale a materiei. Referitor la modificările constituţionale 
şi la măsurile punitive, şi în cadrul procesului penal sunt aplicabile menţiunile făcute anterior, 
având acelaşi şanse de reuşită. 

Cu privire la modificările realizate în cadrul structurilor auxiliare, alături de  măsurile 
obişnuite de organizare administrativă a instanţelor şi parchetelor, unele state au întreprins 
schimbări de legislaţie în legătură cu experţii. De exemplu, în Polonia, în 2008, Consiliul de 
Miniştri a adoptat legea privind experţii în cadrul procedurilor judiciare. Aceasta are drept 
scop elaborarea unui cadru legislativ larg referitor la statutul experţilor, desemnarea lor, 
renunţarea la ei şi supravegherea lor, precum şi referitor la instituţiile de expertizare avizate să 
emită opinii. În 2008 a intrat în vigoare Legea cu privire la consultanţii medicali în instanţă, 
potrivit căreia doar un medic desemnat de către instanţă este autorizat a emite un certificat 
care să ateste starea medicală a uneia dintre părţile procesului. 

Aşa cum era de aşteptat, legile care au drept scop accelerarea procedurilor în cadrul 
procesului penal au fost adoptate, dar forma şi conţinutul acestora sunt foarte diferite de cele 
care reglementează procedurile civile. Multe dintre aceste acte normative urmăresc crearea 
unei infrastructuri complete IT în parchete şi instanţe în materie penală. 

1. În Portugalia a fost elaborat Proiectul Citius prin care se permite prelucrarea digitală 
a cazurilor şi administrarea dosarelor. În Grecia, de asemenea, este dezvoltat un proiect de 
informatizare a tuturor instanţelor penale. Prioritare sunt instanţele penale de prim grad din 
oraşele mari Atena, Piraeus, Thessaloniki, precum şi parchetele din Atena. De asemenea, se 
urmăreşte stabilirea unei legături directe între serviciile de acuzare din cadrul instanţelor 
penale şi îmbunătăţirea bazelor de date legale pentru a oferi judecătorilor acces mai rapid şi 
mai uşor. 

2. În Austria, în temeiul Legii de organizare a instanţelor, dacă o instanţă întârzie în a 
întreprinde măsuri procedurale precum pronunţarea unei sentinţe, părţile au posibilitatea de a 
solicita instanţei superioare să stabilească un termen limită pentru ca aceste măsuri să fie 
luate. În cazul în care măsurile sunt întreprinse în termen de 4 luni, solicitarea este considerată 
a fi retrasă, cu excepţia cazului în care partea solicită altfel. Instanţa superioară chemată să se 
pronunţe cu privire la o astfel de solicitare trebuie să se pronunţe cu precădere.  

Atunci când vorbim despre procedura în materie penală, este firesc ca multe dintre 
modificările din legislaţia statelor membre să se adreseze etapei de investigare din cadrul 
procesului penal şi domeniului de activitate al procurorului. Multe dintre statele europene au 
reglementat această etapă după cum urmează: 

1. Grecia a adoptat Legea nr. 3160/2003 prin care s-a stabilit o durată limită a 
urmăririi penale. Această etapă a procedurilor penale nu trebuie să depăşească 4 luni. 
Prelungirea termenului pentru încă 4 luni este posibilă doar pentru motive excepţionale. După 
emiterea acuzării, cercetările nu trebuie să depăşească 6 luni. Această perioadă poate fi 
prelungită cu încă 4 luni doar dacă intervin motive excepţionale. Legea nr. 346/2005 a 
reglementat prescripţia şi închiderea cercetărilor în cazul unor infracţiuni minore, stabilind 
pedeapsa de maxim 1 an închisoare şi/sau amendă, în cazul în care au fost comise înainte de 
publicarea legii. 
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2. În Bulgaria, noul Cod de procedură penală prevede posibilitatea ca acuzatul să 
solicite transferul dosarului către instanţa competentă în termen de 1 sau 2 ani de la 
deschiderea cercetărilor preliminare, în funcţie de gravitatea acuzaţiei aduse. Instanţa căreia i 
se adresează poate solicita procurorului să închidă cercetarea preliminară în 2 luni sau poate 
dispune ea însăşi închiderea procesului penal.  

3. În Luxemburg, Legea din 2006, adoptată în vederea îmbunătăţirii aspectelor uzuale 
ale justiţiei în materie penală, a introdus, printre altele, măsuri menite a reduce volumul de 
muncă al magistraţilor cu privire la investigare. În prezent, este reglementată o formă 
simplificată de cercetare pre-judecătorească care permite întreprinderea mai multor paşi în 
investigare fără să fie obligatorie începerea cercetărilor preliminare. Această lege introduce şi 
probaţiunea în legislaţia luxemburgheză, ca o alternativă la reîncarcerare – o măsură foarte 
severă ce presupune tratament prioritar dosarelor care o impun, influenţând astfel 
administrarea cauzelor de către magistraţii de investigare. 

Şi în materie penală, cea mai importantă modificare este aceea a Codului de procedură 
penală. Aproape toate statele au adoptat această măsură, unele nu o singură dată, ci de mai 
multe ori, acesta fiind şi cazul României. În cele ce urmează, am încercat să trasăm o listă a 
celor mai importante modificări ale legislaţiei de procedură a statelor membre. 

1. Italia a întreprins o reformă integrală a Codului de procedură penală în 1989, 
stabilind termene limită pentru cercetarea efectuată de către procuror, simplificând anumite 
proceduri fie pentru a evita cercetările înainte de proces: decizia abreviată (giudizio 
abbreviato) sau proceduri în temeiul decretului (procedimento per decreto); fie pentru a evita 
cercetările preliminare: decizii directe (giudizio direttissimo) sau decizii imediate (giudizio 
immediato).  

2. În 2003 în Polonia au fost adoptate o serie de amendamente la Codul de procedură 
penală din 1997. Potrivit celor mai importante prevederi, instanţele pot trimite dosarele la faza 
de cercetare preliminară pentru a se proceda la investigări suplimentare; au crescut 
posibilităţile de a închide procedurile penale ca urmare a înţelegerii; procedurile preparatorii 
şi cele referitoare la coinculpaţi sunt simplificate. Mai mult, în ceea ce priveşte procedurile 
penale, au fost adoptate şi alte amendamente ale Codului de procedură penală introducându-se 
„procedura accelerată” şi instanţele de 24 de ore pentru situaţiile în care infractorul a fost 
prins în flagrant. 

3. În Bulgaria, noul Cod de procedură penală a intrat în vigoare în 2006. Acesta 
prevede în mod expres obligaţia instanţei şi a organelor de investigare de a judeca dosarele 
penale într-o perioadă de timp rezonabilă; mai departe, sunt analizate situaţiile în care 
inculpatul se află în stare de arest şi care trebuie soluţionate cu prioritate faţă de celelalte 
cazuri. O serie de alte prevederi introduse au drept scop accelerarea procedurilor. Cele mai 
importante dintre acestea urmăresc reducerea duratei procedurilor şi extinderea utilizării 
procedurilor simplificate. 

4. În Grecia, potrivit Legii nr. 3160/2003 şi nr. 3346/2005, amânarea procesului este 
posibilă numai dacă există motive temeinice expres menţionate în decizia pronunţată. Doar 
pentru un motiv important, procesul poate fi întrerupt pentru o perioadă de 15 zile. 
Întreruperea procesului (mai scurtă decât amânarea) este admisă de principiu doar de două ori. 
Amânarea pentru a doua oară este permisă cu condiţia ca instanţa să aibă motive temeinice 
menţionate în decizia sa, unde arată că problema care a intervenit este de o importanţă majoră 
astfel că nu poate fi soluţionată altfel. Amânarea pentru o a treia oară poate interveni numai 
dacă continuarea procesului este imposibilă potrivit unei decizii relevante a instanţei, detaliată 
şi motivată.  

 
Examinând toate eforturile întreprinse de către statele membre pentru a se conforma 

hotărârilor Curţii este greu de crezut că poate fi identificată o măsură mai severă decât cele 

 61



THEMIS • 1/2010 
 

deja întreprinse. Cu toate acestea, cea mai gravă metodă în procesul de soluţionare a 
problemei duratei excesive a procedurilor este reforma întregului sistem legal. Este adevărat 
că o astfel de soluţie nu se întemeiază exclusiv pe încălcarea art. 6, dar statele care au reale 
probleme în domeniul justiţiei încearcă să restructureze întregul sistem juridic. 

În anul 2002 Ungaria a reformat sistemului juridic şi a creat curtea de apel, cu 
competenţă deplină în faza de apel a procesului. În Croaţia, reforma are la bază Strategia 
pentru reforma sistemului judiciar adoptată de guvernul croat şi care stabileşte obiective atât 
pe termen scurt, cât şi pe termen lung pentru o reformă a întregului sistem juridic. 

Odată cu anul 2002 a început implementarea Programului Federal cu privire la 
dezvoltarea sistemului judiciar din Federaţia Rusă. Guvernul rus a stabilit că acest program de 
reformă şi-a adus deja contribuţia la îmbunătăţirea condiţiilor materiale pentru funcţionarea 
instanţelor ruseşti.  

 
4. Detaşarea de poziţia de la Strasbourg. Remedii naţionale eficiente 
 
Chiar dacă statele membre se confruntă cu dificultăţi şi sunt în repetate rânduri 

sancţionate de către Curte, trebuie să avem în vedere faptul că şi Curtea Europeană se 
confruntă cu o serie de provocări venite din partea statelor membre. Sistemul Curţii Europene 
ar trebui fundamental redus la funcţia sa de politică publică. Cu acest scop avut în vedere, 
Curtea trebuie să îşi concentreze eforturile către decizii de principiu, decizii creatoare de 
jurisprudenţă. Restul cauzelor trebuie privite ca o chestiune ce ţine de executare, deoarece 
sistemul Convenţiei nu este apt a conferi un substitut corespunzător pentru protecţia efectivă a 
drepturilor omului la nivel naţional. Trebuie să aibă un rol complementar faţă de o asemenea 
protecţie.   

Acesta este motivul pentru care, având în vedere şi faptul că scopul acestei lucrări este 
legat de problema duratei procedurii conform art. 6 din Convenţie, suntem de părere că nu pot 
fi realizate discuţii referitoare la remedii ale duratei lungi a procesului fără a neglija 
importanţa garanţiilor instituite de art. 13 din Convenţie, principala garanţie oferită de acest 
text fiind aceea a unui remediu personal.  

Analiza remediilor referitoare la durata rezonabilă a procedurilor judiciare în temeiul 
art. 13 din Convenţie presupune o observaţie preliminară a obligaţiilor statelor contractante în 
baza acestui text de lege. Astfel, trebuie subliniat faptul că, potrivit Convenţiei şi 
jurisprudenţei CEDO, cerinţele în baza art. 13 reprezintă obligaţii de rezultat, în sensul că 
statele membre beneficiază de o anumită marjă de apreciere cu privire la modul în care decid 
să reglementeze repararea eventualelor încălcări a duratei rezonabile a procedurilor. Cu alte 
cuvinte, Curtea nu impune statelor membre un mod anume de reparare, ci, în ceea ce priveşte 
rezultatul obligaţiei amintite, statul este cel care trebuie să se conformeze criteriilor de 
efectivitate, în sensul că are libertatea de a alege modalitatea de a aduce la îndeplinire 
obligaţiile menţionate, dar aceste mijloace trebuie să fie compatibile cu aspectele stabilite de 
Curte în jurisprudenţa sa. 

Soluţiile existente cu privire la durata procedurilor în cadrul statelor membre ale 
Consiliului Europei sunt atât generale, cât şi foarte particulare şi pot fi subiect al diverselor 
clasificări. Părţilor li se conferă dreptul de a formula acţiuni generale faţă de un anumit stat, 
acţiuni referitoare la încălcarea drepturilor constituţionale sau convenţionale sau, precum în 
multe state membre, pot avea la dispoziţie diverse căi specifice. 

Din acest punct de vedere, putem face distincţie între măsurile preventive sau de 
accelerare şi cele în compensare, între măsurile pecuniare şi măsurile non-pecuniare sau între 
măsurile disponibile atât în cursul procesului, cât şi după închiderea acestuia şi cele 
disponibile doar în cursul procesului.  
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Importanţa fiecăreia dintre aceste măsuri este de necontestat, dar din punct de vedere 
practic analiza cea mai relevantă a diverselor tipuri de soluţii adoptate la nivel european 
trebuie să se facă în funcţie de specificul materiei căreia aceste soluţii se aplică – civil sau 
penal. 

 
4.1. Remedii în cadrul procesului civil 
 
Făcând o analiză a numeroaselor măsuri adoptate de statele membre în scopul de 

îmbunătăţi durata rezonabilă a procedurilor în materie civilă, prima observaţie care poate fi 
făcută este că aceste soluţii urmăresc în mod principal două aspecte diferite – pe de o parte, 
crearea unui cadrul judiciar în care părţilor să nu li se încalce dreptul de a beneficia de un 
proces cu o durată rezonabilă  şi, pe de altă parte, oferirea unei reparaţii echitabile în cazul 
încălcării dreptului menţionat.  

În consecinţă, soluţiile posibile sunt fie de natură preventivă sau de accelerare, fie de 
natură compensatorie.  

Măsurile preventive sunt prezente astăzi în procedura civilă din majoritatea statelor 
membre ale Consiliului Europei şi, în general, au rolul de a conferi părţilor posibilitatea de a 
introduce o acţiune prin care să solicite accelerarea procedurilor. Fără îndoială, trăsătura 
comună principală a acestor cereri constă în prevenirea întârzierilor în proces; anumite 
diferenţe există în ceea ce priveşte modul de abordare al statelor în reglementarea procedurii 
efective a acestor cereri. Cu privire la acest aspect, autorităţile naţionale sunt cele care 
stabilesc instanţele sau organele competente să soluţioneze cererile referitoare la durata 
procedurilor. Astfel de acţiuni menite să accelereze pot fi introduse la instanţa sau organul 
superior sau la o altă instanţă. În cazul în care instanţa competentă este cea superioară, 
acţiunea poate fi formulată fie direct la aceasta, fie prin intermediul instanţei la care se referă 
acţiunea.  

Atunci când vorbim despre măsurile preventive, cel mai important aspect al acţiunilor 
de accelerare a procedurilor judiciare se referă la măsurile practice ce pot fi dispuse de către 
instanţele competente pentru a determina închiderea procesului într-o perioadă rezonabilă de 
timp şi la măsurile care au cu adevărat efect. Din această perspectivă, posibilităţile oferite de 
legislatorii europeni sunt diverse. 

Măsurile întreprinse în vederea accelerării pot consta fie în stabilirea unui termen 
limită pentru ca autoritatea competentă să efectueze o anumită etapă procedurală, fie 
soluţionarea cauzei sau transferul competenţei de a soluţiona către o altă instanţă sau către 
instanţa sau organul superior. 

Transferul competenţei de soluţionare către autoritatea superioară în cazul în care cea 
competentă întârzie în soluţionare reprezintă cea mai eficientă măsură utilizată pentru a 
înlătura pretinsa încălcare a duratei rezonabile a procedurilor. De asemenea, solicitarea 
adresată instanţei superioare de a stabili un termen limită pentru ca instanţa competentă să 
întreprindă anumite acte de procedură poate constitui, în principiu, o soluţie eficientă cu 
privire la cererile ce vizează durata lungă a procedurilor. 

Avantajele oferite de astfel de măsuri este de necontestat. Dezavantajele pot rezulta 
din faptul că în cadrul procesului civil participă persoane particulare care au interese diferite, 
inclusiv în ceea ce priveşte durata procedurilor. Cu toate acestea, interesul public în astfel de 
cazuri nu poate fi reprezentat de altceva decât de o soluţie obiectivă, dată într-un termen 
rezonabil de timp. 

Cu privire la măsurile compensatorii, trebuie să subliniem că în majoritatea statelor 
europene acestea coexistă cu măsurile preventive. Cu toate acestea, există şi cazuri în care 
petentul nu are la dispoziţie decât soluţia pecuniară în compensare. 
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Având în vedere legătura dintre întârzierile în cadrul procedurilor judiciare şi dreptul 

la despăgubire, cererile de despăgubiri pot fi formulate la aceeaşi instanţă care este 
competentă a decide cu privire la durata rezonabilă a procedurilor sau, în unele cazuri, pot fi 
solicitate pe calea unei acţiuni separate. 

Natura compensatorie a măsurilor nu implică în mod automat faptul că îmbracă numai 
forma pecuniară. Deşi în mod normal compensaţiile iau forma pecuniară, nu sunt excluse alte 
forme de reparaţie. Poate îmbrăca forma unei decizii în favoarea petentului, a angajării 
răspunderii disciplinare a judecătorului, exceptare de la cheltuielile judiciare sau diminuare a 
unei sancţiuni administrative. 

Referitor la compensaţiile pecuniare, se mai poate adăuga faptul că pot fi acordate 
pentru daune materiale, pentru daune morale sau pentru ambele categorii. 

Unele dintre modificările legislative adoptate de către statele membre sunt relevante 
pentru evidenţierea soluţiilor descrise mai sus. 

De exemplu, urmare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a 
stabilit că apelurile formulate la Curtea Constituţională care permiteau părţilor să conteste 
orice hotărâre definitivă a unui organ administrativ sau judiciar nu erau eficiente, Republica 
Cehia a căutat să creeze o măsură prin care să evite întârzierile excesive în procedurile 
judiciare, prin stabilirea unui termen limită pentru o anumită fază procesuală.  

Stabilind că dreptul la un proces echitabil într-o perioadă rezonabilă de timp are 
caracter fundamental, constituţional, legislaţia din Croaţia a prevăzut obligaţia Curţii 
Constituţionale de a stabili un termen în care instanţa competentă să se pronunţe cu privire la 
un anumit caz a cărui durată a fost prelungită şi să decidă cu privire la cuantumul despăgubirii 
datorate pentru violarea acestui drept constituţional. 

O formă de apel în faţa Curţii Constituţionale a fost reglementată şi în Spania, prin 
care se conferă părţilor două soluţii diferite în cazul duratei excesive a procedurilor, constând 
în “recurso di amparo”, fie pentru obţinerea unui ordin pentru a stopa perioada de inactivitate, 
fie pentru a înlătura cauza care determină întârzierea nejustificată a procedurilor. După 
închiderea dezbaterilor, legislaţia spaniolă conferă posibilitatea de a solicita despăgubiri 
pentru funcţionarea necorespunzătoare a judiciarului. 

Constituţia din Slovacia a fost modificată în anul 2002 în sensul de a acorda 
persoanelor posibilitatea de a contesta încălcările dreptului de a fi ascultat sau judecat într-un 
timp rezonabil, conferindu-se competenţă Curţii Constituţionale de a impune organelor 
competente să închidă procedurile imediat şi de a acorda compensaţii financiare pentru durata 
excesivă a procedurilor, soluţie care s-a dovedit eficientă în sensul art. 13. 

Fără îndoială, una dintre cele mai dezbătute legislaţii, din punct de vedere al scopului 
art. 13, este cea italiană. Aşa-numita lege Di Pinto a permis obţinerea unei despăgubiri 
echitabile de către persoanele care au suferit încălcări ale dreptului lor de a fi audiate sau 
judecate într-o perioadă rezonabilă de timp. Deşi iniţial a fost considerată de către Curtea 
Europeană o soluţie eficientă, acest act normativ a devenit ineficient ca o o consecinţă a 
faptului că durata excesivă a procedurilor nu a conferit persoanelor îndreptăţite despăgubiri 
corespunzătoare care să fie în conformitate cu criteriile instituite de Curte. Din acest motiv, 
instanţele italiene şi-au schimbat jurisprudenţa, luând în considerare jurisprudenţa europeană 
care arăta faptul că despăgubirile pentru prejudiciile rezultând din întârzierile în cadrul 
procedurilor nu trebuie să se îndepărteze de la valorile fixate chiar de către Curtea Europeană. 

 
4.2. Remedii în procesul penal 
 
În majoritatea cazurilor, măsurile preventive şi cele compensatorii menţionate cu 

privire la procedurile în materie civilă se aplică şi în cadrul procesului penal. Pe cale de 
consecinţă, acţiunile legale generale sau specifice în vederea accelerării procedurilor, cererile 
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de reparare a prejudiciilor materiale sau morale sau măsurile disciplinare împotriva 
judecătorilor pot să aibă izvor într-o pretinsă încălcare a dreptului la un proces echitabil cu o 
durată rezonabilă în materie penală.  

Principala diferenţă între procesul civil şi cel penal, care se evidenţiază şi în caracterul 
remediilor adoptate pentru a evita extinderea procedurilor, constă în aceea că, în general, faza 
procesului în cadrul procedurilor penale este precedată de o fază de cercetare. Din acest 
motiv, durata procedurilor în materie penală se referă şi la urmărirea penală, momentul de 
început al determinării acestei durate şi, implicit, al aplicării art. 6, este reprezentat de 
comunicarea acuzaţiei către persoana suspectă. Pe cale de consecinţă, este necesară existenţa 
unor măsuri în vederea accelerării procedurii în această etapă, motiv pentru care un număr 
mare de state a adoptat astfel de măsuri de prevenire specifice în scopul de a grăbi cercetarea 
sau procedurile premergătoare procesului, constând în reglementarea posibilităţii de a contesta 
sau de a solicita accelerarea investigărilor formulate la procurorul care se ocupă de 
supravegherea cercetărilor, în situaţia în care urmărirea penală este condusă de către procuror, 
sau la procurorul ierarhic superior. Fără îndoială, pentru a garanta dreptul de a fi judecat de 
către un tribunal independent şi imparţial, astfel de cereri trebuie să fie supuse posibilităţii de 
a fi contestate în faţa unei instanţe. 

Aceste măsuri care pot fi întreprinse pot varia de la respingerea cererii, cercetarea 
cauzelor care au determinat pretinsa întârziere la fixarea unor termene în care faza de urmărire 
penală trebuie să fie încheiată. De asemenea, mai pot fi identificate ca măsuri şi instrucţiunile 
ierarhice între procurori cu privire la modul de abordare a cauzei sau angajarea răspunderii 
disciplinare. 

Cu privire la faza procesului, măsurile preventive sunt similare celor deja menţionate 
în cadrul procedurilor civile, acestea nefiind exclusive acestei jurisdicţii. 

Stabilirea de termene limită pentru ca judecătorul să soluţioneze cazul, elaborarea de 
instrucţiuni către acesta sau transferul cazului la un alt judecător pot reprezenta o soluţie 
pentru accelerarea procesului aflat pe rolul instanţei. Cu toate acestea, pot apărea probleme 
atunci când aceste măsuri nu sunt completate cu garanţii împotriva pronunţării unei hotărâri 
superficiale. Poate fi avută în vedere şi posibilitatea angajării răspunderii disciplinare a 
judecătorului, în temeiul plângerii la organul competent, dar şi într-o astfel de situaţie există 
riscul tratării superficiale a cauzei şi, într-o oarecare măsură, şi riscul de a fi afectate 
independenţa şi imparţialitatea judecătorului datorită presiunii care caracterizează o astfel de 
procedură. 

Anumite trăsături particulare în cadrul procedurilor penale pot fi identificate în materia 
remediilor compensatorii. În acest sens, pare a fi necesar a sublinia faptul că pe lângă 
chestiunile referitoare la măsurile compensatorii dezvoltate în materie civilă, procedurile 
penale se caracterizează prin forme specifice de reparaţie prin intermediul cărora întârzierile 
nejustificate care apar în timpul acestora sunt avute în vedere la individualizarea sancţiunii 
adecvate. Din acest punct de vedere, reparaţia stabilită de instanţe în cazul încălcării cerinţei 
duratei de timp rezonabile poate conduce la reducerea sau temperarea pedepsei, nimic mai 
mult decât o simplă declaraţie de vinovăţie, o sentinţă de achitare sau o decizie de netrimitere 
în judecată sau de a renunţa la acuzare. 

Belgia, de exemplu, a introdus, modificând Codul de procedură penală, posibilitatea ca 
instanţele să condamne persoana la o simplă declaraţie de vinovăţie sau la o pedeapsă sub 
minimul legal, în cazul în care procedurile au durat dincolo de durata rezonabilă. 

În mod similar, au fost introduse prevederi în Codul de procedură penală din Austria, 
prin care se garantează inculpatului dreptul de a i se soluţiona cauza într-o perioadă rezonabilă 
de timp. 

Astfel de reparaţii specifice prezintă, fără îndoială, o serie de avantaje, mai ales 
datorită faptului că stabilesc posibilitatea de a lăsa nesancţionată activitatea penală, dar 
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reprezintă un motiv serios pentru ca durata de timp rezonabilă să fie respectată în procesul 
penal. Cu toate acestea, tocmai datorită faptului că există posibilitatea ca infracţiunile să fie 
lăsate nesancţionate, aceste soluţii pot constitui, în acelaşi timp, şi măsuri periculoase şi sunt 
supuse contestaţiilor, mai ales dacă se are în vedere faptul că ele conduc la hotărâri arbitrare 
având la bază temeiuri procedurale, şi nu gravitatea faptei săvârşite sau vinovăţia 
infractorului. 

 
5. Concluzii 
 
Astfel cum a fost analizat deja, rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost 

subiect al unui proces evolutiv având în vedere nevoia constantă ca jurisprudenţa sa să fie în 
concordanţă cu dinamica politică, socială, juridică şi culturală a spaţiului căruia i se aplică. 
Luând în considerare permanenta dezvoltare a drepturilor protejate de Convenţie şi continua 
schimbare a situaţiilor sociale aduse în faţa Curţii, apare ca fiind natural caracterul evolutiv al 
conceptelor utilizate de către Curte şi al jurisprudenţei sale. 

În ciuda nevoii de continuă evoluţie a abordării Curţii faţă de faptele aduse în faţa ei, 
nevoia de a acorda o anumită prudenţă aplicării interpretării evolutive a Convenţiei a fost deja 
subliniată, Curtea neînlocuind legislatorii naţionali şi neavând competenţa de a interveni în 
legislaţiile statelor membre, chiar dacă o astfel de atitudine este determinată de interpretarea 
evolutivă pe care o foloseşte. 

Cu toate acestea, având în vedere, pe de o parte, faptul că instanţa europeană şi 
caracterul evolutiv al concluziilor sale reprezintă un răspuns la dezvoltarea specifică 
domeniului drepturilor omului şi la abordarea statelor membre vis a vis de acest domeniu, şi, 
pe de altă parte, că statele membre răspund ele însele jurisprudenţei Curţii europene, nu se 
poate nega influenţa directă pe care o are Curtea asupra legislatorilor naţionali.   

Având în vedere efectele pe care le are jurisprudenţa Curţii asupra statelor membre şi 
consecinţele pe care le poate genera, autorităţile naţionale din statele membre ale Consiliului 
Europei au în general tendinţa de a-şi adapta legislaţia potrivit indicaţiilor ce se desprind din 
hotărârile Curţii. Ca o consecinţă a acestui aspect, se poate afirma cu certitudine şi fără a 
afecta în niciun fel adevăratul rol al Curţii Europene a Drepturilor Omului că, poate chiar 
involuntar, Curtea Europeană a dezvoltat, fără îndoială, un adevărat rol de legislator indirect. 

Prin rolul de legislator indirect al Curţii Europene a Drepturilor Omului dorim să 
subliniem încă o dată că un astfel de rol nu este unul asumat în mod voluntar dar că este 
rezultatul influenţei pe care Curtea o are în mod natural şi logic, prin intermediul hotărârilor 
sale, asupra statelor membre, atunci când este vorba de încălcări determinate de o legislaţie 
necorespunzătoare, de lipsa unei legislaţii sau de încălcări care pot fi înlăturate prin măsuri 
legislative. 

Rolul de legislator indirect al Curţii Europene a Drepturilor Omului este mai evident 
dacă avem în vedere perioada ce urmează pronunţării hotărârii de către Curte şi dacă avem în 
vedere rolul Comitetului de Miniştri în asigurarea şi supravegherea executării hotărârilor 
Curţii. Măsurile generale utilizate de către Comitetul de Miniştri au scopul de a preveni 
încălcările repetate ale drepturilor omului şi, acolo unde încălcările sunt determinate de 
legislaţia naţională care este în neconcordanţă cu Convenţia sau de lipsa unei legislaţii, revine 
acestuia rolul de a urmări modul în care statele membre se conformează şi respectă obligaţiile 
ce le revin potrivit hotărârilor Curţii, prin schimbarea legislaţiei în vigoare sau prin adoptarea 
alteia noi, corespunzătoare. 

Prin supravegherea atentă a Comitetului de Miniştri cu privire la executarea 
hotărârilor, care poate lua forma rezoluţiilor, şi, de asemenea, prin recomandările date pentru 
a determina statele membre să adopte măsurile necesare pentru a crea o legislaţie mai 
funcţională şi un sistem judiciar eficient, putem afirma că activitatea Comitetului este 
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esenţială în ceea ce priveşte rolul de legislator indirect al Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, din moment ce hotărârile Curţii nu ar beneficia de aceeaşi influenţă asupra statelor 
membre în absenţa acţiunilor Comitetului. 
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1. Scurtă introducere 
 
Una dintre problemele destul de des întâlnite în ultimul timp şi care, deşi nu părea, dă 

naştere la discuţii în practica judiciară o reprezintă consecinţa neachitării taxei judiciare de 
timbru şi mai ales consecinţa nedepunerii timbrului judiciar. Aparent, o chestiune destul de 
simplă, taxa de timbru şi timbrul judiciar pot să ridice o serie de probleme în practică, fapt 
care îl pune pe judecătorul învestit cu o cerere de chemare în judecată într-o nedorită 
dificultate. 

În primul rând, dorim să subliniem faptul că ne vom referi la două chestiuni: pe de o 
parte, la taxa de timbru şi consecinţele neachitării ei, aspect necontroversat dacă este să avem 
în vedere legislaţia internă, sancţiunea fiind anularea cererii de chemare în judecată ca 
netimbrată, iar, pe de altă parte, la consecinţele nedepunerii la dosarul cauzei a timbrului 
judiciar, aspect la fel necontroversat, sancţiunea care intervine fiind aceeaşi, şi anume 
anularea cererii de chemare în judecată ca netimbrată. Aspectele menţionate devin complexe 
în momentul în care ne raportăm la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi la 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 
2. Dispoziţii legale incidente 
 
Potrivit art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru1, cu 

modificările ulterioare, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar neîndeplinirea 
obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea cererii sau acţiunii. 
Prin urmare, legislaţia noastră este clară în a stabili sancţiunea care intervine în cazul 
neachitării taxei judiciare de timbru, anume anularea cererii/acţiunii, fără niciun fel de 
distincţie şi fără nicio referire la cuantumul taxei judiciare de timbru, sancţiunea fiind aceeaşi, 
indiferent de cuantum şi indiferent de obiectul acţiunii pentru care a fost reglementată 
obligaţia de plată a taxei. 

Potrivit art. 1 alin. (3) din Normele metodologice nr. 2083/1997 pentru aplicarea O.G. 
nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se aplică 
în toate cazurile pentru care se percep taxe judiciare de timbru potrivit Legii nr. 146/1997 iar 
potrivit art. 9 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar2 nu vor fi primite şi înregistrate, 
dacă nu sunt timbrate corespunzător, cererile pentru care se datorează timbrul judiciar iar în 

                                                 
1 Publicată în M.  Of. nr. 173 din 29 iulie 1997. 
2 Publicată în M. Of.  nr. 201 din 30 august 1995. 
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cazul nerespectării acestor dispoziţii se va proceda conform prevederilor legale în vigoare 
referitoare la taxa de timbru. Având în vedere această normă de trimitere este evident faptul 
că în cazul în care timbrul judiciar nu este depus la dosar sancţiunea care intervine este tot 
anularea cererii ca netimbrată. 

Tot cu privire la timbrul judiciar este de menţionat şi art. 11 din Normele 
metodologice, care prevede faptul că magistratul care a primit o acţiune sau cerere fără ca 
obligaţia de timbrare să fi fost îndeplinită în totalitate sau în parte răspunde potrivit legii, 
pentru ca în articolele ce urmează să se detalieze modalitatea de control a aplicării 
dispoziţiilor amintite. 

 
3. Aplicaţie practică 
 
Deşi reglementările interne sunt destul de clare în această materie, totuşi nu putem să 

nu ne întrebăm ce se întâmplă în situaţia în care taxa judiciară de timbru fiind achitată, prin 
rezoluţia judecătorului de serviciu din momentul primirii cererii de chemare în judecată se 
stabileşte în sarcina reclamantului obligaţia de plată a timbrului judiciar într-o anumită 
valoare până la primul termen de judecată sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată, 
reclamantul fiind, de asemenea, citat cu această menţiune, dar el nu achită timbrul judiciar 
necesar. După cum am menţionat, în temeiul art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 32/1995 coroborat cu 
art. 20  alin. (3) din Legea nr. 146/1997, instanţa va admite excepţia insuficientei 
timbrări/netimbrării cererii de chemare în judecată şi va anula cererea ca insuficient 
timbrată/netimbrată. 

O astfel de hotărâre este legală şi temeinică, iar eventualul recurs al reclamantului ar 
trebui respins ca nefondat. Spre deosebire de taxa judiciară de timbru, în privinţa căreia 
legiuitorul permite completarea sumei datorate până la primul termen de judecată [art. 20 alin. 
(2) din Legea nr. 146/1997], în cazul timbrului judiciar obligaţia de plată anticipată este 
imperativă (art. 9 din O.G. nr. 32/1995) iar legea nu permite derogări, prevăzând posibilitatea 
neprimirii/neînregistrării cererii netimbrate corespunzător. Cu atât mai mult, această soluţie 
este de netăgăduit în cazul în care acţiunea este depusă prin avocat, acesta având obligaţia de 
a cunoaşte şi respecta prevederile art. 3 din O.G. nr. 32/1995.  

Printre argumentele ce mai pot fi aduse în sprijinul acestei soluţii amintim faptul că 
acţiunea este înregistrată chiar dacă nu este timbrată corespunzător iar reclamantului i se pune 
în vedere obligaţia timbrării cu timbru judiciar până la primul termen de judecată, reclamantul 
este citat cu această menţiune, precizându-se expres sancţiunea anulării cererii în situaţia 
neîndeplinirii obligaţiei. 

În situaţia în care se formulează calea de atac legală (recurs) împotriva unor astfel de 
sentinţe, tribunalul va admite recursul şi va casa sentinţa atacată, cu trimitere spre rejudecare. 
Asemenea orientare este întemeiată pe dispoziţiile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 146/1997, 
apreciindu-se că această prevedere are o forţă juridică superioară în raport cu O.G. nr. 
32/1995 şi că, din moment ce taxa judiciară fusese achitată, dosarul poate şi trebuie soluţionat, 
conform art. 20 alin. (4), în limitele în care taxa judiciară a fost plătită, adică integral dacă 
aceasta a fost achitată. 

O astfel de interpretare apare echitabilă pentru reclamant, din moment ce el a achitat 
integral taxa judiciară de timbru, a-l obliga să o achite iar pentru o nouă acţiune, întrucât nu a 
a achitat timbrul judiciar, ar reprezenta o restrângere a accesului la justiţie prevăzut de art. 6 
CEDO, fiind astfel de preferat ca acţiunea să fie soluţionată în limitele în care a fost achitată 
taxa de timbru, şi anume integral, decât să fie îngreunat accesul la justiţie. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, şi aici ne referim cu 
precădere la cazurile contra României, a analizat destul de permisiv faţă de justiţiabil situaţia 
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în care acestuia i se cere să achite taxa judiciară de timbru, iar cerinţa nu este îndeplinită de 
către acesta, anularea cererii pentru neachitarea taxei de timbru constituind o îngrădire a 
dreptului de acces la justiţie, potrivit art. 6 parag. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, evident avându-se în vedere particularităţile cazurilor aduse în faţa ei. Cu atât mai 
mult, în cazul în care este vorba de nedepunerea timbrului judiciar, se impune o interpretare în 
lumina jurisprudenţei CEDO. 

 
4. Scurtă incursiune în jurisprudenţa CEDO 
 
În cauza Weissman şi alţii  c. România1 Curtea Europeană a stabilit că statul nu a 

păstrat un echilibru just între, pe de o parte, interesul său în a percepe cheltuieli ce vizează 
procedura şi, pe de altă parte, interesul solicitanţilor în a li se evalua pretenţiile în faţa 
instanţei, stabilirea unei taxe judiciare de timbru constând în echivalentul a 323.264 euro 
constituind o violare a art. 6 parag. 1 al Convenţiei. Curtea a apreciat că o asemenea sumă 
este, fără îndoială, foarte ridicată pentru orice justiţiabil obişnuit şi nu era justificată nici de 
circumstanţele speciale ale cazului, nici de situaţia financiară a solicitanţilor, chiar dacă 
reprezenta un procent fix, stabilit prin lege, din suma care constituia obiectul litigiului. 

În această cauză, Curtea Europeană a arătat că art. 6 parag. 1 garantează fiecăruia 
dreptul ca o instanţă să ia cunoştinţă despre orice contestaţie referitoare la drepturile sale şi la 
obligaţiile cu caracter civil, consacrând un „drept la justiţie”, adică de a sesiza un tribunal în 
materie civilă, iar acesta nu constituie decât un aspect. „Dreptul la justiţie” nu este absolut, ci 
se pretează la anumite limitări pentru că el impune, chiar prin natura sa, o reglementare din 
partea statului, care are alegerea mijloacelor pentru a atinge acest scop, o astfel de limitare 
fiind şi impunerea unei restricţii financiare în accesul unei persoane la justiţie2. Această 
limitare este admisă de către Curte în măsura în care tinde către un scop legitim şi dacă există 
un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat. În particular, 
Curtea stabileşte că suma costurilor, apreciată în lumina circumstanţelor unui caz dat, 
înţelegând aici şi solvabilitatea solicitantului şi faza procedurii în care restricţia în chestiune îi 
este impusă, sunt factori de care trebuie ţinut cont pentru a determina dacă persoana 
respectivă a beneficiat de dreptul de acces la justiţie, sau dacă, din cauza sumei totale a 
cheltuielilor, accesul la justiţie a fost restrâns până în punctul în care accesul la justiţie s-a 
găsit atins în esenţa lui3.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Weissman şi alţii  c. România, cererea 63945/00 – se solicită rambursarea sumei de 30.609.289 euro cu titlul de 
despăgubire, rezultând din chiriile percepute pentru imobilul cu privire la care au fost puşi în posesie de către 
Stat, care sunt calculate de la confiscarea acestuia, taxa de timbru pentru această acţiune fiind stabilită în 
cuantum de 5.333.215.000 lei, echivalentul sumei de 323.264 euro. Avocatul solicitanţilor a cerut exonerarea de 
taxa de timbru, pe motiv că acţiunea în restituire a imobilului era accesorie în raport cu acţiunea în revendicare şi 
că era exonerată de cheltuieli în virtutea art. 15 din Legea nr. 146/1997 dar Tribunalul Bucureşti a considerat că 
acţiunea fusese introdusă cu titlu principal şi a anulat-o pentru neplata taxei de timbru, sentinţă confirmată 
ulterior de Curtea de Apel Bucureşti şi de Curtea Supremă de Justiţie printr-o hotărâre din 21 aprilie 2000. 
2 Tolstoy Miloslavsky împotriva Regatului Unit - 13 iulie 1995, parag. 61 şi urm. şi Kreuz împotriva Poloniei - 
nr. 28.249/95, parag. 59. 
3 Tolstoy - Miloslavski, parag. 63 şi urm. şi Kreuz împotriva Poloniei, parag. 60.   
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Recent, în cauza Iordache c. România1 Curtea Europeană, după ce a făcut trimitere 

la jurisprudenţa anterioară împotriva României în această materie2 a apreciat că, deşi nu este 
vorba de sume semnificative, acestea reprezintă totuşi sume considerabile pentru o persoană 
aflată în situaţia reclamantului, acesta fiind în detenţie şi neavând niciun fel de venituri, astfel 
că art. 6 parag. 1 CEDO a fost încălcat. Diferenţa constatată de Curte în această cauză faţă de 
cauza Weissman şi alţii c. România este aceea că limitarea dreptului de acces la instanţă nu 
apare în stadiul iniţial al procedurii, ci se obţine o sentinţă pe fondul cauzei, iar căile de atac 
sunt respinse din cauza neachitării taxelor de timbru atât în faţa primei instanţe, cât şi pentru 
formularea căilor de atac. 

La momentul evenimentelor care au dus la cauza Iordache c. România nu exista o cale 
de atac efectivă penru a solicita eşalonarea sau scutirea de plata taxelor de timbru iar hotărârea 
prin care instanţa stabilea taxa de timbru putea fi contestată numai în faţa Ministerului 
Finanţelor, situaţia, din acest punct de vedere, fiind similară cu cea care a dus la condamnarea 
României în cauza Iorga c. România3. 

La stabilirea încălcării art. 6 parag. 1 CEDO în cauza Iordache c. România, Curtea 
Europeană a avut în vedere şi obiectul acţiunii iar în cauză fiind vorba de dreptul părintelui de 
a-şi vizita copilul, promovarea şi soluţionarea acţiunii de către instanţa naţională era în 
interesul superior al copilului, aceasta având obligaţia de a explica reclamantului care sunt 
consecinţele neachitării taxelor de timbru, precum şi faptul că are posibilitatea de a solicita 
scutirea de la plata lor. 

În cauza Larco şi alţii c. România4 statul român a fost din nou condamnat, de data 
aceasta pentru că organele financiare au refuzat să acorde scutire la plata taxei de timbru. 
Reclamanţii s-au plâns de încălcarea dreptului de acces la o instanţă ca urmare a faptului că li 
s-a respins de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice cererea de scutire de taxă de 
timbru, pe motiv că legea nu reglementa procedura de acordare a scutirii. 

Curtea a reamintit că dreptul de acces la o instanţă nu este un drept absolut şi că, prin 
urmare, interesele unei bune administrări a justiţiei pot să justifice impunerea unei restricţii de 
natură financiară în accesul unei persoane la o instanţă. Prin urmare, existenţa unei taxe de 
timbru nu constituie de plano o încălcare a art. 6 parag. 1 din Convenţie, în condiţiile în care 
sunt respectate condiţiile scopului legitim şi existenţa raportului rezonabil de proporţionalitate 
între mijloacele utilizate şi scopul urmarit. În ceea ce priveşte scopul legitim urmărit, Curtea a 
arătat că se poate admite că sistemul românesc de stabilire a valorii taxei de timbru, sub forma 
unui procent din valoarea obiectului cauzei, urmăreşte să limiteze cererile de chemare în 
judecată abuzive şi să strângă fonduri pentru bugetul justiţiei. În ceea ce priveşte analizarea 
caracterului proporţionat al limitării dreptului de acces la o instanţă, Curtea a plecat în analiza 

                                                 
1 Cauza Iordache c. România, publicată în M. Of. nr. 797 din 23 noiembrie 2009 - reclamantul, aflat în 
executarea unei pedepse privative de libertate a introdus acţiune împotriva fostei soţii pentru a obţine dreptul de 
a-şi vizita fiul care fusese încredinţat acesteia, cererea sa fiind respinsă pe motiv că mama nu poate fi constrânsă 
a aduce minorul la închisoare. Apelul formulat împotriva acestei sentinţe este anulat ca netimbrat, urmare a 
constatării faptului că nu a fost achitată taxa judiciară de timbru de 6 lei în primă instanţă şi de 3 lei pentru 
formularea apelului şi nici timbrul judiciar în valoare de 4,5 lei. Recursul formulat împotriva acestei decizii a 
fost şi el anulat ca netimbrat, întrucât nu a s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 3 lei şi nici timbru 
judiciar în cuantum de 1,5 lei.  
2 Cauza Weissman şi alţii, parag. 32-44, şi Iorga, parag. 34-52. 
3 Cauza Iorga c. România, Hotărârea din 25 ianuarie 2007 – se solicită restituirea unor bunuri mobile confiscate 
de către autorităţile române înainte de 1989 iar acţiunea este respinsă ca neîntemeiată. Apelul declarat este anulat 
pentru neachitarea taxei de timbru în cuantum de 426.307 ROL. Curtea Europeană, după ce a constatat că 
valoarea taxei de timbru reprezenta totalul veniturilor lunare ale familiei reclamantului, a statuat că ea reprezintă 
o sarcină excesivă pentru reclamant, în măsura în care veniturile acestuia erau mai mici decât pensia lunară 
medie în România şi că dreptul de acces la instanţă în temeiul art. 6 parag. 1 a fost încălcat. 
4 Cauza Larco şi alţii c. România, cererea 30200/03, Hotărârea din 22 octombrie 2007, publicată în M. Of. nr. 
546 din 6 august 2009. 
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sa de la observaţia că valoarea taxelor judiciare de timbru solicitate reclamanţilor era 
considerabilă (peste 5.700 euro pentru reclamant şi peste 85.000 euro pentru reclamante), în 
timp ce venitul lunar al reclamantului era de circa 112 euro, iar reclamantele nu desfăşurau 
nicio activitate. Curtea a mai arătat că prevederile dreptului intern nu reglementau o procedură 
judiciară de atacare a refuzul ministerului de a le acorda reclamanţilor o scutire de la plata 
taxelor judiciare de timbru (ulterior Legea nr. 146/1997 a fost modificată în sensul instituirii 
competenţei instanţei de judecată pentru soluţionarea cererilor de acordare a scutirilor la plata 
taxei de timbru). 

În cauza Adam c. România1 reclamantul a formulat o acţiune în pretenţii împotriva 
primarului şi consiliului local din Timişoara solicitând contravaloarea diminuării valorii 
terenului proprietatea sa ca urmare a acordării autorizaţiei de construcţie pentru un imobil 
alăturat proprietăţii sale, acţiune care a fost anulată pentru neplata taxei de timbru (cca. 1700 
euro), cu toate că  reclamantul a cerut să fie exonerat de plata taxei de timbru. Cererea de 
scutire a fost respinsă pe motiv că reclamantul, care invocase faptul că nu are posibilitatea să 
plătească, nu se afla într-o stare de sărăcie. 

Curtea a considerat că instanţele interne nu au făcut o cercetare reală a capacităţii 
financiare a reclamantului în scopul de a determina posibilităţile acestuia de a achita taxa de 
timbru. Având în vedere faptul că taxa de timbru era la nivelul a aproximativ 13 salarii medii 
iar instanţele nu au investigat situaţia sa personală pentru a pune în balanţă interesele sale şi 
pe cele ale administrării justiţiei, statul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a asigura reclamantului 
un acces efectiv la instanţă, Curtea concluzionând că, din acest motiv, a fost încălcat art. 6 
parag. 1 din Convenţie. 

 
5. Scurte concluzii 
 
Din analiza jurisprudenţei CEDO, astfel cum a fost prezentată mai sus, rezultă faptul 

că judecătorul trebuie să fie extrem de atent în momentul în care anulează cererea pentru 
netimbrarea acesteia şi să se asigure înainte de faptul că a explicat reclamantului care sunt 
consecinţele ce decurg din neachitare, cu consemnarea acestor explicaţii şi cu explicarea 
posibilităţii pe care o are de a solicita scutirea de la plata taxei de timbru, în temeiul O.U.G. 
nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă2. 

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat, prin intermediul 
jurisprudenţei menţionate, faptul că cererea netimbrată – şi aici ne referim cu precădere la 
neachitarea timbrului judiciar – trebuie să fie soluţionată de către instanţa de judecată, în cazul 
anulării acesteia ca netimbrată sau insuficient timbrată îngrădindu-se dreptul de acces la 
instanţă, drept garantat de art. 6 parag. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.  

Nu putem să nu ne întrebăm dacă într-adevăr temeiul din dreptul intern, reprezentat de 
art. 20 alin. (4) din Legea nr. 146/1997, este aplicabil pentru a permite o astfel de soluţie în 
legislaţia românească, având în vedere că această dispoziţie legală reglementează situaţia în 
care cererea a fost modificată ulterior înregistrării, iar în cazul analizat reclamantul nu şi-a 
majorat pretenţiile, ci, deşi a achitat integral taxa judiciară de timbru, nu a achitat timbrul 
judiciar necesar. Şi atunci care este temeiul pentru continuarea soluţionării cauzei în aceste 
condiţii? Răspunsul este art. 6 parag. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Accesul liber la justiţie, interpretat exclusiv în lumina art. 6 din CEDO, nu înseamnă 
gratuitate iar obligaţia de plată anticipată a taxelor de timbru este justificată, ca de altfel şi 
sancţiunea anulării acţiunii sau cererii în caz de neplată a acestora. Cu toate acestea, a 
sancţiona justiţiabilul cu neprimirea cererii sale (anulare) în situaţia în care suma de achitat 

                                                 
1 Cauza Adam c. România, cererea 45890/05, Hotărârea din 3 noiembrie 2009. 
2 Publicată în M. Of. nr. 327 din 25 aprilie 2008. 
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era într-un cuantum foarte redus reprezintă o sancţiune disproporţionată, restricţionându-se 
nejustificat accesul la justiţie. De altfel, chiar Curtea Europeană a stabilit în jurisprudenţa sa1 
că stabilirea cheltuielilor de procedură în cadrul acţiunilor civile nu poate constitui, în sine, o 
piedică în dreptul de acces la o instanţă.  

Mai mult, există şi posibilitatea de a solicita instanţei scutirea de taxele judiciare de 
timbru în temeiul O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.  
Totodată, art. 12 al actului normativ menţionat, la alin. (2), prevede că cererea pentru 
acordarea ajutorului public judiciar este scutită de taxă de timbru. Aceste dispoziţii ale legii au 
rolul de a facilita accesul la justiţie al oricărei persoane, putând chiar beneficia de gratuitate 
dacă situaţia sa financiară, care trebuie să fie dovedită, nu-i permite să suporte cheltuielile 
necesare.  

 

                                                 
1 Cauza Golder împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 21 februarie 1975; Z. şi alţii împotriva Regatului Unit,  
cererea nr. 29.392/95; Airey împotriva Irlandei, Hotărârea din 9 octombrie 1979; Tolstoy Miloslavsky împotriva 
Regatului Unit, Hotărârea din 13 iulie 1995; Kreuz împotriva Poloniei, cererea nr. 28.249/95.  
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Independenţa justiţiei în statul de drept (I) 

Standardele de independenţă structurală 

 
Cristi Danileţ 

Judecător 
 
1. Independenţa justiţiei şi a judecătorilor  
 
Asigurarea supremaţiei legii reprezintă un punct cardinal într-o societate democratică. 

În acest sens, rolul fundamental în administrarea justiţiei şi asigurarea protecţiei drepturilor 
omului revine judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor.  

Pentru ca aceştia să îşi îndeplinească în mod corect responsabilităţile şi, mai ales, 
pentru a investiga şi judeca demnitari şi funcţionari publici suspectaţi de corupţie şi de grave 
încălcări ale drepturilor omului trebuie să beneficieze de un statut şi garanţii speciale. În cazul 
judecătorilor, aceste cerinţe sunt independenţa şi imparţialitatea.  

În legătură cu rolul judecătorilor şi independenţa justiţiei, există deja o paletă largă de 
instrumente internaţionale, despre care putem spune că aparţin unui Corpus Iuris judiciar 
internaţional. Ele reflectă preocuparea diverselor organisme interguvernamentale sau 
neguvernamentale, fie ele mondiale, fie regionale pentru întărirea rolului puterii judecătoreşti. 
Aceste instrumente juridice, obligatorii sau nu, fundamentează un set de standarde juridice 
internaţionale ce pot duce la consolidarea poziţiei puterii judecătoreşti faţă de puterea 
executivă, legislativă sau faţă de alte grupuri sau persoane care acţionează cu sau fără 
aprobarea statului. 

Toate instrumentele universale şi regionale1 garantează dreptul la un proces echitabil 
în faţa unei instanţe independente şi imparţiale. Dacă independenţa judecătorului este 
consacrată prin statutul acestuia, imparţialitatea este o chestiune lăuntrică, este o virtute; 
prima înseamnă absenţa oricărei subordonări, pe când cealaltă absenţa oricărei prejudecăţi, 

                                                 
1 În materia rolului judecătorilor şi independenţei justiţiei amintim unele instrumente internaţionale adoptate la 
nivel mondial sau regional, care aparţin fie instituţiilor oficiale, fie asociaţiilor de magistraţi sau altor ONG-uri: 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948) şi cele două Pacte Internaţionale (ONU, 1966), 
Principiile de Bază ale Independenţei Justiţiei (ONU, 1985), Statutul Universal al Judecătorilor (Uniunea 
Internaţională a Magistraţilor, 1999), Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CoE, Roma, 1950), Carta 
Uniunii Europene privind Drepturile Fundamentale (Consiliul European, Nisa, 2000), Carta Europeană a 
Judecătorilor (Asociaţia Europeană a Magistraţilor, 1987),  Declaraţia de la Palermo privind elementele unui 
statut european al magistraturii (MEDEL, 1993), Declaraţia de la Beirut privind independenţa justiţiei 
(Conferinţa Arabă a Justiţiei, 1999), Declaraţia de Independenţă a Justiţiei de la Cairo (Conferinţa Arabă a 
Justiţiei, 2003), Avizul nr.1 referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi inamovibilitatea 
judecătorilor şi Avizul nr. 2 privind finanţarea şi administrarea instanţelor, cu referire la eficienţa sistemului 
judiciar şi la articolul 6 al Convenţiei europene privind drepturile si libertăţile fundamentale ale omului 
(Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, 2001), Cartea Europeană privind Statutul Judecătorilor 
(Consiliul Europei, 1998), Recomandarea (94)12 privind independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, 
Declaraţia de la Beijing cu privire la Principiile de Independenţă a Justiţiei în Regiunea LAWASIA (Asociaţia 
de Drept pentru Asia şi Pacific, 1995), Principiile commonwealth asupra responsabilităţilor şi relaţiei dintre 
cele trei puteri (Nigeria, 2003), Declaraţia de la Caracas (Summit-ul Iberoamerican al Preşedinţilor de Instanţe, 
1999), Standardele Minime de Independenţă a Justiţiei (Standardele New Delhi, International Bar Association, 
1982), Declaraţia de la Suva asupra Principiilor de Independenţă şi Acces la Justiţie (INTERIGHTS-the Fiji 
Human Rights Commission-Fiji Judiciary, 2004), Principiile de la Bangalore asupra Deontologiei Judiciare 
(ONU, Grupul Judiciar pentru Întărirea Integrităţii, 2001) etc. 



THEMIS • 1/2010 
 

pasiuni, slăbiciuni sau sentiment personal; prima se analizează în raport cu un terţ, cea de-a 
doua în raport de însuşi magistratul.  

 
2. Independenţa justiţiei (independenţa instituţională, structurală) 
 
Înţeleasă ca instituţie judiciară, justiţia este definită prin regulile sale de funcţionare 

internă şi relaţiile sale cu puterea politică suverană. În mod particular, aici se pune problema 
independenţei sale faţă de puterea executivă şi faţă de cea legislativă, pe de o parte în vederea 
delimitării competenţelor şi structurilor lor organizatorice, iar pe de altă parte pentru 
asigurarea realizării şi ocrotirii drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Ca regulă generală, 
independenţa justiţiei trebuie reglementată la nivel constituţional sau prin dispoziţii legale. 

 
2.1. Relaţia cu legislativul  
 
a. Colaborare şi imixtiune a legislativului 
 
Prezenţa puterii legislative în spectrul juridic se manifestă în mod necesar prin legile 

care statuează organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar, pe de o parte, şi în elaborarea 
actelor normative ce urmează a fi astfel aplicate pentru restabilirea şi păstrarea ordinii de 
drept, pe de altă parte. Astfel se explică că judecătorii se supun legii, ceea ce nu afectează 
principiul independenţei judecătorului: instanţele nu pot funcţiona în vid, astfel că prin lege se 
creează doar cadrul normativ în care judecătorul să funcţioneze. 

Însă dincolo de atribuţiile sale legislative, legislativul nu poate cenzura judecătorul, nu 
poate să îi adreseze ordine, nici să se substituie lui. Autoritatea legislativă nu poate să-şi aroge 
competenţa soluţionării niciunui proces; să adopte o lege retroactivă care, direct sau indirect, 
ar repune în discuţie stabilitatea raporturilor juridice, inclusiv sau mai ales cele consfinţite 
prin hotărâri judecătoreşti; să modifice o hotărâre dată de instanţa judecătorească; să emită o 
lege interpretativă al cărei unic scop ar fi să furnizeze soluţia unor procese în curs; să emită o 
lege în legătură cu un proces determinat şi aflat în curs de judecată. Parlamentul nu trebuie să 
intervină în actul de justiţie decât cel mult pentru acordarea amnistiei sau graţierii (Principiul 
ONU nr. 4 şi Principiul nr.1.2.a din Recomandarea nr. (94)12). Emiterea unor acte normative 
pentru a bloca procedurile jurisdicţionale sau execuţionale1 ori audierea judecătorilor în 
legătură cu soluţiile lor2 sunt inadmisibile. De asemenea, niciun parlamentar nu poate fi în 
acelaşi timp judecător. Relaţia dintre judecători şi parlamentarii care sunt avocaţi pledanţi este 
rezolvată în unele state prin interdicţia exercitării profesiei de avocat în timpul mandatului de 
parlamentar. 

                                                 
1 Prin Decizia nr. 6/1992 a Curţii Constituţionale din România a fost declarată neconstituţională o lege prin care 
Parlamentul suspenda cursul judecăţii şi executarea deciziilor judecătoreşti definitive referitoare la anumite 
cauze determinate, invocând într-un mod categoric violarea principiului separării puterilor: „În virtutea acestui 
principiu, Parlamentul nu are dreptul să intervină în procesul de realizare a justiţiei (...). O imixtiune a puterii 
legislative care ar pune autoritatea judecătorească în imposibilitatea de a funcţiona, chiar dacă numai cu 
referire la o anumită categorie de cauze şi pentru o anumită perioadă de timp, ar avea drept consecinţă ruperea 
echilibrului constituţional dintre aceste autorităţi. De aceea, o dispoziţie legală prin care se suspendă cursul 
judecăţii sau executarea hotărârilor judecătoreşti definitive referitoare la anumite cauze determinate, este 
neconstituţională".  
2 În acest sens, în Deciziile nr. 45 şi nr. 46/1994, în care au fost declarate neconstituţionale un mare număr de 
dispoziţii conţinute în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului din România, Curtea a reţinut că 
chemarea judecătorilor de către o comisie parlamentară pentru a da relaţii este neconstituţională, căci „ea 
încalcă, în mod evident, dispoziţiile constituţionale care stabilesc separarea puterilor în stat şi, bineînţeles, 
independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii".  
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Pentru ca instanţele şi judecătorii să nu fie afectaţi prin anumite reglementări adoptate, 
Standardele IBA1 prevăd că legislativul nu poate aproba legi care schimbă prin retroactivitate 
anumite hotărâri judecătoreşti. Faptul că judecătorul este ţinut să aplice o lege retroactivă unui 
litigiu cu care este sesizat are incidenţă asupra independenţei în îndeplinirea misiunii sale, 
potrivit Curţii Europene a Drepturilor Omului2. Spre exemplu, constituie o ingerinţă în dreptul 
oricărei persoane la un tribunal independent faţă de legislativ faptul că Parlamentul unei ţări 
emite o lege, cu aplicare retroactivă, care influenţează soluţionarea litigiilor în care statul este 
parte, impunând judecătorului, prin lege, promovarea unei soluţii în favoarea statului.3  

 
b. Imixtiunea judecătorilor în atribuţiile legislativului 
 
La rândul lor, judecătorii nu se pot substitui legislativului. „Misiunea judecătorului 

este să judece, adică să soluţioneze litigii pe baza legii, nu trebuie să contribuie el însuşi la 
legiferare. Aceasta este menirea unei alte puteri a statului, cea legiuitoare. Dacă practicienii 
participă la elaborarea legilor, iar textele rezultate sunt discutabile şi criticate, politicienii vor 
avea tendinţa să se disculpe, argumentând că au fost consultaţi şi reprezentanţii magistraturii. 
De cele mai multe ori, această consultare este pur şi simplu formală, factorul politic 
impunându-şi punctul de vedere. De aceea, magistraţii ar trebui să evite angrenarea lor în 
astfel de activităţi”4. 

Instanţele nu au totuşi o independenţă absolută faţă de legiuitor, întrucât nu pot refuza 
aplicarea unei legi emise de acesta, prevalându-se de independenţa lor. Singura excepţie ar 
putea fi, în anumite sisteme naţionale, refuzul de a aplica o lege contrară unor dispoziţii de 
natură constituţională5. În acest context trebuie menţionat şi faptul că judecătorul român, prin 
posibilitatea pe care o are de a ridica din oficiu excepţia de neconstituţionalitate a unei legi 
sau ordonanţe, intervine practic în controlul constituţionalităţii legilor, realizat de către Curtea 
Constituţională, care deşi nu face parte din sistemul instanţelor judecătoreşti reglementat în 
capitolul VI ,,se interfereză cu justiţia în condiţiile art. 144”6. 

 
2.2. Relaţia cu executivul 
 
Autoritatea executivă nu poate să soluţioneze ea însăşi, definitiv sau irevocabil, niciun 

proces, să împiedice cursul judecăţii sau să se opună executării hotărârilor judecătoreşti7. Ca 
urmare, relaţia cu executivul presupune următoarele cerinţe: 

 
a. Membrii completului de judecată nu pot fi subordonaţi executivului 
 
În ceea ce priveşte independenţa faţă de executiv, Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului verifică şi existenţa unor funcţionari subordonaţi ierarhic, în cadrul tribunalului. În 
esenţă, Curtea a estimat că simpla lor prezenţă în cadrul tribunalului nu este incompatibilă cu 

                                                 
1 Standardele Minime de Independenţă Judiciară, adoptate de International Bar Association în 1982, la New 
Delhi. 
2 CEDO, hotărârea Pressos Compania Navală şi alţii vs Belgia din 20 noiembrie 1995 
3 Cass. Belgiană, decizia Naviera Uralar SA/c./ Region flamande din 19 aprilie 1991, în O. De Schutter, S. van 
Drooghenbroeck, Droit international des droit de l homme devant le juge national, p. 141. 
4 A. Papaux , E. Wyler, L' Ethique du droit, Paris, Edition Dalloz, 2001. 
5 A se vedea T. Weigend, La notion de tribunal impartial et independante en Republique federale d` Allemagne, 
p. 746. 
6 Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 
279. 
7 CEDO, hotărârea Hirschhorn vs. România, din 26 iulie 2007; hotărârea Şandor vs. România din 24 martie 
2005, hotărârea Săcăleanu vs. România din 6 septembrie 2005. 
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independenţa acestuia.1 Cu toate acestea, dacă unul dintre membrii tribunalului este 
subordonat uneia dintre părţi, justiţiabilii pot să se îndoiască, în mod legitim, de independenţa 
instanţei, ceea ce aduce atingere încrederii de care trebuie să se bucure justiţia într-un stat 
democratic2. Spre exemplu, recent s-a socotit că în măsura în care un litigiu maritim este 
judecat de către o comisie alcătuită din judecători numiţi şi subordonaţi ministerului justiţiei şi 
celui al navigaţiei, care numeau şi puteau revoca conducerea instanţei, există o violare a art. 6 
din CEDO cu privire la independenţa justiţiei.3

Singura împrejurare că membrii unei jurisdicţii sunt numiţi de Guvern4 ori  
preşedintele Republicii5 nu duce la concluzia că sunt dependenţi de executiv. Faţă de organele 
care îi numesc, judecătorii nu au nicio obligaţie. 

 
b. Executivul nu poate interveni în activitatea instanţelor 
 
Activitatea Guvernului în domeniul rezervat justiţiei este de acceptat numai atunci 

când exercită funcţia de delegare legislativă. În rest, reglementarea arhitecturii judiciare şi a 
funcţionării sistemului de justiţie trebuie făcută prin Constituţie şi acte normative de puterea 
legilor, nu a actelor administraţiei. 

Imixtiunea executivului se analizează şi în legătură cu atribuţiile ministrului justiţiei. 
Aceasta se face în primul rând în raport cu actele jurisdicţionale pe care ministrul nu are 
căderea a le influenţa: ministrul nu poate emite circulare sau instrucţiuni cu privire la 
soluţionarea anumitor cauze6. Puterea judiciară nu poate sub nicio formă să tolereze 
avertismentele, obiecţiunile, dezaprobările, sugestiile sau solicitările puterii executive cu 
privire la modalitatea în care cauzele sau un anumit tip de cauze sunt soluţionate.  

Standardele IBA prevăd că miniştrii nu vor exercita nici un fel de presiuni asupra 
judecătorilor nici vădit, nici în secret şi nu vor face declaraţii care afectează negativ 
independenţa judecătorilor, priviţi individual sau a puterii judecătoreşti, ca întreg (pct. 16). 
Intervenţiile autorităţilor guvernamentale, ale şefului Statului într-o procedură în curs, oricare 
ar fi motivele invocate pentru a le justifica, pot să fie incompatibile cu independenţa 
tribunalelor, prin conţinutul şi modalitatea în care ele sunt exercitate. Oricare ar fi impactul 
real al unor asemenea intervenţii asupra derulării procedurii, în mintea justiţiabililor pot trezi 
suspiciuni obiective privind independenţa justiţiei. Acestea relevă „o lipsă de respect faţă de 
puterea judiciară”7. 

Din atitudinea reprezentanţilor puterii executive trebuie să rezulte cu claritate că în 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege nu intră posibilitatea intervenţiei publice în 
soluţionarea unei cauze, chiar dacă se consideră că o hotărâre a unui judecător este greşită, 
deoarece constatarea acestui fapt revine instanţelor de control judiciar. Numai procedând în 
acest sens se recunoaşte şi respectă, pe de o parte, rolul instanţelor de control judiciar, precum 
şi, în mod implicit, independenţa judecătorilor ce rezultă şi din principiul separaţiei puterilor 
într-un stat democratic. Guvernul nu are dreptul de a se amesteca în procedurile judiciare, 
având însă dreptul de a fi informat prin procurorul general cu privire la evoluţia cauzelor 
importante sau de natură a-l interesa prin prisma consecinţelor politice sau mediatice. 

                                                 
1 CEDO, hotărârea Ringeisen vs Austria din 13 octombrie 1974. Totuşi, prezenţa unor magistraţi profesionişti în 
cadrul instanţei este un semn de independenţă (CEDO, hotărârea Le Compte şi alţii vs. Belgia din 23 iunie 1981). 
2 CEDO, hotărârea Sramek vs Austria din 22 octombrie 1984. 
3 CEDO, hotărârea Brudnika şi alţii vs Polonia din 3 martie 2005. 
4 CEDO, hotărârea Campbell şi Fell vs. Marea Britanie din 28 iunie 1984 parag. 79 . 
5 Comisia EDO, decizia Crociani vs. Italia din 18 decembrie 1980, parag. 12. 
6 Evident, o autoritate nu îndeplineşte exigenţele de independenţă cerute oricărui tribunal de art. 6 parag. 1 din 
Convenţie, atunci când este constituită ca un departament autonom al unei administraţii ce funcţionează sub 
autoritatea şi controlul  executivului (CEDO, hotărârea Malhous vs. Cehia din 12 iulie 2001, parag. 57).  
7 CEDO, Hotărârea Sovtransavto Holding vs. Ucraina din 25 iulie 2002. 
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c. Guvernul nu poate împiedica executarea hotărârilor 
 
Se consideră că acordarea graţierii individuale de către puterea executivă sau de 

preşedintele ţării nu constituie o ingerinţă în activitatea justiţiei1.  
În rest, sunt interzise intervenţii ale executivului în activitatea instanţelor. Spre 

exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că o decizie a ministerului 
privatizării ucrainean prin care se suspendă executarea silită a unor hotărâri judecătoreşti 
împotriva unui combinat industrial reprezintă atât o atingere gravă a dreptului de acces la 
justiţie, cât şi o lipsă de independenţă a justiţiei, a cărei activitate este perturbată grav de 
executiv. 

În România, Curtea Constituţională a decis că excepţia de neconstituţionalitate care 
viza norma din Codul de procedură civilă care permitea procurorului să suspende executarea 
unor hotărâri judecătoreşti care erau atacate pe calea unor recursuri extraordinare, urmează să 
fie admisă pentru raţiuni evidente, atât timp cât procurorii se află sub autoritatea ministrului 
justiţiei, aparţinând deci executivului2. De asemenea, Curtea Constituţională a hotărât că 
norma legală care permitea Ministerului de Finanţe să modifice cuantumul taxei de timbru 
stabilită de către instanţa de judecată este neconstituţională, violând principiul separării 
puterilor în stat şi independenţa judecătorului, care este cenzurat de către o autoritate 
executivă.3

Dar influenţa executivului priveşte şi alte aspecte ale carierei judecătorului: numirea 
conducerii şcolii de magistratură, propunerea pentru numirea unor judecători în funcţii de 
conducere, administrarea bugetului instanţelor, exercitarea acţiunii disciplinare contra 
judecătorilor.   

 
2.3. Instanţele militare şi cele speciale (extraordinare) 
 
Comitetul pentru Drepturile Omului al O.N.U. a susţinut în mod neechivoc că „dreptul 

de a fi judecat de o instanţă independentă şi imparţială este un drept absolut care nu admite 
excepţii”4, aşadar se aplică în orice situaţie şi în toate instanţele, fie ele ordinare, fie speciale. 

 
2.3.1. Instanţele militare 
 
O chestiune aparte cu privire la independenţa justiţiei, dar şi a imparţialităţii, o 

constituie organizarea şi funcţionarea instanţelor militare separat de cele civile, ordinare. 
Problemele privesc compunerea completului de judecată, judecarea civililor de către 
instanţele militare şi judecarea militarilor în caz de încălcare a drepturilor civililor. 

Independenţa judecătorilor care compun aceste instanţe specializate este pusă la 
îndoială în măsura în care ei sunt militari şi astfel sunt subordonaţi ierarhic şefilor militari, 
deasupra lor fiind de regulă ministrul apărării naţionale, om politic şi membru al executivului; 
în acest fel, cariera lor pe plan militar, de la avansare până la sancţionare, în măsura în care 
depinde de executiv şi influenţează cariera ca judecători5 este incompatibilă cu statutul de 
magistrat independent. 

                                                 
1 Principiul ONU nr. 4 şi Principiul nr.1.2.a din Recomandarea nr. (94)12 a Comitetul Miniştrilor. 
2 C.C., decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, publicată în M. Of. nr. 255/1996. 
3 C.C., decizia nr. 127 din 27 martie 2003, publicată în M. Of. nr. 27/2003. 
4 Comitetul pentru drepturile omului, Comunicarea nr. 263/1987, M. Gonzalez del Rio vs. Peru (Opinii adoptate 
la 28 octombrie 1992), în doc. ONU GAOR, A/48/40 (vol. II), p. 20, parag. 5.2. 
5 De exemplu, până la apariţia Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
pentru abateri de la regulamentele militare judecătorii militari răspundeau nu în faţa 
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În cauza Altay contra Turciei (2001), Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

statuează că, potrivit art. 6 parag. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dreptul la 
un proces echitabil conţine drept garanţie inter alia dreptul ca procesul să fie judecat de o 
instanţă independentă. Dacă aparenţele în materie sunt de natură să creeze acuzatului o teamă 
legitimă, justificată în mod obiectiv, cu privire la lipsa de imparţialitate a instanţei 
judecătoreşti, atunci dreptul la un proces echitabil nu este respectat. În cauză, chiar dacă s-a 
constatat existenţa unor garanţii constituţionale şi legale privind independenţa şi 
imparţialitatea judecătorilor militari, alte elemente ale statutului lor sunt de natură să le pună 
în discuţie: faptul că ei continuau să facă parte din structurile armate care, la rândul ei, 
depinde de puterea executivă, faptul că erau supuşi disciplinei militare, că armata  a avut o 
contribuţie importantă la desemnarea şi numirea acestor judecători, precum şi faptul că 
mandatul lor la curte era de doar 4 ani. Împrejurarea că acuzatul, un civil, a fost judecat penal 
de o instanţă în compunerea căreia a intrat un judecător militar, alături de 2 judecători civili, 
este de natură să îl facă pe acuzat, în mod legitim, să se teamă că instanţa s-ar putea lăsa 
condusă de consideraţii străine naturii cauzei sale. Altfel spus, temerile reclamantului cu 
privire la lipsa de independenţă a jurisdicţiei pot fi considerate ca fiind justificate în mod 
obiectiv. 

În legislaţia română, o situaţie distinctă şi complexă o au „instanţele militare”: ele au 
statut de unitate militară [art. 56 alin. (3) din Legea nr. 304/2004]; judecătorul dintr-o 
asemenea instanţă trebuie să fie ofiţer activ (art. 32 din Legea nr. 303/2004); salarizarea 
judecătorilor militari se asigură de Ministerul Apărării Naţionale, inclusiv în considerarea 
calităţii lor de militari activi [art. 74 alin. (5) din aceeaşi lege]; acordarea gradelor şi înaintarea 
în grad se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente ale Ministerului Apărării 
Naţionale [art. 74 alin. (6)]. În considerarea şi a unor asemenea prevederi, cuprinse la art. 29-
30 din Legea nr. 54/1993, instanţa europeană a considerat că, deşi statutul judecătorilor 
militari asigură anumite garanţii de independenţă şi imparţialitate, alte caracteristici ale 
statutului judecătorilor militari pot aduce o umbră de îndoială asupra independenţei şi 
imparţialităţii lor. Articolele menţionate, reiterate în reglementarea actuală, precizau că 
judecătorii miliari sunt ofiţeri de carieră, sunt remuneraţi de Ministerul Apărării, se supun 
disciplinei militare, iar promovarea lor este guvernată de reglementările interne ale armatei.1

Conform practicii judiciare a Comisiei Europene pentru Drepturile Omului, instanţele 
speciale nu pot fi create prin decizii ale executivului ci „scopul de a cere instanţelor să fie 
«constituite prin lege» este acela că organizarea justiţiei nu trebuie să fie la discreţia puterii 
executive, ci trebuie reglementată de legi ce provin de la parlament”. Comisia africană adaugă 
în privinţa tribunalelor miliare că „factorul critic este dacă procedura este echitabilă, justă şi 
imparţială”. Considerând că „un tribunal militar nu încalcă per se drepturile din Cartă” şi nu 
implică neapărat „o procedură inechitabilă şi injustă”, Comisia a subliniat că „Tribunalele 
militare trebuie să se supună aceloraşi cerinţe de echitate, deschidere, justiţie, independenţă şi 
proceduri legale corecte ca şi orice alte proceduri. O încălcare este cauzată de nerespectarea 
standardelor de bază şi fundamentale care ar asigura echitatea.”2

                                                                                                                                                         
consiliului magistraturii – singurul organ competent pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare 
pentru judecători – ci în faţa comisiilor de judecată, ministrului apărării sau preşedintelui ţării; 
la fel, puteau fi retrogradaţi drept sancţiune disciplinară şi, dacă gradul conferit astfel unui 
magistrat militar era inferior celui necesar pentru a fi magistrat la o anumită instanţă militară, 
automat acesta îşi putea pierde şi funcţia. 
1 CEDO, hotărârea Maszni vs România din 21 septembrie 2006. 
2 ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project 
[Organizaţia Libertăţilor Civile, Centrul de Apărare Juridică, Proiectul de Asistenţă şi Apărare Juridică] vs. 
Nigeria, Comunicarea nr. 218/98, decizia adoptată în timpul celei de-a 29-a sesiuni ordinare, 23 aprilie – 7 mai 
2001, la http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/218-98.html  
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2.3.2. Instanţe speciale1 
 
Toate garanţiile pentru un proces echitabil, inclusiv condiţia de independenţă şi 

imparţialitate a justiţiei, trebuie să se aplice şi altor instanţe speciale care judecă civili. 
Astfel, în unele state, în compunerea instanţelor speciale intră judecători anonimi, aşa-

numiţi „fără faţă”. Comitetul pentru Drepturile Omului consideră că este încălcat art. 14 din 
Pact deoarece acest sistem nu garantează că instanţa este şi poate fi privită ca fiind 
independentă şi imparţială”2, având în vedere că instanţa, fiind constituită ad-hoc, poate 
cuprinde membri ai forţelor armate aflaţi în serviciu”3. 

Cu privire la faptul că judecătorii care prezidează erau „fără faţă”, Curtea 
Interamericană a Drepturilor Omului a afirmat, mai specific, că în astfel de cazuri „acuzaţii nu 
deţin nici un mod de a cunoaşte identitatea judecătorului lor şi, prin urmare, de a-i evalua 
competenţa”4. O problemă suplimentară a fost „faptul că legea nu permite acestor judecători 
autorecuzarea”.5

Tribunalele ad-hoc nu sunt admise, se spune în pct. 21 din Standardele IBA. 
 
2.3.3. Curţi marţiale 
 
În privinţa judecării ofiţerilor de armată de către curţile marţiale, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a avut în numeroase cazuri de luat în considerare dacă astfel de curţi din 
Regatul Unit au fost „independente şi imparţiale” în sensul art. 6 parag. 1 al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului.  

În cauza Findlay6, de exemplu, a concluzionat că o curte marţială nu a respectat aceste 
cerinţe, ţinând cont, în special, de rolul central deţinut în cadrul acuzării de către ofiţerul care 
a efectuat convocarea, care „a decis ce acuzaţii ar trebui aduse şi ce tip de curte marţială ar fi 
cel mai potrivit”; în continuare, acesta „a convocat curtea marţială şi a numit membrii 
acesteia, precum şi ofiţerii acuzării şi ai apărării". În plus, membrii instanţei numiţi de ofiţerul 
care a efectuat convocarea erau de grad inferior acestuia şi mulţi dintre aceşti membri, 
inclusiv preşedintele, „se aflau în mod direct sau în ultimă instanţă sub comanda acestuia”.  
De asemenea, ofiţerul care a efectuat convocarea „deţinea competenţa, chiar dacă în ultimă 
instanţă, de a dizolva curtea marţială, fie înainte, fie în timpul procesului”. Curtea europeană a 
concluzionat că, „pentru a păstra încrederea în independenţa şi imparţialitatea instanţei, 
aparenţele pot fi importante” şi că, întrucât „membrii curţii marţiale (…) erau de rang inferior 
faţă de ofiţerul care a efectuat convocarea şi intrau în sfera sa de comandă, îndoielile 
domnului Findlay în legătură cu independenţa şi imparţialitatea puteau fi pe deplin 
justificate”. A prezentat, de asemenea, importanţă, faptul că tot ofiţerul care a efectuat 
convocarea era şi „ofiţerul responsabil pentru confirmare”, prin faptul că „hotărârea curţii 

                                                 
1 A nu se confunda cu „instanţele specializate”, cum ar fi cele pentru minori, de dreptul muncii sau dreptul mării. 
Sub acest aspect, instanţele militare pot fi instanţe specializate cât timp soluţionează comiterea de forţele armate 
a infracţiunilor militare şi respectă garanţiile procesului echitabil. 
2 Comunicarea nr. 577/1994, R. Espinoza de Polay vs. Peru (Opinii adoptate la 6 noiembrie 1997), în doc. ONU 
GAOR, A/53/40 (vol. II), p. 43, parag. 8.8. 
3 Ibidem. În opinia Comitetului, de asemenea, acest sistem „nu garantează prezumţia de nevinovăţie, astfel cum 
este garantată prin articolul 14 alin. (2), ibid. A se vedea, de asemenea, Comunicarea nr. 688/1996, C T. 
Arredondo vs. Peru, (Opinii adoptate la 27 iulie 2000), în doc. ONU GAOR, A/55/40 (vol. II) p. 60, paragraful 
10.5. 
4 CIADO, Cauza Castillo Petruzzi şi alţii vs. Peru, hotărârea din 30 mai 1999, în doc. OAS OEA/Ser.L/V/III.47, 
doc. 6, Raport anual CIADO 1999, Apendice IX, p.263, parag. 132. 
5 Idem, p. 263, parag. 133. 
6 CEDO, Cauza Findlay vs. Regatul Unit, hotărârea din 21 ianuarie 1997, Rapoartele 1997-I, p. 281. 
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marţiale nu producea efecte până la ratificarea din partea acestuia, iar acesta deţinea 
competenţa de a modifica sentinţa impusă, dacă ar fi considerat potrivit". În opinia Curţii, 
această competenţă era „(...) contrară principiului bine stabilit că atribuţia de a emite o 
hotărâre obligatorie, care nu poate fi modificată de o autoritate nejudiciară, este inerentă 
noţiunii de «tribunal» şi poate fi privită, de asemenea, ca o componentă a «independenţei» 
cerute de art. 6 parag. 1”1. 

 
2.4. Relaţia cu partide politice sau grupuri de presiune 
 
Judecătorul nu se poate lăsa influenţat de grupuri de presiune, partide politice, 

sindicate, asociaţii religioase, presă2. Independenţa magistratului subzistă în raport cu orice 
influenţă exterioară, acesta neputând exercita un mandat electoral ori o activitate profesională 
cu caracter privat.  

Militarismul politic al magistraţilor pune în pericol imaginea de independenţă de care 
trebuie să se bucure întotdeauna justiţia, cu atât mai mult cu cât magistratul angajat politic nu 
poate să pretindă protecţie necondiţionată împotriva atacurilor presei3. De asemenea, un 
eventual sprijin financiar sau relaţional dat de către o formaţiune politică unui magistrat, în 
vederea dobândirii de avantaje profesionale, ar putea determina crearea unor aşa-zise 
„obligaţii morale”. Pe de altă parte, o posibilă apartenenţă politică a magistratului ar putea să 
creeze impresia că îi datorează acesteia ascensiunea profesională. Or, percepţia că deciziile 
judecătorului şi procurorului nu pot fi afectate de influenţe politice menţine şi consolidează 
încrederea publicului în sistemul judiciar4.  

 
2.5. Relaţia cu părţile 
 
În raport de independenţa faţă de părţi, este cert faptul că o instanţă nu poate fi socotită 

independentă atunci când una dintre părţi este şi judecător, aşa cum se întâmplă de multe ori 
în situaţia procedurilor administrativ-jurisdicţionale5. Concluzia rămâne valabilă şi atunci 
când o parte are un rol determinant în cadrul procedurii. Spre exemplu, Curtea a infirmat, din 
punct de vedere al conformităţii cu Convenţia, procedura din faţa curţii marţiale britanice. În 
cadrul acesteia, judecătorii erau numiţi de un ofiţer care exercita şi funcţia de acuzator. Mai 
mult, acelaşi ofiţer putea dizolva instanţa, iar executarea deciziei judecătorilor era suspusă 
aprobării acestuia. În aceste condiţii, Curtea a constatat de mai multe ori încălcarea dreptului 
de a fi judecat de un tribunal independent şi imparţial6. În mod identic, nu este un tribunal 
independent un colegiu al medicilor din care face parte un medic ce este subordonat 
administrativ medicului care a formulat sesizarea în faţa colegiului.7

Relativ la independenţa instanţei faţă de părţi, Curtea Constituţională română a fost 
chemată să verifice constituţionalitatea dispoziţiilor care atribuiau competenţa de a judeca în 

                                                 
1 Ibidem. Pentru cazuri similare, a se vedea, de exemplu, CEDO, Cauza Coyne vs. Regatul Unit, hotărârea din 24 
septembrie 1997, Rapoartele 1997-V, p. 1842 ff. şi CEDO, Cauza Cable şi alţii vs. Regatul Unit, hotărârea din 
18 februarie 1999. 
2 Justice penale et proces equitable, p. 223.  
3 CEDO, cauza Perna vs. Italia din 25 iulie 2001, parag.  41. 
4 Asociaţia Magistraţilor din România, Codul deontologic al magistraţilor. Ghid de aplicare, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2007, p. 124. 
5 Radu Chiriţă, Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 44. 
6 CEDO, hotărârea Findlay vs. Marea Britanie, din 25 februarie 1996, hotărârea Hood vs. Marea Britanie din 18 
februarie 1999. 
7 Conseil d`Etat, hotărârea M. Vaillant din 29 mai 2002, cit. de S. Soler, L` independance et l` impartalite, p. 
285. 
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primă instanţă litigiile de muncă unui complet de trei judecători, dintre care doi erau 
reprezentanţi ai patronatelor şi, respectiv, ai sindicatelor. Instanţa constituţională a constatat, 
în mod corect, că aceşti doi judecători nu îndeplinesc garanţii suficiente de independenţă şi 
imparţialitate atât timp cât sunt reprezentanţi ai părţilor litigiului1.  

 
3. Independenţa instituţională în practică 
 
În mod concret, independenţa structurală trebuie să se manifeste în mai multe domenii: 
 
3.1. Independenţa în chestiuni administrative 
 
Înfăptuirea actului de justiţie presupune o organizare internă adecvată. De aceea 

independenţa justiţiei trebuie să se reflecte şi în modul în care îşi gestionează singură 
chestiunile administrative. 

Potrivit standardelor IBA, problemele judiciare ţin în exclusivitate de responsabilitatea 
puterii judecătoreşti, atât la nivelul administraţiei judiciare centrale, cât şi al administraţiei 
judiciare a fiecărei instanţe. Responsabilitatea centrală pentru administraţia judiciară va reveni 
de preferinţă puterii judecătoreşti sau, în colaborare, puterii judecătoreşti şi celei executive 
(pct. 8 şi 9). 

În acest sens, art. 14 din Principiile de bază prevede că „Atribuirea cazurilor către 
judecători în cadrul instanţelor de care aceştia aparţin este o chestiune de administraţie 
judiciară internă”.  

Tot în legătură cu acest subiect, Principiul 1 pct. 2 lit. e) şi f) din Recomandarea nr. 
(94) 12 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei arată că „Distribuţia cauzelor nu 
trebuie să fie influenţată de dorinţa vreunei părţi sau a oricărei alte persoane interesate de 
hotărâre. Această distribuţie poate, de exemplu, să fie făcută prin tragere la sorţi sau în mod 
automat, urmând ordinea alfabetică sau un sistem analog. Unui judecător nu-i poate fi «luată» 
o cauză fără vreun motiv just (cum ar fi: o boală gravă sau existenţa unui interes personal în 
cauză). Toate motivele de înlăturare şi procedura de înlăturare trebuie prevăzute de lege şi nu 
trebuie să fie influenţate de vreun interes al Guvernului sau administraţiei. O decizie privind 
desesizarea unui judecător de o cauză trebuie să fie luată de o autoritate ce se bucură de 
aceeaşi independenţă pe plan judiciar ca şi judecătorii”2. 

Exemple de chestiuni interne oferă şi pct. 36 din Declaraţia de la Beijing3, conform 
căreia principala responsabilitate în administrarea instanţelor include planificarea, 
supervizarea şi controlul disciplinar al personalului administrativ; cu conducerea 
administrativă trebuie învestiţi judecătorii sau un organ în care judecătorii să fie reprezentaţi 
şi să aibă propriul rol.  

Şeful Curţii poate avea puterea de supraveghere pentru a controla judecătorii în 
probleme administrative (pct. 32, Standardele IBA). 

Prin urmare, chestiuni de natură asemănătoare vor trebui reglementate chiar în 
interiorul administraţiei judiciare, fără nicio intervenţie din afară. 

  
 
                                                 

1 C.C., Decizia nr. 322 din 20 noiembrie 2001, publicată în M. Of. nr. 66/2002. 
2 Până în prezent, Recomandarea nr. (94)12 este singurul document care suplimentează Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii cu privire la statutul judecătorilor şi rolul lor în funcţionarea 
sistemelor judiciare. 
3 Declaraţia de la Beijing cu privire la Principiile de Independenţă a Justiţiei în Regiunea LAWASIA, adoptată 
la 19 august 1995. 
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3.2. Independenţa în chestiuni financiare  
 

Justiţia trebuie să fie independentă în chestiunile financiare şi să aibă suficiente 
fonduri pentru a-şi exercita funcţiile în mod eficient. Fără acestea, sistemul judiciar nu va fi 
capabil să-şi exercite funcţiunile în mod eficient şi ar putea deveni vulnerabil la presiunile 
exterioare nejustificate şi la corupţie.  

Conform principiului 7 din Principiile de bază, este datoria fiecărui stat membru al 
ONU de a furniza resursele adecvate, care să dea posibilitatea magistraţilor să-şi exercite 
atribuţiile în condiţii normale. De asemenea, Principiul 3 din Recomandarea nr. (94)12 a 
Consiliului Europei se referă la condiţiile de muncă ca la o chestiune care influenţează 
independenţa1.  

Cu toate acestea, atunci când se pune problema chestiunilor administrative şi 
financiare, independenţa nu poate fi întotdeauna totală, având în vedere că cele trei ramuri ale 
guvernului, chiar dacă în principiu independente una faţă de alta, sunt, de asemenea, în mod 
natural dependente într-un fel de celelalte, de exemplu în chestiunea alocării resurselor. În 
timp ce această tensiune inerentă este, probabil, inevitabilă într-un sistem bazat pe principiul 
separării puterilor în stat, este esenţial ca în acele situaţii în care, de exemplu, Parlamentul 
controlează bugetul justiţiei, această putere să nu fie folosită pentru a submina funcţionarea 
eficientă a celui din urmă2. 

Reglementările internaţionale recunosc că puterile executivă şi legislativă pot controla 
bugetul puterii judecătoreşti. Dar pentru că există astfel o ameninţare potenţială la adresa 
independenţei acesteia din urmă (politica salarială, realocarea unor posturi etc), art. 14 din 
Statutul Universal şi principiul 7 din Carta Judecătorilor în Europa prevăd necesitatea 
participării judecătorilor la luarea deciziilor legate de mijloacele materiale. Nu doar asociaţiile 
de magistraţi, ci şi Consiliul Europei recomandă aceasta: la pct. 1.8 din Carta Europeană 
privind Statutul Judecătorilor se prevede necesitatea asocierii judecătorilor, prin 
reprezentanţii lor şi prin organizaţiile lor profesionale, la deciziile referitoare la administrarea 
instanţelor, la stabilirea resurselor alocate şi la repartizarea acestora pe plan naţional şi pe plan 
regional.  Ei sunt consultaţi, în aceleaşi condiţii, asupra proiectelor de modificare a statutului 
lor şi la definirea condiţiilor de remunerare şi de asigurare a protecţiei lor sociale.3

 

                                                 
1 „Pentru a crea condiţii de muncă adecvate care să permită judecătorilor să muncească eficient, se impune în 
mod special: 
a) să fie recrutaţi suficienţi judecători şi să li se permită dobândirea formării profesionale necesare, de  exemplu 
practica în tribunale şi, dacă este posibil la alte autorităţi sau instituţii, înainte de numire şi în cursul carierei. 
Această formare trebuie să fie gratuită pentru judecători şi să privească mai ales legislaţia recentă şi 
jurisprudenţa. Ar fi de dorit ca această formare profesională să includă vizite de studiu în cadrul autorităţilor şi 
tribunalelor europene şi străine. 
b) să vegheze ca statutul şi remuneraţia judecătorilor să fie pe măsura demnităţii profesiei şi responsabilităţilor 
pe care şi le asumă. 
c) să se prevadă o structură a carierei bine definită cu scopul de a recruta şi a păstra judecătorii competenţi. 
d) să se pună la dispoziţia judecătorilor personal auxiliar şi echipamente adecvate, în special material birotic şi 
informatic, în scopul de a acţiona eficace şi fără întârzieri nejustificate. 
e) să se ia măsurile necesare pentru a încredinţa sarcinile nejurisdicţionale altor persoane, conform Recomandării 
nr. R (86)12 privind măsurile referitoare prevenirea şi reducerea supraîncărcării muncii în tribunale”. 
2 Pentru o dezbatere a acestei chestiuni şi a altora, cu privire la sistemul din Statele Unite ale Americii, a se 
vedea An Independent Judiciary [Un sistem judiciar independent], Report of the American Bar Association 
Commission on Separation of Powers and Judicial Independence [Raport al Comisiei Asociaţiei Americane a 
Barourilor privind separarea puterilor şi independenţa judiciară], publicate la: 
http://www.abanet.org/govaffairs/judiciary/report.html  . 
3 Carta a fost adoptată sub egida Consiliului Europei, de către participanţii la reuniunea multilaterală consacrată 
statutului judecătorilor în Europa, organizată  între 8 şi 10 iulie 1998 la Strasbourg. 
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3.3. Autonomia judiciară în materia competenţei jurisdicţionale  
 
Justiţia trebuie să aibă competenţă jurisdicţională, ceea ce înseamnă că trebuie să 

existe autonomie judiciară în determinarea problemelor de competenţă. 
În conformitate cu principiul 3 din Principiile de Bază, magistraţii trebuie să aibă 

puterea de a decide asupra tuturor chestiunilor judiciare şi trebuie să aibă autoritatea exclusivă 
de a stabili dacă o anumită problemă asupra căreia trebuie să hotărască este de competenţa lor, 
aşa cum aceasta este definită prin lege. 

De asemenea, Principiul 1 pct. 2 lit. a) III din Recomandarea nr. (94) 12  prevede că 
niciun organ în afara instanţelor însele nu trebuie să se pronunţe asupra competenţei lor, aşa 
cum ea este definită prin lege1. 

 
3.4. Independenţa în luarea deciziilor şi autoritatea judecătorilor  
 
Aşa cum rezultă din principiul 1 din Principiile de bază, celelalte ramuri ale 

guvernării, inclusiv „alte instituţii", au datoria „să respecte independenţa justiţiei”. Obligaţia 
nu este doar una pasivă, astfel că Principiul 1 pct. 2 lit. b) din Recomandarea nr. (94) 12 a 
Consiliului Miniştrilor prevede că puterea executivă şi cea legislativă trebuie să se asigure că 
judecătorii sunt independenţi şi că nu sunt adoptate măsuri susceptibile de a pune în pericol 
această independenţă, iar Principiul 2 pct. 1 din aceeaşi recomandare subliniază că orice 
persoană implicată într-o cauză, aici înţelegându-se şi organele de stat sau reprezentanţii lor, 
trebuie să se supună autorităţii judecătorului. 

Aceasta înseamnă, mai ales, că puterea executivă, puterea legislativă, ca şi alte 
autorităţi precum organele de poliţie, funcţionarii de la penitenciare, autorităţile sociale şi 
educaţionale, trebuie să respecte şi să se supună hotărârilor judecătoreşti, chiar şi atunci când 
nu sunt de acord cu acestea. Acest respect pentru autoritatea judecătorilor este indispensabil 
pentru menţinerea statului de drept, inclusiv respectul pentru standardele drepturilor omului şi 
toate puterile publice şi instituţiile statului au datoria de a preveni orice erodare a acestei 
autorităţi a justiţiei de a lua decizii în mod independent. 

Mai severă, Declaraţia de la Beirut2 prevede în recomandarea nr. 5 că „Abţinerea 
executorilor judecătoreşti de la executarea deciziilor judecătoreşti este o infracţiune a cărei 
pedeapsă va trebui întărită. Împiedicarea executării deciziilor va fi considerată ca şi abţinere 
de la executare”. 

Condiţia independenţei sistemului judiciar în luarea deciziilor este, în continuare, 
susţinută de principiul 4 din Principiile de Bază, în conformitate cu care: „Nu trebuie să existe 
intervenţii nejustificate sau ingerinţe în cadrul proceselor judiciare, după cum nici deciziile nu 
vor fi subiect de revizuire. Acest principiu nu neagă existenţa reexaminării judiciare şi nici 
reducerea sau comutarea de către autorităţile competente a pedepselor pronunţate de 
magistraţi, în conformitate cu legea”. În aceeaşi idee, Recomandarea nr. (94) 12 prevede că 
„deciziile judecătorilor nu ar trebui să fie obiectul niciunei revizii în afara procedurilor de 
recurs prevăzute de lege” (Principiul I.2.a.I.), şi că „doar cu excepţia deciziilor de amnistiere, 
graţiere sau altor acte similare, Guvernul sau administraţia nu ar trebui să fie în măsură să ia 
nici un fel de decizii care invalidează retroactiv deciziile juridice” (Principiul I.2.a.IV.)   

Independenţa trebuie să se manifeste şi faţă de însuşi sistemul juridic – este vorba de 
raportarea la judecătorii cu funcţii de conducere, colegii de instanţă sau colegii de complet. 
Astfel, în procesul luării de decizii, un judecător trebuie să acţioneze independent vizavi de 

                                                 
1 A se vedea şi art. 36 alin. 6 din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, şi, în ceea ce priveşte Curtea 
Europeană pentru Drepturile Omului, la articolul 32 alin. 2 din Convenţia Europeană privind Drepturile Omului. 
2 Declaraţia a fost formulată la Prima Conferinţă Arabă asupra Justiţiei, organizată la Beirut în 14-16 iunie 1999, 
de participanţii din 13 state arabe. 
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susţinătorii şi colegii din sistemul judiciar (pct. 46 din Standardele IBA). Atitudinea sa însă 
trebuie să fie şi una activă, de impunere şi apărare a independenţei: judecătorul va încuraja şi 
va susţine măsurile de siguranţă menite a permite îndeplinirea obligaţiilor judecătoreşti, în 
scopul de a menţine şi de a întări funcţionarea independentă a justiţiei (pct. 1.5. din Principiile 
de la Bangalore cu privire la Conduita Judiciară). 
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Pluralitatea de subiecţi pasivi şi infracţiunea continuată  

în noul Cod penal 

 
Teodor Manea 

Auditor de justiţie 
 
În perioada ce a urmat anului 1990 s-a simţit tot mai acut nevoia unei schimbări 

majore în ceea ce priveşte legislaţia penală în România. Aceasta s-a concretizat într-o serie 
aproape nesfârşită de legi de modificare a Codului penal în vigoare, de acte normative cu 
caracter penal, dar şi în mai multe proiecte ce aveau ca obiect înlocuirea Legii nr. 15/1968 cu 
un Cod penal nou, adaptat realităţilor actuale. 

Recent a fost adoptată Legea nr. 286/2009, Noul cod penal, act normativ care se 
doreşte să vină tocmai în întâmpinarea obiectivului arătat mai sus. Acesta ar trebui să 
înlocuiască atât Codul penal actual, cât şi defunctul Nou cod penal, apărut în 2004 şi care nu a 
avut niciodată şansa de a fi în vigoare. 

Încă din expunerea de motive reiese faptul că noul Cod penal îşi doreşte să corecteze 
nişte neajunsuri generate de actuala reglementare. Printre acestea putem nota existenţa unei 
aplicări neunitare, lipsită de coerenţă, a legii penale, prevederea unor limite de pedeapsă 
nerezonabile, simplificarea pe cât posibil a textelor de incriminare, evitarea suprapunerilor 
între diferitele incriminări şi evitarea suprapunerilor cu textele părţii generale1. 

Pentru a atinge scopurile de mai sus, în viitoarea legislaţie penală au fost inserate o 
serie de modificări importante.  

Acelea care fac obiectul prezentei lucrări au în vedere regimul juridic al infracţiunii 
continuate, modul de definire al instituţiei şi, de aici, efectele pe care acesta le-ar putea avea 
asupra relaţiei dintre această formă a unităţii de infracţiuni şi pluralitatea de infracţiuni, în 
forma specifică a concursului. 

În continuare vom arăta aici definiţia tradiţională a acestei instituţii în dreptul nostru, 
apoi modul în care apare reglementată în viitoarea legislaţie penală, cu referire la diferenţele 
faţă de situaţia actuală, opiniile existente cu privire la condiţiile de existenţă a infracţiunii 
continuate în doctrina română, precum şi în dreptul comparat, după care vom încerca, prin 
câteva cazuri practice, să observăm efectele pe care modificările nou introduse le vor aduce 
practicii penale. 

Infracţiunea continuată are, în sistemul nostru penal, o istorie îndelungată. În perioada 
interbelică se arată că suntem în prezenţa sa atunci când acţiunea fizică ce constituie 
elementul obiectiv al unei infracţiuni s-a prelungit în timp prin repetare, dar pe baza aceleiaşi 
rezoluţiuni delictuoase2. 

În Codul penal în vigoare se păstrează această orientare, art. 41 alin. (2) prevăzând că 
infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în 
realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul 
aceleiaşi infracţiuni.  

Potrivit doctrinei actuale, pentru existenţa infracţiunii continuate este necesară 
îndeplinirea mai multor condiţii, aşa cum se desprinde şi din textul legal: unitatea de subiect 

                                                 
1 Expunerea de motive a Legii nr. 286/2009, Noul cod penal 2009, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 1, 2. 
2 Vintilă Dongoroz, Drept penal (reeditarea ediţiei din 1939), Ed. Tempus, Bucureşti, 2000, p. 265. 
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activ, pluralitatea actelor de executare, unitatea de calificare juridică, precum şi unitatea 
rezoluţiei infracţionale1. 

În noul Cod penal la aceste elemente se mai adaugă unul, anume unitatea de subiect 
pasiv. Astfel, potrivit art. 35 din Legea nr. 286/2009, infracţiunea este continuată când o 
persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi 
împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care reprezintă, fiecare în parte, 
conţinutul aceleiaşi infracţiuni. 

Cu privire la aspectul de diferenţiere între cele două reglementări, dreptul comparat 
oferă trei soluţii în privinţa compatibilităţii unităţii infracţiunii continuate cu pluralitatea de 
subiecţi pasivi – incompatibilitate totală, compatibilitate totală şi, respectiv, compatibilitate 
limitată la categoria infracţiunilor contra patrimoniului2. 

În doctrina şi practica noastră tradiţională, apărută sub imperiului unor texte de lege 
apropiate reglementării în vigoare a infracţiunii complexe a fost adoptată ultima soluţie 
arătată mai sus, făcându-se distincţie între infracţiunile contra persoanei şi infracţiunile contra 
patrimoniului. 

În acest sens, legat de primul aspect, se arată că atunci când pluralitatea infracţională 
se îndreaptă contra atributelor fundamentale ale persoanei (viaţa, integritatea corporală, 
libertatea) reprezentarea generală a infractorului se află în strânsă legătură cu persoana 
anumitei victime, astfel că unitatea de rezoluţie nu este compatibilă cu pluralitatea subiecţilor 
pasivi. Unitatea de rezoluţie este distinctă întrucât acţiunile/inacţiunile au o reprezentare 
separată faţă de fiecare subiect pasiv, iar rezultatele infracţionale care determină identitatea 
conţinutului juridic sunt distincte şi legate de vătămarea fiecărui subiect pasiv în parte3. 
 În doctrina mai veche s-a evidenţiat că şi în cazul infracţiunilor contra persoanei, în 
anumite situaţii, poate lipsi unitatea de subiecţi pasivi, rămânând să se verifice în fiecare caz 
în parte dacă schimbarea persoanei victimei nu a implicat o nouă rezoluţie4. 

În cazul infracţiunilor contra patrimoniului în general se susţine că nu are importanţă 
persoana subiectului pasiv pentru existenţa infracţiunii continuate, pentru că se produce un 
rezultat global, prin asumarea câştigurilor şi a prejudiciilor, ceea ce este specific întregii 
activităţi infracţionale5. Altfel spus, în cazul acestor infracţiuni ceea ce îl interesează pe autor 
sunt în principal bunurile care formează obiectul material al infracţiunii, şi în nici un caz 
persoana celui păgubit. 

Limitele acestei teorii au fost evidenţiate în doctrină, arătându-se, pe de o parte, că pot 
exista şi situaţii în care, în cazul unora dintre infracţiunile contra patrimoniului, elementul 
care a stat la baza hotărârii infracţionale să fie tocmai persoana subiectului pasiv, şi nu bunul 
care constituie obiectul material al infracţiunii, ca de exemplu în cazul infracţiunii de 
distrugere comisă în scop de răzbunare6. 

Pe de altă parte, la nivel teoretic, se poate pune în discuţie însuşi fundamentul 
distincţiei dintre cele două categorii de infracţiuni. Astfel, suntem de acord că, în principiu, 
infracţiunilor contra persoanei le lipseşte unicitatea rezoluţiei infracţionale, condiţie esenţială 
pentru încadrarea unei pluralităţi de acte materiale într-o infracţiune unică, continuată7 şi 

                                                 
1 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal. Partea generală, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2007, 
p. 258. 
2 Expunerea de motive a proiectului Noului Cod penal, www.just.ro  
3 Iancu Tănăsescu, Camil Tănăsescu, Gabriel Tănăsescu, Drept penal general, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 
418. 
4 Vintilă Dongoroz, op. cit., p. 266. 
5 Matei Basarab, Viorel Paşca, Gheorghiţă Mateuţ, Constantin Butiuc, Codul penal comentat, vol. I., Partea 
generală, Bucureşti, 2007, p.  266. 
6 Florin Streteanu, Concursul de infracţiuni, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 208. 
7 Lavinia Lefterache, Georgina Bodoroncea, Irina Kuglay, Ionuţ Matei, Iuliana Nedelcu, Francesca Vasile, Codul 
penal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p.132, Notă la decizia penală nr. 42/1998 a C.A. Piteşti. 
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aceasta datorită faptului că drepturile persoanei sunt intim legate de aceasta. Totuşi, şi în cazul 
infracţiunilor contra patrimoniului, dreptul de proprietate există numai raportat la o anumită 
persoană, iar patrimoniul fiecărei persoane este strâns legat de aceasta, indispensabil 
existenţei sale, constituind o valoare socială distinctă1. Relativ la acest considerent se poate 
spune faptul că atât în cazul infracţiunilor contra persoanei, cât şi în cazul celor contra 
patrimoniului ceea ce se ocroteşte prin dispoziţiile legii penale este un drept subiectiv 
fundamental, aşa încât apare ca justificată o soluţie unitară actelor prin care se aduce atingere 
acestor drepturi, iar aceasta să fie cea a existenţei atâtor infracţiuni câte drepturi au fost lezate 
prin actele comise2. 

De altfel, această problemă a fost pusă şi în practica mai veche, unde în acelaşi scop al 
stabilirii existenţei infracţiunii continuate, fostul Tribunal Suprem a hotărât,  prin Decizia  de 
îndrumare nr. 1/1963,  că pentru a stabili dacă toate acţiunile sau inacţiunile au fost comise în 
realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale sau dacă îşi au sursa în rezoluţii distincte este 
indispensabilă examinarea tuturor împrejurărilor de fapt şi a condiţiilor în care au fost 
săvârşite,  putând fi  avute în vedere, printre alte elemente, şi identitatea persoanei vătămate3. 

Diferenţa este aceea că, dacă în prezent identitatea de subiect pasiv este un element de 
stabilire a rezoluţiei infracţionale, în noua reglementare va fi însuşi un element de existenţă a 
acestei forme a unităţii legale de infracţiuni. 

Vom încerca mai departe ca, prin utilizarea unor exemple, să observăm care vor fi 
consecinţele practice ale acestei schimbări de viziune a legiuitorului. Vom avea în vedere întâi 
situaţia infracţiunilor contra patrimoniului, pentru ca apoi să încercăm să studiem şi situaţia 
infracţiunilor contra persoanei. 

Astfel, printr-o decizie dată în recurs în anulare, Curtea Supremă de Justiţie a hotărât 
că fapta inculpatului de a sustrage, în aceeaşi noapte, bunuri din două autoturisme, şi de a 
încerca să comită sustrageri din alte trei, aflate în acelaşi loc, constituie o infracţiune 
continuată de furt calificat4.  

Fără a pune în discuţie alte elemente ale hotărârii instanţei, vom avea în vedere doar 
problematica tratată aici. 

În ipoteza în care s-ar fi aplicat norma privitoare la infracţiunea continuată din noul 
Cod penal, această încadrare juridică ar fi fost valabilă exclusiv în situaţia în care toate cele 
cinci autoturisme ar fi fost proprietatea aceleiaşi persoane. Dacă fiecare autoturism ar avea un 
proprietar diferit, am fi în prezenţa a cinci infracţiuni, două de furt calificat şi trei de tentativă 
la această infracţiune, aflate în concurs real.  

Dacă unul dintre autoturisme, să spunem unul dintre cele în care inculpatul a reuşit să 
pătrundă, se găsea în coproprietatea a două persoane, concubini de exemplu, numărul 
infracţiunilor săvârşite de către inculpat creşte cu încă una, pentru că în acel moment se 
încalcă dreptul de proprietate distinct, a două persoane, asupra aceluiaşi bun.  

Continuând exerciţiul de imaginaţie, să presupunem că asupra unuia dintre 
autoturisme, al doilea în care a reuşit să pătrundă inculpatul, a fost constituit de către 
proprietarul său un drept de comodat în favoarea unei alte persoane; urmarea pentru inculpat 
este aceea că în concursul real va mai apărea o infracţiune, pentru că, având în vedere că şi 
comodatarul exercită un drept asupra bunului, are detenţia acestuia, este în mod evident 
prejudiciat de furtul comis, deci subiect pasiv al infracţiunii. 

                                                 
1 Gabriel Paraschiv, Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni, în Revista de Drept Penal nr. 4/1995. 
2 Florin Streteanu, op. cit., p. 214. 
3 Trib. Suprem, Decizia de îndrumare  nr. 1/1963, citată în Recursul în interesul legii nr. 18606/1868/2005 al 
Procurorului General al României, www.mpublic.ro 
4 C.S.J., decizia penală nr. 106/1994 în Revista de Drept Penal nr. 2/1994, p. 163. 
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Dacă studiem intenţiile inculpatului, vom observa faptul că acesta a dorit doar să 

sustragă diferite bunuri din o serie de autoturisme care se găseau parcate în acelaşi loc. Pentru 
acesta era indiferent care este situaţia juridică a bunurilor.  

În acest context se poate observa cum inculpatul, în temeiul aceleiaşi activităţi 
infracţionale şi în baza unei rezoluţii identice, poate fi condamnat, reţinându-se în sarcina sa 
un număr de infracţiuni variabil, şi care ţine până la urmă de hazard, de realităţi juridice 
independente de acţiunile sale1. 

Putem oferi şi alte exemple: Ieşind de la un spectacol fotbalistic ce a avut loc pe 
stadionul aflat în cartierul Giuleşti din capitală, un suporter supărat de evoluţia scorului a luat 
decizia de a distruge prin vopsire toate autoturismele de culoare vişinie pe care le găseşte în 
zonă.  

Aceasta este o altă speţă în care s-a acţionat în baza unei rezoluţii infracţionale 
determinate, care în sine nu avea nicio legătură cu persoana care ar deţine vreun drept asupra 
bunurilor, autorul era preocupat doar de culoarea lor. 

Situaţii în care în săvârşirea unei fapte penale nu se are în vedere persoana vătămată şi 
care nu comportă cu necesitate un drept intim legat de aceasta le putem întâlni şi în cazul 
infracţiunilor contra persoanei. Un exemplu în acest sens în constituie infracţiunea de violare 
de domiciliu, şi nu neapărat în situaţia în care este o infracţiune mijloc pentru comiterea altor 
fapte, ca în cazul furtului.  

Astfel infractorul, persoană fără locuinţă, alege să pătrundă în mod succesiv, în mai 
multe nopţi, în diferite apartamente dintr-un bloc, nu pentru a sustrage bunuri, ci pentru a 
petrece timpul până la ziua următoare. Aici este greu de spus că acesta a individualizat fiecare 
drept al părţilor vătămate în parte, aşa încât să genereze o rezoluţie infracţională nouă cu 
ocazia fiecărei pătrunderi, care să motiveze o situaţie specifică de concurs de infracţiuni. 

În expunerea de motive a Noului cod penal se motivează schimbarea elementelor 
definitorii ale infracţiunii continuate prin aceea că aceasta a fost o formă a unităţii de 
infracţiuni apărută cu caracter de excepţie şi că se încearcă să se evite extinderea nejustificată 
a domeniului de incidenţă al acesteia la cazuri în care este în mod vădit vorba despre un 
concurs de infracţiuni, aşa cum se întâmplă în prezent2. 

Ne întrebăm însă dacă soluţia găsită de legiuitor este cea mai eficientă având în vedere 
multitudinea de situaţii care se pot ivi în practică şi de gradul diferit de pericol al faptelor. 

Este destul de posibil ca, în încercarea de a forţa instanţele să utilizeze instituţia 
concursului de infracţiuni, să se ajungă la utilizarea excesivă tocmai a acestuia.  

Diferenţa rezidă în faptul că, în temeiul noi legislaţii, instanţele nu mai pot hotărî, prin 
aprecierea situaţiei de fapt, incidenţa instituţiilor, plecând ca în prezent de la rezoluţia 
infracţională, ci vor fi forţate să aplice în mod automat normele concursului de infracţiuni în 
toate situaţiile în care se constată existenţa mai multor subiecţi pasivi.  

Aceasta în contextul diferenţierii tratamentului penal al infracţiunii continuate faţă de 
cel de la concurs sub aspectul pedepsei aplicate, ceea ce va genera un tratament penal 
exagerat, bazat pe agravarea în mod artificial a periculozităţii faptelor penale. 

Dacă ar fi să alegem, am prefera păstrarea definiţiei infracţiunii continuate în forma sa 
actuală. Aceasta mai ales în situaţia în care în practica judecătorească sunt situaţii în care se 
recunoaşte importanţa identităţii părţii vătămate în definirea rezoluţiei infracţionale însăşi. 

După cum se arată în doctrină, în cazul infracţiunii continuate rezoluţia infracţională 
trebuie să fie unică şi să cuprindă toate acţiunile săvârşite de făptuitor3. De asemenea, nu 

                                                 
1 În această situaţie, o soluţie de salvare care nu trebuie ignorată şi pe care o credem preferabil de urmat ar putea 
fi cea găsită de instanţe în aplicarea vechiului art. 224 şi urm din Codul penal actual. 
2 Expunerea de motive a proiectului Noului Cod penal, www.just.ro 
3 Vintilă Dongoroz ş.a., Explicaţiile teoretice ale Codului penal român, ed. 2, vol. I, Ed. All Beck, Bucureşti, 
2003, p. 255. 
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avem infracţiune continuată, ci pluralitate de infracţiuni, atunci când rezoluţia delictuoasă este 
indeterminată1. 

Astfel, pentru a determina includerea unor acţiuni comise la diferite intervale de timp 
în structura unei infracţiuni continuate, rezoluţia infracţională trebuie să fie determinată dar şi 
anterioară acestor acţiuni şi să se menţină pe toată durata comiterii lor2. 

În aplicarea acestei teorii, soluţia dominantă la momentul actual, în cazul infracţiunilor 
contra persoanei, este aceea că drepturile atinse sunt atât de intim legate de persoană încât 
atingerea acestora presupune cu necesitate o rezoluţie infracţională nouă. O rezoluţie generală, 
care are în vedere lovirea tuturor duşmanilor unei persoane, de exemplu, chiar anterioară 
săvârşirii faptelor, nu apare ca suficient determinată pentru a caracteriza latura subiectivă a 
unei infracţiuni contra integrităţii fizice în formă continuată. 

Această teorie a fost aplicată însă de instanţele judecătoreşti uneori şi în cazul 
infracţiunilor contra patrimoniului. 

În acest sens, Curtea de Apel Ploieşti, prin decizia penală nr. 502 din 13 noiembrie 
2002, a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, a desfiinţat în 
parte sentinţa atacată, în baza art. 334 C. proc. pen. a schimbat încadrarea juridică dintr-o 
infracţiune de furt în formă continuată, prevăzută de art. 208 alin. (1), cu aplicarea art. 41 alin. 
(2) C. pen., în 6 infracţiuni de furt, prevăzute de art. 208 alin. (1) C. pen. şi a condamnat pe 
inculpata C.A.A. la câte 3 ani închisoare pentru fiecare dintre acestea. În motivarea acestei 
soluţii instanţa de control judiciar a reţinut că cele şase infracţiuni de furt au fost comise faţă 
de mai mulţi subiecţi pasivi şi în împrejurări diferite de fiecare dată, astfel că în cauză nu au 
incidenţă prevederile art. 41 alin. (2) C. pen., ci dispoziţiile art. 33 lit. a) C. pen. referitoare la 
concursul real de infracţiuni3. 

Instanţele nu s-au sfiit să recunoască existenţa unor infracţiuni în formă continuată şi 
în cazul unor fapte contra persoanei. Astfel, s-a considerat că îndemnul şi constrângerea la 
prostituţie a două persoane, asigurarea condiţiilor pentru practicarea prostituţiei, prin acte 
repetate timp de mai multe luni, constituie infracţiunea continuată de proxenetism, faptele 
fiind săvârşite în realizarea aceleiaşi rezoluţii4. 

Aceeaşi opţiune o găsim şi într-o decizie pronunţată în cadrul unui recurs în interesul 
legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde se arată că traficul de persoane 
incriminat prin dispoziţiile art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 678/2001, comis asupra mai multor 
subiecţi pasivi, în aceleaşi condiţii de loc şi de timp, constituie o infracţiune unică, în formă 
continuată, iar nu mai multe infracţiuni aflate în concurs5.  

În concluzie, având în vedere modul nou de reglementare a instituţiei infracţiunii 
continuate, ar fi recomandabil ca instanţele şi parchetele să privească cu foarte mare atenţie 
realitatea obiectivă care reclamă incidenţa normei penale, într-un mod în care aplicarea 
acesteia să fie în concordanţă cu gravitatea acţiunilor efective comise de infractor, precum şi 
de pericolul social reliefat de persoana acestuia. 

 

                                                 
1 Vintilă Dongoroz, Drept penal, op. cit., p. 266. 
2 Florin Streteanu, op. cit., p. 222. 
3 www.scj.ro 
4 C.S.J., decizia nr. 3743/2001, în Lavinia Lefterache, Georgina Bodoroncea, Irina Kuglay, Ionuţ Matei, Iuliana 
Nedelcu, Francesca Vasile, op. cit., p.127.  
5 Decizia nr. 49 din 4 iunie 2007, publicată în M. Of. nr. 775 din 15 noiembrie 2007. 

91 
 



 
Aplicabilitatea în condiţiile actuale a Decretului-lege  

nr. 24/1990 privind sancţionarea ocupării abuzive a 

locuinţelor din fondul locativ de stat 

 

Marian Truşcă 
Prim-procuror, Parchetul de pe lângă 

 Judecătoria Sectorului 2  
 
La data de 14.01.1990, la mai puţin de o lună de la căderea regimului autoritar 

comunist, Consiliul Frontului Salvării Naţionale, noul organism de stat, a adoptat Decretul-
lege nr. 24/19901 care, în art. 1, incriminează ocuparea unei locuinţe din fondul locativ de stat 
înainte de încheierea contractului de închiriere, stabilind pentru această infracţiune pedeapsa 
cu închisoarea de la 1 la 3 ani.  

De la apariţia sa şi până în prezent, mai ales după adoptarea Constituţiei din 1991, 
practica s-a confruntat cu problema dacă acest decret mai este în vigoare, în condiţiile în care 
în cuprinsul său nu a fost prevăzut în mod expres caracterul  de lege temporară şi nici nu a 
fost abrogat în mod expres. 

Astfel, prin sentinţa penală nr. 1397 din 25 iunie 2001, Judecătoria Târgu Mureş a 
achitat pe inculpaţii N.N. şi J.K. în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. b) C. 
proc. pen. pentru infracţiunea prevăzută de art. 1 din Decretul-lege nr. 24/1990. 

Instanţa a reţinut că în cursul anului 1991 inculpaţii au ocupat o locuinţă în imobilul 
aparţinând părţii vătămate S.C. „L” S.A. Târgu Mureş, fără a încheia contract de închiriere. 

Prima instanţă a motivat achitarea cu aceea că Decretul-lege nr. 24/1990 a fost adoptat 
de un organ revoluţionar (C.F.S.N.), cu funcţionare provizorie, actul normativ având, deci, tot 
un caracter provizoriu, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 72 pct. 3 lit. f)  din Constituţie, 
potrivit cărora infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora pot fi reglementate 
numai prin legi organice. 

Cum inculpaţii au ocupat imobilul în cursul anului 1991, fără să încheie contract de 
închiriere, moment în care decretul sus menţionat nu mai era în vigoare, instanţa a conchis că 
nu au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. 

Prin decizia penală nr. 917 din 27 decembrie Tribunalul Mureş a respins apelul 
procurorului, iar prin decizia penală nr. 363 din 3 iulie 2002 Curtea de Apel Târgu Mureş a 
respins recursul acestuia. 

În cauză s-a declarat recurs în anulare. 
Prin decizia penală nr. 300/14.01.2005 – care reia, în esenţă, motivarea din decizia 

penală nr. 2238/1993 a Secţiei penale a Curţii Supreme de Justiţie – Secţia penală a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în anulare. 

Pentru a dispune această soluţie instanţa supremă a reţinut că din expunerea de 
motive, precum şi din conţinutul actului normativ menţionat nu rezultă că ar avea caracter 
temporar. Împrejurarea că în decretul-lege nu s-a stabilit un moment al încetării aplicării 
sale exclude concluzia că acesta este lăsat la aprecierea organelor judiciare. 

                                                 
1 Publicat în M. Of. nr. 10 din 15 ianuarie 1990. 



Studii. Comentarii 

Scoaterea din vigoare a unei legi se face prin abrogare expresă sau tacită, fie prin 
ajungerea la termen a legilor temporare sau încetarea condiţiilor care au determinat 
adoptarea unei legi excepţionale, în cauză  nefiind incidentă niciuna dintre aceste situaţii. 

Aşadar, instanţele aveau temeiuri să constate că fapta dedusă judecăţii întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 1 din Decretul-lege nr. 24/1990 şi, în 
consecinţă, în mod greşit au dispus achitarea inculpaţilor1. 

Decizia instanţei supreme este criticabilă pentru considerentele ce vor fi expuse în 
continuare. 

   
1. Pentru a înţelege condiţiile care au determinat adoptarea acestui act normativ 

trebuie să ne situăm la momentul decembrie 1989 – ianuarie 1990 când, odată cu victoria 
revoluţiei populare, au fost dizolvate toate structurile de putere ale fostului regim comunist, 
locul acestora fiind luat, în mod provizoriu, de noul organ suprem al puterii de stat, şi anume 
Consiliul Frontului Salvării Naţionale constituit atât la nivel central, cât şi la nivel local în 
baza Decretului-lege nr. 2/19892 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Frontului Salvării Naţionale şi a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale. 

În acest context, dată fiind necesitatea sancţionării actelor ilicite ale unor cetăţeni care, 
profitând de vidul legislativ şi de putere, luau în stăpânire, fără drept, imobile din fondul 
locativ de stat, fără a exista o posibilitate legală eficientă de a fi evacuaţi din acestea (întrucât 
comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare pe baza deciziilor cărora se putea 
proceda la evacuare, în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 5/19733 privind administrarea 
fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi fuseseră dizolvate), 
acte care ar fi putut avea consecinţe ireversibile, a fost adoptat la data de 14.01.1990 Decretul-
lege nr. 24 privind sancţionarea ocupării abuzive a locuinţelor din fondul locativ de stat. 

2. În expunerea de motive a acestui act normativ se arată că „în timpul şi după victoria 
revoluţiei populare din luna decembrie 1989 unele persoane, înţelegând în mod greşit sensul 
şi scopurile revoluţiei, ignorând prevederile legale, au ocupat în mod abuziv unele locuinţe 
din fondul locativ de stat, fără a ţine seama că mulţi cetăţeni cărora li s-au distrus casele în 
timpul revoluţiei nu au unde locui şi că prin fapta lor aduc, în condiţiile actuale, o gravă 
atingere ordinii şi legalităţii în domeniul atribuirii locuinţelor.” 

Pentru a înţelege foarte exact intenţia legiuitorului apreciem că trebuie să procedăm la 
o interpretare istorico-teleologică a normelor puse în discuţie, prin aceasta înţelegând 
stabilirea sensului unei dispoziţii legale ţinându-se seama de finalitatea urmărită de legiuitor 
la adoptarea actului normativ din care face parte acea dispoziţie într-un context istoric dat. 
Pentru această interpretare, este de mare interes „expunerea de motive” la adoptarea unei 
legi; de asemenea, trebuie să se ţină seama de prevederile din „preambulul” actului 
normativ4.  
 Se constată faptul că expunerea de motive face trimitere la ordinea şi legalitatea în 
materia atribuirii locuinţelor, reglementarea acestui domeniu revenind, la momentul respectiv, 
Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre 
proprietari şi chiriaşi. 

Potrivit art. 1 alin. (1) din acest act normativ, fondul locativ de stat se administrează şi 
se închiriază de întreprinderi specializate subordonate comitetelor şi birourilor executive ale 
consiliilor populare sau alte întreprinderi de stat, art. 14 menţionând faptul că locuinţa poate fi 
ocupată numai după încheierea contractului de închiriere. Sancţiunea încălcării art. 14 din 
lege o reprezenta, potrivit art. 23, evacuarea, fără atribuirea altei suprafeţe locative, pe baza 

                                                 
1 Text extras din aplicaţia ECRIS LLDS dezvoltată de INDACO SYSTEMS. 
2 Publicat în M. Of. nr. 4 din 27 decembrie 1989. 
3 Publicată în B. Of. nr. 47 din 31 martie 1973. 
4 Gh. Beleiu, Drept civil român, Casa de editură şi presă „Şansa” – S.R.L., Bucureşti, 1994, p. 57. 

93 
 



THEMIS • 1/2010 
 

deciziei comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor. 

Cum la momentul ianuarie 1990, astfel cum s-a menţionat anterior, organele puterii de 
stat care puteau aplica sancţiunea evacuării fuseseră dizolvate ca urmare a actului 
revoluţionar, s-a constatat imposibilitatea aplicării acesteia, relevându-se astfel necesitatea 
adoptării urgente a unei proceduri prin care să fie sancţionată încălcarea art. 14 din Legea nr. 
5/1973, şi, dat fiind contextul istoric excepţional, prevederea ca infracţiune a faptei apărea ca 
o modalitate eficientă şi promptă de combatere a actelor de ocupare a unor locuinţe din fondul 
locativ de stat, fără contract de închiriere, astfel fiind adoptat Decretul-lege nr. 24/1990 care 
se constituia într-o modalitate de completare a acestei legi, practic decretul făcând parte 
integrantă din această lege. 

Modalitatea prin care, în opinia noastră, a fost completată Legea nr. 5/1973 este 
specifică situaţiei în care se aflau instituţiile statului la începutul anului 1990. 

Faptul că decretul-lege poate fi considerat o completare a legii menţionate rezultă din 
trimiterea pe care acesta o face în expunerea de motive la ordinea şi legalitatea în domeniul 
atribuirii locuinţelor. 

De asemenea, faptul că art. 1 din decret vine să sancţioneze încălcarea art. 14 din 
Legea nr. 5/1973 rezultă din formularea cerinţei esenţiale a laturii obiective a infracţiunii, ca 
acţiunea de ocupare a unei locuinţe din fondul locativ de stat să fie săvârşită „înainte de 
încheierea contractului de închiriere”.  

Considerăm că în cazul în care legiuitorul ar fi urmărit sancţionarea ocupării abuzive, 
în orice condiţii, a unei locuinţe, şi nu doar sancţionarea încălcării art. 14 din Legea nr. 
5/1973, ar fi folosit termenul „fără drept”, astfel cum este formulată cerinţa esenţială a laturii 
obiective în cazul infracţiunii de tulburare de posesie prevăzută de art. 220 C. pen.  

3. În luna ianuarie 1990 fondul locativ de stat era constituit din locuinţe aparţinând 
comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare, precum şi din locuinţe construite 
din fondurile proprii ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat sau din locuinţe 
construite din fondurile proprii ale organizaţiilor cooperatiste sau altor organizaţii obşteşti şi 
care erau administrate şi închiriate de aceste organisme către „personalul muncitor din 
unităţile socialiste” cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 5/1973. 

Prin adoptarea Decretului-lege nr. 61/19901 privind vânzarea de locuinţe construite din 
fondurile statului către populaţie, precum şi a Legii nr. 85/19922 privind vânzarea de locuinţe 
şi alte spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice şi bugetare de stat, fondul locativ de stat a fost diminuat în mod corespunzător cu 
imobilele care au fost achiziţionate de persoanele îndreptăţite în temeiul acestor legi.  

Pe cale de consecinţă, infracţiunea prevăzută de art. 1 din Decretul-lege nr. 24/1990 
era săvârşită numai prin ocuparea, înainte de încheierea unui contract de închiriere, a 
locuinţelor rămase în proprietatea statului. 

Procesul de vânzare către populaţie a acestor locuinţe, iniţiat în baza actelor normative 
menţionate a continuat mai mulţi ani chiar şi după adoptarea Constituţiei din 1991, astfel încât 
s-a ajuns la situaţia, oarecum paradoxală, în care locuinţele din fondul locativ de stat şi care în 
mod evident făceau parte din domeniul privat al statului, dar care, din varii motive, nu 
fuseseră încă vândute, dar puteau face obiectul Decretului-lege nr. 61/1990 şi  Legii nr. 
85/1992, au beneficiat de o protecţie privilegiată în raport cu alte locuinţe. 

Astfel, ocuparea, înainte de încheierea contractului de închiriere, a locuinţelor din 
fondul locativ de stat ar fi determinat aplicarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 24/1990 care 
prevede în art. 3  că urmărirea şi judecarea persoanelor care au săvârşit infracţiunea prevăzută 

                                                 
1 Publicat în M. Of. nr. 22 din 8 februarie 1990. 
2 Publicată în M. Of. nr. 180 din 29 iulie 1992. 
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la art. 1 se fac de urgenţă, potrivit procedurii prevăzute pentru infracţiunile flagrante, şi care 
în art. 2 obligă unităţile de stat să formuleze plângeri penale; în schimb, ocuparea fără drept a 
unei locuinţe, alta decât din fondul locativ de stat, ar fi întrunit elementele constitutive ale 
infracţiunii de tulburare de posesie prevăzută de art. 220 C. pen. 

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 41 alin. (2) teza I [devenit art. 44 alin. (2) teza I 
după modificarea Constituţiei prin Legea nr. 429/2003] din Constituţia României din 1991, în 
conformitate cu care proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular 
şi, ca atare, Decretul-lege nr. 24/1990 poate fi considerat abrogat, în temeiul art. 150 alin. (1) 
din legea fundamentală (devenit art. 154 după modificarea Constituţiei prin Legea nr. 
429/2003) potrivit cu care legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare în măsura 
în care nu contravin prezentei Constituţii.  

Mai mult decât atât, Decretul-lege nr. 61/1990 şi Legea nr. 85/1992 stabilesc în 
sarcina primăriilor obligaţia organizării pe principii economice de unităţi specializate care să 
vândă către populaţie locuinţele construite din fondurile statului, aceste unităţi fiind cele care 
administrează practic imobilele, în locul unităţilor prevăzute de art. 1 din Legea nr. 5/1973. 

Iată de ce, prin înfiinţarea acestor unităţi apreciem că au dispărut în mare parte 
condiţiile concrete de adoptare a Decretului-lege nr. 24/1990 care a devenit astfel inaplicabil 
întrucât protecţia dreptului de proprietate privată al statului asupra locuinţelor din fondul 
locativ urma să se realizeze în condiţiile Constituţiei şi prin aceleaşi instrumente juridice prin 
care se realizează protecţia dreptului de proprietate al oricărei persoane fizice sau juridice, 
respectiv prin introducerea unei acţiuni civile sau prin formularea de plângeri penale pentru 
infracţiunea de tulburare de posesie. 

4. Legea nr. 114/19961 a locuinţei a reglementat pe baza noilor principii 
constituţionale cadrul general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor. 

Legea nu defineşte noţiunea de „locuinţă din fondul locativ de stat” şi, în forma sa 
iniţială, nici nu foloseşte acest termen. 

Din interpretarea dispoziţiilor sale putem trage concluzia că fondul locativ de stat este 
format din totalitatea imobilelor cu destinaţie de locuinţă aflate în proprietatea statului, 
indiferent de caracterul public sau privat al acestei proprietăţi. 

Cum locuinţele din fondul locativ de stat cu caracter privat nu pot beneficia de o 
protecţie privilegiată în raport cu locuinţele aparţinând persoanelor fizice şi juridice private 
întrucât ar încălca principiul egalităţii de tratament între proprietatea privată aparţinând unor 
titulari diferiţi, discuţia în ceea ce priveşte aplicabilitatea Decretului-lege nr. 24/1990 ar  mai 
putea viza doar  locuinţele aflate în domeniul public al statului. 

În categoria locuinţelor care fac parte din domeniul public al statului ar intra, potrivit 
Legii nr. 114/1996, locuinţele sociale şi locuinţele de protocol, precum şi locuinţele de 
necesitate, acestea din urmă având în parte acelaşi regim juridic ca şi locuinţele sociale. 

În ceea ce priveşte locuinţele de serviciu şi locuinţele de intervenţie, legea nu face 
nicio precizare, în sensul că acestea ar face parte din domeniul public al statului însă având în 
vedere că potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. (4) din lege locuinţele de serviciu realizate în 
condiţiile legii şi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pot fi vândute în 
condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în situaţia în care a încetat activitatea ce a generat 
realizarea locuinţelor respective, iar locuinţele de intervenţie urmează regimul locuinţelor de 
serviciu – cu excepţia posibilităţii de a fi vândute –  apreciem că acestea fac parte din 
domeniul privat al statului. 

Cu toate acestea, aplicarea Decretului-lege nr. 24/1990 în cazul ocupării unei locuinţe 
din domeniul public al statului nu se mai justifică în nici un fel în condiţiile actuale, când 
acţiunea de ocupare fără drept a unei astfel de locuinţe poate fi sancţionată prin mijloacele 

                                                 
1  Publicată în M. Of. nr. 254 din 21 octombrie 1996. 
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juridice comune, respectiv acţiunea civilă în evacuare sau exercitarea acţiunii penale pentru 
infracţiunea de tulburare de posesie. 
 Concluzionăm, aşadar, că Decretul-lege nr. 24/1990 este în momentul de faţă ieşit din 
vigoare, fapt ce s-a produs printr-o abrogare implicită determinată de intrarea în vigoare a 
normelor constituţionale. 

 
Desigur, pentru evitarea unor interpretări contradictorii în ceea ce priveşte 

aplicabilitatea Decretului-lege nr. 24/1990, intervenţia legiuitorului este utilă, în sensul 
abrogării acestui act normativ,  pe care îl considerăm inutil în condiţiile actuale. 
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Studiu comparat între convenţia de arvună  

şi clauza penală 

 
                                                                                Vlad Ţari 

Auditor de justiţie 
 

1. Precizări introductive 
 
Lapidar, convenţia de arvună1 a fost definită ca fiind acea convenţie prin care una 

dintre părţile contractante îi dă celeilalte o sumă de bani sau un alt bun mobil, la încheierea 
unui contract, pentru ca în caz de neexecutare culpabilă a obligaţiei, debitorul să piardă bunul 
predat sau să fie obligat să plătească dublul a ceea ce a primit. 

Codul civil român arată, în art. 1066, că prin clauză penală înţelegem acea convenţie 
„prin care o persoană, spre a da asigurare pentru executarea unei obligaţii, se leagă a da un 
lucru în caz de neexecutare din parte-i”. Doctrina2 a definit clauza penală ca fiind acea 
„convenţie accesorie prin care părţile determină anticipat echivalentul prejudiciului suferit de 
creditor ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligaţiilor 
de către debitorul său”. 

În esenţă, ambele convenţii reprezintă manifestări ale acordului de voinţe dintre 
creditorul şi debitorul unei relaţii contractuale principale, prin intermediul cărora părţile 
urmăresc să-şi reglementeze conduita reciprocă, în ipoteza în care finalitatea contractului 
principal nu mai poate fi atinsă din raţiuni ce ţin principial de angajarea răspunderii 
contractuale a uneia dintre părţi. Excepţional, aşa cum vom arăta, deşi legiuitorul român de 
la 1864 nu a urmărit şi acest aspect, viaţa juridică a consacrat pentru convenţia de arvună şi 
rolul de clauză de dezicere, adică tocmai de remediu juridic prin care de această dată se evită 
răspunderea contractuală, atunci când interesul uneia dintre părţi nu mai recomandă 
executarea contractului. 

Sediul materiei pentru clauza penală se regăseşte în art. 1066-1072, respectiv art. 
1087, 1089 C. civ., cea mai consistentă parte a reglementării aparţinând Capitolului al VI-lea 
intitulat „Despre deosebitele specii de obligaţii” din Titlul al III-lea, „Despre convenţii şi 
contracte”. Din redactarea titulaturii capitolului şi din poziţia reglementării în structura 
Codului civil rezultă că legiuitorul a dorit să pună în evidenţă caracterul accesoriu al clauzei 
penale faţă de obligaţia principală, ce nu mai este văzută astfel precum o obligaţie pură şi 
simplă, câtă vreme este afectată de o clauză penală, deşi caracterul unei obligaţii juridice de a 
fi pură şi simplă nu reiese atât din neafectarea ei cu o clauză penală, cât mai ales din 
neafectarea ei condiţională. 

Dacă un întreg capitol i s-a consacrat clauzei penale, şi chiar mai mult de atât, 
convenţia de arvună a primit expresie normativă doar tangenţial, la începutul Titlului al V-lea, 
„Despre Vinderi”, în două articole, 1297-1298, prin care legiuitorul pune din nou în lumină 
accesoriul arvunii faţă de vânzare. Eventualele suprapuneri dintre cele două instituţii sunt 
anticipate de legiuitor şi prin aceea că ambele reglementări sunt subsecvente unor articole în 

                                                 
1 Al. Cerban, Curs de drept civil „Despre vânzare”, Bucureşti, 1931, p. 11. 
2 C. Stătescu, C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 1992, p. 
299-302. 
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care sunt vizate obligaţii condiţionale. Totodată, arvuna este menţionată incidental şi în art. 
1416 C. civ., în materia contractului de locaţiune de imobile. 

Din punct de vedere istoric, evoluţia conceptuală a convenţiei de arvună vădeşte 
faptul că la originile sale nimic din raţiunea de a fi a clauzei penale nu se regăsea în figura sa 
juridică, arvuna având numai un rol probator1 pentru încheierea unei convenţii. Până la 
generalizarea înscrisului ca principal mijloc de probă a contractului, părţile contractante 
adesea recurgeau la darea unui bun mobil aparţinând debitorului în mâna creditorului, pentru 
ca acesta, în caz de neînţelegere, să-şi poată exhiba cu mai multă uşurinţă dreptul subiectiv 
izvorât din contract. Reminiscenţa acestei concepţii se regăseşte şi în opera legiuitorul român, 
care în art. 1416 C.civ. privind locaţiunea imobiliară arată că „Dacă contractul făcut verbal n-
a primit nicio punere în lucrare, şi una din părţi îl neagă, nu se poate primi proba cu martori, 
oricât de mic ar fi preţul şi chiar când s-ar zice că s-a dat arvună” [s.n.]. Cu toate acestea, 
Codul nostru civil consfinţeşte pentru arvună funcţia de clauză penală. Evoluţia vieţii juridice 
a îndepărtat în schimb arvuna de la menirea-i compensatorie şi cu atât mai mult de la cea 
confirmatorie a unei relaţii contractuale principale, arvuna transformându-se pe această cale în 
mijlocul convenţional prin care părţile, sub condiţia de a plăti anticipat un preţ al denunţării 
unilaterale a contractului, se pot dezlega de angajamentul juridic asumat. 

În ce priveşte clauza penală, sunt autori care au identificat originile acestei instituţii în 
stipulatio poenae din dreptul roman2, iar alţii au contestat acest lucru pe temei că stipulatio 
poenae era folosită în dreptul roman nu atât pentru evaluarea anticipată a prejudiciului, cât 
pentru a conferi putere obligatorie acelor obligaţii care altfel nu ar fi putut să lege juridic 
părţile, obligaţiilor naturale.  

Domeniul de aplicare nu prezintă caracteristici speciale care să deosebească situaţiile 
în care se poate uza de clauza penală ori de convenţia de arvună. Comentariul care s-ar putea 
face în această privinţă vizează caracterul normelor din Codul civil care reglementează cele 
două instituţii. Arvuna este cuprinsă în reglementarea specială a contractului de vânzare-
cumpărare şi este analizată în doctrină doar adiacent, în cadrul varietăţilor de vânzare3. 
Aceasta nu înseamnă că domeniul de aplicare al arvunii ar trebui restrâns doar la acele 
contracte în reglementarea cărora legiuitorul a înţeles să facă referiri şi la clauza de arvună. 
Aceste dispoziţii fiind supletive, principiul libertăţii contractuale îngăduie extinderea 
domeniului de aplicare al convenţiei de arvună şi la alte contracte cu titlu oneros4 decât 
vânzarea-cumpărarea sau locaţiunea de imobile, cum ar fi: schimbul, locaţiunea de mobile, 
antrepriza, contractul de rentă viageră, de întreţinere etc. 

În privinţa contractelor cu titlu gratuit, credem că părţile pot introduce o clauză penală 
şi, pentru identitate de raţiune, cel puţin din punct de vedere teoretic, şi o convenţie de arvună, 
nu atât pentru că am admite ideea sancţionării unei intenţii de liberalitate5, deşi dreptului 
francez nu-i este străină o astfel de sancţiune6, ci pentru că odată contractul încheiat, fie şi cu 
titlu gratuit, principiul pacta sunt servanda impune respectarea angajamentului luat şi, pe cale 
consecutivă, repararea prejudiciului cauzat celui gratificat în caz de neexecutare, reparaţie 
care poate fi anticipată evaluând prejudiciul printr-o clauză penală sau convenţie de arvună. 

 
 
 
                                                 

1 D. Alexandresco, Dreptul civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, t. 
VI, p. 287-292. 
2 Pentru detalii, a se vedea A. Sebeni, Scurte observaţii asupra clauzei penale, „Analele UB” nr. 1/2003, p. 57. 
3 D. Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 103; Al. Cerban, op .cit., p. 11-37. 
4 J. Kocsis, Unele consideraţii referitoare la arvună şi la convenţia accesorie de arvună,  în Dreptul nr. 12/1998. 
5 Idem, p. 51 în nota de subsol. 
6 S. Angheni, Clauza penală în dreptul civil şi comercial, Ed. Oscar Print, 2000, p. 45. 
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2. Caracterele juridice 
 
 Înainte de a proceda la facerea distincţiilor de rigoare, trebuie menţionat că ori de câte 

ori vom caracteriza clauza penală prin raportare la convenţia de arvună vom avea în vedere 
ambele sale forme: forma stabilită de lege cu titlu supletiv, pentru care funcţia compensatorie 
primează şi forma stabilită pe cale convenţională, pentru care funcţia de dezicere este 
fundamentală. Devine astfel de la sine înţeles faptul că prin raportare la cea de-a doua formă a 
convenţiei de arvună, vom scoate în evidenţă cele mai importante deosebiri faţă de clauza 
penală. 

a) Poate cea mai importantă trăsătură a convenţiei de arvună, atunci când este privită 
în oglindă cu clauza penală, o reprezintă faptul că este un contract real1, spre deosebire de 
clauza penală care este un contract consensual2, pentru a cărui validă încheiere nu este nevoie 
decât de exprimarea a două voinţe concordante, apte să lege juridic. Nicio condiţie de formă 
sau altă cerinţă care să confere solemnitate nu se impune a fi observată ad validitatem. Din 
acest punct de vedere, al excluderii reciproce a formei solemne, între cele două caractere 
găsim un numitor comun, cu condiţia de a nu asimila solemnitatea nevoii de a efectua 
tradiţiunea în contractele reale. Terminologia aleasă de legiuitor în art. 1297-1298 C. civ., 
„dare de arvună”, „arvuna dată”, „arvuna (...) având-o primită” întemeiază ideea de contract 
real. Aşadar, câtă vreme bunul ce formează obiectul arvunii nu se va fi remis material, 
convenţia de arvună nu va fi luat fiinţă. În schimb, dacă părţile au stipulat în contractul 
principal o clauză numită convenţie de arvună, însă suma de bani nu s-a predat până în 
momentul neexecutării culpabile, într-adevăr convenţia va fi nulă ca arvună, dar va fi valabilă 
ca o clauză penală, aşa cum o reclamă principiul conversiunii actului juridic lovit de nulitate, 
în art. 978 C. civ. 

 b) Ambele convenţii sunt contracte accesorii deoarece utilitatea lor nu se regăseşte 
decât atunci când fie dau asigurare pentru executare, fie conferă facultatea de a denunţa 
unilateral un alt contract principal. Având caracter accesoriu, convenţia de arvună şi clauza 
penală urmează regimul juridic al contractului principal, conform principiului accesorium 
sequitur principale. Drept urmare, cauza de nulitate care atinge contractul principal va 
desfiinţa şi pe cel accesoriu, iar executarea obligaţiei principale lipseşte de raţiunea de a fi 
clauza accesorie. La fel, stingerea obligaţiei principale sau suspendarea ei pentru 
imposibilitate fortuită de executare atrage stingerea ori suspendarea obligaţiei debitorului din 
clauza penală ori convenţia de arvună. Mutuus disensus intervenit stinge nu doar contractul 
principal, dar şi pe cel de care se leagă. În schimb, reciproca celor arătate nu va funcţiona. 
Argumentul de lege, în sprijinul acestor relaţii de la accesoriu la principal, îl găsim prevăzut 
pentru clauza penală în art. 1067 C. civ., iar pentru convenţia de arvună în art. 1297 C. civ., 
unde legiuitorul arată: „În caz de vindere făcută prin dare de arvună, convenţia accesorie a 
arvunei nu va putea avea niciun efect: 1. dacă convenţia principală a vinderii este nulă; 2. 
dacă vinderea se execută; 3. dacă vinderea se reziliază prin comun consimţământ; 4. dacă 
executarea vinderii a devenit imposibilă fără culpa niciuneia dintre părţi.” 

c) Niciuna dintre convenţii nu are caracter sinalagmatic, ci unilateral, deoarece nu se 
nasc obligaţii reciproce şi interdependente în sarcina părţilor contractante din acelaşi izvor de 
drept, cu excepţia convenţiei de arvună, concepută sub forma clauzei de dezicere, aspect 
asupra căruia vom reveni mai jos. Este adevărat că cel care este creditorul clauzei penale se 
obligă în contractul principal, tocmai pentru că cealaltă parte, la rându-i, consimte să-i 
presteze un folos patrimonial, doar că această reciprocitate şi interdependenţă de obligaţii se 
regăseşte numai în convenţia principală şi nu ar putea fi extinsă şi la convenţia accesorie. 

                                                 
1 J. Kocsis, op. cit., p. 51. 
2 C. Stătescu, C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 1992, p. 299-302. 
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Clauza penală dă naştere unui drept subiectiv doar în patrimoniul uneia dintre părţi, dreptul 
creditorului de a pretinde şi a obţine plata obiectului clauzei penale dacă debitorul său din 
convenţia principală nu înţelege să-şi execute prestaţia la care s-a obligat. Mutatis mutandis, 
raţionamentul se pretează şi situaţiei în care cel care deţine obiectul arvunii refuză să execute 
obligaţia principală, creditorul care a dat arvuna având dreptul de a o cere îndoit, iar debitorul 
trebuind să respecte dreptul cocontractantului său. Obligaţiile din convenţia de arvună sau din 
clauza penală îşi au cauza nu una în cealaltă, ci sunt legate de naşterea şi executarea 
obligaţiilor din contractul principal, motiv pentru care am putea vorbi de un caracter 
sinalagmatic imperfect, în sensul că debitorul clauzei penale ori al arvunii se obligă tocmai 
pentru că cealaltă parte din contractul principal se obligă, la rându-i, să-i procure un folos 
patrimonial. Ca atare, obligaţii reciproce şi interdependente ar exista, însă izvorul lor 
contractual este diferit1, convenţia principală, respectiv convenţia accesorie. Aşa cum 
spuneam, o cu totul altă situaţie există în cazul arvunii-dezicere, însă numai în privinţa unuia 
dintre cele două raporturi juridice2, pe care convenţia de arvună le generează, în privinţa 
raportului juridic în care cel care primeşte arvuna va trebui s-o restituie îndoit dacă înţelege să 
denunţe unilateral contractul principal. Reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor în acest 
caz pot fi înţelese numai dacă admitem că obligaţia corelativă unui drept potestativ poate să-şi 
tragă cauza juridică din obligaţia corelativă unui drept de creanţă. Ne referim la dreptul 
potestativ de a denunţa unilateral contractul principal şi dreptul de creanţă de a pretinde şi de 
a obţine „preţul” denunţării, constând în dublul arvunii remise. În logica acestei aserţiuni, 
debitorul se obligă să respecte efectele denunţării unilaterale, tocmai pentru că cel care se 
dezice unilateral de contract se obligă la rându-i să presteze preţul denunţării, întoarcerea 
îndoită a ceea ce a primit cu titlu de arvună. Devine astfel evident că acest fel de a gândi nu 
poate fi extrapolat şi la convenţia de arvună cu funcţie de clauză penală, pentru simplul motiv 
că aici nu putem vorbi de un drept potestativ de a nu executa contractul principal. 
Neexecutarea este din această cauză culpabilă şi generează, la rândul ei, un alt drept 
potestativ, însă de această dată pentru creditorul obligaţiei neexecutate, de a opta între a cere 
executarea silită a obligaţiei principale sau de a cere restituirea îndoită a arvunii3. 

d) Admiţând cele arătate mai sus referitor la caracterul sinalagmatic imperfect ori 
perfect, nici clauza penală, nici convenţia de arvună nu pot avea caracter gratuit, ambele 
părţi urmărind obţinerea unui folos patrimonial prin stipularea clauzei penale sau a arvunii, 
chiar dacă acest folos patrimonial nu este urmărit numai de pe urma convenţiei accesorii, dar 
şi de pe urma contractului principal. În definitiv, nu putem analiza caracterele unei convenţii 

                                                 
1 La fel se întâmplă şi în alte ipoteze, unde doctrina a admis caracterul sinalagmatic imperfect al unor contracte 
care sunt de fapt unilaterale, de pildă contractul de depozit neremunerat, când depozitarul este nevoit să facă 
unele cheltuieli de conservare cu bunul aflat în depozit. Aceste cheltuieli vor fi pretinse de la deponent, nu pe 
baza contractului de depozit, întrucât acesta nu stipulează obligaţia deponentului de a plăti un preţ al depozitului, 
care să cuprindă şi aceste cheltuieli, ci pe baza unui alt fapt juridic generator de drepturi şi obligaţii, faptul juridic 
licit constând, după caz, fie în gestiunea de afaceri, fie în îmbogăţirea fără justă cauză. 
2 Specificul convenţiei de arvună, aşa cum este aceasta reglementată de Codul civil român, constă tocmai în 
existenţa acestui dublu raport juridic, din care doar unul va fi eficient, după cum o parte sau alta se face vinovată 
de neexecutare în cadrul raportului juridic principal. Astfel, dacă cel care a predat arvuna nu execută vinderea, o 
va pierde în mâinile celeilalte părţi. Drepturile şi obligaţiile din această relaţie formează conţinutul primului 
raport juridic. Dacă cel care primeşte arvună nu execută vinderea, va trebui s-o întoarcă îndoit către cel care a 
remis-o la încheierea convenţiei de arvună. Drepturile şi obligaţiile din această relaţie alcătuiesc cel de-al doilea 
raport juridic. În privinţa acestui din urmă raport vom analiza caracterul sinalagmatic al convenţiei de arvună sub 
forma clauzei de dezicere. Nu şi în privinţa primului raport juridic, pentru că acolo remiterea materială a arvunii 
nu se poate constitui în obiectul unei obligaţii, ci este chiar actul material, fără de care convenţia de arvună nu 
poate prinde fiinţă. Ca atare, în acest raport juridic există drepturi subiective numai de o parte. 
3 Adoptând acest punct de vedere, nu putem fi de acord cu afirmaţia că în toate cazurile convenţia de arvună ar 
avea un caracter unilateral -  J. Kocsis, op. cit., p. 51. Iată că specificul sinalagmatic al clauzei de dezicere este 
împrumutat şi de convenţia de arvună, atunci când părţile se folosesc de mecanismul convenţiei de arvună pentru 
a-şi conferi posibilitatea dezicerii unilaterale de contractul principal. 
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accesorii decât într-o strânsă conexiune cu contractul de a cărui efecte se leagă organic. 
Făcând abstracţie de această legătură, s-ar putea ridica legitima întrebare care ar fi folosul 
patrimonial urmărit de debitorul, de pildă, al unei clauze penale, din moment ce strict în 
cadrul acestei convenţii accesorii doar creditorul urmăreşte să obţină obiectul clauzei penale 
în caz de neexecutare. Evident că debitorul clauzei penale nu se poate aştepta la obţinerea 
vreunui folos patrimonial doar din clauza penală, căci din clauză penală el nu poate urmări 
decât eventual evitarea situaţiei în care va fi lipsit de un folos patrimonial. Aşteptările sale 
sunt de fapt legate de folosul patrimonial pe care creditorul clauzei penale i-l va procura lui, în 
baza convenţiei principale. Ca atare, caracterul oneros al clauzei penale se regăseşte pentru 
debitorul clauzei penale în urmărirea folosului patrimonial care va fi obţinut prin executarea 
contractului principal de către creditorul clauzei penale. 

e) Existenţa şi întinderea obligaţiilor din clauza penală ori din convenţia de arvună 
sunt cunoscute de părţi încă de la facerea lor şi nu depind de vreun eveniment viitor şi nesigur 
ca realizare, ce ar face să subziste riscuri de pierdere sau şanse de câştig pentru ambele părţi. 
De aceea cele două convenţii sunt comutative. 

 
3. Obiectul convenţiei de arvună şi al clauzei penale 

 
Textele de lege din Codul civil1 nu fac în mod expres nicio circumstanţiere relativă la 

obiectul contractului, în sensul de a preciza ce anume bunuri pot forma sau nu obiectul acestor 
convenţii. La clauza penală legiuitorul vorbeşte de „un lucru” iar la textele de la arvună 
legiuitorul preferă să se refere la obiect, utilizând aceeaşi terminologie ca şi pentru 
desemnarea convenţiei accesorii. Astfel, pentru legiuitor arvuna este atât convenţia accesorie 
a vânzării-cumpărării, dar şi obiectul asupra căruia aceasta poartă. 

La clauza penală calitatea bunului de a fi mobil ori imobil, fungibil sau nefungibil, 
consumptibil sau neconsumptibil nu prezintă nicio importanţă. Tot ce interesează aici este ca 
eventualul prejudiciu pe care creditorul l-ar putea suferi de pe urma neexecutării contractului 
să fie determinat sau determinabil2, ca existenţă şi întindere, printr-un bun oarecare. 

Pe de altă parte, la convenţia de arvună, deşi legiuitorul nu prevede nimic în mod 
explicit, din însăşi natura contractului rezultă că obiect nu va putea fi decât un bun mobil, nu 
şi un imobil. Altminteri condiţia remiterii materiale pentru încheierea validă a oricărui 
contract real nu ar putea fi îndeplinită, fiind de la sine înţeles că predarea, de pildă, a arvunii 
de către cumpărător în mâinile vânzătorului, nu s-ar putea realiza cu un bun imobil. Drept 
urmare, pot fi predate cu titlu de arvună orice bunuri mobile, drepturi de creanţă dacă acestea 
sunt materializate într-un înscris la purtător, obligaţiuni ori alte titluri de credit, titluri 
comerciale, cum sunt acţiunile, titlurile de plată, cum sunt cambiile, biletele la ordin, cec-
urile, conosamentele etc. 

Cel care primeşte bunul va trebui să se îngrijească de acesta ca un bonus pater 
familias3, răspunderea sa fiind apreciată în abstract, prin raportare la modelul de diligenţă al 
unui om mediu, fără a fi nevoie să se observe condiţiile subiective ale diligenţei, pe care cel 
care deţine arvuna ar fi trebuit s-o depună. Aşadar, cel care intră în stăpânirea arvunii o face 
cu titlu precar, fiind asimilat unui depozitar în cadrul unui depozit necesar. Răspunderea sa 
este mai riguroasă, întrucât aşa o consacră art. 1600 pct. 3 C. civ. când spune că depozitul 
făcut numai în folosul depozitarului atrage un regim mai sever al răspunderii contractuale 

                                                 
1 Articolul 1066, respectiv art. 1297-1298. 
2 Spunem determinabil pentru că, de pildă, părţile la un contract de report ar putea să prevadă că neexecutarea 
operaţiunii la momentul stabilit ar atrage plata unor penalităţi într-o valută, al cărei curs de schimb să fie stabilit 
în funcţie de cotaţiile de pe piaţa valutară, existente la momentul neexecutării. 
3 J. Kocsis, op. cit., p. 52. 
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pentru acesta din urmă. Într-adevăr, darea de arvună se face în primul rând în folosul celui 
care o deţine, întrucât acesta îşi vede creanţa principală garantată chiar mai eficient decât ar fi 
fost în ipoteza unei veritabile garanţii reale fără deposedare, gajul spre exemplu1. Asta spre 
deosebire de cel care a dat arvuna şi care-şi vede asigurată creanţa principală numai printr-un 
alt drept de creanţă, purtând asupra dublului arvunii. Acesta nu se vede cu nimic apărat 
împotriva eventualei stări de insolvabilitate a debitorului său. Pentru aceste raţiuni, 
răspunderea celui care păstrează arvuna trebuie să fie mai riguroasă decât răspunderea 
contractuală de drept comun a depozitarului de la art. 1599 C. civ.2

Natural că o asemenea chestiune nu se pune în ipoteza celui care se află în poziţia de a 
da arvuna sau în ipoteza clauzei penale. 

Întrucât legiuitorul în art. 1297-1298 C. civ., vorbind despre soarta arvunii, arată că 
aceasta se va prinde în prestaţiunile reciproce ori se va întoarce îndoit, se ridică întrebarea 
dacă arvuna nu trebuie să fie un bun fungibil, deci un bun care să poată fi înlocuit în prestaţie 
cu un altul, în aşa fel încât să poată fi restituit în dublu sau chiar compensat cu prestaţiile 
datorate în temeiul contractului principal. Deşi, de obicei, obiectul arvunii constă într-o sumă 
de bani, totuşi, cel puţin teoretic această problemă se poate pune. 

Doctrina a demonstrat că această calitate a bunului nu ţine de esenţa arvunii, ci este 
doar de natura ei, căci eventuala dificultate a restituirii îndoite a unui bun mobil nefungibil s-
ar putea surmonta foarte uşor. Astfel, dacă cel care ţine arvuna nefungibilă se face culpabil de 
neexecutare, o va restitui aşa cum a primit-o iar diferenţa până la dublu va consta în valoarea 
bunului, calculată după preţul curent de la momentul restituirii3. 

Din nou această problemă nu interesează clauza penală pentru că obiectul ei poate fi 
orice tip de bun. 

 
4. Funcţiile arvunii şi ale clauzei penale. Principalele distincţii 

 
Dintre funcţiile pe care convenţia de arvună le îndeplineşte, dar care sunt străine 

clauzei penale, identificăm funcţia originară a arvunii, cea confirmatorie pentru existenţa 
unui contract, respectiv cea mai nouă şi mai întâlnită funcţie în ultimul timp, cea de dezicere. 
Aceste două funcţii sunt proprii numai convenţiei de arvună. 

Din interpretarea per a contrario a art. 1416 C. civ., care interzice invocarea arvunii ca 
mijloc probatoriu pentru exhibarea unui contract de locaţiune imobiliară, încheiat verbal şi 
încă neexecutat, deducem că cel puţin teoretic arvuna într-o atare situaţie ar putea servi drept 
dovadă în continuare, însă numai pentru locaţiunea mobiliară. Totuşi, în faţa reglementării de 
drept comun privind proba actelor juridice, doar arvuna nu ar putea să se constituie într-un 
mijloc de probă suficient prin sine însuşi. Va trebui coroborată cu alte mijloace de probă, 
eventual cu un început de înscris sub semnătură privată. 

                                                 
1 La fel de drept este că cel care deţine arvuna, în caz de neexecutare a creanţei sale principale, nu va putea 
dispune de prerogativele urmăririi sau preferinţei, aşa cum s-ar întâmpla dacă dreptul său ar fi fost garantat 
printr-o garanţie reală. Însă nici nu are nevoie de beneficiul acestor prerogative dacă a reuşit să păstreze detenţia 
bunului până la momentul neexecutării, respectiv punerii în întârziere, când obiectul arvunii intră în proprietatea 
sa, evident numai dacă acesta nu preferă în schimb să ceară executarea silită în natură. Mai mult decât atât, 
creditorul garantat printr-o garanţie reală fără deposedare nu se poate apăra de riscul insolvabilităţii debitorului 
său, acesta putând oricând, până la data exigibilităţii datoriei principale, să diminueze prin fapta sa proprie 
substanţa bunului asupra căruia poartă garanţia sau să-l facă pierdut, pe când în cazul arvunii, odată primită, 
creditorul are mijloace mult mai eficiente de a înlătura riscul insolvabilităţii debitorului, putându-i împiedica 
fapta proprie. În plus, valorificarea garanţiei reale presupune o procedură judiciară de care detentorul arvunii se 
vede dispensat. 
2 „Depozitarul trebuie să îngrijească de paza lucrului depozit, întocmai precum îngrijeşte de paza lucrului său”. 
Articolul 1599 C. civ. constituie fundamentul juridic pentru aprecierea subiectivă a conduitei depozitarului. 
3 D. Alexandresco, op. cit., t. VII, p. 45. 
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Funcţia de dezicere a convenţiei de arvună nu a fost agreată de leguitorul nostru, spre 
deosebire de legiuitorul francez care a consacrat-o expres1 în art. 590 C. civ. fr. Astfel, dacă 
părţile nu stabilesc care este scopul arvunii de care se folosesc, confirmatoriu ori de dezicere, 
în dreptul francez se prezumă că acestea au înţeles să o privească ca pe un mijloc de 
denunţare. Partea interesată va putea să probeze prin orice mijloc de probă că de fapt voinţa 
comună reală nu a fost în acest sens, că s-a dorit ca prin darea arvunii să se asigure executarea 
obligaţiilor din contractul principal, iar în caz de litigiu să se înlăture sarcina probei existenţei 
şi întinderii prejudiciului cauzat prin neexecutare. 

Dreptul nostru a consacrat exact opusul acestei situaţii. Ori de câte ori s-a dat arvună 
şi înscrisul probator nu cuprinde menţiuni privind scopul acesteia, vor intra în acţiune normele 
supletive de voinţă din art. 1297-1298 C. civ. Având în vedere gravitatea denunţării 
unilaterale a contractului, această funcţie a arvunii va trebui să reiasă întotdeauna în mod 
neîndoielnic din cuprinsul înscrisului constatator. Cel mai mic dubiu referitor la menirea 
arvunii va fi reţinut pentru interpretarea acesteia în sensul pe care legea îl prezumă. 

Nicio dispoziţie din Codul civil nu obstaculează părţile să-şi atribuie o atare facultate 
extraordinară; dimpotrivă, art. 5 C. civ. recunoaşte principiul libertăţii contractuale în 
dreptul civil până la acele limite trasate de ordinea pubică şi bunele moravuri. Arvuna-
dezicere este, deci, nu expresia unei excepţii de la principiul irevocabilităţii unilaterale a 
contractelor sinalagmatice, ci chiar rodul aplicării necondiţionate a principiului pacta sunt 
servanda. 

Sub forţa acestui din urmă principiu, care stabileşte puterea de lege a contractului, nu 
doar între părţi, ci şi faţă de judecător, acesta nu va putea modifica arvuna dacă aceasta este o 
sumă de bani, decât în cazurile excepţionale când s-ar proba existenţa unei intenţii dolosive de 
a păgubi pe debitorul arvunii. Tot pacta sunt servanda îngăduie creditorului să-şi exercite 
oricând dreptul de revoca unilateral consimţământul dat dacă nu s-a stipulat un termen pentru 
aceasta, dincolo de care dreptul subiectiv se stinge. Astfel, chiar dacă parte din obligaţiile 
contractuale s-au executat, retractarea voinţei de a se lega juridic poate opera necondiţionat. 
Tot ceea ce s-a prestat până în acel moment se va restitui, întrucât cauza acelor prestaţii a 
încetat să mai existe cu efect retroactiv.  

Aceste consideraţii fiind expuse, se înţelege cu claritate ce distinge în mod esenţial 
arvuna-dezicere de arvuna-clauză penală şi ce face cu atât mai profundă demarcaţia vizavi 
de simpla clauză penală2. În timp ce arvuna-dezicere este prevăzută în interesul debitorului ori 
al creditorului, ori al amândurora, arvuna-clauză penală sau clauza penală este stipulată 
numai în interesul creditorului din contractul principal. Împotriva celui care hotărăşte să se 
dezică de contractul principal celălalt cocontractant nu poate să opună niciun fel de rezistenţă. 
Tot ce poate face acesta este să se supună şi să culeagă în schimb arvuna, ca preţ al dezicerii, 
ori dublul acesteia, după caz. De cealaltă parte, împotriva celui care refuză executarea în mod 
culpabil, creditorul păgubit are alegerea, după cum socoteşte oportun, fie să ceară executarea 
silită în natură a obligaţiei principale, fie să se bucure de beneficiul pe care i-l procură 
convenţia de arvună. Debitorul culpabil nu s-ar putea prevala de beneficiul arvunii, refuzând 
executarea şi oferind prestaţia specifică arvunii. 

Aşa cum precizam la începutul acestui punct, funcţiile confirmatorie şi de dezicere 
sunt proprii numai convenţiei de arvună şi, deci, străine clauzei penale. Ceea ce este comun, 
însă, şi pentru arvuna legală şi pentru clauza penală este funcţia compensatorie. 

Ambele convenţii îşi regăsesc utilitatea şi eficienţa în cadrul angajării răspunderii 
contractuale a debitorului rău-platnic. Ambele se pot constitui, după caz, în funcţie de 

                                                 
1 A se vedea Al. Cerban, Curs de drept civil „Despre vânzare”, Bucureşti, 1931, p. 31. 
2  A se vedea D. Chirică, Denunţarea unilaterală a promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare în temeiul 
unei clauze de dezicere sau a unei clauze rezolutorii, în Dreptul nr. 3/2001, p. 31. 
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prejudiciul real încercat de creditor, în clauze care au ca efect agravarea ori atenuarea 
răspunderii contractuale a debitorului îndărătnic. 

Nici arvuna, nici clauza penală nu-şi confirmă rostul dacă nu se poate reţine culpa în 
sarcina debitorului, căci în dreptul nostru răspunderea contractuală nu poate fi disociată în 
niciun fel de ideea de vinovăţie. Articolul 1082, respectiv 1298 C. civ. stau mărturie în 
sprijinul acestei teze. La începutul acestei lucrări, vorbind de accesoriul acestor convenţii, am 
învederat care sunt efectele lipsei de culpă a debitorului în neexecutarea obligaţiei. 

În legătură cu funcţia compensatorie se poate plasa şi funcţia de asigurare sau de 
mobilizare1 a debitorului la executarea în natură a obligaţiilor contractuale. Ameninţarea care 
apasă asupra sa îl poate îndemna pe debitor să execute în natură obligaţiile asumate, evitând 
astfel posibilitatea de a fi urmărit pentru plata unor penalităţi, ce se pot adeveri mai oneroase 
decât ceea ce i s-ar fi cuvenit creditorului dacă evaluarea daunelor-interese s-ar fi făcut pe cale 
judiciară.  

În ipoteza în care funcţia mobilizatoare nu-şi produce efectul, se va pune în mişcare 
funcţia sancţionatorie, respectiv funcţia compensatorie/reparatorie. Astfel, reparaţiunea 
prejudiciului rezultat din neexecutarea totală, parţială, necorespunzătoare sau cu întârziere 
este facilitată pentru că, odată stabilit obiectul arvunii sau al clauzei penale, creditorul se vede 
degrevat de sarcina de a proba existenţa şi întinderea prejudiciului. Dacă în privinţa 
prejudiciului direct, damnum emergens, proba este relativ accesibilă, în privinţa beneficiului 
nerealizat se pun serioase probleme probatorii. Toate aceste dificutăţi de ordin probatoriu pot 
fi depăşite prin stipularea unei clauze penale sau a unei convenţii de arvună. 

Echivalentul convenţional al prejudiciului se va remite material înainte de producerea 
lui dacă este vorba despre creditorul care primeşte arvuna, respectiv după ce acest prejudiciu 
se va fi produs dacă discutăm despre creditorul cu clauză penală sau creditorul care poate 
pretinde arvuna îndoită. 

Adiacent caracterului reparator este cel sancţionator. Se prea poate ca neexecutarea 
să genereze un prejudiciu disproporţionat de mic faţă de cuantumul clauzei penale sau al 
arvunii ori chiar să nu genereze în realitate nicio pagubă materială sau morală. Dacă este aşa, 
penalitatea va îmbrăca forma unei „amenzi civile”, care nu vine să repare ceea ce s-a stricat, 
căci nu ar avea ce, dar vine să sancţioneze o anumită conduită a debitorului, neconformă cu 
standardul stabilit de comun acord cu creditorul.  

Deoarece admitem o veritabilă funcţie de clauză penală pentru convenţia de arvună, 
principiul ireductibilităţii clauzei penale2 trebuie aplicat, pe cale de consecinţă, şi convenţiei 
de arvună. Tot aşa se va face şi aplicarea excepţiei de la principiul ireductibilităţii, cu condiţia 
ca creditorul să fi acceptat o plată parţială iar judecătorul să-şi fi manifestat aprecierea 
suverană, în sensul diminuării arvunii proporţional cu ce s-a prestat. 

 
5. Concluzii 

 
Concluziile acestui studiu vor încerca să surprindă avantajele şi dezavantajele pe care 

le comportă pentru o parte sau alta convenţia de arvună şi clauza penală. 
Am stabilit că una din virtuţile incontestabile ale ambelor convenţii accesorii o 

reprezintă evaluarea anticipată a prejudiciului suferit de creditor. 
Arvuna oferă, totuşi, un plus de garanţie pe de o parte, dar pricinuieşte un 

inconvenient pe de alta. De o garanţie mai solidă pentru îndestularea prin echivalent este 
fericit creditorul care primeşte şi stăpâneşte arvuna. Din momentul în care a survenit 
neexecutarea, urmată de procedura punerii în întârziere, creditorul este dispensat de proba 

                                                 
1 S. Angheni, Clauza penală în dreptul civil şi comercial, Ed. Oscar Print, 2000, p. 38. 
2 Articolul 1070 C. civ. 
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culpei debitorului său, precum şi de cea privind prejudiciul. Nu-i mai rămâne decât să opteze 
pentru valorificarea arvunii, iar aceasta va intra în patrimoniul său independent de starea de 
solvabilitate sau de insolvabilitate a debitorului. 

Sub acest aspect, creditorul care-şi vede asigurată creanţa doar printr-o clauză penală 
are o situaţie mai puţin bună decât creditorul care primeşte arvuna. Creditorul cu clauză 
penală rămâne un creditor chirografar, expus pericolului de a suporta insolvabilitatea 
debitorului său. 

Mai vitregă este situaţia creditorului din convenţia de arvună, nevoit să remită material 
în mâinile cocontractantuui său un bun mobil, asupra căruia exercită un drept de proprietate 
privată. Pe lângă riscul insolvabilităţii debitorului său, pe care şi-l asumă exact aşa cum o face 
şi creditorul cu clauză penală, creditorul care a dat arvună îşi vede indisponibilizat şi bunul, 
fără a se putea bucura de avantajele folosinţei acestuia ori de foloasele patrimoniale pe care le 
oferă circulaţia bunurilor într-o economie de piaţă. 
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Pe parcursul anului 2009 au fost soluţionate mai multe probleme controversate în 

practica instanţelor, în materie penală (procedură şi drept substanţial) pe calea recursurilor în 
interesul legii. 

Problema care se pune, cu referire la intervalul de timp adus în discuţie, respectiv anul 
2009, vizează mai multe aspecte. În primul rând, există sesizări formulate în anul 2008 asupra 
cărora Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în anul 2009, după cum sunt sesizări 
formulate în anul 2008, soluţionate de instanţa supremă în anul 2008, iar hotărârile respective 
au fost publicate în Monitorul Oficial al României pe parcursul anului 2009. 

 
Pe de altă parte, există sesizări ale instanţei supreme în vederea pronunţării unor 

recursuri în interesul legii, formulate de Procurorul General al Parchetului General de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dar care au fost respinse. 

 
În cele ce urmează vom trata cele patru situaţii existente, respectiv: 

1. Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-au soluţionat recursuri 
în interesul legii, publicate în Monitorul Oficial al României 

2. Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care au fost soluţionate 
recursuri în interesul legii, dar care încă nu au fost publicate în Monitorul 
Oficial al României 

3. Sesizări ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie formulate de Procurorul General 
şi nesoluţionate încă de instanţa supremă 

4. Situaţia sesizărilor formulate de Procurorul General, în vederea pronunţării 
unui recurs în interesul legii, respinse de instanţa supremă 

 
Întrucât soluţiile stabilite de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie devin opozabile erga 

omnes şi dobândesc aplicabilitate generală odată cu publicarea lor, ne vom raporta mai întâi la 
soluţiile publicate în Monitorul Oficial al României. 

Vom trata apoi soluţiile de admitere a sesizărilor pentru pronunţarea unor recursuri în 
interesul legii ale căror motivări nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial al României, 
dar care au deja aptitudinea să orienteze practica judiciară în materie, cu menţiunea că ele 
devin general obligatorii abia după îndeplinirea formalităţii publicării. 

În ultima parte a lucrării vom evidenţia, pe de o parte, sesizările care nu au fost încă 
luate în discuţie şi, deci, nu au primit încă o soluţionare, iar pe de altă parte, deciziile de 
respingere a sesizărilor pentru pronunţarea unor recursuri în interesul legii, aferente anului 
2009.  
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1. Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-au 
soluţionat recursuri în interesul legii, publicate în Monitorul 
Oficial al României 

 
1) Primul recurs în interesul legii aferent anului 2009 la care vom face referire a avut 

ca obiect stabilirea organului judiciar competent să soluţioneze plângerea persoanei 
nemulţumite în cazul în care prim-procurorul a admis-o, a infirmat rezoluţia sau ordonanţa 
procurorului şi a dat tot o soluţie de netrimitere în judecată (ICCJ, Decizia nr. nr. 1/2009, M. 
Of.  nr. 418 din 18 iunie 2009). 

Acesta a fost soluţionat prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1/2009 şi a 
fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 418 din 18 iunie 2009. 

Necesitatea pronunţării unei astfel de decizii s-a impus întrucât în practica instanţelor 
de judecată a existat o diferenţă de interpretare în materia precizată ca obiect al recursului în 
interesul legii. Astfel, în practica instanţelor de judecată nu a existat un punct de vedere unitar 
în legătură cu stabilirea organului judiciar competent să soluţioneze plângerea persoanei 
nemulţumite în ipoteza în care prim-procurorul a admis-o, a infirmat soluţia procurorului şi a 
dat tot o soluţie de netrimitere în judecată.  

În acest context, unele instanţe s-au considerat competente să judece aceste plângeri şi 
le-au soluţionat pe fond.  

Alte instanţe, dimpotrivă, cu privire la acelaşi aspect, au apreciat că plângerea 
împotriva soluţiei prim-procurorului prin care acesta a infirmat rezoluţia sau ordonanţa 
procurorului şi a dat tot o soluţie de netrimitere în judecată se soluţionează de către procurorul 
ierarhic superior. În motivarea acestei soluţii s-a reţinut că, potrivit alin. (1) al art. 2781 C. 
proc. pen., instanţa de judecată este competentă să soluţioneze plângerea împotriva soluţiei de 
netrimitere în judecată numai dacă aceasta a fost menţinută de procurorul ierarhic superior 
prin respingerea plângerii, conform art. 275-278 din acelaşi cod. 

Analizând cererea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a considerat că interpretarea 
corectă este cea de-a doua menţionată, producând următoarea soluţie: 

„În aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (2) şi (3) şi ale art. 2781 alin. (1) şi (2) teza a II-
a C. proc. pen. stabilesc: Organul judiciar competent să soluţioneze plângerea împotriva 
rezoluţiei sau ordonanţei prim-procurorului prin care s-a infirmat rezoluţia sau ordonanţa 
procurorului de netrimitere în judecată şi s-a dat aceeaşi ori altă soluţie de netrimitere în 
judecată, pentru alte motive sau pentru unele dintre motivele invocate de petent, este 
procurorul ierarhic superior. Numai în situaţia în care, la rândul său, procurorul ierarhic 
superior, astfel sesizat, a respins plângerea şi a menţinut soluţia prim-procurorului sau nu a 
soluţionat plângerea în termenul legal prevăzut la art. 277 din Codul de procedură penală, 
persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt afectate se 
pot adresa cu plângere instanţei de judecată.”  

 
2) La data de 7 iulie 2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 469, 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2/2009, în vederea soluţionării recursului în 
interesul legii având ca obiect stabilirea caracterului public sau nu al şedinţei de judecată în 
care se soluţionează cererea de liberare provizorie sub control judiciar. 

În practica instanţelor nu exista un punct de vedere unitar în legătură cu caracterul 
public sau nu al şedinţei de judecată ce are ca obiect soluţionarea cererilor de liberare 
provizorie sub control judiciar.  

Astfel, unele instanţe au judecat cererea de liberare provizorie sub control judiciar în 
camera de consiliu.  

Alte instanţe, dimpotrivă, au judecat astfel de cereri în şedinţă publică.  
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Analizând cele două interpretări, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit faptul că 

instanţele din urmă au procedat în mod corect, stabilind că: „în aplicarea dispoziţiilor art. 290 
alin. (1) teza I C. proc. pen. stabilesc că, în cazul judecării cererilor de liberare provizorie sub 
control judiciar, şedinţa de judecată este publică.” 

 
3) În Monitorul Oficial al României nr. 393 din 10 iunie 2009, a fost publicată Decizia 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3/2009 prin care a fost soluţionat recursul în interesul 
legii având ca obiect stabilirea pedepsei care determină calculul termenului de reabilitare 
judecătorească în cazul pedepselor rezultante prin cumul aritmetic ca urmare a revocării 
suspendării condiţionate sau prin cumul juridic în cazul concursului de infracţiuni. 

S-a constatat că în practica instanţelor judecătoreşti nu există un punct de vedere unitar 
în legătură cu aspectul învederat mai sus.  

Astfel, unele instanţe au reţinut că termenul de reabilitare judecătorească se socoteşte 
în raport cu pedeapsa cea mai grea ce intră în compunerea pedepsei rezultante ca urmare a 
cumulului juridic sau aritmetic.  

Alte instanţe, dimpotrivă, au considerat că pedeapsa finală stabilită prin cumul juridic 
sau aritmetic va determina calculul termenului de reabilitare judecătorească. 

Prin Decizia nr. 3/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „termenul de 
reabilitare judecătorească se socoteşte în raport de pedeapsa cea mai grea ce intră în 
componenţa pedepsei rezultante ca urmare a cumulului juridic sau aritmetic”. 

 
4) Prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 7/2009, publicată în Monitorul 

oficial al României nr. 694 din 15 octombrie 2009, a fost soluţionat recursul în interesul legii 
având ca obiect admisibilitatea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar sau pe 
cauţiune, din perspectiva îndeplinirii condiţiei prevăzute de art. 1602 alin. (1) teza ultimă, 
respectiv art. 1604 alin. (1) teza ultimă C. proc. pen., în ipoteza săvârşirii, printre altele, şi a 
infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi 
combaterea criminalităţii organizate, ţinând seama de dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi 
articol. 

În activitatea instanţelor judecătoreşti s-a ivit diversitate de practică în legătură cu 
aplicarea dispoziţiilor art. 1602 alin. (1) teza ultimă şi ale art. 1604 alin. (1) teza ultimă C. 
proc. pen. referitoare la liberarea sub control judiciar sau pe cauţiune în cazul săvârşirii 
infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi 
combaterea criminalităţii organizate.  

Astfel, unele instanţe au considerat că, în cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 
7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, prin care este incriminată „iniţierea sau constituirea unui 
grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup", 
nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 1602 alin. (1) teza ultimă şi ale art. 1604 alin. (4) teza ultimă 
C. proc. pen. referitoare la posibilitatea acordării liberării provizorii sub control judiciar sau 
pe cauţiune.  

În argumentarea acestui punct de vedere s-a relevat că, din moment ce prin art. 1602 
alin. (1) şi art. 1604 alin. (1) C. proc. pen. se prevede că în cazul infracţiunilor intenţionate 
liberarea provizorie sub control judiciar şi, respectiv, liberarea provizorie pe cauţiune se pot 
acorda numai dacă pentru acele infracţiuni legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 
18 ani, apare evident că infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, care 
„se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi", este exceptată 
de la acordarea liberării provizorii sub control judiciar sau sub cauţiune.  

S-a apreciat că această interpretare se impune pentru că prin pedeapsă prevăzută de 
lege, la care se face referire în art. 1602 alin. (1) C. proc. pen., nu se poate înţelege decât 
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pedeapsa indicată în textul de lege ce incriminează fapta imputată persoanei vizate, iar nu 
pedeapsa aplicabilă ca urmare a incidenţei unor dispoziţii legale de reducere a pedepsei.  

Alte instanţe, dimpotrivă, s-au pronunţat în sensul că sunt aplicabile dispoziţiile art. 
1602 alin. (1) teza ultimă şi, respectiv, ale art. 1604 alin. (1) teza ultimă C. proc. pen. ori de 
câte ori infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 este săvârşită în 
condiţiile reglementate la alin. (2) din acelaşi articol, potrivit căruia „pedeapsa pentru faptele 
prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare decât sancţiunea prevăzută de lege pentru 
infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional organizat".  

Analizând situaţiile expuse, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „cererile de 
liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune sunt admisibile în ipoteza săvârşirii 
infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, dacă pedeapsa prevăzută de 
lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional organizat nu 
depăşeşte 18 ani”. 

 
5) Prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 8/2009, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 694 din 15 octombrie 2009, a fost soluţionat recursul în interesul legii 
având ca obiect soluţionarea controversei cu privire la incidenţa art. 3859 alin. (1) pct. 18 C. 
proc. pen., în ipoteza particulară a recurării hotărârilor pronunţate în apel pentru motivul 
greşitei aplicări a art. 181C. pen. sau, dimpotrivă, al neaplicării acestei dispoziţii. 

În activitatea de judecată a instanţelor s-a ivit practică neunitară în aprecierea 
incidenţei cazului de casare prevăzut la art. 3859 alin. (1) pct. 18 C. proc. pen. în situaţia când 
se invocă greşita aplicare a dispoziţiilor art. 181 C. pen. referitoare la fapta care nu prezintă 
gradul de pericol social al unei infracţiuni.  

Astfel, unele instanţe s-au pronunţat în sensul că, prin modul în care a fost 
reglementat, cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. (1) pct. 18 C. proc. pen. poate fi 
invocat numai dacă eroarea gravă de fapt comisă a determinat reţinerea unei situaţii de fapt 
infirmate de probe în punctele ei esenţiale, având drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri 
greşite de achitare sau de condamnare, iar nu şi atunci când se invocă încălcarea prevederilor 
art. 181 C. pen. ca urmare a aprecierii necorespunzătoare a gradului de pericol social al faptei.  

S-a argumentat că posibilitatea primei instanţe şi a celei de apel de a aprecia gradul de 
pericol social al faptei, pentru a se stabili dacă aceasta constituie sau nu infracţiune, scapă 
controlului în casare al instanţei de recurs, deoarece o asemenea situaţie, privind stricta 
aplicare a prevederilor art. 181 C. pen., excede reglementării date în cuprinsul art. 3859 alin. 
(1) pct. 18 C. proc. pen., prin care este limitată examinarea hotărârii supuse controlului 
judiciar numai sub aspectul comiterii unei eventuale erori grave în reţinerea faptelor, în 
măsura în care au avut drept consecinţă adoptarea unei hotărâri greşite de achitare sau de 
condamnare.  

Alte instanţe, dimpotrivă, s-au pronunţat în sensul că dispoziţiile art. 3859 alin. (1) pct. 
18 C. proc. pen. sunt incidente şi în cazul verificării în recurs de către instanţa de control 
judiciar a modului în care s-au aplicat prevederile art. 181 C. pen. în legătură cu aprecierea 
gradului de pericol social al faptelor în raport cu susceptibilitatea lor de a fi considerate 
infracţiuni.  

Instanţa supremă a stabilit că „dispoziţiile art. 3589 alin. (1) pct. 18 C. proc. pen. se 
interpretează în sensul că sunt incidente şi în ipoteza recurării hotărârilor pronunţate în apel, 
pentru motivul greşitei aplicări a art. 181 C. pen. sau, dimpotrivă, al neaplicării acestei 
dispoziţii legale”. 

 
6) În Monitorul Oficial al României nr. 691 din 14 octombrie 2009 a fost publicată 

Decizia Înaltei Curţie de Casaţie şi Justiţie nr. 10/2009 vizând examinarea admisibilităţii în 
principiu a contestaţiei în anulare, fără citarea părţilor, în sensul posibilităţii ca o atare 

 112 



Jurisprudentia 

examinare să încalce dreptul acestora la un proces echitabil, conform art. 6 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului. 

În activitatea instanţelor judecătoreşti s-au exprimat puncte de vedere diferite, 
determinând adoptarea de soluţii contrare, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 391 alin. (1) 
C. proc. pen. referitoare la examinarea admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare fără 
citarea părţilor.  

Astfel, unele instanţe au considerat că faza procesuală în care este examinată 
admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare nu poate avea loc decât cu citarea părţilor. 
S-a argumentat că obligativitatea citării părţilor şi pentru această etapă premergătoare 
judecării contestaţiei în anulare este impusă de reglementările cuprinse în art. 6 parag. 1 şi 3 
lit. c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ce au 
prioritate de aplicare faţă de legea naţională, potrivit cărora, în orice fază procesuală, fiecare 
persoană are dreptul la o judecată echitabilă, în mod public, cu asigurarea posibilităţii de a-şi 
susţine ea însăşi apărările şi de a fi asistată de un avocat ales sau desemnat din oficiu.  

Alte instanţe, dimpotrivă, s-au pronunţat în sensul că în etapa examinării 
admisibilităţii în principiu, instituită doar pentru verificarea respectării termenului de 
introducere a cererii, a existenţei cazurilor de contestaţie în anulare, precum şi dacă s-au 
depus ori invocat dovezi în sprijinul contestaţiei, nu este necesară citarea părţilor, un atare 
mod de a proceda, prevăzut expres în art. 391 alin. (1) C. proc. pen., necontravenind 
principiilor reglementate în art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale.  

Instanţa supremă s-a oprit asupra celei de-a doua interpretări, stabilind că „examinarea 
admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare, fără citarea părţilor, nu încalcă dreptul 
acestora la un proces echitabil, consacrat prin art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului”. 

 
7) În Monitorul Oficial al României nr. 691 din 14 octombrie 2009 a fost publicată 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 11/2009 având ca obiect stabilirea incidenţei 
cazului de incompatibilitate prevăzut de art. 49 alin. (4) C. proc. pen. în ipoteza trimiterii 
cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale, prevăzută de art. 2781 alin. (8) 
lit. b) cu referire la art. 273 alin. (11) C. proc. pen. 

Recursul în anulare s-a impus întrucât în activitatea de judecată a instanţelor s-a ivit 
diversitate de practică în aplicarea dispoziţiilor art. 49 alin. (4) C. proc. pen. privind 
incompatibilitatea persoanei care a efectuat urmărirea penală de a proceda la refacerea 
acesteia, când refacerea este dispusă de instanţă, în cazul soluţiei întemeiate pe dispoziţiile art. 
2781 alin. (8) lit. b) cu referire la art. 273 alin. (11) C. proc. pen., de trimitere a cauzei de către 
judecător la procuror, în vederea redeschiderii urmăririi penale.  

Astfel, unele instanţe au considerat că în cazul admiterii plângerii de către judecător 
împotriva soluţiei de netrimitere în judecată şi a trimiterii cauzei procurorului în vederea 
redeschiderii urmăririi penale, persoana care a efectuat urmărirea penală, în calitate de 
procuror sau de organ de cercetare penală, devine incompatibilă de a prelua acea cauză pentru 
a efectua acte de urmărire în vederea redeschiderii urmăririi penale.  

În argumentarea acestui punct de vedere s-a relevat că redeschiderea urmăririi penale 
la care se referă prevederile art. 2781 alin. (8) lit. b) C. proc. pen. şi restituirea cauzei la 
procuror pentru refacerea urmăririi penale, reglementată în art. 332 din acelaşi cod, sunt 
instituţii juridice cu trăsături şi efecte ce nu diferă esenţial, ele fiind cazuri de reluare a 
urmăririi penale dispuse de instanţă, astfel că prevederile art. 49 alin. (4) C. proc. pen. sunt 
aplicabile, în egală măsură, în ambele situaţii.  

Alte instanţe, dimpotrivă, s-au pronunţat în sensul că soluţia judecătorului de trimitere 
a cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale, întemeiată pe dispoziţiile art. 
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2781 alin. (8) lit. b) C. proc. pen., nu atrage incompatibilitatea persoanei care a efectuat 
urmărirea penală până în acel moment procesual.  

Instanţa supremă a stabilit că „dispoziţiile art. 49 alin. (4) din Codul de procedură 
penală se interpretează în sensul că nu există incompatibilitate a persoanei care a efectuat 
urmărirea penală, în ipoteza trimiterii cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi 
penale, prevăzută de art. 2781 alin. (8) lit. b) cu referire la art. 273 alin. (11) C. proc. pen.”. 

 
8) Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 15/2009, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 735 din 29 octombrie 2009, a vizat soluţionarea recursului în interesul 
legii cu privire la stabilirea naturii juridice a termenelor prevăzute de art. 278 alin. (3) şi art. 
2781 alin. (2) C. proc. pen. şi soluţia ce trebuie dată de către instanţă în situaţia în care 
plângerea contra actelor procurorului a fost formulată cu depăşirea acestor termene. 

În practica instanţelor judecătoreşti s-a constatat o diversitate de soluţii cu privire la 
natura juridică a termenelor prevăzute în art. 278 alin. (3) şi în art. 2781 alin. (2) C. proc. 
pen. şi la efectele depăşirii acestor termene prin plângerile formulate împotriva rezoluţiilor 
sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. 

Astfel, unele instanţe au considerat că termenele prevăzute în art. 278 alin. (3) şi în art. 
2781 alin. (2) C. proc. pen. nu sunt de decădere, iar nerespectarea lor nu produce efecte asupra 
exercitării dreptului de a formula plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor 
procurorului de netrimitere în judecată.  

Alte instanţe, dimpotrivă, s-au pronunţat în sensul că termenele de formulare a 
plângerii la procurorul ierarhic superior şi, respectiv, la judecător sunt de decădere, 
nerespectarea lor atrăgând nulitatea plângerii şi respingerea acesteia ca tardivă.  

Soluţionând divergenţa din practică, instanţa supremă a stabilit că „interpretând 
dispoziţiile art. 278 alin. (3) şi art. 2781 alin. (2) C. proc. pen. sub aspectul naturii juridice a 
termenelor, stabilesc că acestea sunt termene de decădere”. 

 
9) În Monitorul Oficial al României nr. 850 din 8 decembrie 2009 a fost publicată 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 23/2009 cu privire la soluţionarea recursului în 
interesul legii având ca obiect interpretarea dispoziţiilor art. 146 din Legea nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 

În practica instanţelor judecătoreşti nu există un punct de vedere unitar cu privire la 
interpretarea dispoziţiilor art. 146 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală, examenul jurisprudenţei evidenţiind două orientări.  

Astfel, unele instanţe, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 146 
din Legea nr. 302/2004, au înlocuit pedeapsa rezultantă stabilită prin cumul aritmetic de statul 
de condamnare cu o pedeapsă rezultantă ca urmare a cumulului juridic.  

Alte instanţe, dimpotrivă, au respins conversiunea condamnării, reţinând că aplicarea 
cumulului aritmetic de către instanţa statului de condamnare se încadrează în limitele generale 
ale pedepsei prevăzute în art. 53 C. pen.  

Instanţa supremă a validat cea de-a doua interpretare, stabilind că „în interpretarea 
art. 146 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie 
penală se stabileşte că instanţa, în soluţionarea unei cereri având ca obiect conversiunea 
condamnării, trebuie să observe dacă felul pedepsei aplicate pentru concursul de infracţiuni 
sau durata acesteia este incompatibilă cu legislaţia română, fără a putea înlocui modalitatea 
de stabilire a pedepsei rezultante pe calea cumulului aritmetic, dispusă prin hotărârea 
statului de condamnare, cu aceea a cumulului juridic prevăzută de Codul penal român.” 
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2. Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care au fost 
soluţionate recursuri în interesul legii, dar care încă nu au fost 
publicate în Monitorul Oficial al României 

 
1) Prin Decizia nr. 17/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că, în aplicarea 

dispoziţiilor art. 2781 C. proc. pen., „soluţiile de netrimitere în judecată dispuse prin 
rechizitoriu nu pot fi atacate cu plângere direct la instanţă. 

În cazul în care este sesizată cu o astfel de plângere, instanţa o va trimite organului 
judiciar competent, conform art. 2781 alin. (13) C. proc. pen., în vederea parcurgerii etapelor 
prevăzute de art. 278 din acelaşi cod.” 

Procurorul General a sesizat instanţa supremă, aducând în atenţie faptul că în practica 
instanţelor există o divergenţă în interpretare. 

Astfel, într-o primă orientare s-a apreciat că instanţa de judecată trebuie să examineze 
plângerea ce i-a fost adresată direct de către persoana vătămată, precum şi orice alte persoane 
ale căror interese legitime sunt vătămate de soluţiile de netrimitere în judecată cuprinse în 
rechizitoriu. 

Cu privire la acelaşi aspect, alte instanţe au dispus trimiterea plângerii la parchet în 
vederea soluţionării acesteia de către procurorul ierarhic superior, motivând că, în caz contrar, 
se omite o etapă procesuală impusă prin art. 278 şi art. 2781 C. proc. pen. 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut cea de-a doua 
variantă prezentată, variantă care a fost şi confirmată prin Decizia instanţei supreme nr. 
17/2009. 

 
2) Prin Decizia nr. 21/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „procurorul 

din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
poate exercita calea ordinară de atac împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de judecată 
într-o cauză de competenţa direcţiei, în condiţiile în care la judecată a participat un procuror 
de la parchetul de pe lângă instanţa competentă.” 

Procurorul General a sesizat instanţa supremă, aducând în atenţie faptul că în practica 
instanţelor există o divergenţă în interpretare. 

Într-o primă orientare, instanţele au considerat că este admisibilă calea ordinară de 
atac exercitată de procurorul din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism într-o cauză de competenţa direcţiei, în condiţiile în care 
la judecată a participat un procuror de la parchetul ordinar. 

Într-o altă orientare, s-a considerat că, dimpotrivă, aceste căi ordinare de atac sunt 
inadmisibile, fiind declarate cu încălcarea legii. 

 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut prima variantă 
prezentată, variantă care a fost şi confirmată prin Decizia instanţei supreme nr. 21/2009. 

 
3) Prin Decizia nr. 22/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în interpretarea şi 

aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală a stabilit că „durata arestului la domiciliu, executat în 
străinătate, măsură preventivă privativă de libertate, în accepţiunea art. 5 din Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, trebuie luată în 
calcul în cadrul procedurii penale române şi dedusă din durata închisorii aplicate de 
instanţele române.” 

Procurorul General a sesizat instanţa supremă, aducând în atenţie faptul că în practica 
instanţelor există o divergenţă în interpretare. 

 115



THEMIS • 1/2010 
 
Într-o primă orientare, instanţele au apreciat că arestul la domiciliu este o măsură 

preventivă restrictivă de libertate ce nu intră sub incidenţa prevederilor  art. 18 din Legea nr. 
302/2004. 

A doua orientare jurisprudenţială a considerat, dimpotrivă, că, în raport de  
prevederile  art. 5 din Convenţia europeană a rrepturilor omului, arestul la domiciliu este o 
măsură preventivă privativă de libertate şi au dispus aplicarea prevederilor  art. 18 din Legea 
nr. 302/2004. 

Procurorul General a apreciat că a doua soluţie este cea corectă. 
 
4) Prin Decizia nr. 24/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „sentinţa 

prin care instanţa, sesizată direct prin cerere de revizuire, se desesizează şi trimite cauza 
procurorului competent conform art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, poate fi 
atacată cu recurs.” 

Procurorul General a sesizat instanţa supremă, aducând în atenţie faptul că în practica 
instanţelor există o divergenţă în interpretare. 

Într-o primă orientare jurisprudenţială, majoritară, se recunoaşte existenţa unei căi de 
atac împotriva hotărârilor prin care instanţele de judecată, sesizate direct prin cererea de 
revizuire, se desesizează şi trimit cauza procurorului competent în temeiul art. 397 alin. (1) C. 
proc. pen., neexistând însă un punct de vedere unitar cu privire la gradele de jurisdicţie. 
Astfel, în timp ce unele instanţe au considerat că o astfel de hotărâre este atacabilă atât cu 
apel, cât şi cu recurs, alte instanţe au apreciat că singura cale de atac într-o asemenea ipoteză 
este recursul. 

Dimpotrivă, într-o altă abordare, instanţele au decis că aceste hotărâri sunt definitive, 
nefiind supuse niciunei căi de atac. 

Procurorul General a apreciat că soluţia legală este aceea potrivit căreia cererea de 
revizuire adresată în mod greşit direct instanţei, fără parcurgerea procedurii de efectuare a 
actelor de cercetare, se trimite procurorului competent conform art. 397 alin. (1) C. proc. pen. 
prin sentinţă, care nu este supusă niciunei căi de atac. 

 
5) Prin Decizia nr. 25/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „pentru a 

putea beneficia de liberare condiţionată, condamnatul care nu a fost sau nu mai este folosit la 
muncă din cauza stării sănătăţii sau din alte cauze trebuie să execute efectiv fracţia întreagă 
prevăzută de art. 59 alin. (1), respectiv art. 591 alin. (1) C. pen.”. 

Procurorul General a sesizat instanţa supremă, aducând în atenţie faptul că în practica 
instanţelor există o divergenţă în interpretare. 

Într-o primă orientare, instanţele au apreciat că pentru a deveni propozabil 
condamnatul care nu a fost sau nu mai este folosit la muncă din cauze neimputabile trebuie să 
execute efectiv fracţia întreagă prevăzută de art. 59 alin. (1), respectiv art. 591 alin. (1) C. pen. 

A doua orientare jurisprudenţială a considerat că într-o astfel de situaţie trebuie să se 
execute efectiv fracţia redusă prevăzută de art. 59 alin. (2) teza a II-a, respectiv art. 591 alin. 
(2) teza a II-a C. pen. 

Procurorul General a apreciat că cea de-a doua soluţie este cea corectă. 
 
6) Prin Decizia nr. 25/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că, în 

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (41) C. pen. art. 87 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, „fapta 
conducătorului de autovehicul sau tramvai, care a produs o vătămare corporală din culpă 
constituie, după cum urmează: 

1. În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai este concomitent, atât în 
stare de ebrietate, cât şi cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, se va reţine concurs real 
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între infracţiunea prevăzută de art. 184 alin. (41) C. pen. şi cea prevăzută de art. 87 alin. (1) 
din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată; 

2. În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai se află în stare de 
ebrietate fără însă a avea o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, fapta sa constituie 
infracţiunea unică prevăzută de art. 184 alin. (41) C. pen.; 

3. În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai nu se află în stare de 
ebrietate, dar are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, există o pluralitate de infracţiuni 
sub forma concursului real între infracţiunea prevăzută de art. 184 alin. (3) C. pen. şi art. 87 
alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 sau între art. 184 alin. (4) C. pen. şi art. 87 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 195/2002.” 

Procurorul General, făcând examenul jurisprudenţei actuale în materie penală a 
evidenţiat trei orientări cu privire la acest aspect şi, prin urmare, caracterul neunitar al 
practicii judiciare, astfel: 

A. infracţiunea complexă de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 
(41) [eventual şi alineatele (2), (4), respectiv (1), (3)] C. pen. penal care absoarbe infracţiunea 
prevăzută de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată. 

B. concurs real sau ideal între infracţiunile prevăzute de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 
195/2002 şi art. 184 alin. (2), (4) sau art. 184 alin. (1), (3) C. pen. 

C. concurs real sau ideal între infracţiunile prevăzute de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 
195/2002 şi art. 184 alin. (1), (3), (41) sau art. 184 alin. (2), (4), (41) C. pen. 

 
3. Sesizări ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie formulate de 

Procurorul General şi nesoluţionate încă de instanţa supremă 
 
1) Procurorul General a sesizat instanţa supremă în vederea pronunţării unui recurs în 

interesul legii având ca obiect angajarea răspunderii juridice civile a asigurătorului în 
procesul penal în ipoteza asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii 
produse prin accidente de autovehicule. 

Jurisprudenţa actuală în această materie este diferită în funcţie de opţiunea instanţelor 
de a achiesa la una dintre următoarele orientări: 

1. Reţinând că terţe persoane au fost prejudiciate prin accidente de circulaţie în care au 
fost implicate autovehicule asigurate prin efectul legii, unele instanţe au citat în cauza penală 
societatea de asigurare şi au constatat că are calitatea de asigurător de răspundere civilă numai 
pentru opozabilitatea hotărârii. În motivarea soluţiei instanţele au argumentat în sensul că „în 
cadrul procesului penal, persoana răspunzătoare de producerea accidentului este inculpatul 
care are calitate de parte principală, astfel încât dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 136/1995, 
modificată prin O.U.G. nr. 61/2005, au o aplicabilitatate limitată la acţiunea civilă în faţa 
instanţei civile şi nu pot fi extinse prin analogie la acţiunea civilă în cadrul procesului penal, 
fiind exclusă posibilitatea obligării directe a asigurătorului la plata despăgubirilor”. 

2. Într-o altă orientare jurisprudenţială asigurătorul a fost obligat  la plata 
despăgubirilor în solidar cu inculpatul. Aceste instanţe au apreciat că prin decizia nr. I din 28 
martie 2005 a Secţiilor Unite s-a reţinut că raporturile juridice dintre asigurat şi asigurător au 
la bază o solidaritate tacită, stabilită prin convenţie. Răspunderea civilă delictuală a celui care 
prin fapta sa a cauzat efecte păgubitoare şi răspunderea contractuală a asigurătorului impun 
obligarea solidară a acestora. Totodată, a obliga doar inculpatul la plata despăgubirilor civile 
ar putea crea situaţia în care partea vătămată să nu-şi poată recupera daunele materiale sau 
morale obţinute în instanţa penală. 
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3. Cu privire la acelaşi aspect, alte instanţe au obligat societatea de asigurare în 

limitele obligaţiei acesteia la plata despăgubirilor alături de inculpat. În această abordare, 
instanţele au reţinut că temeiurile juridice diferite ale răspunderii asigurătorului şi inculpatului 
(contractuală, respectiv delictuală) exclud solidaritatea acestora. 
 4. În aceeaşi materie, alte instanţe au obligat numai societatea de asigurare la repararea 
prejudiciului cauzat de autovehiculul asigurat, în limita obligaţiei sale. Adepţii acestei 
orientări au precizat că răspunderea societăţii este antrenată direct în temeiul contractului de 
asigurare, obligaţie pe care şi-a asumat-o în mod expres. Raţiunea încheierii poliţiei de 
asigurare este tocmai aceea de a înlătura riscul insolvabilităţii celui vinovat de producerea 
accidentului rutier. 

Până în prezent problema nu a primit o soluţie din partea instanţei supreme. 
 
2) Procurorul General a sesizat instanţa supremă pentru impunerea unui caracter unitar 

în interpretarea problemei cu privire la stabilirea instanţei competente să soluţioneze 
procedura de schimbare a condamnării, procedură care are loc după transferarea persoanei 
condamnate, conform art. 146 alin. (3) din Legea nr. 302/2004. 

S-a arătat că examenul jurisprudenţei actuale relevă două orientări cu privire la acest 
aspect şi, prin urmare, confirmă caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel: 

1. Într-o primă abordare jurisprudenţială s-a considerat că instanţele în a căror rază 
teritorială se află locul de deţinere a persoanelor condamnate într-un alt stat sau instanţa de 
executare în raport de infracţiunile pentru care a fost condamnat resortisantul român sunt 
competente să judece aceste cereri deoarece ele devin instanţe de executare în temeiul art. 122 
din Legea nr. 302/2004 iar motivul invocat se regăseşte în cazurile de contestaţie la executare 
ori alte modificări de pedepse, prevăzute de art. 461 alin. (1) lit. d) tezele finale şi art. 449 
alin. (1) lit. a) C. proc. pen. 
 2. Cealaltă orientare a practicii recunoaşte competenţa exclusivă a Curţii de Apel 
Bucureşti de a judeca cererile prin care se tinde la conversiunea condamnării formulate 
ulterior hotărârii sale prin care a dispus şi s-a realizat transferul persoanei condamnate într-un 
alt stat, având în vedere prevederile art. 144 şi 150 din Legea nr. 302/2004. 

Până în prezent problema nu a primit o soluţie din partea instanţei supreme. 
 
3) Procurorul General a sesizat instanţa supremă în vederea soluţionării divergenţei 

din practică referitoare la admisibilitatea cererilor de revizuire, respectiv contestaţie la 
executare, în cazul incidenţei autorităţii de lucru judecat. 

Examenul jurisprudenţei evidenţiază două orientări cu privire la acest aspect şi, prin 
urmare, caracterul neunitar: 

1. Într-o primă orientare, instanţele, constatând existenţa autorităţii de lucru judecat, au 
respins cererile fără a examina cauza pe fond, calificându-le ca: 

 – inadmisibile,  
 – rămase fără obiect, ori ca 
 – efect al autorităţii de lucru judecat; 
2. În a doua orientare, deşi s-a constatat existenţa autorităţii de lucru judecat, cererile 

au fost soluţionate pe fond. 
Până în prezent problema nu a primit o soluţie din partea instanţei supreme. 
 
4) Procurorul General a sesizat instanţa supremă pentru impunerea unui caracter unitar 

în interpretarea problemei cu privire la stabilirea instanţei competente să soluţioneze cererile 
de contopire a pedepselor aplicate de către instanţele naţionale cu pedepse aplicate de către 
instanţe străine prin hotărâri recunoscute de Curtea de Apel Bucureşti în cadrul procedurii 
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de transfer a persoanei condamnate, conform art. 149 alin. (4), art. 150 din Legea nr. 
302/2004 modificată.  

Examenul jurisprudenţei în materie penală evidenţiază două orientări cu privire la 
acest aspect şi, prin urmare, confirmă caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel: 

1. Unele instanţe, în ipoteza menţionată, au stabilit competenţa de a judeca cererea de 
contopire a pedepselor în favoarea instanţei în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere 
al condamnatului, corespunzătoare în grad instanţei de executare. 

2. Într-o altă orientare, instanţa competentă a fost considerată curtea de apel în a cărei 
circumscripţie se află locul de deţinere a persoanei condamnate, ca instanţă corespunzătoare 
în grad Curţii de Apel Bucureşti care a recunoscut hotărârea străină. 

Până în prezent problema nu a primit o soluţie din partea instanţei supreme. 
 
4. Situaţia sesizărilor formulate de Procurorul General, în vederea 

pronunţării unui recurs în interesul legii, respinse de instanţa 
supremă 

 
1) Procurorul General a sesizat instanţa supremă pentru a se pronunţa un recurs în 

interesul legii referitor la incidenţa dispoziţiilor art. 397-399 C. proc. pen. în ipoteza 
soluţionării cererilor de revizuire a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect plângeri 
împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. 

S-a arătat că în practică, în această materie, există demonstrat caracterul neunitar al 
soluţiilor, instanţele sesizate direct cu cereri de revizuire procedând după cum urmează: 

1. Într-o primă orientare, cererile de revizuire au fost soluţionate fără parcurgerea 
procedurii prevăzute de art. 397-399 C. proc. pen. 

2. În cea de a doua orientare, instanţele au apreciat necesară respectarea dispoziţiilor 
art. 397-399 C. proc. pen., motiv pentru care au dispus scoaterea cauzelor de pe rol şi 
trimiterea acestora la parchet. 

Prin Decizia nr. 16 din 6 aprilie 2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins 
recursul în interesul legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 
2) Procurorul General a sesizat instanţa supremă pentru a se pronunţa un recurs în 

interesul legii referitor la stabilirea obligaţiei suportării cheltuielilor judiciare în cazul 
respingerii de către instanţă a sesizării Biroului de executări penale de înlocuire a pedepsei 
amenzii cu pedeapsa închisorii, conform art. 631 C. pen. coroborat cu art. 4491 C. proc. pen. 

Analiza practicii judiciare relevă, în problematica enunţată, mai multe orientări, astfel: 
1. Într-o primă orientare, majoritară, instanţele au apreciat că respingând cererea 

formulată de Biroul de executări penale de înlocuire a amenzii cu pedeapsa închisorii, fie ca 
inadmisibilă, fie ca lipsită de temei ori ca rămasă fără obiect, cheltuielile judiciare rămân în 
sarcina statului.  

Astfel, unele instanţe au apreciat că, în cazul respingerii cererii formulată de Biroul de 
executări penale de înlocuire a pedepsei amenzii cu închisoarea ca inadmisibilă, cheltuielile 
judiciare rămân în sarcina statului, ipoteză fundamentată pe ideea culpei procesuale a 
organului judiciar existentă la momentul învestirii instanţei cu cererea de revocare.  

Alte instanţe au stabilit că respingând cererea de revocare ca fiind lipsită de temei, 
datorită situaţiei materiale precare a condamnatului ori stării de sănătate a acestuia sau 
existenţei unei cereri de eşalonare a plăţii amenzii, cheltuielile judiciare rămân în sarcina 
statului. 
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Într-o altă ipoteză, cea a respingerii cererii Biroului de executări penale ca fiind 

rămasă fără obiect întrucât pe parcursul procedurii în faţa instanţei, corect învestită de către 
organul judiciar, condamnatul a plătit amenda, instanţele de judecată s-au pronunţat în sensul 
suportării de către stat a cheltuielilor judiciare. 
 2. Alte instanţe au stabilit că în astfel de cauze cheltuielile judiciare sunt suportate de 
condamnat. S-a apreciat că sunt incidente dispoziţiile art. 192 alin. (2) C. proc. pen. întrucât 
cel condamnat este culpabil pentru declanşarea procesului prin neexecutarea pedepsei amenzii 
la care a fost condamnat, determinând astfel sesizarea instanţei cu înlocuirea acesteia. 

3. În aceeaşi materie, unele instanţe nu s-au pronunţat prin hotărâri asupra cheltuielilor 
judiciare potrivit dispoziţiilor prevăzute în art. 189 – 193 C. proc. pen. 

Prin Decizia nr. 18 din 15 iunie 2009 instanţa supremă a respins recursul în interesul 
legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.  

 
3) Procurorul General a sesizat instanţa supremă pentru a se pronunţa un recurs în 

interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 454 alin. (2) 
teza a II-a C. proc. pen. privind obligaţia verificării periodice a subzistenţei cauzei care a 
determinat amânarea/întreruperea executării pedepsei [art. 457 alin. (21) din acelaşi cod], 
întemeiate pe dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. a) sau art. 455 alin. (1) C. proc. pen. 

1. Într-o primă orientare, instanţele învestite cu soluţionarea unor cereri de amânare 
sau întrerupere a executării pedepsei, fiind în imposibilitate obiectivă de a stabili un termen 
cert până la care să dureze măsura dispusă, au fixat ca limită a amânării sau întreruperii 
momentul până când „starea de sănătate a condamnatului se va ameliora”. 

2. Aflate în aceeaşi ipoteză, alte instanţe au fixat un termen de control pentru 
verificarea situaţiei condamnatului bolnav. 

În contextul jurisprudenţei menţionate se impune precizarea că ambele orientări de 
practică se înscriu şi respectă cadrul normativ fixat de art. 454 alin. (2) teza a II-a C. proc. 
pen. A doua orientare jurisprudenţială are însă valenţe practice mai mari, facilitând şi aducând 
ciclic în actualitate obligaţia instituită de dispoziţia legală anterior menţionată. Pentru acest 
motiv, apreciez că aceasta este soluţia ce se impune în cadrul interpretării şi aplicării unitare a 
dispoziţiilor art. 454 alin. (2) teza a II-a C. proc. pen. 

Prin Decizia nr. 19 din 15 iunie 2009 instanţa supremă a respins recursul în interesul 
legii declarat de Procurorul General. 
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1. Carson şi alţii contra Marii Britanii (cerere nr.  42184/05)- 
16.03.2010 
 
Situaţia de fapt 
 
Cauza priveşte cererea introdusă de 13 cetăţeni britanici născuţi între 1913 şi 1937. 

Aceştia au petrecut o parte din timpul cât au fost activi din punct de vedere lucrativ în Marea 
Britanie unde au plătit asigurările obligatorii apoi au emigrat în alte ţări. În anul 2002 una 
dintre petente a introdus o acţiune în justiţie prin care arăta că statul englez nu i-a indexat 
pensia şi că prin acest fapt a fost discriminată. Petenta a indicat că Marea Britanie 
discriminează în ceea ce priveşte cuantumul pensiei în funcţie de statul de rezidenţă al 
beneficiarului. Aceasta a indicat că pensia sa a fost îngheţată la nivelul stabilit în anul în care 
a părăsit teritoriul Marii Britanii în timp ce pensiile celor care locuiesc în acest stat sau în alte 
state care au încheiat acorduri reciproce cu Marea Britanie au crescut de-a lungul timpului.  

Acţiunea în justiţie a fost respinsă în primă instanţă în 2002 şi în apel în 2005. Cu 
excepţia unui singur judecător toţi ceilalţi au considerat că petenta nu se află într-o situaţie 
identică sau similară în mod fundamental cu un pensionar din Marea Britanie sau dintr-un stat 
cu care există un acord bilateral, astfel încât nu se pune problema unei discriminări.   

 
În drept 
 
Petenţii susţin în faţa instanţei europene că refuzul autorităţilor engleze de a indexa 

pensia cu echivalentul ratei inflaţiei are caracter discriminatoriu şi că unii dintre petenţi au 
trebuit să aleagă între a renunţa la o parte din drepturile pecuniare sau a se muta departe de 
familiile lor. Au invocat prevederile art. 8, art. 14 şi art. 1 din Protocolul nr. 1 din Convenţie. 
Printr-o decizie a Curţii din 4 noiembrie 2008 s-a hotărât că nu există o încălcare a articolelor 
invocate. Pe 6 aprilie 2009 cauza a fost transferată la Marea Cameră ca urmare solicitării 
petenţilor. 

Capătul de cerere întemeiat pe prevederile art. 14 combinat cu art. 8 a fost declarat 
inadmisibil deoarece nu a fost niciodată invocat în faţa instanţelor naţionale. 

 
Articolul 14 combinat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 
 
Pentru a exista o problemă pe tărâmul art. 14 CEDO trebuie să existe o diferenţă de 

tratament între persoane care se află în situaţii similare în mod relevant. Curtea a considerat că 
nu este de ajuns ca petenţii să fii plătit contribuţiile sociale în Marea Britanie pentru a fi 
plasaţi automat într-o situaţie similară cu toţi ceilalţi pensionari indiferent de ţara de rezidenţă. 
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A susţine contrariul ar însemna să se pună semnul egalităţii între pensia de stat şi contribuţiile 
la asigurările naţionale. Spre deosebire de schema de pensii private, contribuţiile la asigurările 
naţionale nu au o legătură directă exclusivă cu sistemul de pensionare. Acestea au ca 
destinaţie o largă paletă de beneficii din sfera asigurărilor sociale, inclusiv indemnizaţii pentru 
văduve şi persoane incapacitate, Serviciul Naţional de Sănătate şi concediile de maternitate. 

Complexitatea şi interdependenţa între sistemul de indemnizaţii şi sistemul de taxe 
face imposibilă echivalarea situaţiei pensionarilor doar prin prisma plăţilor făcute pentru 
contribuţiile la asigurările naţionale. Mai mult, sistemul de pensii a fost în mod primordial 
creat pentru a servi necesităţile şi a asigura un standard minim de viaţă pentru rezidenţii din 
Marea Britanie iar caracterul esenţial naţional al sistemului de asigurări sociale a fost 
recunoscut la nivel intern şi internaţional. Ţinând cont de acest lucru este greu să faci o 
comparaţie cu poziţia unui pensionar care trăieşte într-un alt stat datorită variabilelor 
economice şi sociale care există în diferite state. Valoarea pensiei poate fi afectată de oricare 
dintre aceste variabile, de exemplu de rata inflaţiei, costurile vieţii, creşterea economică, rata 
de schimb valutar. În continuare trebuie să se ţină cont că petenţii, în calitate de non-rezidenţi, 
nu au contribuit la economia Marii Britanii. 

Curtea a considerat, de asemenea, că nu există o situaţie similară relevantă între 
petenţi şi pensionarii care sunt rezidenţi în statele cu care Marea Britanie are încheiate 
acorduri bilaterale în ceea ce priveşte indexarea pensiilor. Cei care trăiesc în aceste ţări sunt 
trataţi diferit deoarece un acord între state a fost încheiat iar acest acord a fost încheiat 
deoarece Marea Britanie a considerat că este în interesul său. Statele pot, conform dreptului 
internaţional, să încheie tratate bilaterale privind asigurările sociale, şi într-adevăr aceasta este 
metoda preferată de statele membre ale Consiliului Europei pentru a asigura reciproc 
beneficiile de protecţie socială. Dacă încheierea acestor tratate ar obliga un stat să confere 
aceleaşi avantaje pentru toţi cei care trăiesc în toate celelalte ţări, dreptul statului de a intra 
într-un acord bilateral şi interesul de a face acest lucru ar fi lipsite de substanţă. 

Prin urmare, Curtea consideră că petenţii care trăiau în afara Marii Britanii, în state 
care nu aveau acorduri bilaterale cu această ţară în ceea ce priveşte protecţia socială nu se 
găseau într-o situaţie similară în mod relevant cu persoanele rezidente în Marea Britanie sau 
în alte state care beneficiau de acorduri bilaterale. Nu există o încălcare a art. 14 combinat cu 
art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 din Convenţie. 

 
2. Cudak contra  Lituaniei (cererea nr. 15869/02)- 23.03.2010 
 
Starea de fapt 
 
În noiembrie 1997, dna Cudak a fost angajată pe post de secretară şi operator de către 

Ambasada Poloniei în Vilniu. Îndatoririle sale erau cele cutumiare pentru un astfel de post şi 
erau prevăzute în contractul său de angajare. În anul 1999 dna Cudak a depus o plângere la 
organul abilitat pe plan intern cu privire la faptul că a fost victima unei hărţuiri sexuale din 
partea unui coleg şi ca urmare a acestui lucru s-a îmbolnăvit. În urma anchetei desfăşurate de 
instituţiile poloneze s-a determinat că într-adevăr acuzaţia era adevărată. Doamna Cudak, 
după cele două luni de concediu medical care îi fuseseră acordate, nu a putut intra în 
ambasadă nici în data de 29.10.1999 şi nici în alte două zile în care a încercat acest lucru. 
Petenta s-a adresat în scris ambasadorului cu privire la imposibilitatea de a intra în localul 
ambasadei iar pe data de 2.12.1999 a fost informată că a fost concediată deoarece nu s-a 
prezentat la locul de muncă în ultima săptămână a lunii noiembrie 1999. Ulterior petenta a 
introdus o acţiune în justiţie în faţa instanţelor civile pentru concediere ilegală dar cererea 
acesteia a fost respinsă pe motiv că în cauză este aplicabilă imunitatea de jurisdicţie. Curtea 
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Supremă Lituaniană a motivat că petenta a exercitat o funcţie publică ca angajat al Ambasadei 
Poloniei şi din denumirea funcţiei sale se poate concluziona că îndatoririle sale presupuneau 
facilitarea exercitării suveranităţii statului polonez, motiv pentru care se impune aplicarea 
imunităţii de jurisdicţie. 

 
În drept 
 
Petenta a invocat dispoziţiile art. 6 CEDO motivând că i-a fost încălcat dreptul de 

acces la instanţă.  
Curtea a subliniat, în primul rând, că există o tendinţă în dreptul internaţional, 

confirmată prin adoptarea a două documente legale la nivelul Naţiunilor Unite, de a limita 
aplicarea imunităţii de jurisdicţie, în mod notabil prin excluderea angajaţilor din administraţia 
misiunii diplomatice de la regula imunităţii. Imunitatea se aplică totuşi angajaţilor diplomatici 
şi consulari în cazurile în care subiectul conflictului legal vizează recrutarea, înnoirea 
contractului de muncă sau reîncadrarea unei persoane sau în cazul în care angajatul este 
cetăţean al statului angajator sau există un acord scris între angajat şi angajator cu privire la 
aplicarea principiului imunităţii de jurisdicţie. Doamna Cudak nu se încadra în niciuna din 
aceste situaţii. Nu a îndeplinit nicio activitate strâns legată de exercitarea autorităţii 
guvernamentale. Nu era nici agent diplomatic sau consular, nici cetăţean al statului angajator 
iar disputa privea concedierea petentei.  

În plus, din dosarul cauzei nu reiese că doamna Cudak ar fi exercitat în realitate vreo 
activitate relaţionată cu exerciţiul suveranităţii statului polonez şi nici Curtea Supremă a 
Lituaniei nici Guvernul nu au arătat cum activităţile curente ale acesteia ar putea în mod 
obiectiv interacţiona cu interesele suverane ale Poloniei. Simpla presupunere că doamna 
Cudak ar fi putut avea acces la anumite documente sau ar fi putut auzi anumite conversaţii 
telefonice confidenţiale pe parcursul perioadei în care a fost angajată nu este suficientă. 
Concedierea acesteia şi acţiunile în justiţie au avut ca punct de pornire acuzaţiile privind 
hărţuirea sexuală, acuzaţii ce s-au dovedit a fi întemeiate, după cum au concluzionat 
autorităţile lituaniene. Astfel de acţiuni pot fi cu greu privite ca o ameninţare a intereselor de 
securitate ale Poloniei.  

În concluzie, prin respingerea acţiunii petentei şi admiterea argumentului Guvernului 
polonez cu privire la imunitatea de jurisdicţie, deciziile instanţelor lituaniene au adus atingere 
însăşi esenţei dreptului de acces la instanţă de care se bucura dna Cudak. În cauză  a fost 
încălcat art. 6 parag. 1 CEDO. 

Curtea a acordat despăgubiri materiale şi morale de 10000 euro. 
 
3. Depalle contra Franţei  (cererea nr. 34044/02); Brosset-Triboulet şi 
alţii contra Franţei  (cererea nr.  34078/02)- 29.03.2010 
 
Situaţia de fapt 
 
În prima cauză, Louis Depalle şi soţia sa au cumpărat prin act notarial în anul 1960 o 

casă în Arradon. Casa fusese construită pe terenul de pe faleză care intra în categoria 
proprietate publică maritimă. La momentul cumpărării ocuparea terenului public era permisă 
printr-un ordin al Prefecturii din Morbihan, ordin emis în favoarea foştilor ocupanţi ai acestor 
terenuri şi în schimbul unei redevenţe. Autorizaţia a fost înnoită în mod regulat prin decizie a 
prefectului în favoarea petentului şi a soţiei acestuia, până la data de 31.12.1992. Aceste 
decizii prevedeau că autorităţile îşi rezervă dreptul să modifice sau să retragă autorizaţia dacă 
consideră necesar, indiferent de motiv şi fără despăgubiri. Deciziile mai prevedeau că petentul 
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este obligat să readucă terenul la starea iniţială dacă i se cere de către autoritatea competentă. 
De secole legea franceză prevede că proprietăţile publice maritime nu pot fi trecute în 
proprietate privată, fiind inalienabile. În septembrie 1993 Prefectul a refuzat înnoirea 
autorizaţiei de a ocupa proprietatea publică ca urmare a intrării în vigoare Actului Zonelor de 
Coastă din 3.01.1986. Cu toate acestea, le-a oferit petenţilor posibilitatea de a semna un acord 
prin care li s-ar fi permis să rămână pe acel teren pe durata vieţii lor, cu condiţia de a nu aduce 
modificări imobilului altele decât cele privind întreţinerea. Acordul interzicea vânzarea sau 
transferul terenului către terţi. 

Cea de-a doua cauză priveşte aspecte similare. În anul 1945 mama petentului a primit 
prin donaţie notarială înscrisă în registrul imobiliar un imobil care făcea parte din proprietatea 
publică maritimă. Ocupanţii succesivi ai acestui imobil au primit autorizaţii din 25.09.1909. 
Ultima decizie acordată mamei petentului a expirat la data de 31.12.1990. Pe 6 septembrie 
1993 prefectul a refuzat înnoirea autorizaţiei dar i-a acordat aceeaşi posibilitate ca şi soţilor 
Depalle.  

În ambele cazuri petenţii au refuzat încheierea acordului şi ca urmare a refuzului 
prefectului de a înnoi autorizaţia s-au adresat instanţelor de contencios administrativ atacând 
decizia autorităţilor publice. Ca urmare a refuzului petenţilor de a intra în legalitate prefectul 
s-a adresat aceleiaşi instanţe şi a cerut ca petenţii să repună în situaţia anterioară terenul pe 
cheltuială proprie şi fără o despăgubire prealabilă. După ce în fond şi în apel instanţele au 
decis în favoarea autorităţilor, Consiliu de Stat a decis, pe 6 martie 2002, în ambele cazuri, că 
proprietăţile sunt incluse în categoria proprietăţii publice maritime şi că petenţii nu se pot 
întemeia pe niciun titlu de proprietate pentru acele imobile, prin urmare obligarea lor la 
repunerea terenului în starea iniţială pe cheltuială proprie şi fără despăgubire nu este o măsură 
interzisă de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la CEDO. Cele două imobile nu au fost 
demolate până în prezent. 

 
În drept 

 
Petenţii au invocat faptul că obligarea lor la demolarea caselor pe cheltuială proprie şi 

fără despăgubire nu este compatibilă cu drepturile conferite de art. 1 din Protocolul adiţional 
nr. 1 şi art. 8 din CEDO.  

 
Articolul 1 din Protocolul nr. 1  
 
Curtea acceptă în primul rând faptul că petenţii deţineau „bunuri” în sensul art. 1 din 

Protocolul nr. 1 la CEDO, astfel încât cererea lor trebuie analizată pe fond. Deşi autorizaţia 
pentru ocuparea proprietăţii publice nu le acorda un drept real de proprietate asupra acesteia, 
perioada lungă de timp a generat un interes în ceea ce priveşte liniştita posesie a acestor 
imobile. 

Pe fond Curtea reaminteşte că se recunoaşte un drept al statelor membre de a controla 
modul de exercitare a dreptului de proprietate în concordanţă cu interesul general, atât timp 
cât dreptul de proprietate este respectat. În cele două cazuri, refuzul de a reînnoi autorizaţiile 
de ocupare a proprietăţilor publice poate fi văzut ca un mod de a controla exercitarea dreptului 
de proprietate în concordanţă cu interesul public de a avea acces la faleză.  

Rolul Curţii este de a se asigura că un echilibru echitabil a fost atins între interesul 
general al comunităţii şi interesul reclamanţilor care doreau să îşi păstreze casele. În procesul 
de determinare a acestui aspect Curtea recunoaşte că statele se bucură de o marjă largă de 
decizie, mai ales în cazul în care această decizie priveşte planificarea regională şi politica de 
conservare a mediului înconjurător, domenii unde interesul general al comunităţii este 
primordial.  
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După analizarea argumentelor depuse de părţi Curtea reţine că petenţii nu pot susţine 
în mod justificat existenţa unei culpe a autorităţilor cu privire la incertitudinea ce plana asupra 
situaţiei imobilelor, incertitudine acutizată odată cu trecerea timpului. Mai mult, petenţii au 
cunoscut de la început faptul că deciziile de autorizare a ocupării imobilelor erau precare şi 
revocabile iar toleranţa Statului faţă de ei nu este de natură să modifice acest lucru. 

Reclamanţii, care susţin că imobilele fac parte din patrimoniul cultural naţional şi că 
nu împiedică în niciun mod accesul la ţărmul maritim, nu au niciun temei în a invoca faptul că 
decizia autorităţilor este în contra interesului general deoarece este de competenţa autorităţilor 
naţionale în mod primordial să decidă ce tip de măsuri se impun pentru protejarea terenurilor 
de coastă.  

Este fără dubiu că demolarea caselor după o perioadă atât de lungă de timp 
interferează radical cu posesia pe care au exercitat-o reclamanţii. Cu toate acestea, măsura 
este rezultatul unei aplicări riguroase a legii generată de necesitatea protejării zonei de coastă 
şi asigurării respectării regulilor de planificare teritorială. 

Curtea reţine în continuare că petenţii au refuzat propunerea autorităţilor de a continua 
să locuiască în acele imobile cu condiţia de a respecta anumite restricţii. Aceste propuneri, 
care nu par nerezonabile, ar fi putut fi o soluţie de stingere a conflictului. Curtea a adăugat că 
lipsa unei despăgubiri nu poate fi privită ca o măsură disproporţională deoarece principiul 
conform căruia nu se acordă despăgubiri, principiu care guvernează materia dreptului de 
proprietate publică, a fost statuat în fiecare decizie de reînnoire a autorizaţiilor, fiind 
cunoscută de petenţi. 

Ţinând cont de toate aceste aspecte Curtea reţine că nu există o disproporţie între 
interesul general şi cel individual iar sarcina reclamanţilor nu este excesivă în contextul dat, 
astfel încât nu a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO. 

 
Articolul 8 
 
Curtea observă că cererea întemeiată pe art. 8 CEDO are la bază aceleaşi elemente de 

fapt ca şi cererea întemeiată pe art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO şi consideră că nu pune 
probleme distincte, astfel încât nu este necesară o examinare separată. 

 
4. Medvedyev şi alţii contra Franţei  (cerere nr. 3394/03)- 29.03.2010 
 
Situaţia de fapt 
 
Petenţii din această cauză sunt cetăţeni ucrainieni, români, greci şi chilieni, membri ai 

echipajului de pe cargoul Winner. În iunie 2002 autorităţile franceze au cerut o autorizaţie să 
intercepteze cargoul, înregistrat în Cambodgia, deoarece existau suspiciuni că transportă 
cantităţi însemnate de droguri pentru a le distribui în Europa. Printr-o notă diplomatică din 7 
iunie 2002 Cambodgia a fost de acord cu intervenţia autorităţilor franceze. Printr-un ordin al 
Prefecturii Maritime şi la cererea Parchetului din Brest a fost trimis un remorcher din Brest 
pentru a lua comanda cargoului şi a-l aduce în portul din Brest.  

Marina franceză a interceptat vasul în largul Capului Verde şi membrii echipajului au 
fost  obligaţi să rămână în cabinele lor sub paza armatei franceze. La sosirea lor în Brest pe 26 
iunie 2006, după 13 zile de la interceptare, petenţii au fost transferaţi sub custodia poliţiei şi 
au fost aduşi în faţa judecătorilor care investigau cazul în aceeaşi zi. Pe 28 şi 29 iunie au fost 
puşi sub acuzare şi au rămas în arest. La finalizarea procesului penal, trei dintre petenţi au fost 
găsiţi vinovaţi pentru complicitate la trafic ilegal de substanţe narcotice şi au primit pedepse 
între 3 şi 20 de ani de închisoare. Ceilalţi 6 petenţi au fost achitaţi.  
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În drept 
 
Invocând prevederile art. 5 parag. 1 CEDO petenţii au motivat că au fost privaţi de 

libertate în mod nelegal, mai ales în lumina prevederilor dreptului internaţional, deoarece 
autorităţile franceze nu aveau jurisdicţie în acest caz. Bazându-se pe art. 5 parag. 3 au invocat 
că perioada de timp până când au fost prezentaţi unui judecător a fost excesivă. Petenţii s-au 
adresat Curţii Europene a Drepturilor Omului pe 19 decembrie 2002. Printr-o decizie din 10 
iulie 2008 Curtea a statuat în unanimitate că a existat o încălcare a art. 5 parag. 1 CEDO 
deoarece petenţii nu au fost reţinuţi în concordanţă cu prevederile legii dar că nu a existat o 
încălcare a art. 5 parag. 3 ţinând cont de circumstanţele extraordinare ale cauzei. Pe 1 
decembrie 2008 cauza a fost transferată la Marea Cameră la cererea Guvernului şi a 
petenţilor.  

 
Articolul 1 
 
Curtea a stabilit în jurisprudenţa sa anterioară că răspunderea unui stat membru se 

poate naşte şi în afara teritoriului naţional dacă statul a exercitat un control efectiv ca urmare a 
unei acţiuni militare sau în cazul unor activităţi ale agenţilor diplomatici sau consulari în 
străinătate ori pe o navă sau aeronavă care este înregistrată sub pavilionul statului membru sau 
care călătoreşte sub steagul acelui stat. Franţa a exercitat controlul total şi exclusiv asupra 
cargoului Winner şi asupra echipajului acestuia, cel puţin de facto, din momentul interceptării 
sale, într-un mod continuu şi neîntrerupt. Pe lângă interceptarea vasului de către marina 
franceză, schimbarea cursului a fost dispusă de către autorităţile franceze iar echipajul a rămas 
sub supravegherea armatei franceze pe parcursul întregii călătorii la Brest. Prin urmare, 
petenţii au fost efectiv sub jurisdicţie franceză în sensul art. 1 CEDO. 

 
Articolul 5 parag. 1 
 
Petenţii au fost sub controlul forţelor militare speciale şi lipsiţi de libertate pe tot 

parcursul voiajului iar cursul de navigaţie a fost impus de către armata franceză. Curtea 
consideră că situaţia acestora după ce nava a fost remorcată reprezintă o privare de libertate în 
sensul dispoziţiilor art. 5 CEDO. 

Curtea este conştientă de necesitatea combaterii traficului internaţional de droguri şi 
poate înţelege de ce Statele au o poziţie atât de fermă în acest domeniu. Cu toate acestea, 
ţinând cont de natura specială a mediului maritim, nu se poate accepta crearea unui spaţiu în 
afara legii. 

Nu a fost contestat faptul că scopul lipsirii de libertate la care au fost supuşi petenţii 
era acela de a fi escortaţi în Franţa unde puteau fi aduşi în faţa autorităţii legale competente în 
sensul art. 5 parag. 1 CEDO. Cu toate acestea, intervenţia autorităţilor franceze nu poate fi 
justificată, astfel cum susţine Guvernul, pe baza Convenţiei de la Montego Bay sau pe baza 
dreptului internaţional cutumiar. Nici nu exista un temei pentru aplicarea legii franceze având 
în vedere că statul cambodgian nu era parte la convenţii, în mod particular Convenţia de la 
Viena, iar cargoul Winner nu naviga sub pavilion francez. 

Cambodgia avea totuşi dreptul de a coopera cu alte state dincolo de cadrul convenţiilor 
internaţionale; nota diplomatică emisă de autorităţile cambodgiene constituie un acord ad hoc 
care autoriza interceptarea cargoului dar nu şi reţinerea echipajului şi transferul lor în Franţa, 
acest aspect nefiind prevăzut în actul oficial. Faptul că autorităţile franceze au intervenit în 
baza unor măsuri excepţionale de cooperare, coroborat cu faptul că tratatele relevante nu au 
fost ratificate de Cambodgia şi că nu există o practică curentă şi de lungă durată între cele 
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două state în ceea ce priveşte lupta împotriva traficului maritim de droguri duce la concluzia 
conform căreia intervenţia franceză nu putea fi privită ca previzibilă şi clar conturată.  

Este regretabil că eforturile internaţionale de combatere a traficului de droguri în 
marea liberă nu au fost mai bine coordonate, având în vedere dimensiunea globală pe care 
această problemă o are. Pentru statele care nu sunt parte la convenţia de la Montego Bay şi la 
Convenţia de la Viena o soluţie ar fi încheierea unor tratate bilaterale sau multilalterale cu alte 
state, cum este cel de la San Jose din 2003. Schimbări în dreptul internaţional care 
îmbrăţişează principiul jurisdicţiei statelor indiferent de pavilionul navei împreună cu 
prevederile existente în domeniul pirateriei ar fi un important pas înainte. 

În concordanţă cu cele expuse anterior, lipsirea de libertate la care au fost supuşi 
petenţii în perioada cuprinsă între interceptarea navei şi ancorarea acesteia în Brest nu a fost 
legală, deoarece a lipsit prevederea acestei măsuri în actele normative iar principiul securităţii 
juridice a fost astfel încălcat. În consecinţă, a existat o încălcare a prevederilor art. 5 parag. 1 
CEDO.  

 
Articolul 5 parag. 3 
 
Curtea reiterează faptul că art. 5 se numără printre primele drepturi fundamentale ca 

importanţă pentru garantarea securităţii fizice a individului şi că în jurisprudenţa anterioară 
există trei linii directoare în acest domeniu: interpretarea restrictivă a excepţiilor, legalitatea 
detenţiei şi promptitudinea controlului judiciar, care trebuie să fie automat şi trebuie să fie 
efectuat de un agent judiciar care oferă garanţiile de independenţă faţă de executiv şi faţă de 
părţi şi care poate dispune eliberarea celui în cauză după ce a analizat dacă detenţia a fost sau 
nu justificată. 

Deşi Curtea a reţinut deja că infracţiunile de terorism pun probleme speciale 
autorităţilor, acest lucru nu dă dreptul agenţilor statului să reţină suspecţi fără a exista un 
control efectiv asupra măsurii. Aceleaşi principii se aplică şi infracţiunilor de trafic de droguri 
chiar dacă locul faptei este marea liberă. În cauză reclamanţii au fost aduşi în faţa unui 
judecător care îndeplinea cerinţele prevăzute de art. 5 parag. 3 CEDO, la 13 zile după 
arestarea lor în marea liberă. La momentul interceptării sale cargoul Winner se afla în largul 
insulelor Capului Verde şi astfel la o distanţă apreciabilă de coasta franceză. Nu există niciun 
element care să indice că a durat mai mult decât era necesar pentru a aduce nava în port, mai 
ales ţinând cont de condiţiile meteorologice şi starea proastă în care se găsea nava şi care nu-i 
permitea să navigheze mai repede. Ţinând cont de toate circumstanţele excepţionale a fost 
imposibil din punct de vedere material ca petenţii să fie aduşi în faţa unui judecător într-un 
termen mai scurt, mai ales că de la ancorarea navei a durat 8-9 ore până la prezentarea lor în 
faţa judecătorului, termen compatibil cu prevederile art. 5 parag. 3 CEDO. Prin urmare, nu a 
existat o încălcare a dispoziţiilor acestui articol. 

Curtea a acordat câte 5.000 Euro fiecărui reclamant ca despăgubiri morale şi 10.000 de 
Euro cheltuieli şi taxe. 

 
5. Oršuš şi alţii contra Croaţia (cerere nr. 15766/03)- 16.03.2010 
 
Situaţia de fapt 
 
Petenţii, cetăţeni croaţi de origină rromă, au invocat faptul că în şcoala primară au fost 

supuşi segregării din partea autorităţilor croate pe motiv că aparţineau etniei rrome. Petenţii 
au urmat cursurile primare în perioada 1996-2000 în satele Macinec şi Podutren, în nordul 
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Croaţiei, fiind integraţi atât în clase exclusiv pentru rromi, cât şi în clase mixte până la 
momentul la care au părăsit cursurile la vârsta de 15 ani.  

În aprilie 2002 petenţii au introdus acţiuni în justiţie împotriva şcolilor arătând că 
curricula destinată elevilor rromi conţinea cu 30% mai puţină informaţie decât cea naţională. 
Au invocat faptul că situaţia era discriminatorie din punct de vedere rasial şi încălca dreptul 
lor la educaţie, precum şi dreptul de a nu fi supuşi tratamentelor inumane şi degradante. Au 
depus, de asemenea, un studiu psihologic efectuat pe un eşantion de elevi rromi care au urmat 
cursuri de şcolarizare în clase destinate exclusiv acestei etnii, studiu ce arăta că separarea 
etnică produce traumatisme emoţionale şi psihologice în ceea ce priveşte identitatea şi 
încrederea în sine în rândul copiilor rromi.  

În septembrie 2002 instanţa din Cakovec a respins acţiunea reclamanţilor. Instanţa a 
arătat că motivul pentru care majoritatea elevilor rromi erau distribuiţi în clase speciale ţinea 
de necesitatea unei educaţii aprofundate în croată de care aveau nevoie aceşti elevi. Mai mult, 
curricula pentru aceste clase speciale era identică cu cea folosită în clasele paralele din acea 
zonă a Croaţiei. Instanţa a arătat că reclamanţii nu au adus dovezi care să fundamenteze 
acuzaţia lor de discriminare pe motive rasiale. Cererea reclamanţilor a fost respinsă şi în apel 
iar acţiunea constituţională introdusă în 2003 a fost respinsă pentru aceleaşi motive în 2007. 

 
În drept 
 
Petenţii pretind că separarea lor în clase destinate exclusiv rromilor i-a privat de 

dreptul la educaţie într-un mediu multicultural şi i-a discriminat, făcându-i să îndure traume 
severe educaţionale, psihologice şi emoţionale, în principal sentimente de alienare şi lipsa  
respectului de sine. Au adus acuzaţii şi cu privire la durata procedurilor naţionale. Cererea a 
fost întemeiată pe prevederile art 3, art. 6 parag. 1, art. 2 din Protocolul adiţional nr. 1 şi art. 
14 din Convenţie. Cererea a fost depusă la data de 8 mai 2003 iar printr-o decizie din 
17.07.2008 s-a reţinut că nu a existat o încălcare a art. 2 din Protocolul nr. 1, singur sau 
împreună cu art. 14 CEDO dar că există o încălcare a art. 6 parag. 1 CEDO în ceea ce priveşte 
durata procesului, în special al celui de la Curtea Constituţională. La cererea reclamanţilor 
cauza a fost transferată la Marea Cameră. 

 
Articolul 6 parag. 1 
 
Curtea reiterează că dreptul la educaţie este un drept civil în sensul art. 6 CEDO şi 

astfel articolul aminitit anterior îşi găseşte aplicabilitatea în cauză. De asemenea, constată că 
durata procedurilor în faţa Curţii Constituţionale, care excede 4 ani, într-un caz de o asemenea 
importanţă, este excesivă, astfel încât dreptul petenţilor la un proces echitabil nu a fost 
respectat, încălcâdu-se dispoziţiile art. 6 parag. 1 CEDO. 

 
Articolul 14 combinat cu art. 2 din Protocolul nr. 1 
 
Curtea constată că această cauză ridică în primul rând o problemă privind 

discriminarea şi reaminteşte că în jurisprudenţa sa iniţială a indicat că rromii, ca rezultat al 
istoriei, au devenit un tip specific de minoritate dezavantajată şi vulnerabilă care necesită 
protecţie specifică, inclusiv în sfera educaţiei. S-a reţinut că nu a existat o politică de plasare a 
elevilor rromi în clase separate în şcolile în care au învăţat reclamanţii. Cu toate acestea, elevii 
rromi au fost distribuiţi în astfel de clase existând în mod clar o diferenţă de tratament. Prin 
urmare, Statul trebuie să dovedească faptul că această practică de segregare a elevilor rromi a 
fost justificată în mod obiectiv, adecvată şi necesară.  
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Curtea reţine explicaţia dată de Guvern privind necesitatea îmbunătăţirii cunoştinţelor 
de limbă croată şi observă că plasarea temporară în clase separate bazată pe deficienţe de 
limbă nu atrage prin ea însăşi aplicabilitatea art. 14 CEDO dar că atunci când această măsură 
afectează în mod exclusiv membrii unui grup etnic anumite garanţii trebuie să fie instaurate. 
Legislaţia de la acel moment nu prevedea înfiinţarea de clase separate pentru copii cu 
deficienţe lingvistice; în plus nu existau teste create special pentru determinarea gradului de 
stăpânire a limbii croate pentru a determina includerea unui elev în clasele speciale. Chiar 
dacă reclamanţii aveau anumite dificultăţi de învăţare, lucru evidenţiat şi de imposibilitatea 
acestora de a trece în clasa următoare pentru doi ani, aceste probleme nu au fost rezolvate prin 
simpla repartizare în clasele de rromi.  

În ceea ce priveşte curricula, din momentul în care au fost plasaţi în clase exclusiv 
pentru copiii rromi nu a existat o programă şcolară specială care să îi ajute să depăşească 
problemele de limbă pe care le-ar fi avut. Deşi li s-a oferit posibilitatea de a participa la ore 
suplimentare de limbă croată, acest lucru nu a fost suficient având în vedere că unii dintre ei 
nu au urmat niciodată aceste cursuri, în timp ce alţii le-au urmat doar în clasa I sau în clasa a 
III-a. În orice caz, chiar şi astfel de ore suplimentare de limbă croată puteau în cel mai bun caz 
să compenseze în mod parţial lipsa unei programe special create pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor unui elev distribuit în clasă specială pe motiv că nu stăpâneşte suficient de bine limba 
croată.  Toţi reclamanţii au petrecut o perioadă lungă de timp în clase pentru etnia rromă, unii 
chiar şi 8 ani. Cu toate acestea nu a existat o procedură specială de monitorizare şi deşi unii 
dintre reclamanţi au urmat cursuri în clase mixte Guvernul nu a putut depune nici un raport 
individual care să fi fost întocmit cu privire la progresul pe care fiecare din reclamanţi l-a 
făcut în ceea ce priveşte învăţarea limbii croate. Lipsa unei proceduri de monitorizare 
transparentă şi clară a lăsat loc arbitrariului. 

 În continuare se observă că statisticile depuse de reclamanţi pentru acea regiune, 
statistici care nu au fost combătute de Guvern, au indicat o scădere de 84% a gradului de 
terminare a cursurilor primare în rândul elevilor rromi. Reclamanţii, fără excepţie, au renunţat 
la studii la vârsta de 15 ani fără a termina studiile primare iar rapoartele şcolare indică o slabă 
prezenţă la ore. O rată de neşcolarizare de asemenea proporţii a generat necesitatea 
implementării de măsuri pozitive pentru a creşte conştientizarea cu privire la importanţa 
educaţiei si pentru a ajuta reclamanţii să depăşească problemele privind respectarea programei 
şcolare. Cu toate acestea, conform susţinerilor Guvernului, serviciul de asistenţă socială a fost 
informat de problemele unui singur reclamant şi în cazul acestuia nu există date cu privire la 
măsurile întreprinse.  

În ceea ce priveşte pasivitatea părinţilor şi lipsa de plângeri privind integrarea elevilor 
în clase exclusiv pentru copii rromi, Curtea reţine că părinţii înşişi sunt membri ai comunităţii 
dezavantajate şi au carenţe de educaţie în cele mai multe cazuri, astfel încât nu erau capabili 
să cântărească toate aspectele acestei situaţii şi consecinţele pe care acordul exprimat de ei le 
poate genera. În plus, nu poate fi acceptat niciun acord cu privire la supunerea unui individ la 
discriminare deoarece ar fi în contradicţie cu interesul public. Reclamanţii ar fi putut să 
urmeze cursurile unei şcoli de seral finanţate de Guvern într-un oraş apropiat dar acest lucru 
nu ar fi fost suficient pentru a remedia deficienţele de educaţie menţionate anterior. 

În consecinţă, deşi recunoaşte eforturile pe care autorităţile croate le-au depus pentru 
şcolarizarea copiilor rromi, Curtea reţine că nu au fost instaurate suficiente garanţii la 
momentul potrivit pentru a asigura grija potrivită faţă de nevoile speciale ale reclamanţilor, ca 
membri ai unui grup dezavantajat. Plasarea pentru o perioadă de timp a reclamanţilor în clase 
special create pentru copii rromi pe perioada şcolarizării lor în ciclul primar de învăţământ 
încalcă prevederile art. 14 coroborat cu art. 2 din Protocolul nr. 1 din Convenţie. 

Curtea a acordat fiecărui reclamant câte 4.500 euro ca despăgubiri morale şi o sumă 
globală de 10.000 de euro pentru cheltuieli. 
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

(2007/c 303/01) 

 
Decizia de a elabora o Cartă a drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost 

luată la Consiliul European de la Köln din 3-4 iunie 1999. Sarcina redactării unui proiect de 
Cartă a revenit unei convenţii alcătuite din reprezentanţi ai şefilor de stat şi de guvern, 
Preşedintele Comisiei, precum şi membri ai Parlamentului European şi ai parlamentelor 
naţionale. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost proclamată de către 
Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene la Consiliul 
European de la Nisa, din 7 decembrie 2000. Preambulul Cartei prezintă hotărârea statelor 
membre de a împărtăşi „un viitor paşnic întemeiat pe valori comune” şi declară că, 
„conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea este întemeiată pe valorile 
indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; aceasta se 
întemeiază pe principiile democraţiei şi statului de drept”. Carta drepturilor fundamentale 
reuneşte într-un singur text ansamblul drepturilor civice, politice, economice şi sociale ale 
cetăţenilor europeni şi ale tuturor celor care locuiesc pe teritoriul Uniunii. Aceste drepturi 
sunt grupate în şase capitole principale: Demnitatea, Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, 
Cetăţenia şi Justiţia. Începând din 2001, Parlamentul European prezintă în fiecare an un 
raport care analizează măsura în care drepturile enunţate în Cartă sunt respectate. De 
exemplu, în 2002, Parlamentul a indicat că situaţia prizonierilor s-a deteriorat în unele state 
membre, în principal ca urmare a suprapopulării închisorilor. Intenţia Parlamentului 
European este aceea de a valorifica cât mai bine aceste rapoarte în vederea unei 
conştientizări generale la nivelul statelor membre. Includerea drepturilor fundamentale în 
Tratatul de la Lisabona presupune faptul că, dacă acesta din urmă a intrat în vigoare, 
instituţiile europene şi statele membre vor fi, din punct de vedere juridic, obligate să le 
respecte. 

 
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia proclamă în mod solemn textul următor 

ca fiind Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
 

     CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE 
 
Preambul 
 
Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, au hotărât să 

împărtăşească un viitor paşnic întemeiat pe valori comune. 
Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea este întemeiată pe valorile 

indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; aceasta se 
întemeiază pe principiile democraţiei şi statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul 
acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. 

Uniunea contribuie la păstrarea şi la dezvoltarea acestor valori comune, respectând 
diversitatea culturilor şi tradiţiilor popoarelor Europei, precum şi identitatea naţională a 
statelor membre şi organizarea autorităţilor lor publice la nivel naţional, regional şi local; 
Uniunea caută să promoveze o dezvoltare echilibrată şi durabilă şi asigură libera circulaţie a 
persoanelor, serviciilor, mărfurilor şi capitalurilor, precum şi libertatea de stabilire. 
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În acest scop, este necesară consolidarea protecţiei drepturilor fundamentale, făcându-

le mai vizibile prin cartă, în spiritul evoluţiei societăţii, a progresului social şi a dezvoltărilor 
ştiinţifice şi tehnologice. 

Prezenta cartă reafirmă, cu respectarea competenţelor şi sarcinilor Uniunii, precum şi a 
principiului subsidiarităţii, drepturile care rezultă în principal din tradiţiile constituţionale şi 
din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de 
Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretată 
de către instanţele judecătoreşti ale Uniunii şi ale statelor membre, acordând atenţia cuvenită 
explicaţiilor redactate sub autoritatea prezidiului Convenţiei care a elaborat carta şi actualizate 
sub răspunderea prezidiului Convenţiei Europene. 

Beneficiul acestor drepturi implică responsabilităţi şi îndatoriri atât faţă de terţi, 
precum şi faţă de comunitatea umană în general şi faţă de generaţiile viitoare. 

În consecinţă, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile enunţate în 
continuare. 

 
Titlul I − Demnitatea 
 
Articolul 1 −  Demnitatea umană 
Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată. 
 
Articolul 2 − Dreptul la viaţă 
(1)  Orice persoană are dreptul la viaţă. 
(2)  Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat. 
 
Articolul 3 − Dreptul la integritate al persoanei 
(1)  Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică. 
(2)  În domeniile medicinei şi biologiei trebuie respectate în special: 
(a) consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză al persoanei interesate, în 

conformitate cu procedurile prevăzute de lege; 
(b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selecţia 

persoanelor; 
(c) interzicerea utilizării corpului uman şi a părţilor sale, ca atare, ca sursă de profit; 
(d) interzicerea clonării fiinţelor umane în scopul reproducerii. 
 
Articolul 4 − Interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 

degradante 
Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau 

degradante. 
 
Articolul 5 − Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate 
(1)  Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în servitute. 
(2)  Nimeni nu poate fi constrâns să efectueze o muncă forţată sau obligatorie. 
(3)  Traficul de fiinţe umane este interzis. 
 
Titlul II − Libertăţile 
 
Articolul 6 − Dreptul la libertate şi la siguranţă 
Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. 
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Articolul 7 − Respectarea vieţii private şi de familie 
Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a 

secretului comunicaţiilor. 
 
Articolul 8 − Protecţia datelor cu caracter personal 
(1)  Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc. 
(2) Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza 

consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. 
Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum şi dreptul de a 
obţine rectificarea acestora. 

(3)  Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorităţi independente. 
 
Articolul 9 − Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie 
Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu 

legile interne care reglementează exercitarea acestor drepturi. 
 
Articolul 10 −  Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie 
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie. Acest 

drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi 
manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin 
intermediul cultului, învăţământului, practicilor şi îndeplinirii riturilor. 

(2)  Dreptul la obiecţie pe motive de conştiinţă este recunoscut în conformitate cu 
legile interne care reglementează exercitarea acestui drept. 

 
Articolul 11 − Libertatea de exprimare şi de informare 
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde 

libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a transmite informaţii sau idei fără 
amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. 

(2)  Libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate. 
 
Articolul 12 − Libertatea de întrunire şi de asociere 
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de 

asociere la toate nivelurile şi în special în domeniile politic, sindical şi civic, ceea ce implică 
dreptul oricărei persoane de a înfiinţa împreună cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la 
acestea pentru apărarea intereselor sale. 

(2) Partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea voinţei politice a 
cetăţenilor Uniunii. 

 
Articolul 13 − Libertatea artelor şi ştiinţelor 
Artele şi cercetarea ştiinţifică sunt libere. Libertatea universitară este respectată. 
 
Articolul 14 − Dreptul la educaţie 
(1) Orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare profesională 

şi formare continuă. 
(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învăţământul obligatoriu. 
(3) Libertatea de a înfiinţa instituţii de învăţământ cu respectarea principiilor 

democratice, precum şi dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor, 
potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în 
conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora. 
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Articolul 15 − Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă 
(1) Orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o ocupaţie aleasă sau 

acceptată în mod liber. 
(2) Orice cetăţean al Uniunii are libertatea de a-şi căuta un loc de muncă, de a lucra, de 

a se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru. 
(3) Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor 

membre au dreptul la condiţii de muncă echivalente acelora de care beneficiază cetăţenii 
Uniunii. 

 
Articolul 16 − Libertatea de a desfăşura o activitate comercială 
Libertatea de a desfăşura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu 

dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale. 
 
Articolul 17 − Dreptul de proprietate 
(1) Orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a folosi, de a dispune şi de 

a lăsa moştenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de 
bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute de 
lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a 
suferit-o. Folosinţa bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul 
general. 

(2) Proprietatea intelectuală este protejată. 
 
Articolul 18 − Dreptul de azil 
Dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor prevăzute de Convenţia de la 

Geneva din 28 iulie 1951 şi de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaţilor şi 
în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană şi cu Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene (denumite în continuare „tratatele”). 

 
Articolul 19 − Protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare 
(1) Expulzările colective sunt interzise. 
(2) Nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un stat unde există un risc 

serios de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau 
degradante. 

 
Titlul III −  Egalitatea 
  
Articolul 20 − Egalitatea în faţa legii 
Toate persoanele sunt egale în faţa legii. 
 
Articolul 21 − Nediscriminarea 
(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, 

culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, 
opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, 
naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală. 

(2) În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale 
ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetăţenie. 

 
Articolul 22 − Diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică 
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Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică. 
 
Articolul 23 − Egalitatea între femei şi bărbaţi 
Egalitatea între femei şi bărbaţi trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce 

priveşte încadrarea în muncă, munca şi remunerarea. 
Principiul egalităţii nu exclude menţinerea sau adoptarea de măsuri care să prevadă 

avantaje specifice în favoarea sexului sub-reprezentat. 
 
Articolul 24 − Drepturile copilului 
(1) Copiii au dreptul la protecţia şi îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. 

Ei îşi pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi 
privesc, în funcţie de vârsta şi gradul lor de maturitate. 

(2) În toate acţiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorităţi 
publice sau de instituţii private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat 
primordial. 

(3) Orice copil are dreptul de a întreţine cu regularitate relaţii personale şi contacte 
directe cu ambii părinţi, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare interesului său. 

 
Articolul 25 − Drepturile persoanelor în vârstă 
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viaţă demnă 

şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală. 
 
Articolul 26 − Integrarea persoanelor cu handicap 
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de 

măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea 
la viaţa comunităţii. 

 
Titlul IV − Solidaritatea 
 
Articolul 27 − Dreptul lucrătorilor la informare şi la consultare în cadrul întreprinderii 
Lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se garantează, la nivelurile 

corespunzătoare, informarea şi consultarea în timp util, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 
dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale. 

 
Articolul 28 − Dreptul de negociere şi de acţiune colectivă 
Lucrătorii şi angajatorii sau organizaţiile lor au dreptul, în conformitate cu dreptul 

Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale, de a negocia şi de a încheia convenţii colective 
la nivelurile corespunzătoare şi de a recurge, în caz de conflicte de interese, la acţiuni 
colective pentru apărarea intereselor lor, inclusiv la grevă. 

 
Articolul 29 − Dreptul de acces la serviciile de plasament 
Orice persoană are dreptul de acces la un serviciu gratuit de plasament. 
 
Articolul 30 − Protecţia în cazul concedierii nejustificate 
Orice lucrător are dreptul la protecţie împotriva oricărei concedieri nejustificate, în 

conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale. 
 
Articolul 31 − Condiţii de muncă echitabile şi corecte 
(1) Orice lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte sănătatea, 

securitatea şi demnitatea sa. 

 137



THEMIS • 1/2010 
 
(2)  Orice lucrător are dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă şi la perioade 

de odihnă zilnică şi săptămânală, precum şi la o perioadă anuală de concediu plătit. 
 
Articolul 32 − Interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de muncă 
Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Vârsta minimă de încadrare în muncă nu 

poate fi inferioară celei la care încetează perioada de şcolarizare obligatorie, fără a aduce 
atingere normelor mai favorabile tinerilor şi cu excepţia unor derogări limitate. 

Tinerii acceptaţi să lucreze trebuie să beneficieze de condiţii de muncă adaptate vârstei 
şi să fie protejaţi împotriva exploatării economice sau a oricărei activităţi care ar putea pune în 
pericol securitatea, sănătatea, dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau socială sau care le-ar 
putea compromite educaţia. 

 
Articolul 33 − Viaţa de familie şi viaţa profesională 
(1) Familia se bucură de protecţie juridică, economică şi socială. 
(2) Pentru a putea concilia viaţa de familie şi viaţa profesională, orice persoană are 

dreptul de a fi protejată împotriva oricărei concedieri din motive de maternitate, precum şi 
dreptul la un concediu de maternitate plătit şi la un concediu parental acordat în urma naşterii 
sau adopţiei unui copil. 

 
Articolul 34 − Securitatea socială şi asistenţa socială 
(1) Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul de acces la prestaţiile de securitate socială 

şi la serviciile sociale care acordă protecţie în caz de maternitate, boală, accident de muncă, 
dependenţă de alte persoane sau bătrâneţe, precum şi în caz de pierdere a locului de muncă, în 
conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale. 

(2) Orice persoană care are reşedinţa şi se deplasează în mod legal în cadrul Uniunii 
are dreptul la prestaţii de securitate socială şi la avantaje sociale, în conformitate cu dreptul 
Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale. 

(3) Pentru a combate marginalizarea socială şi sărăcia, Uniunea recunoaşte şi respectă 
dreptul la asistenţă socială şi la asistenţă în ceea ce priveşte locuinţa, destinate să asigure o 
viaţă demnă tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele 
stabilite de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale. 

 
Articolul 35 − Protecţia sănătăţii 
Orice persoană are dreptul de acces la asistenţa medicală preventivă şi de a beneficia 

de îngrijiri medicale în condiţiile stabilite de legislaţiile şi practicile naţionale. În definirea şi 
punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane. 

 
Articolul 36 − Accesul la serviciile de interes economic general 
Uniunea recunoaşte şi respectă accesul la serviciile de interes economic general, astfel 

cum se prevede în legislaţiile şi practicile naţionale, în conformitate cu tratatele, în scopul 
promovării coeziunii sociale şi teritoriale a Uniunii. 

 
Articolul 37 − Protecţia mediului 
Politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecţie a mediului şi de 

îmbunătăţire a calităţii acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu principiul dezvoltării 
durabile. 

 
Articolul 38 − Protecţia consumatorilor 
Politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. 
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Titlul V − Drepturile cetăţenilor 
 
Articolul 39 − Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European 
(1) Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor 

pentru Parlamentul European, în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi 
condiţii ca şi resortisanţii acestui stat. 

(2) Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liber şi secret. 
 
Articolul 40 − Dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale 
Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale 

în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui 
stat. 

 
Articolul 41− Dreptul la bună administrare 
(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele sale, de un 

tratament imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, 
oficiilor şi agenţiilor Uniunii. 

(2) Acest drept include în principal: 
(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri 

individuale care ar putea să îi aducă atingere; 
(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor 

legitime legate de confidenţialitate şi de secretul profesional şi comercial 
 (c) obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile. 
(3)  Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de 

către instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile 
generale comune legislaţiilor statelor membre. 

(4) Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii într-una din limbile 
tratatelor şi trebuie să primească răspuns în aceeaşi limbă. 

 
Articolul 42 − Dreptul de acces la documente 
Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau 

sediul social într-un stat membru are dreptul de acces la documentele instituţiilor, organelor, 
oficiilor şi agenţiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente. 

 
Articolul 43 − Ombudsmanul European 
Orice cetăţean al Uniunii, precum şi orice persoană fizică sau juridică care are 

reşedinţa sau sediul social într-un stat membru au dreptul de a sesiza Ombudsmanul European 
cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor, organelor, oficiilor 
sau agenţiilor Uniunii, cu excepţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în exercitarea funcţiei 
sale jurisdicţionale. 

 
Articolul 44 − Dreptul de petiţionare 
Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau 

sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European. 
 
Articolul 45 − Libertatea de circulaţie şi de şedere 
(1) Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de circulaţie şi de şedere liberă pe teritoriul 

statelor membre. 
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(2) Libertatea de circulaţie şi de şedere poate fi acordată, în conformitate cu tratatele, 

resortisanţilor ţărilor terţe stabiliţi legal pe teritoriul unui stat membru. 
 
Articolul 46 − Protecţia diplomatică şi consulară 
Orice cetăţean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei ţări terţe în care statul membru, 

al cărui resortisant este, nu este reprezentat, de protecţia autorităţilor diplomatice sau 
consulare ale oricărui stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelui stat. 

 
Titlul VI − Justiţia 
 
Articolul 47 − Dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil 
Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate 

are dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti, în conformitate cu 
condiţiile stabilite de prezentul articol. 

Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public şi într-un termen rezonabil, în 
faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, constituită în prealabil prin lege. 
Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată şi reprezentată. 

Asistenţa juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în 
măsura în care aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiţie. 

 
Articolul 48 − Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare 
(1) Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăţia va fi stabilită 

în conformitate cu legea. 
(2) Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului la apărare. 
 
Articolul 49 − Principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor 
(1) Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau omisiune care, în momentul 

săvârşirii, nu constituia infracţiune potrivit dreptului intern sau dreptului internaţional. De 
asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai mare decât cea aplicabilă la momentul săvârşirii 
infracţiunii. În cazul în care, ulterior săvârşirii infracţiunii, legea prevede o pedeapsă mai 
uşoară, se aplică aceasta din urmă. 

(2) Prezentul articol nu aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane care s-a 
făcut vinovată de o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, era incriminată pe baza 
principiilor generale recunoscute de comunitatea naţiunilor. 

(3) Pedepsele nu trebuie să fie disproporţionate faţă de infracţiune. 
 
Articolul 50 − Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeaşi 

infracţiune 
Nimeni nu poate fi judecat sau condamnat pentru o infracţiune pentru care a fost deja 

achitat sau condamnat în cadrul Uniunii, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 
conformitate cu legea. 

 
 
Titlul VII − Dispoziţii generale care reglementează interpretarea şi 
aplicarea Cartei 
 
Articolul 51− Domeniul de aplicare  
(1) Dispoziţiile prezentei carte se adresează instituţiilor, organelor, oficiilor şi 

agenţiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarităţii, precum şi statelor membre 
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numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă 
drepturile şi principiile şi promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuţiile pe care le au 
în acest sens şi cu respectarea limitelor competenţelor conferite Uniunii de tratate. 

(2) Prezenta cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara 
competenţelor Uniunii, nu creează nici o competenţă sau sarcină nouă pentru Uniune şi nu 
modifică competenţele şi sarcinile stabilite de tratate. 

 
Articolul 52 − Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor 
(1) Orice restrângere a exerciţiului drepturilor şi libertăţilor recunoscute prin prezenta 

cartă trebuie să fie prevăzută de lege şi să respecte substanţa acestor drepturi şi libertăţi. Prin 
respectarea principiului proporţionalităţii, pot fi impuse restrângeri numai în cazul în care 
acestea sunt necesare şi numai dacă răspund efectiv obiectivelor de interes general 
recunoscute de Uniune sau necesităţii protejării drepturilor şi libertăţilor celorlalţi. 

(2) Drepturile recunoscute prin prezenta cartă care fac obiectul unor dispoziţii 
prevăzute de tratate se exercită în condiţiile şi cu respectarea limitelor stabilite de acestea. 

(3) În măsura în care prezenta cartă conţine drepturi ce corespund unor drepturi 
garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, înţelesul şi întinderea lor sunt aceleaşi ca şi cele prevăzute de convenţia 
menţionată. Această dispoziţie nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecţie mai largă. 

(4) În măsura în care prezenta cartă recunoaşte drepturi fundamentale, aşa cum rezultă 
acestea din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, aceste drepturi sunt interpretate 
în conformitate cu tradiţiile menţionate. 

(5) Dispoziţiile prezentei carte care conţin principii pot fi puse în aplicare prin acte 
legislative şi de punere în aplicare adoptate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile 
Uniunii, precum şi prin acte ale statelor membre în cazurile în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii, în exercitarea competenţelor lor respective. Invocarea lor în faţa instanţei 
judecătoreşti se admite numai în scopul interpretării şi controlului legalităţii unor astfel de 
acte. 

(6) Legislaţiile şi practicile naţionale trebuie să fie luate în considerare pe deplin, după 
cum se precizează în prezenta cartă. 

(7) Instanţele judecătoreşti ale Uniunii şi ale statelor membre ţin seama de explicaţiile 
redactate în vederea orientării interpretării prezentei carte. 

 
Articolul 53 − Nivelul de protecţie 
Nici una dintre dispoziţiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca restrângând sau 

aducând atingere drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale recunoscute, în domeniile de 
aplicare corespunzătoare, de dreptul Uniunii şi dreptul internaţional, precum şi de convenţiile 
internaţionale la care Uniunea sau toate statele membre sunt părţi, şi în special Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi prin 
constituţiile statelor membre. 

 
Articolul 54 − Interzicerea abuzului de drept 
Niciuna dintre dispoziţiile prezentei carte nu trebuie să fie interpretată ca implicând 

vreun drept de a desfăşura orice activitate sau de a îndeplini orice act îndreptat împotriva 
oricăruia dintre drepturile şi libertăţile recunoscute prin prezenta cartă sau de a le impune 
restrângeri mai ample decât cele prevăzute prin prezenta cartă. 
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Declaraţia de la Terezin din 30 iunie 2009 

 
Conferinţa internaţională „Holocaust Era Assets”, care a avut loc în perioada 26-30 

iunie 2009 la Praga şi Terezin, la care au participat 46 de state, precum şi importante 
organizaţii internaţionale interguvernamentale şi nonguvernamentale, a fost organizată de 
Preşedinţia cehă a UE şi a avut ca obiect problematica despăgubirii victimelor nazismului, 
procesul de restituire a proprietăţilor, obiectelor sacre şi culturale confiscate evreilor în 
timpul celui de-al doilea Război Mondial, educaţia cu privire la adevărul despre Holocaust, 
precum şi asistenţa socială pentru supravieţuitorii şi urmaşii victimelor Holocaustului.  

În intervenţia sa din cadrul Conferinţei, şeful delegaţiei României, secretarul de stat 
pentru afaceri strategice Bogdan Aurescu a arătat că în ultimii douăzeci de ani societatea 
românească a devenit conştientă de necesitatea de a aborda cu responsabilitate problematica 
Holocaustului. A subliniat, totodată, progresele înregistrate în ceea ce priveşte restituirea 
bunurilor comunităţii evreieşti din România, accentuând voinţa politică fermă de continuare 
a acestui proces, şi a prezentat măsurile de protecţie socială adoptate pentru supravieţuitorii 
Holocaustului şi pentru rudele victimelor acestuia. Bogdan Aurescu a subliniat, de asemenea, 
rolul României în introducerea temei combaterii antisemitismului pe agenda OSCE şi 
conferinţele organizate de ţara noastră în 2007 şi 2008, la Bucureşti, pe această temă.  

Declaraţia finală a Conferinţei, care nu are valoare juridică obligatorie, prevede, în 
principal, adoptarea de către statele participante de măsuri vizând restituirea proprietăţilor 
şi bunurilor comunităţilor evreieşti confiscate de regimul nazist şi a operelor de artă şi 
obiectelor de cult jefuite în perioada celui de-al doilea război mondial. De asemenea, statele 
participante s-au angajat să adopte măsuri de protecţie socială pentru supravieţuitorii 
Holocaustului şi victimele persecuţiilor naziste şi să adopte măsuri vizând educaţia, 
comemorarea şi cercetarea Holocaustului. Ţara gazdă a Conferinţei, Republica Cehă, s-a 
angajat să găzduiască sediul unui nou înfiinţat Institut European privind Memoria 
Holocaustului. 

În marja conferinţei, şeful delegaţiei române a avut scurte întâlniri cu congresmanul 
american Robert Wexler, rabinul Andrew Baker (director al American Jewish Committee), 
Moishe Smith şi Dan Mariaschin (preşedinte şi, respectiv, vicepreşedinte al B’nai B’rith 
International), Christian Kennedy, ambasador cu însărcinări speciale pentru problematica 
Holocaustului în Departamentul de Stat al SUA, Tomas Kraus, director executiv al Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din Republica Cehă, Milos Pojar, reprezentant special pentru 
Conferinţa „Holocaust Era Assets”. 

 
La invitaţia Primului Ministru al Republicii Cehe, noi, reprezentanţii celor 49 de ţări 

(enumerate la sfârşit) ne-am întâlnit în această zi, la 30 iunie 2009, la Terezin, unde mii de 
evrei europeni şi alte victime ale persecuţiei naziste au murit sau au fost trimişi în lagăre de 
exterminare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Am participat la Conferinţa despre 
Bunurile din Perioada Holocaustului, organizată de Republica Cehă şi de partenerii săi la 
Praga în perioada 26-30 iunie 2009, am discutat împreună cu experţi şi reprezentanţi ai unor 
organizaţii non-guvernamentale (ONG) subiecte importante precum asistenţa socială pentru 
supravieţuitorii Holocaustului (Şoa) şi pentru alte victime ale persecuţiei naziste, proprietăţile 
imobiliare, cimitirele evreieşti şi locurile de îngropăciune, obiecte de artă confiscate de 
nazişti, obiecte iudaice şi proprietăţi culturale evreieşti, materiale de arhivă, educaţia, 
amintirea, cercetarea lor şi locaţiile memoriale. Ne alăturăm, afirmând în această  
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Declaraţie de la Terezin cu privire la Bunurile din perioada Holocaustului 

şi alte aspecte legate de ele 
 

− Fiind conştienţi că supravieţuitorii Holocaustului şi alte victime ale persecuţiei 
naziste au ajuns la o vârstă înaintată, astfel că este imperativ să se respecte demnitatea 
acestora şi să se rezolve nevoile lor de asistenţă socială, căci este o problemă de maximă 
urgenţă,  

 
− Gândindu-ne la nevoia de a preţui şi de a ţine minte pentru totdeauna, spre 

beneficiul viitoarelor generaţii, istoria unică şi moştenirea Holocaustului (Şoa), care a dus la 
exterminarea a 75% din evreii europeni, inclusiv natura sa premeditată, dar şi la alte crime ale 
naziştilor,  

 
− Observând realizările tangibile ale Conferinţei despre Aurul Nazist din 1997 de la 

Londra, dar şi ale Conferinţei de la Washington din 1998 despre Valorile din perioada 
Holocaustului, care au abordat aspecte centrale referitoare la restituţie şi care au stabilit cu 
succes arena pentru acţiunile semnificative din următorul deceniu, precum şi observând 
Declaraţia de la Stockholm din ianuarie 2000 şi Conferinţa de la Vilnius din octombrie 2000 
cu privire la valorile culturale furate în perioada Holocaustului,  

 
− Recunoscând că, în ciuda acestor realizări, rămân încă multe aspecte de abordat, 

deoarece doar o parte din proprietăţile confiscate au fost recuperate sau pentru care s-au plătit 
compensaţii,  

 
− Observând deliberările, punctele de vedere şi opiniile produse de Grupurile de 

Lucru, precum şi Sesiunea Specială care a revăzut şi a abordat subiectele legate de Proprietăţi 
imobiliare, Obiecte de artă confiscate de nazişti, Iudaism şi proprietăţi culturale evreieşti, 
Educaţia despre Holocaust, Amintirea, cercetarea şi asistenţa socială ale victimelor 
Holocaustului şi a altor victime ale persecuţiei naziste, care pot fi găsite pe site-ul Conferinţei 
de la Praga şi vor fi publicate în lucrările preliminare ale Conferinţei de la Praga,  

 
− Ţinând minte natura ne-obligatorie din punct de vedere legal a acestei Declaraţii şi 

responsabilităţile morale pe care le implică, şi fără a prejudicia legile şi obligaţiile aplicabile 
la nivel internaţional,  

 
1. Recunoscând că supravieţuitorii Holocaustului şi alte victime ale regimului nazist şi 

ale colaboratorilor acestora au suferit traume fizice şi emoţionale fără precedent în timpul 
nenorocirilor lor, statele participante iau notă de nevoile medicale şi sociale speciale ale 
tuturor supravieţuitorilor, şi susţin cu tărie atât eforturile publice, cât şi private în ţările lor 
pentru a le permite să trăiască în demnitate cu necesara îngrijire elementară pe care o implică 
acest lucru.  

 
2. Observând importanţa restituirii proprietăţilor imobiliare comunitare şi individuale 

care au aparţinut victimelor Holocaustului (Şoa) şi altor victime ale persecuţiei naziste, statele 
participante îndeamnă să se facă eforturile necesare pentru a repara consecinţele preluărilor 
abuzive ale proprietăţilor, precum confiscări, vânzări forţate şi vânzări sub ameninţare, care 
au făcut parte din actele de persecuţie ale oamenilor şi grupurilor nevinovate, marea 
majoritate a acestora murind fără moştenitori.  
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3. Recunoscând progresul care a fost făcut în cercetarea, identificarea şi restituirea 

proprietăţilor culturale de către instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale în unele ţări 
începând cu Conferinţa de la Washington din 1998 despre Valorile din perioada 
Holocaustului şi susţinerea principiilor de la Washington pentru obiectele de artă confiscate 
de nazişti, statele participante afirmă nevoia urgentă de a întări şi susţine aceste eforturi pentru 
a asigura soluţii juste şi corecte referitoare la proprietăţi culturale, Iudaice, furate sau 
deplasate în timpul sau ca urmare a Holocaustului (Şoa).  

 
4. Luând în consideraţie rolul esenţial al guvernelor naţionale, al organizaţiilor 

supravieţuitorilor Holocaustului (Şoa) şi al altor organizaţii specializate non-guvernamentale, 
statele participante fac apel pentru o abordare mai coerentă şi mai eficientă a statelor şi a 
comunităţii internaţionale pentru a asigura cel mai complet posibil acces relevant la arhive, cu 
respectul cuvenit legislaţiei naţionale. De asemenea, încurajăm statele şi comunitatea 
internaţională să înfiinţeze şi să susţină programe educaţionale despre Holocaust şi alte crime 
ale naziştilor, ceremonii de amintire şi comemorare, precum şi conservarea monumentelor 
memoriale în fostele lagăre de concentrare, cimitire şi gropi comune şi în alte locaţii destinate 
amintirii.  

 
5. Recunoscând creşterea antisemitismului şi a negării Holocaustului (Şoa), statele 

participante fac apel la comunitatea internaţională să monitorizeze şi să răspundă mai ferm la 
aceste incidente şi să dezvolte măsuri de combatere a antisemitismului.  

 
Asistenţa socială a supravieţuitorilor Holocaustului şi a altor victime 

ale persecuţiei naziste 
 

Recunoscând că Supravieţuitorii Holocaustului şi alte victime ale persecuţiei naziste, 
inclusiv cei care au trecut prin nenorocirile Şoa atunci când erau copii neajutoraţi, au suferit 
traume fizice şi emoţionale fără precedent în timpul nenorocirilor lor,  

Şi ştiind că studiile ştiinţifice afirmă că aceste experienţe au avut adesea ca rezultat o 
vătămare puternică a sănătăţii, mai ales la vârsta a treia, punem un accent deosebit pe 
abordarea nevoilor lor de asistenţă socială din timpul vieţii. Este de neacceptat ca aceia care 
au suferit atât de mult în prima parte a vieţii lor să trăiască în circumstanţe paupere către 
sfârşitul vieţii.  

 
1. Observăm că supravieţuitorii Holocaustului (Şoa) şi alte victime ale persecuţiei 

naziste au ajuns în prezent la o vârstă înaintată şi au nevoi medicale şi de sănătate speciale, 
astfel că susţinem, ca fiind o mare prioritate, eforturile de a aborda, în ţările lor de reşedinţă, 
nevoile de asistenţă socială ale celor mai vulnerabile şi vârstnice victime ale persecuţiei 
naziste – precum asigurarea de alimente, medicamente sau ajutor gospodăresc, după cum este 
nevoie, dar şi măsuri care vor încuraja contactul între generaţii şi le vor permite să treacă 
peste starea de izolare socială în care se află. Aceşti paşi le vor permite să trăiască în 
demnitate în anii următori. Încurajăm cu tărie cooperarea din aceste domenii.  

 
2. Mai mult, observăm că mai multe ţări au folosit o serie de mecanisme creative 

pentru a acorda asistenţă supravieţuitorilor nevoiaşi ai Holocaustului (Şoa) şi altor victime ale 
persecuţiei naziste, inclusiv prin pensii speciale; beneficii de asistenţă socială pentru 
nerezidenţi; fonduri speciale; şi folosirea valorilor provenite din proprietăţile fără moştenitori. 
Încurajăm ţările să ia în considerare aceste aspecte, precum şi acţiuni alternative la nivel 
naţional, şi îi mai încurajăm să găsească modalităţi de abordare a nevoilor supravieţuitorilor.  
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Proprietăţi Imobiliare (Reale) 

 
Observând că protejarea dreptului la proprietate este o parte esenţială a unei societăţi 

democratice, conform legii,  
Recunoscând pagubele incomensurabile suportate de către persoane individuale şi 

comunităţi evreieşti, ca urmare a preluării abuzive ale proprietăţilor în timpul Holocaustului 
(Şoa),  

Recunoscând importanţa restituirii sau a compensării pentru confiscările ce ţin de 
Holocaust şi făcute în timpul Holocaustului, între 1933 şi 1945, ca şi consecinţa lor imediată,  

Observând importanţa recuperării proprietăţilor imobiliare religioase şi comunitare 
pentru a revigora şi întări viaţa evreiască, pentru a-i asigura un viitor, a asigura nevoile de 
asistenţă socială ale supravieţuitorilor Holocaustului (Şoa), asigurând conservarea moştenirii 
culturale evreieşti,  

 
1. Facem un îndemn, acolo unde acest lucru nu s-a realizat efectiv, să se facă orice 

efort pentru restituirea fostelor proprietăţi comunitare şi religioase evreieşti, fie în natură, fie 
prin compensaţii, după cum este adecvat; şi  

 
2. Considerăm că este important, acolo unde acest lucru nu este încă realizat în mod 

eficient, să se rezolve cererile despre proprietăţile private ale supravieţuitorilor Holocaustului 
referitoare la bunuri imobiliare (reale) ale foştilor posesori, moştenitori sau succesori, prin 
restituţie în natură sau compensaţii, după cum este mai adecvat, de o manieră corectă, 
completă şi nediscriminatorie, în concordanţă cu legile şi regulamentele naţionale, precum şi 
cu acordurile internaţionale. Această procedură ar trebui să fie rapidă, simplă, accesibilă, 
transparentă, fără a reprezenta o povară şi fără a fi costisitoare pentru petenţii individuali; de 
asemenea, observăm alte legi pozitive în acest domeniu.  

 
3. Observăm că, în unele ţări, proprietăţile fără moştenitori ar putea servi ca bază 

pentru rezolvarea necesităţilor materiale ale supravieţuitorilor nevoiaşi ai Holocaustului (Şoa) 
şi pentru a asigura o educaţie continuă referitoare la Holocaust (Şoa), la cauzele şi 
consecinţele sale.  

 
4. Recomandăm, acolo unde nu s-a făcut acest lucru, ca ţările participante la 

Conferinţa de la Praga să ia în considerare implementarea unor programe naţionale pentru a 
rezolva problema proprietăţilor imobiliare (reale) confiscate de către nazişti şi de către 
colaboratorii lor. Dacă şi când va fi înfiinţat de către Guvernul Ceh, Institutul European 
pentru Moştenirea Şoa de la Terezin, acesta va facilita un efort inter-guvernamental pentru a 
crea ghiduri ne-obligatorii şi cele mai bune practici pentru restituţie şi compensaţie pentru 
preluări abuzive de proprietăţi imobiliare, ce vor fi tipărite cu ocazia aniversării unul an de la 
Conferinţa de la Praga, dar nu mai târziu de 30 iunie 2010, cu respectul cuvenit pentru legile 
şi regulamentele naţionale relevante, precum şi pentru acordurile internaţionale, observând şi 
alte legi pozitive din acest domeniu.  

 
Cimitire evreieşti şi locuri de îngropăciune 

 
Recunoscând că distrugerea în masă petrecută în timpul Holocaustului a dus la 

încheierea unor secole de viaţă evreiască în Europa şi a reprezentat exterminarea a mii de 
comunităţi evreieşti din o mare parte a Europei, lăsând mormintele şi cimitirele generaţiilor de 
familii şi comunităţi evreieşti neîngrijite, şi  
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Fiind conştienţi că genocidul asupra poporului evreu a lăsat rămăşiţe umane a sute de 

mii de evrei ucişi, victime aflate în morminte nemarcate, împrăştiate de-a lungul Europei 
Centrale şi de Est,  

Facem un îndemn autorităţilor guvernamentale, precum şi municipale, societăţii civile 
şi instituţiilor în măsură, să se asigure că aceste gropi comune sunt identificate şi protejate, dar 
şi că cimitirele evreieşti sunt demarcate, conservate, nu sunt vandalizate şi, acolo unde este 
adecvat, conform legislaţiei naţionale, acestea ar putea fi declarate monumente naţionale.  

 
Obiectele de artă confiscate şi furate de nazişti 

 
Recunoscând că obiectele de artă şi proprietăţile culturale ale victimelor Holocaustului 

şi a altor victime ale persecuţiei naziste au fost confiscate, blocate şi luate de către nazişti şi 
de către colaboratorii lor prin diverse mijloace, inclusiv prin furt, forţă, confiscare pe baza 
renunţării, vânzări forţate sau sub ameninţări, în timpul Holocaustului, între 1933-1945 şi, ca 
o consecinţă imediată, şi  

Amintind de Principiile Conferinţei de la Washington cu privire la obiectele de Artă 
Confiscate de nazişti aşa cum au fost enumerate la Conferinţa de la Washington din 1998, şi 
anume un set de angajamente voluntare ale guvernelor care s-au bazat pe principiul moral 
potrivit căruia obiectele de artă şi proprietăţile culturale confiscate de către nazişti de la 
victimele Holocaustului trebuie înapoiate acestora sau moştenitorilor lor, conform legilor şi 
regulamentelor naţionale, precum şi obligaţiilor internaţionale, pentru a ajunge la soluţii juste 
şi corecte,  

 
1. Ne reafirmăm susţinerea pentru Principiile Conferinţei de la Washington cu privire 

la obiectele de artă confiscate de nazişti şi încurajăm toate părţile, inclusiv instituţii publice, 
private şi persoane individuale să le şi aplice,  

 
2. În mod special, recunoscând că restituirea nu se poate realiza fără cunoştinţe despre 

obiectele de artă şi proprietăţi culturale care probabil au fost furate, subliniem cât este de 
important pentru toate părţile interesate să continue susţinerea unei cercetări intense şi 
sistematice referitoare la provenienţă, atât în arhive publice, cât şi private, cu respectul 
cuvenit pentru legislaţie şi, acolo unde este relevant, să se posteze pe Internet rezultatele 
cercetării, inclusiv aduceri la zi, cu respectul cuvenit pentru dreptul la intimitate şi alte 
regulamente. Acolo unde nu s-a făcut deja acest lucru, recomandăm înfiinţarea unor 
mecanisme de asistare a petenţilor şi a altora în eforturile lor,  

 
3. Reţinând Principiile Conferinţei de la Washington cu privire la obiectele de artă 

confiscate de nazişti şi ţinând cont de experienţa acumulată de la Conferinţa de la Washington 
încoace, facem un îndemn către toţi cei interesaţi să se asigure ca sistemele lor legale sau 
procedurile alternative, luând în consideraţie şi diversele tradiţii legale, să faciliteze soluţii 
juste şi corecte cu privire la obiectele de artă confiscate de nazişti, şi să se asigure că 
respectivele cereri pentru astfel de obiecte de artă confiscate vor fi rezolvate rapid, pe baza 
datelor şi a relevanţei cererilor şi a tuturor documentelor relevante depuse de către toate 
părţile. Guvernele trebuie să ia în considerare toate aspectele relevante când aplică diverse 
clauze legale ce ar putea împiedica restituirea obiectelor de artă şi a proprietăţilor culturale, 
pentru a ajunge la soluţii juste şi corecte, precum şi rezolvări alternative ale disputelor, acolo 
unde este adecvat, conform legii.  
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Proprietăţi religioase iudaice şi culturale evreieşti 
 
Recunoscând că Holocaustul a avut drept efect şi furtul pe scară largă a unor 

proprietăţi religioase iudaice şi culturale evreieşti, inclusiv suluri sfinte, obiecte sinagogale şi 
ceremoniale, biblioteci, manuscrise, arhive şi dosare ale comunităţilor evreieşti, şi  

Fiind conştienţi că uciderea a şase milioane de evrei, incluzând întregi comunităţi în 
timpul Holocaustului, a însemnat că o mare parte din acest patrimoniu istoric nu a putut fi 
cerut înapoi după cel de-al Doilea Război Mondial, şi Recunoscând nevoia urgentă de a 
identifica modalităţi de realizare a unor soluţii juste şi corecte referitor la problema 
proprietăţilor religioase iudaice şi culturale evreieşti, acolo unde posesorii iniţiali, moştenitorii 
foştilor proprietari iniţiali evrei, persoane fizice sau juridice nu pot fi identificaţi, 
recunoscând, în acelaşi timp că nu există un model universal,  

 
1. Încurajăm şi susţinem eforturile de identificare şi catalogare a obiectelor care pot fi 

găsite în arhive, biblioteci, muzee şi alte locuri de păstrare ale guvernului sau nu, pentru ca 
acestea să fie returnate la posesorii iniţiali, de drept şi la alte persoane şi instituţii adecvate, 
potrivit legislaţiei naţionale, şi să se ia în considerare o înscriere voluntară internaţională a 
sulurilor de Tora şi a altor obiecte religioase iudaice, acolo unde este adecvat, şi  

 
2. Încurajăm măsuri care le vor asigura protecţia, vor face disponibile materiale 

adecvate pentru cercetători şi, acolo unde este adecvat şi posibil din punct de vedere al 
conservării, vor restaura sulurile sfinte şi obiectele ceremoniale aflate în prezent în posesia 
guvernului pentru a fi folosite în sinagogi, unde este nevoie şi, de asemenea, vor facilita 
circulaţia şi expunerea unor astfel de obiecte iudaice la nivel internaţional prin soluţii 
adecvate şi asupra cărora se va cădea de acord.  

 
Materiale de arhivă 

  
Deoarece accesul la documente de arhivă, atât pentru petenţi, cât şi pentru cercetători 

este un element esenţial pentru rezolvarea chestiunilor de proprietate ale bunurilor din 
perioada Holocaustului şi pentru dezvoltarea educaţiei şi cercetării cu privire la Holocaust 
(Şoa) şi la alte crime ale naziştilor,  

Recunoscând în mod special că din ce în ce mai multe arhive au devenit accesibile 
cercetătorilor şi marelui public, după cum se observă prin Acordul semnat cu privire la 
arhivele Serviciului Internaţional de Localizare (ITS) din Bad Arolsen, Germania,  

Apreciind pozitiv întoarcerea arhivelor în statele de pe al căror teritoriu au fost 
îndepărtate în timpul sau ca o consecinţă imediată a Holocaustului (Şoa),  

Încurajăm guvernele şi alte organisme care menţin sau supervizează arhivele relevante 
să le facă disponibile pe cât de mult posibil publicului şi cercetătorilor, în concordanţă cu 
indicaţiile Consiliului Internaţional al Arhivelor, cu respectul cuvenit faţă de legislaţia 
naţională, incluzând clauze de intimitate şi de protejare a datelor, dar luând în consideraţie şi 
circumstanţele speciale create de Holocaust şi nevoile supravieţuitorilor şi a familiilor lor, în 
special în cazurile referitoare la documente emise sau datorate regulilor şi legilor naziste.  

 
Educaţie, Amintire, Cercetare şi Locuri memoriale 

 
Recunoscând importanţa educaţiei şi a amintirii Holocaustului şi a altor crime comise 

de nazişti ca o lecţie eternă pentru întreaga umanitate,  
Recunoscând prestigiul Declaraţiei de la Stockholm cu privire la Educaţia despre 

Holocaust, Amintire şi Cercetare, din ianuarie 2000,  
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Recunoscând că Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost scrisă, în datele ei 

semnificative, ca o înţelegere a ororilor care au avut loc în timpul Holocaustului şi 
recunoscând, mai departe, Convenţia ONU pentru Prevenirea şi Pedepsirea Crimei de 
Genocid,  

Amintind de acţiunea ONU şi a altor organisme internaţionale şi naţionale pentru 
înfiinţarea unei zile de comemorare a Holocaustului în fiecare an,  

Salutând eforturile Grupului de Lucru (Task Force) pentru Cooperare Internaţională 
referitoare la Educaţia despre Holocaust, Amintirea şi Cercetarea sa (ITF) la aniversarea a 10 
ani de existenţă, încurajând statele participante la Conferinţa de la Praga să coopereze 
îndeaproape cu Grupul de Lucru (Task Force), şi  

Repudiind orice act de negare a existenţei Holocaustului şi combătând trivializarea sau 
diminuarea sa, dar încurajând, în acelaşi timp opinia publică să ia atitudine împotriva unor 
asemenea acte de negare, trivializare sau diminuare,  

 
1. Încurajăm cu tărie toate ţările să susţină sau să înfiinţeze ceremonii anuale, regulate 

spre amintirea şi comemorarea victimelor, şi să păstreze memoriale şi alte locuri ale amintirii 
şi martiriului lor. Considerăm că este important să se includă toate persoanele şi toate 
popoarele care au fost victime ale regimului nazist, printr-o comemorare demnă a sorţii lor,  

 
2. Încurajăm toate ţările, ca fiind o importantă prioritate, să includă educaţia despre 

Holocaust (Şoa) şi despre alte crime ale naziştilor în curricula sistemelor lor publice de 
educaţie şi să ofere finanţare pentru pregătirea profesorilor, dezvoltarea şi obţinerea de resurse 
şi materiale necesare pentru o astfel de educaţie.  

 
3. Crezând cu tărie că legea internaţională pentru drepturile omului reflectă lecţii 

importante ale istoriei, dar şi că înţelegerea drepturilor omului este esenţială pentru 
combaterea şi prevenirea oricărei forme de discriminare rasială, religioasă sau etnică, inclusiv 
a antisemitismului, sentimentelor anti-rromi, ne angajăm în prezent să includem educaţia 
despre drepturile omului în curricula sistemelor noastre educaţionale. Ţările ar putea dori să 
folosească o serie de mijloace suplimentare spre susţinerea unor astfel de cursuri, incluzând 
proprietăţile fără moştenitori, acolo unde este adecvat.  

 
4. Deoarece se aproprie perioada în care martorii direcţi ai Holocaustului (Şoa) nu se 

vor mai afla printre noi şi când locurile fostelor lagăre naziste de concentrare şi exterminare 
vor fi cele mai importante şi de netăgăduit dovezi ale tragediei Holocaustului, semnificaţia şi 
integritatea acestor locuri, incluzând toate părţile lor mobile şi imobile, vor constitui o valoare 
fundamentală referitoare la toate acţiunile ce implică acele locuri, şi vor avea o importanţă 
specială pentru civilizaţia noastră, dar în special pentru educarea generaţiilor viitoare. De 
aceea, facem un apel pentru o largă susţinere a eforturilor de conservare, pentru a salva acele 
resturi (ale lagărelor) ca mărturie a crimelor comise acolo, dar şi ca amintire şi avertisment 
pentru generaţiile viitoare, iar acolo unde este adecvat, potrivit legilor naţionale, să se ia în 
considerare declararea acelor locuri monumente naţionale.  

 
Acţiuni viitoare 

 
În îndeplinirea acestor scopuri apreciem şi suntem recunoscători Guvernului Ceh 

pentru iniţiativa sa de a înfiinţa un Institut al Moştenirii Europene a Şoa la Terezin (Institutul 
Terezin) pentru a continua lucrările Conferinţei de la Praga şi Declaraţia de la Terezin. 
Institutul va servi ca forum voluntar pentru ţări, pentru organizaţiile supravieţuitorilor 
Holocaustului (Şoa) şi ONG-uri, astfel încât acestea să observe şi să promoveze schimbările 
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din domeniile la care se referă conferinţa şi această declaraţie, dar şi să dezvolte şi să 
împărtăşească o serie de bune practici şi indicaţii, după cum este indicat în paragraful patru de 
la Proprietăţile Imobile (Reale). Va fi operaţional în cadrul reţelei altor instituţii naţionale, 
europene şi internaţionale, asigurându-se evitarea eforturilor identice de către membri diferiţi, 
de exemplu, referitor la activităţile Grupului de Lucru (Task Force) pentru Cooperare 
Internaţională asupra Educaţiei despre Holocaust, Amintirea şi Cercetarea sa (ITF).  

Ca urmare a cursului conferinţei şi a Declaraţiei de la Terezin, Comisia Europeană şi 
Preşedinţia Cehă au notat importanţa Institutului ca fiind unul dintre instrumentele de 
combatere a rasismului, xenofobiei şi a antisemitismului în Europa şi în restul lumii, făcând 
apel şi la alte ţări şi instituţii să îl susţină şi să coopereze cu acest Institut.  

Pentru a facilita transmiterea informaţiilor, Institutul va publica rapoarte regulate 
asupra activităţilor legate de Declaraţia de la Terezin. Institutul va crea site-uri web pentru a 
facilita împărtăşirea de informaţii, mai ales în domeniul provenienţei operelor de artă, despre 
proprietăţi imobiliare, nevoile de asistenţă socială ale supravieţuitorilor, obiecte iudaice şi 
educaţia despre Holocaust. Ca un serviciu folositor pentru toţi utilizatorii, Institutul va 
menţine şi posta liste de site-uri web sponsorizate de statele participante, de organizaţiile 
supravieţuitorilor Holocaustului (Şoa) şi ONG-uri, precum şi un site cu site-uri web 
referitoare la Holocaust.  

De asemenea, îndemnăm ţările participante la Conferinţa de la Praga să promoveze, să 
disemineze principiile Declaraţiei de la Terezin şi să încurajeze acele ţări care fac parte din 
agenţii, organizaţii şi alte entităţi preocupate de aspecte educaţionale, culturale şi sociale din 
întreaga lume, pentru a ajuta la transmiterea de informaţii despre rezoluţiile şi principiile 
referitoare la domeniile incluse în Declaraţia de la Terezin.  

O descriere mai detaliată a conceptului guvernului ceh pentru Institutul Terezin, ca şi 
Declaraţia Comună a Comisiei Europene şi a Preşedinţiei Cehe, se pot găsi pe site-ul 
Conferinţei de la Praga şi vor fi publicate în timpul dezbaterilor conferinţei.  
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Declaraţia de la Bordeaux  

„Judecătorii şi procurorii într-o societate 

democratică”, 20 noiembrie 2009 

 
Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) şi Consiliul Consultativ al 

Procurorilor Europeni (CCPE), la cererea Comitetului Miniştrilor al Consiliul Europei, au 
întocmit o opinie asupra relaţiilor dintre judecători şi procurori, convenind următoarele: 

 
1. Interesul societăţii impune ca statul de drept să fie garantat de o justiţie echitabilă, 

imparţială şi eficace. Procurorii şi judecătorii trebuie să se asigure, în toate stadiile unui 
proces, că drepturile şi libertăţile individuale sunt garantate şi că ordinea publică este 
protejată. Aceasta implică respectul total al drepturilor acuzaţilor şi victimelor. O decizie de 
neurmărire dată de un procuror ar trebui să poată face obiectul unui control judiciar. O soluţie 
ar fi ca victima să poată aduce cazul direct în faţa unei instanţe. 

 
2. O justiţie echitabilă impune respectarea principiului egalităţii armelor între acuzare 

şi apărare, precum şi respectarea independenţei instanţei, a principiului separaţiei puterilor şi a 
forţei obligatorii a hotărârilor definitive. 

 
3. Rolul distinct dar complementar al judecătorilor şi procurorilor este o garanţie 

necesară pentru o justiţie echitabilă, imparţială şi eficace. Judecătorii şi procurorii trebuie să 
fie independenţi în exercitarea atribuţiilor lor, şi de asemenea trebuie să fie şi să apară ca fiind 
independenţi unii de ceilalţi. 

 
4. Trebuie puse la dispoziţia sistemului judiciar suficiente mijloace organizaţionale, 

financiare, materiale şi resurse umane. 
 
5. Rolul judecătorilor – şi, acolo unde e cazul, al juraţilor – este de a judeca litigiile cu 

care au fost sesizaţi de către parchet, fără nici un fel de influenţă ilicită din partea acuzării, 
apărării sau altei surse. 

 
6. În faza de urmărire penală, aplicarea legii şi, dacă este cazul, puterea de apreciere a 

oportunităţii urmării de către procuror presupune ca statutul procurorilor să fie garantat prin 
lege la cel mai înalt nivel posibil într-o manieră similară ca pentru judecători. Procurorii 
trebuie să fie independenţi şi autonomi în procesul de luare al deciziilor şi trebuie să îşi 
exercite atribuţiile într-o manieră echitabilă, obiectivă şi imparţială. 

 
7. CCJE şi CCPE fac apel la jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor 

Omului în ceea ce priveşte articolul 5 paragraful 3 şi articolul 6 al Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului. Este vorba, în special, de deciziile în care Curtea afirmă necesitatea 
independenţei faţă de puterea executivă şi faţă de părţi, pentru orice magistrat care exercită 
funcţii judiciare, ceea ce nu exclude subordonarea faţă de o autoritate ierarhică judiciară 
independentă. Toate atribuţiile ce ţin de funcţiile jurisdicţionale ale procurorilor trebuie să fie 
limitate la cauzele care privesc mai ales sancţiuni minore, nu trebuie să fie cumulate cu 
puterea de a efectua urmărirea penală în aceeaşi cauză şi nu trebuie să prejudicieze dreptul 
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acuzatului de a obţine o decizie într-un astfel de caz de la o autoritate independentă şi 
imparţială care exercită funcţii judiciare. 

 
8. Pentru un statut independent al procurorilor sunt necesare câteva cerinţe minime, în 

special: 
– în exercitarea funcţiilor lor ei nu trebuie să fie supuşi influenţelor sau presiunilor 

venite din afara Ministerului Public; 
– recrutarea lor, cariera lor, siguranţa mandatului lor inclusiv transferul, nu pot avea 

loc decât potrivit legii sau conform consimţământului lor şi de asemenea remuneraţia lor 
trebuie să fie garantată prin prevederi ale legii. 

 
9. Într-un stat de drept, unde structura parchetului este ierarhizată, eficacitatea urmării 

penale este, în ceea ce priveşte procurorii, strâns legată de necesitatea unor instrucţiuni 
transparente venind de la autoritatea ierarhică, de obligaţia de a ţine cont de acestea şi de 
responsabilitate profesională. Instrucţiunile date unor procurori în cazuri individuale trebuie 
făcute în scris, să fie conforme legii şi, unde e cazul, conforme cu ghidurile şi criteriile 
publicate în prealabil. Orice reformare, permisă de lege, a unei decizii de urmărire penală sau 
de neurmărire luată de un procuror, trebuie făcută într-o manieră imparţială şi obiectivă. În 
orice caz, trebuie să se ţină cont de interesele victimei. 

 
10. Pentru buna administrare a justiţiei e necesară împărtăşirea principiilor juridice şi a 

valorilor etice comune de către toţi profesioniştii implicaţi într-un proces judiciar. Instruirea, 
inclusiv în chestiuni de management, este un drept şi în acelaşi timp o îndatorire pentru 
judecători şi procurori. Asemenea stagii de formare trebuie să fie organizate pe un fundament 
imparţial şi evaluate în mod regulat şi obiectiv în ceea ce priveşte eficacitatea lor. Acolo unde 
este cazul, o formare comună a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor asupra unor subiecte 
de interes comun poate contribui la realizarea unei justiţii de o înaltă calitate. 

 
11. De asemenea, interesul societăţii impune ca media să poată informa publicul 

asupra funcţionării sistemului judiciar. Autorităţile competente trebuie să furnizeze asemenea 
informaţii, cu respectarea mai ales a prezumţiei de nevinovăţie a acuzatului, a dreptului la un 
proces echitabil şi a dreptului la viaţă privată şi familială a tuturor persoanelor implicate în 
proces. Atât judecătorii, cât şi procurorii trebuie să alcătuiască un cod de bune practici şi 
ghiduri pentru fiecare profesie în privinţa relaţiilor cu media. 

 
12. Atât procurorii, cât şi judecătorii sunt actori cheie în cooperarea internaţională în 

materie judiciară. E necesară întărirea încrederii reciproce între autorităţile competente a 
diferitelor state. În acest context, este imperativ ca informaţiile adunate de procurori prin 
mijloace de cooperare internaţională şi care sunt folosite în procedurile judiciare să fie 
transparente în ceea ce priveşte conţinutul şi provenienţa lor, şi să fie disponibile pentru 
judecători şi pentru toate părţile, în scopul de a asigura o protecţie eficace a drepturilor omului 
şi libertăţilor fundamentale. 

 
13. În statele unde parchetul are atribuţii ce exced domeniului penal, principiile 

menţionate mai sus se aplică şi pentru toate aceste atribuţii. 
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White Paper 

Autoguvernarea Puterii Judecătoreşti, 

autoadministrarea şi descentralizarea instanţelor 

judecătoreşti 

 
În zilele de 10 şi 13 aprilie 2009 s-a derulat una dintre cele mai mari acţiuni comune 

de protest a instanţelor judecătoreşti din România. Judecătorii din peste 80 de instanţe, reuniţi 
în Adunări Generale Extraordinare convocate spontan, au dezbatut şi au aprobat textul unui 
protest prin care şi-au manifestat nemulţumirea categorică faţă de modul în care Ministerul 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti (MJLC) îşi exercită atribuţiile de ordonator principal de 
credite. 

Judecătorii au acuzat gravele dezechilibre în sistemul de salarizare din instanţe, 
existenţa unor situaţii absurde, în care regula devine inegalitatea salarială pentru aceeaşi 
activitate prestată,  în care „colegi de instanţă sau chiar de complet primesc salarii diferite şi 
în care judecătorii de la instanţe inferioare primesc salarii mai mari decât cei de la instanţele 
superioare”. În lipsa oricărei reacţii din partea MJCL, instanţele s-au adresat Consiliului 
Superior al Magistraturii (CSM), în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, solicitând 
analizarea de urgenţă a situaţiei financiare dezastruoase a sistemului judiciar, precum şi 
convocarea tuturor adunărilor generale ale instanţelor din ţară, în vederea exprimării unui 
punct de vedere faţă de starea financiară şi situaţia administrativă a instanţelor judecătoreşti. 

La solicitarea insistentă a instanţelor, Preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii a convocat Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în şedinţă extraordinară 
pentru data de 23 aprilie 2009, orele 10.00. 

Pe data de 20 aprilie 2009, a fost concepută şi pusă în circulaţie o primă versiune a 
Rezoluţiei privind starea financiară şi situaţia administrativă a instanţelor, într-o încercare de 
sintetizare a preocupărilor şi viziunilor rezultate din dezbaterile purtate în cadrul adunărilor 
generale şi în interiorul corpului profesional. Rezoluţiei i-au fost aduse o serie de modificari 
ca urmare a sugestiilor sosite din partea judecătorilor, după care a fost supusă dezbaterilor 
asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, în special Uniunii Naţionale a 
Judecătorilor din România, Asociaţiei Magistraţilor din România şi Asociaţiei Magistraţilor 
din Iaşi. 

În data de 22 aprilie 2009, forma agreată de asociaţiile profesionale a fost supusă 
discuţiei în cadrul întâlnirii dintre acestea şi Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea 
pregătirii lucrărilor şedinţei extraordinare. 

Consiliul Superior al Magistraturii, în şedinţa extraordinară din 23 aprilie 2009, şi-a 
însuşit principiile Rezoluţiei privind starea financiară şi situaţia administrativă a instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, ca rezultat al analizării efectelor 
subfinanţării sistemului judiciar după rectificarea bugetară. 

Aceste principii sunt: 
– asigurarea independenţei efective a sistemului judiciar prin administrarea bugetului 

instanţelor judecătoreşti de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
– înlăturarea discrepanţelor şi discriminărilor privind salarizarea magistraţilor şi a 

personalului auxiliar de specialitate şi conex; 
– readucerea la bugetele instanţelor judecătoreşti şi parchetelor a sumelor provenite 

din taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar; 
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– respectarea principiului universal al independenţei judecătorilor şi procurorilor prin 
garantarea unui statut stabil şi predictibil din punct de vedere material, cu respectarea 
standardelor internaţionale în materie;  

– stabilirea unui prag minim de cel puţin 1% din produsul intern brut pentru bugetul 
instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.  

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât convocarea adunărilor 
generale ale instanţelor în perioada 24-29 aprilie 2009, pentru a se pronunţa cu privire la 
textul Rezoluţiei.  

În cadrul şedinţei, Plenul a luat act că asociaţiile profesionale ale procurorilor au 
comunicat că sunt solidare cu demersul iniţiat de judecători, pe care îl susţin în totalitate, 
astfel încât a extins conţinutul Rezoluţiei şi cu privire la parchete, convocând de asemenea 
adunările generale ale acestora. 

Rezoluţia este structurată pe trei capitole: finanţarea puterii judecătoreşti, statutul 
magistratului şi autoadministrarea şi descentralizarea administrativă. 

 
Scopul lucrării de faţă 
 
Prezentul material îşi propune strângerea laolaltă a informaţiilor şi problematicilor 

necesare pentru a facilita dezbaterile adunărilor generale convocate în vederea aprobării 
principiilor expuse în Rezoluţia privind starea financiară şi situaţia administrativă a 
instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, înaintată instanţelor de către 
CSM. Lucrarea nu-şi propune să epuizeze temele în discuţie şi nici să ofere explicaţii sau 
interpretări definitive în legătură cu criza financiară a sistemului judiciar pe care o analizează. 
De altfel, toate soluţiile şi principiile la care se face referire au reieşit din dezbaterile corpului 
profesional din ultimele saptămâni.  

În această lucrare nu ne referim la situaţia parchetelor şi a Ministerului Public, 
considerând că filosofia iniţială a demersului instanţelor şi a Rezoluţiei înseşi s-a circumscris 
exclusiv manifestării de voinţă a puterii judecătoreşti, ca sumă a instanţelor judecatoreşti, 
precum şi a corpului profesional al judecătorilor. Adeziunea corpului profesional al 
procurorilor la principiile Rezoluţiei validează însă, o dată în plus, legitimitatea întregului 
demers al instanţelor şi crează premisele pentru o acţiune solidară în interiorul magistraturii 
române.  

 
Preambul 
Autoguvernarea Puterii Judecătoreşti 
 
[1] O rezoluţie cu privire la starea sistemului judiciar românesc trebuie să fie adoptată 

la cel mai larg nivel posibil, fiecărui judecător oferindu-i-se prilejul de a-şi exprima în mod 
direct opinia. 

[2] Scopul rezoluţiei este de a afirma public un aspect important şi ignorat până acum 
al independenţei justiţiei, şi anume cel de natură administrativ-financiară. Independenţa 
justiţiei este un principiu recunoscut în instrumentele universale şi regionale în materia 
drepturilor omului. El cunoaşte două aspecte: independenţa instituţională sau structurală a 
justiţiei [consacrată implicit dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Constituţia României] şi 
independenţa personală a judecătorilor [consacrată în mod expres de art. 124 alin. (3) din 
Constituţia României]. 
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[3] În varianta Rezoluţiei propusă de CSM se face referire şi la independenţa 

procurorilor. Acest principiu, neconsacrat încă constituţional1, a fost introdus pentru prima 
dată în legislaţia noastră prin reforma legislaţiei judiciare din anul 2005. Este unul din paşii 
importanţi către independenţa reală a justiţiei care, gândită la nivelul întregului sistem juridic, 
presupune independenţa judecătorilor, independenţa procurorilor şi independenţa poliţiei 
judiciare, fără de care nu se poate vorbi de îndeplinirea cu imparţialitate a funcţiilor judiciare. 

[4] Enunţarea principiului independenţei judecătorilor în preambulul rezoluţiei s-a 
făcut cu scopul de a reaminti public că iniţiativa de a redacta şi susţine această rezoluţie a 
aparţinut corpului judecătorilor, fără niciun fel de sugestie ori presiune externă (din partea 
politicului, a mass-mediei, a societăţii civile sau a oricăror grupuri de interes) sau internă (din 
partea conducerilor administrative a instanţelor, a CSM etc.). De asemenea, enunţarea 
principiului independenţei judecătorilor are ca scop sublinierea că fiecare judecător are 
posibilitatea şi dreptul de a vota asupra prezentei rezoluţii, inclusiv în ce priveşte stabilirea 
conţinutului final al ei.  

[5] Potrivit legii, puterea judecătorească este reprezentată de preşedintele instanţei 
supreme, prevedere introdusă în lege prin reforma din 2005. Acesta este autoritatea 
administrativă cea mai înaltă în cadrul sistemului de instanţe organizat piramidal. Enunţarea 
acestei reguli în cadrul preambulului rezoluţiei are scopul de a anunţa imperativul implicării 
preşedintelui ICCJ în realizarea măsurilor ce se doresc a fi luate pentru a consacra 
independenţa reală a justiţiei, sub toate aspectele sale. 

[6] Toate instrumentele universale2 şi regionale3 garantează dreptul la un proces 
echitabil în faţa unei instanţe independente şi imparţiale. În plus, Convenţia Europeană 
privind Drepturile Omului prevede şi necesitatea soluţionării procesului într-o perioadă 
rezonabilă de timp. Pentru ca sistemul judiciar să funcţioneze la aceste standarde este nevoie 
de o organizare adecvată. Astfel, din punct de vedere instituţional, e nevoie la nivel macro de 
protecţie împotriva imixtiunilor legislativului şi executivului, iar la nivel practic de 
consacrarea independenţei în chestiuni administrative, independenţei în chestiuni financiare, 
independenţei în luarea deciziilor şi autorităţii judecătorilor4. 

[7] Aceste cerinţe organizatorice sunt esenţiale pentru funcţionarea justiţiei la cele mai 
înalte cerinţe de performanţă. Prin urmare, textul rezoluţiei consacră legătura directă dintre 
finanţarea şi administrarea instanţelor pe de o parte (ca input) şi rezultatul final al activităţii 
judiciare, adică un act de justiţie eficient şi profesionist, pe de altă parte (ca output)5.  

[8] Rezoluţia declară, pentru prima dată în România, principiul autoguvernării 
instanţelor judecătoreşti.  

                                                 
1 Articolul 132 alin. (1) din Constituţia României: „Procurorii îşi desfaşoară activitatea potrivit principiului 
legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei”. 
2 Articolul 10 din Declaraţia universală a drepturilor omului (ONU, 1948); art. 14 alin. (1) din Pactul 
internaţional privind drepturile civile şi politice (ONU, 1966); Art. 40 pct. 2 lit. b(V) din Convenţia cu privire la 
drepturile copilului (ONU, 1989); Principiile de bază privind independenţa justiţiei (ONU, 1985); art. 67 din 
Statutul Curţii Penale Internaţionale (ONU, 1988). 
3 Articolul 6 parag. 1 din Convenţia europeană privind drepturile omului (Consiliul Europei, 1950); alin. (2) al 
art. 47 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. 
4 Pentru dezvoltări, a se vedea H. Dumbravă, D. Cigan, C. Danileţ, Factorii de presiune şi conflictele de interese 
în justiţie. Ghid pentru judecători, Editat de Societatea pentru Justiţie şi Konrad Adenauer Stiftung, 2007, p. 22, 
disponibil la www.sojust.ro.  
5 De altfel, în cauza Scordiono c. Italia (2006), Curtea Europeană a Drepturilor Omului sublinează necesitatea 
soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, oferind ca soluţie de bune practici studiile CEPEJ (Comisia 
Europeană pentru Eficienţa Justiţiei). Ulterior, în cauza Schutte c. Franţa (2007), judecătorul Maliverni, în 
opinia sa concordantă, menţionează ca măsuri: creşterea numărului de judecători şi grefieri sau chiar a numărului 
de instanţe, măsuri în sfera organizării judiciare cum ar fi judecătorul unic în primă instanţă, recurgerea la 
metode alternative de solţionare a litigiilor. Or, toate acestea presupun investiţii financiare de substanţă din 
partea statului. 
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[9] Nu este vorba de autoguvernarea justiţiei, un termen prea vag şi care are o 
conotaţie politic-declarativă, acest lucru fiind pus mai degrabă în legătură cu crearea CSM ca 
organism independent în anul 2004. De data aceasta este vorba de independenţa justiţiei sub 
aspectul capacităţii instanţelor judecătoreşti, ca instituţii administrativ-judiciare, de a 
decide autonom în chestiunile administrative şi financiare. În prezent, din aceste puncte de 
vedere, instanţele sunt dependente ierarhic una de alta, iar în capătul acestei piramide este 
Ministerul Justiţiei, organ eminamente politic. 

[10] Eşecul administrării bugetului instanţelor de către Ministerul Justiţiei de-a lungul 
anilor şi subfinanţarea cronică a sistemului pe parcursul anilor 2008 şi 2009 sunt factorii care 
au declanşat o regândire a organizării optime a puterii judecătoreşti, prin asumarea 
autogestionării de către instanţe a ceea ce le priveşte în mod direct. 

 
Capitolul 1 
Finanţarea Puterii Judecătoreşti 
 
[11] Este evident că România se confruntă cu o gravă criză financiară. Motivul pentru 

care puterea judecătorească, adică instanţele, se confruntă cu probabil cea mai gravă criză 
financiară din ultimii 20 ani nu pot fi însă reduse doar la situaţia economică generală. În 2008, 
declarat la nivel politic drept an de creştere economică, au existat aceleaşi tipuri de probleme 
financiare, datoriile cumulate pe parcursul exerciţiului bugetar ducând la perturbarea repetată 
a activităţii unor instanţe. 

[12] Bugetul alocat Ministerului Justiţiei în 2008 (1,66 miliarde lei) a fost mai mic 
decât cel alocat în 2007 (1,685 miliarde lei). 

[13] Bugetul pe anul 2009 alocat Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti la 
Titlul „Bunuri şi servicii”, respectiv cheltuielile de funcţionare propriu-zisă a instanţelor, 
reprezintă 82,62% din valoarea deschiderilor de credite bugetare efectuate în anul 2008 la 
acest titlu de cheltuieli1, fără să se aibă în vedere evoluţia costurilor2. Altfel spus, bugetul 
aprobat pentru instanţe în 2009 este insuficient să susţină funcţionarea neîntreruptă a acestora 
în cursul anului. 

 
Gestionarea bugetului justiţiei 
 
[14] Deşi independentă ca putere constituită în stat, puterea judecătorească depinde, 

contrar Constituţiei României, de un ordonator principal de credite membru al puterii 
executive. Faptul este cu atât mai grav cu cât o altă autoritate publică judecătorească, 
respectiv Ministerul Public, beneficiază de independenţă financiară, deşi acesta este pus 
administrativ sub autoritatea ministrului justiţiei. Aceasta creează în mod evident un 
dezechilibru funcţional în dinamica funcţionării independente a puterii judecătoreşti, precum 
şi o presiune nejustificată a puterii executive în raport cu puterea judecătorească. 

[15] Trebuie precizat că dintre cele trei puteri constituite în stat, respectiv puterea 
legislativă, puterea executivă şi cea judecătorească, aceasta din urmă este singura putere ce 
nu beneficiază de dreptul de a forma, administra, angaja şi utiliza independent fondurile 
bugetare. 

                                                 
1 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneţti, Procedură alocare buget 2009, Titlul II “Bunuri şi servicii”. 
2 De exemplu, la 1 decembrie 2008 a intrat în vigoare un nou Protocol încheiat între Ministrul Justiţiei şi UNBR, 
fără consultarea instanţelor, care prevede creşterea cu până la 300% a onorariilor avocaţilor pentru furnizarea 
serviciilor de asistenţă juridică, în condiţiile în care proiectul de buget era deja încheiat, astfel încât sumele 
necesare respectării acestuia nu au putut fi prevăzute. 
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[16] Spre deosebire de puterea judecătorească, puterea legislativă îşi determină 

independent nevoile bugetare, ca şi administrarea acestora1. Or, este contrar logicii 
constituţionale ca o putere constituită în stat să nu beneficieze plenar de independenţa asumată 
de Adunarea Constituantă, ci să depindă din acest punct de vedere de puterea executivă, cu 
atât mai mult cu cât alte autorităţi judecătoreşti (CSM, Ministerul Public) beneficiază de o 
astfel de independenţă, deşi nu fac parte din puterea judecătorească, singura căreia i se 
recunoaşte în logica statului de drept vocaţia la independenţă deplină. 

[17] De aici o serie de consecinţe negative: un număr ridicat al personalului din 
aparatul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti care este plătit din bugetul ce ar trebui 
să fie alocat puterii judecătoreşi; o partajare bugetară ce nu ţine cont, de cele mai multe ori, de 
priorităţile puterii judecătoreşti, un control direct exercitat de Ministrul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, în calitate de ordonator de credite, asupra modului de stabilire şi calculare a 
drepturilor salariale ale judecătorilor ş.a.m.d. 

 
Prag minim din PIB 
 
[18] Lipsa de independenţă a puterii judecătoreşti îşi are originea şi în lipsa de alocare 

a fondurilor bugetare la un nivel adecvat exercitării funcţiilor sale publice. Subfinanţarea 
instanţelor judecătoreşti este cronică şi durează de ani de zile, însă în 2009 s-a ajuns la limita 
de jos a suportabilităţii, făcând inevitabile blocajele în derularea activităţii instanţelor în 
cursul acestui an.  

[19] Însuşi ministrul justiţiei a recunoscut în mod public aceasta: „Bugetul propus de 
MFP este de 1.970.471 mii lei, reprezentând 0,34% din PIB. Acest buget este insuficient 
pentru rezolvarea problemelor curente ale justiţiei şi pasivele din sistem“ (C. Predoiu, 
declaraţie de presă, 4.02.2009)  

[20] „Ministerul Justiţiei a atenţionat totodată că bugetul instituţiei este 
subdimensionat faţă de necesităţile reale şi că revizuirea în minus cu 61,2 milioane lei a 
cheltuielilor va duce la blocarea activităţii instanţelor. Conform documentului, în urma 
rectificării, sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică pentru magistraţi va 
putea fi acordat doar pe două luni, şi nu pentru trei luni cum a fost stabilit iniţial, iar banii vor 
fi insuficienţi pentru lucrările în curs de execuţie la sediile instanţelor de judecată şi pentru 
achitarea leasingului financiar al aparatului propriu, sub sancţiunea plăţii unor penalităţi. 
(Mediafax, 11.04.2009) 

[21] Bugetul Ministerului Justiţiei pe anul 2009, înainte de rectificarea negativă din 11 
aprilie 2009, este de 1.970.471 mii RON, sumă în care sunt cuprinse şi aparatul propriu dar şi 
celelalte cheltuieli ale MJLC care nu au legatură cu instanţele. Ceilalţi ordonatori de credite 
principali din justiţie sunt Consiliul Superior al Magistraturii, cu 92.606 mii RON, 
Ministerul Public (inclusiv DNA) cu 603.550 mii RON şi ICCJ, cu 86.280 mii RON. 
Cumulând bugetele instanţelor judecătoreşti cuprins în bugetul MJLC, cu bugetul ICCJ şi cel 
al Ministerului Public, nu se ajunge la un procent de 0,40% din PIB. 

[22] Iată, spre comparaţie, datele despre bugetul altor instituţii: Serviciul Român de 
Informaţii singur are un buget de 1.327.358 mii RON (0,2% din PIB), adică probabil cât 
toate instanţele din România laolaltă. Celelalte două servicii speciale, Serviciul de Informaţii 
Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale au în total 635.400 mii RON, adică mai mult 
decât întreg Ministerul Public. În mod asemanător, Serviciul de Protecţie şi Pază are un buget 
de 148.241 mii RON, adică mult mai mult decat ICCJ sau CSM. 

                                                 
1 Spre exemplu, a se vedea Hotărârea Senatului nr. 2/04.02.2009 publicată în M. Of. nr. 68/04.02.2009 şi 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 3/04.02.2009, publicată în M. Of. nr. 70/05.02.2009.
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[23] Alte procente din PIB: Ministerul Finanţelor Publice - 0,5%; Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării are alocat în acest an direct de la bugetul de stat 11,9 
miliarde lei, echivalent cu 2,1% din PIB, la care se adaugă fonduri din alte bugete speciale; 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are un buget de cheltuieli de 16,3 miliarde 
lei, reprezentand 2,8% din PIB; Ministerului Transporturilor i-au fost repartizate de la 
bugetul de stat 10,65 miliarde lei (1,8% din PIB); Ministerul Administraţiei şi Internelor a 
primit 9,98 miliarde lei (1,7% din PIB); Ministerul Apărării are 7,65 miliarde lei, adică 
1,3% din PIB. 

[24] Singura modalitate eficientă de protecţie a puterii judecătoreşti faţă de 
subfinanţarea cronică programatică a instanţelor judecătoreşti derulată de ani de zile, dar 
acutizată în ultimii doi ani, o reprezintă, pe lângă administrarea bugetului de către puterea 
judecătorească, prevederea unui procent fix minim din PIB, similar altor domenii economico-
profesionale, cum ar fi sănătatea, educaţia sau armata. 

[25] Această măsură legislativă, coroborată cu cealaltă măsură legată de indepedenţă 
în formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor bugetare, poate duce la 
înlăturarea pericolului blocării activităţii instanţelor, precum şi la satisfacerea necesităţilor 
sistemului de justiţie, ca serviciu public. Mai mult, prin prevederea unui procent fix din PIB 
ca şi prin administrarea proprie de către puterea judecătorească a bugetului ar creşte 
responsabilitatea acesteia, pentru că independenţa nu poate fi privită în mod absolut, doar ca 
drepturi, ci ea implică şi obligaţii şi responsabilitate. 

 
Surse de autofinanţare 
 
[26] Puterea judecătorească este capabilă să se autofinanţeze în mare parte prin 

alocarea integrală a taxelor de timbru la bugetul justiţiei. Rostul acestor taxe, aşa cum 
este recunoscut în toate ţările democratice, este cel de a asigura o rezervă financiară 
importantă pentru justiţie. În acelaşi sens, s-a exprimat Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, în cauza Beian împotriva României, hotărârea din 7 februarie 2008,  în care nu se 
contestă colectarea către bugetul justiţiei a unor taxe în vederea bunei funcţionări a justiţiei.  

[27] Este evident că din acest raţionament rezultă că taxele colectate în legătură cu 
purtarea unui proces sau altor activităţi judiciare trebuie să fie destinate direct funcţionării 
justiţiei ca serviciu public. 

[28] Contrar acestui principiu, prin Legea nr. 76/2009, de aprobare a O.U.G. nr. 
75/2008, art. V al ordonanţei a fost substanţial modificat iar taxele judiciare de timbru sunt 
preluate de autorităţile publice locale, deşi acestea din urmă nu desfăşoară activităţi 
jurisdicţionale. În mod evident, în acest mod în care a acţionat puterea legislativă s-a încălcat 
Constituţia1 întrucât existenţa unor astfel de taxe a fost deturnată de la scopul ei, şi anume 
acela de a asigura buna funcţionalitate a justiţiei. Astfel, este de observat că în proporţie de 
100% sumele colectate sub acest titlu sunt parte din bugetul autorităţilor locale publice. 

[29] În diferitele faze de elaborare şi redactare a Rezoluţiei de faţă au fost indicate mai 
multe posibile soluţii: 

Parlamentul sau puterea executivă să intervină de urgenţă şi să adopte un act normativ 
prin care să recunoască statutul real al taxelor judiciare de timbru, respectiv de finanţare a 
bugetului justiţiei şi, astfel, sumele astfel colectate să fie vărsate bugetului justiţiei; CSM, prin 
Preşedintele acestuia, să analizeze situaţia creată şi, în temeiul art. 146 lit. e) din Constituţia 

                                                 
1 Articolul 139 - Impozite, taxe şi alte contribuţii: (1) Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat 
şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. (2) Impozitele şi taxele locale se stabilesc 
de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii. (3) Sumele reprezentând contribuţiile la 
constituirea unor fonduri se folosesc, în condiţiile legii, numai potrivit destinaţiei acestora. 
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României, să sesizeze Curtea Constituţională având în vedere că independenţa justiţiei, 
inclusiv din perspectivă financiară, este grav atinsă ca urmare a unui conflict concret între 
justiţie şi puterea publică locală în ce priveşte colectarea şi utilizarea taxelor judiciare de 
timbru; alte alternative, cum ar fi acţiuni în justiţie declanşate de organizaţii profesionale ale 
judecătorilor, precum şi sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la neconstituţionalitatea 
formării, administrării şi utilizării fondurilor rezultate din taxele judiciare de timbru de către 
alte autorităţi publice decât puterea judecătorească. 

 
Capitolul 2 
Remunerarea şi statutul judecătorilor 
 
[30] Doar afirmarea la nivel legislativ a independenţei judecătorilor nu este suficientă. 

Independenţa nu este o noţiune teoretică, ci reprezintă suma garanţiilor concrete pe care 
statul le oferă judecătorului în exercitarea funcţiei sale publice. În preambul s-a arătat că e 
nevoie ca orice persoană, şi în special autorităţile statului să recunoască efectiv această 
independenţă. 

[31] Evoluţia dezbaterilor publice, inclusiv politice, din ultima vreme a arătat că 
elemente importante ale statutului judecătorilor sunt puse în discuţie şi relativizate. Unele 
declaraţii oficiale fac referire la modificarea condiţiilor de pensionare, a modului de calcul a 
cuantumului pensiei ori la plafonarea drepturilor salariale. Stabilitatea, previzibilitatea şi 
transparenţa reglementărilor legale referitoare la statutul judecătorului sunt valori ale 
independenţei acestora recunoscute universal. 

[32] Numărul cererilor de pensionare ale judecătorilor a depăşit cu mult în primele 4 
luni cifra preconizată pentru întreg anul 2009, tendinţă determinată în mod direct de 
incertitudinile referitoare la statutul lor. 

[33] Prin bugetul MJCL sunt finanţate un număr total de 13.558 posturi, din care doar 
aproximativ 4.400 judecători, cu un fond de salarii aferent de 406.701 mii lei. Numărul este 
similar angajaţilor unui mare combinat privat1. Pentru comparaţie, bugetul Ministerul Apărării 
Naţionale finanţează un număr de 83.104 de posturi, iar cel al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor un număr de 154.133 posturi. 

[34] Chiar şi în condiţiile finanţării unui număr redus de personal, politica financiară a 
ordonatorului principal de credite de stabilire şi calculare a drepturilor salariale a condus la 
grave discrepanţe şi discriminări între categorii de personal cu aceeaşi activitate. 

[35] „Bugetul include însă sumele necesare pentru trecerea imediată la eliminarea 
inechităţilor dintre magistraţii de la CSM, ICCJ, MJ şi MP” (C. Predoiu, declaraţie de presă 
4.02.2009) 

[36] Pentru că magistraţilor şi restului personalului din sistem nu li s-au respectat 
drepturile salariale, aceştia au fost nevoiţi ca în ultimii ani să promoveze acţiuni în justiţie. 
Titlurile executorii obţinute nu s-au executat în mare parte. Este şi motivul pentru care 
semnatarii rezoluţiei solicită ca debitorii să execute de bunăvoie aceste hotărâri, pentru a nu fi 
declanşată executarea silită şi a evita astfel prejudiciile grave ce pot fi aduse funcţionării 
sistemului judiciar. În plus, întârzierea executării este motiv de formulare a unor acţiuni la 
Curtea de la Strasbourg, căreia deja i s-au adresat unii judecători din ţară. 

 
Salarizarea unică în sistemul bugetar 
[37] În România se elaborează în prezent un proiect de act normativ privind o 

salarizare unică, care să cuprindă toţi salariaţii remuneraţi din bugetul de stat. Această opţiune 

                                                 
1 La combinatul siderurgic Arcelor Mittal Galaţi sunt un număr de cca. 12.500 de angajaţi.  

 158 



Buletin Normativ 

este prezentată în mod public ca o obligaţie asumată de statul român. Ca atare, indiferent de 
evoluţiile viitoare, nu se poate face abstracţie de existenţa acestor preocupări la nivelul 
Guvernului României. 

[38] În condiţiile în care această lege va privi şi magistraţii, este firesc ca 
reprezentanţii acestora să participe la dezbateri. Până acum, nici CSM, nici asociaţiile 
profesionale ale magistraţilor nu au fost invitaţi şi acceptaţi la discuţii. Or, pentru a tempera 
excesele şi ameninţările puterii legislative şi executive la adresa independenţei puterii 
judecătoreşti, pct. 1.8 din Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor prevede 
necesitatea consultării judecătorilor, prin reprezentanţii lor şi prin organizaţiile lor 
profesionale, în ce priveşte deciziile care se iau de către puterea executivă şi legislativă 
cu privire la proiectele de modificare a statutului lor şi la definirea condiţiilor de 
remunerare şi de asigurare a protecţiei sociale. 

[39] Dacă acest act normativ va trebui să privească şi magistraţii, atunci este 
obligatoriu ca reglementarea unică să cuprindă şi membrii celorlalte două puteri. Altfel, 
distincţia care s-ar face între judecători, pe de o parte, şi parlamentari şi miniştri, pe de altă 
parte, ar însemna nesocotirea principiului echilibrului puterilor [art. 1 alin. (4) din 
Constituţie], precum şi a imperativului recunoaşterii statutului judecătorului, aşa cum s-a 
menţionat mai sus. 

 
Pact privind independenţa justiţiei 
 
[40] Acest punct al rezoluţiei este o cerinţă obligatorie pentru punerea sa efectivă în 

practică. De aceea, se propune ca reprezentanţii celor trei puteri că încheie o declaraţie 
publică prin care să statueze principiile unei justiţii independente, ca formă de angajament 
social pentru depunerea eforturilor în limitele atribuţiilor constituţionale de consolidare a 
justiţiei. 

[41] În varianta propusă de CSM, locul puterii judecătoreşti ca parte în această 
declaraţie a fost luat de autoritatea judecătorească care desemnează, conform Constituţiei 
(cap. 6, Titlul III), trei entităţi: instanţele judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior 
al Magistraturii. De asemenea, se solicită implicarea Preşedintelui României, care are atribuţii 
de mediere între puterile statului1. 

 
Capitolul 3 
Autoadministrarea şi descentralizarea administrativă 
 
[42] În forma Rezoluţiei trimise de CSM către instanţe, principiile autoadministrării 

instanţelor şi descentralizării administrative sunt doar enunţate, fără a fi explicate şi fără a 
se afirma consecinţele care decurg direct din aplicarea acestora. De asemenea, în cadrul 
şedinţei extraordinare din 23 aprilie 2009 Plenul nu le-a enumerat pe acestea printre 
principiile însuşite din Rezoluţia privind starea financiară şi situaţia administrativă a 
instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, ca rezultat al analizării efectelor 
subfinanţării sistemului judiciar după rectificarea bugetară. 

[43] În cadrul legislativ actual, atât instanţele judecătoreşti cât şi corpul judecătorilor 
sunt lipsite de forme directe şi legitime de reprezentare a intereselor şi voinţei lor. Problema s-
a pus acut în ultima perioadă inclusiv în ce priveşte luarea unor decizii privind drepturile de 

                                                 
1 Articolul 80 alin. (2) din Constituţia României: „Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi 
la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile 
statului, precum şi între stat şi societate”. 
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natură salarială ale judecătorilor – eşalonarea tranşelor restante, de exemplu, când hotărârea s-
a luat de Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, deşi această hotărâre producea efecte directe asupra drepturilor judecătorilor creditori. 

[44] Până la modificarea cadrului legal sau organizarea de către instanţe a unor forme 
mai suple de reprezentare, adunările generale ale judecătorilor reprezintă modalitatea 
directă şi singura în care instanţele şi judecătorii înşişi se pot exprima, atât în ce priveşte 
problemele de administrare generală a instanţelor, cât şi în ce priveşte raportarea la diferite 
teme publice vizând drepturile şi interesele lor legitime. 

[45] Conceperea, elaborarea şi adoptarea Rezoluţiei supusă aprobării adunărilor 
generale reprezintă asumarea de către acestea a dreptului de a se exprima şi decide în mod 
direct asupra problemelor care îi privesc. Autorităţile publice ar trebui să ia act de această 
voinţă comună şi să îmbunătăţească cadrul juridic necesar exprimării pe viitor a adunărilor 
generale, atât la nivelul fiecărei instanţe, cât şi la nivel central, de exemplu prin organizarea 
unor forme de reprezentare a adunărilor generale. 

[46] În momentul de faţă, atribuţii specifice administrării instanţelor judecătoreşti 
se regăsesc atât în competenţa CSM (elaborarea regulament de ordine interioară, cariera 
personalului auxiliar), cât şi a MJCL (schemele întregului personal, managerii economici, 
informaticienii) ori a instanţelor superioare (ordonanţarea creditelor, cariera personalului 
auxiliar şi conex).  

[47] Or, CSM a fost consacrat constituţional ca un organism menit să gestioneze 
cariera magistraţilor – judecătorii şi procurorii. Prin lege, CSM-ul a dobândit competenţă şi 
asupra personalului auxiliar din instanţe şi parchete, ceea ce face ca o proporţie covârşitoare 
din activitatea sa să nu fie dedicată judecătorilor şi procurorilor, ci luării unor decizii de 
administrare curentă şi la nivelul cel mai de jos al instanţelor (transformarea unor posturi de 
grefieri cu studii superioare, suplimentarea statului de funcţii a instanţelor cu posturi de şofer, 
transformarea posturilor vacante de paznic etc.). 

[48] Degrevarea CSM de astfel de atribuţii marginale scopului său este necesară 
atât din perspectiva descentralizării administrării instanţelor judecătoreşti, prin localizarea 
dreptului de a decide asupra problemelor administrative la nivelul instanţelor însele, cât şi din 
perspectiva creării cadrului ca activitatea CSM de garantare efectivă a independenţei justiţiei 
şi de gestionare a carierei judecătorilor şi procurorilor să se eficientizeze. 

[49] În practică, autoadministrarea descentralizată a instanţelor judecătoreşti se poate 
realiza fără modificarea legilor cadru ale justiţiei, prin transferarea voluntară de către CSM a 
atribuţiilor specifice prevăzute în regulamentele şi hotărârile proprii către instanţele 
judecătoreşti. 

 
Recapitularea concluziilor enunţate 
 
Instanţele judecătoreşti nu deţin independenţa administrativ-financiară. 
Preşedintele ICCJ este singurul reprezentant legal al puterii judecătoreşti. Acesta 

trebuie să se implice în acţiunea de reaşezare organizaţională a puterii judecătoreşti. 
Între finanţarea corespunzătoare şi administrarea instanţelor, pe de o parte, şi existenţa 

unui proces echitabil, pe de altă parte, există o legătură directă şi de condiţionalitate. 
Adoptarea Rezoluţiei reprezintă asumarea de către instanţele judecătoreşti a 

principiului autoguvernării, ca soluţie optimă de prezervare a independenţei puterii 
judecătoreşti. 

Instanţele judecătoreşti sunt subfinanţate, iar funcţionarea lor în cursul anului 2009 
este sub semnul îndoielii. 

Instanţele sunt dependente din punct de vedere financiar de puterea executivă. 
Locul natural al bugetului justiţiei este la puterea judecătorească. 
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Din interiorul autorităţii judecătoreşti doar instanţele depind de un organism 
esenţialmente politic. 

Bugetele cumulate ale sistemului de instanţe şi parchete (instanţe, ICCJ şi MP) nu 
depăşesc 0,40% din PIB. 

Prevederea unui prag minim din PIB este o măsură de garantare a independenţei 
instanţelor judecătoreşti şi asumare a responsabilităţii corelative. 

Justiţia produce venituri importante la bugetul de stat şi se poate în parte autofinanţa. 
Finanţarea instanţelor dă măsura în care statul investeşte în apărarea şi garantarea 

drepturilor fundamentale ale cetăţenilor săi. 
Punerea în dezbaterea politică a stabilităţii statutului judecătorilor determină 

incertitudini şi părăsirea intempestivă a sistemului. 
Discrepanţele şi discriminările salariale sunt determinate de incoerenţa şi 

inconsecvenţa ordonatorului principal de credite, iar soluţiile depind de voinţa acestuia. 
Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive, ca soluţie de respectare a 

legalităţii, ar pune în pericol funcţionarea sistemului judiciar, astfel încât soluţiile trebuie să se 
bazeze pe voinţa politică. 

O condiţie imperativă a  adoptării a legii unice de salarizare a bugetarilor, dacă aceasta 
se va realiza şi îi va viza prin decizie politică şi pe judecători, trebuie să fie includerea în 
aceasta şi a celorlalte două puteri ale statutului, executivă – Preşedintele României, Guvern, 
respectiv legislativă – senatori şi deputaţi, precum şi participarea reprezentanţilor puterii 
judecătoreşti la lucrările ce se vor desfăşura în acest sens. 

Pentru prima oară într-un document public aparţinând instanţelor judecătoreşti şi 
corpului judecătorilor sunt enunţate principiile autoadministrării instanţelor şi descentralizării 
administrative. 

Adunările generale ale judecătorilor constituie organismele de reprezentare directă şi 
autoadministrare a instanţelor, iar totalitatea acestora reprezintă corpul profesional al 
judecătorilor şi puterea judecătorească. 

Autorităţile publice, luând act de voinţa adunărilor generale, trebuie să îmbunătăţească 
cadrul juridic necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii adunărilor generale, atât la 
nivelul instanţelor, cât şi la nivelul sistemului judiciar, inclusiv prin transferarea acelor 
atribuţii specifice administrării instanţelor ce acum se regăsesc în exercitarea altor autorităţi 
sau instituţii publice.  

Instanţele însele, prin conducerile lor, au întreaga responsabilitate şi trebuie să deţină 
întreaga autoritate de a lua orice decizie administrativă care afectează în mod direct 
performanţa funcţionării instanţelor. 

Parlamentul, Guvernul României şi Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să se 
angajeze la modificarea corespunzătoare a legilor şi regulamentelor interne cu privire la 
atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii şi funcţionarea administrativă a instanţelor, 
astfel încât, pe de o parte, să se asigure funcţionarea eficientă a Consiliului Superior al 
Magistraturii în ce priveşte atribuţiile sale constituţionale referitoare la cariera magistraţilor şi 
apărarea independenţei justiţiei, iar pe de altă parte să asigure în practică autoadministrarea 
descentralizată a instanţelor judecătoreşti, prin transferarea atribuţiilor specifice către 
instanţele judecătoreşti.  

Atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la personalul auxiliar de 
specialitate şi conex trebuie eliminate, iar acesta să se constituie, potrivit propriilor solicitări, 
într-un Ordin autonom, aflat sub coordonarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 
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Legea 304 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea 

Acordului de stabilizare şi de asociere între 

Comunităţile Europene şi Statele Membre ale 

acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe 

de altă parte,  semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008 

 
 
 
 
Publicat în Monitorul Oficial 795 din 20 noiembrie 2009 (M. Of. 795/2009)  
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege.  
 
Articol unic. Se ratifică Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile 

Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă 
parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008.  

 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 

75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.  
   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                 p. PREŞEDINTELE SENATUL 
ROBERTA ALMA ANASTASE                                   ALEXANDRU PERES 
 
 
   Bucureşti, 6 octombrie 2009.  
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Sinteză a principalelor acte normative publicate  

în Monitorul Oficial al României (1-7 aprilie 2010) 

 
Legea nr. 61 din 31 martie 2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 106/2007 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 214 din 6 
aprilie 2010) 

 
Legea nr. 65 din 31 martie 2010 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional (M. Of. nr. 214 din 6 aprilie 2010) 

 
Legea nr. 60 din 31 martie 2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2009 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative (M. Of. nr. 215 din 6 aprilie 2010) 

 
Legea nr. 67 din 31 martie 2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea 

fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 215 din 6 aprilie 2010) 
 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 275 din 18 martie 2010 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1)-(4), art. 97 şi art. 102 alin. (3) lit. e) din 
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 206 din 1 aprilie 
2010) – respingere a excepţiei de neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 277 din 18 martie 2010 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor (M. Of. nr. 206 din 1 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de 
neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 278 din 18 martie 2010 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (M. Of. nr. 206 din 1 aprilie 2010) – 
respingere a excepţiei de neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 280 din 18 martie 2010 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1)-(4), art. 97 şi art. 100 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. 
Of. nr. 206 din 1 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 201 din 4 martie 2010 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru 
abrogarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea 
fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la 
bugetul de stat (M. Of. nr. 209 din 2 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de 
neconstituţionalitate 
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Decizia Curţii Constituţionale nr. 80 din 26 ianuarie 2010 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din O.G. nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care 
ocupă funcţii de demnitate publică (M. Of. nr. 209 din 2 aprilie 2010) – respingere a 
excepţiei de neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 82 din 26 ianuarie 2010 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 151/2008 pentru 
modificarea şi completarea O.G. nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 
anul 2008 personalului din învăţământ (M. Of. nr. 209 din 2 aprilie 2010) – respingere a 
excepţiei de neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 83 din 26 ianuarie 2010 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12, art. 13 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 45, art. 53 şi 
art. 55 din O.U.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum şi ale 
Legii nr. 409/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 51/1998 (M. Of. nr. 209 din 2 aprilie 2010) – 
respingere a excepţiei de neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 134 din 25 februarie 2010 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a prevederilor art. 99 alin. (1) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 209 din 2 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de 
neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 148 din 25 februarie 2010 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei (M. Of. nr. 209 din 2 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de 
neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 153 din 25 februarie 2010 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind 
executorii judecătoreşti (M. Of. nr. 209 din 2 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de 
neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 155 din 25 februarie 2010 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 C. proc. civ. şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 
188/2000 privind executorii judecătoreşti (M. Of. nr. 209 din 2 aprilie 2010) – respingere a 
excepţiei de neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 197 din 4 martie 2010 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 
(M. Of. nr. 209 din 2 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 135 din 25 februarie 2010 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public 
judiciar în materie civilă (M. Of. nr. 217 din 7 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de 
neconstituţionalitate 
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Buletin Normativ 

Decizia Curţii Constituţionale nr. 136 din 25 februarie 2010 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului (M. Of. nr. 217 din 7 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de 
neconstituţionalitate 

 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 140 din 25 februarie 2010 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în 
materie civilă (M. Of. nr. 217 din 7 aprilie 2010) – respingere a excepţiei de 
neconstituţionalitate 

 
Decizia Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 37 din 14 

decembrie 2009 (M. Of. nr. 217 din 7 aprilie 2010) –  admiterea recursului în interesul legii 
declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
stabilindu-se următoarele: Dispoziţiile art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 139/1999 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare 
naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii se 
interpretează în sensul că indemnizaţia de dispozitiv lunară în cuantum de 25% din salariul de 
bază, prevăzută de art. 13 din acest act normativ, se acordă funcţionarilor publici şi 
personalului contractual care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi în instituţiile publice din subordinea ministerului, precum şi personalului care îşi 
desfăşoară activitatea în serviciile comunitare din subordinea consiliilor locale şi a 
prefecturilor care au beneficiat de acest drept salarial şi înainte de transfer sau detaşare din 
cadrul fostului Minister de Interne. 

 
Instrucţiunile Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 82 din 29 martie 2010 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale 
administrative (M. Of. nr. 213  din 6 aprilie 2010) 

 
Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. A/89 din 16 februarie 2010 privind 

publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.903 
(2009) privind situaţia din Republica Liberia, nr. 1.904 (2009) privind terorismul, nr. 1.907 
(2009) şi nr. 1.862 (2009) privind situaţia din Africa (M. Of. nr. 214 din 6 aprilie 2010) 

 
Decretul Preşedintele României nr. 399 din 29 martie 2010 pentru reînvestirea în 

funcţia de procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie (M. Of. nr. 211 din 2 aprilie 2010) 
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În atenţia colaboratorilor care trimit materiale spre publicare 
 

1. Lucrările trimise spre publicare trebuie să fie redactate pe calculator şi imprimate în 
două exemplare. Dacă se decide publicarea lucrării, autorul va fi rugat să trimită 
textul şi în format electronic. 

 
2. Textele vor fi redactate cu semne diacritice. Se va folosi Windows Central European 

(CodePage 1250), adică setul de diacritice standard din Windows XP. 
 

3. Trimiterile bibliografice şi jurisprudenţiale vor fi făcute sub forma notelor de subsol. 
 

4. Indicaţiile bibliografice vor cuprinde: 
- numele autorului/autorilor; 
- titlul complet al lucrării; 
- editura; 
- locul şi anul editării; 
- pagina/paginile la care se face trimitere. 

 
5. Se va utiliza sistemul de abrevieri cuprins în lista de abrevieri. 
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