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urgență ale Guvernului nu reprezintă cea mai
adecvată metodă” pentru adop tarea fără întârziere a

unor reglementări.

Această situaţie este determinată, în principal,

de doi factori. Unul dintre aceştia îl constituie

redactarea textului constituţional care reglementează

delegarea legislativă, criticat întrucât utilizează

sintagme care au un caracter „nedeterminat, lăsat în

con tinuare la discreţia Guvernului”

3

. Un alt factor îl

constituie conduita autorităţii emitente a acestei

categorii de acte normative, care, îndepărtându-se de

la spiritul legii, utilizează în mod discreţionar instru -

mentul oferit de legiuitorul constituant, caracterul de

excepţie al legiferării pe calea ordonanţelor de

urgenţă fiind astfel eludat în practică

4

. 

Sesizată fiind cu excepţii de neconstitu -

ţionalitate având ca obiect ordonanţe de urgenţă ale

Guvernului, precum şi în cadrul controlului de

constituţionalitate a priori, al legilor de aprobare a

ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, Curtea

Constituţională a statuat asupra limitelor constitu -

ţionale ale legiferării pe calea ordonanţelor de

urgenţă, reținând că „posibilitatea Guvernului ca, în
cazuri excepționale, să poată adopta ordonanțe de
urgență, în mod limitat, chiar în domeniul rezervat
legii organice, nu poate echivala cu un drept discre -
ționar al Guvernului și, cu atât mai mult, această
abilitare constituțională nu poate justifica abuzul în
emiterea ordonanțelor de urgență.”5

I. Introducere

Instituţia delegării legislative, reglementată de

prevederile art.115 din Constituția României, consti -

tuie, în esență, un transfer al unor atribuţii legislative

la autorităţile puterii executive printr-un act de voinţă

al Parlamentului ori pe cale constitu ţională, în situaţii

extraordinare

1

. 

Atât ca origine cât și ca actuală consacrare

constituțională, delegarea legislativă se individua li-

zează prin statutul său de excepție în materia legi -

ferării. Plenitudinea competenței de legiferare revine

Parlamentului, în calitate de „organ reprezentativ
suprem și unică autoritate legiuitoare a țării” [art.61

alin.(1) din Constituție]. Cât privește Guvernul, rolul

său fundamental este acela ca, „potrivit programului
său de guvernare acceptat de Parlament”, să asigure

„realizarea politicii interne și externe a țării” și să

exercite „conducerea generală a administrației
publice”[art.102 alin.(1) din Constituție].

În pofida cadrului strict al reglementării

constituționale, examinarea raportului dintre numărul

ordonanțelor și ordonanțelor de urgență ale Guver -

nului și numărul legilor adoptate în ultimii ani relevă

excesul de legiferare în temeiul delegării legislative

2

.

Este o concluzie exprimată și în docu mente ale unor

organisme internaționale, cum este de exemplu

Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept,

care a reținut în Avizul adoptat la cea de-a 93-a

Sesiune Plenară (Veneţia, 14-15 decembrie 2012),

faptul că „folosirea atât de frecventă a ordonanțelor
de urgență este un motiv de îngrijorare”, precum și că

„utilizarea aproape con stant a ordonanțelor de



Prezentul studiu înfăţişează circumstanţierile

pe care Curtea Constituţională le-a realizat în acest

context, în considerarea caracterului obligatoriu al

deciziilor Curții Constituționale, în unitatea lor dată

de considerente și dispozitiv

6

.

II. Norme constituționale de referință

Art.115 din Constituţia României consacră

două tipuri de acte prin care executivul are compe -

tenţa de a aduce la îndeplinire delegarea legislativă

şi anume:

– ordonanţele simple, ce pot fi emise numai pe

baza unei legi de abilitare, aşadar în temeiul unei

delegări legislative acordate de legiuitor [art.115

alin.(1)] şi care, dacă legea de abilitare o cere, se

supun aprobării Parlamentului până la împlinirea

termenului de abilitare [art.115 alin.(3)]; 

– ordonanţele de urgenţă [art.115 alin.(4)], în

cazul cărora delegarea legislativă este acordată de

Constituţia însăşi, şi care se supun Parlamentului spre

aprobare

7

. 

Referindu-ne în context doar la regimul ordo -

nan țelor de urgență, constatăm că textul constitu -

țional de referință stabilește o serie de limite în

privința legiferării pe această cale. Ordonanţele de

urgenţă se adoptă în situaţii extraordinare a căror

reglementare nu poate fi amânată, Guvernul având

obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora

[art.115 alin. (4) din Constituţie]; nu pot fi adoptate în

domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regi -

mul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile,

libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie,

drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere

silită a unor bunuri în proprietate publică [art.115

alin.(6) din Constituţie].

În absenţa unor definiţii a termenilor cuprinşi

în textele Constituției, și având a se pronunța cu pri -

vire la constituționalitatea ordonanțelor de urgență în

raport de aceste texte, Curtea Constituţională a pro -

cedat în jurisprudenţa sa la interpretarea sensului lor,

astfel cum vom evidenția cu exemple în cele ce

urmează.

III. Statuări în jurisprudenţa Curţii Consti -

tu ţionale cu privire la regimul ordonanțelor de

urgență ale Guvernului

1. „Guvernul poate adopta ordonanţe de
urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia
de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora” [art.115

alin.(4) din Constituţia României]

a) Conceptul de „situaţie extraordinară”

Situația extrordinară constituie o stare de
fapt obiectivă, cuantificabilă, independentă de
voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes
public

Anterior revizuirii Constituţiei, textul constitu -

ţional de referinţă utiliza sintagma „cazuri excep -
ţionale”. Cu referire la această sintagmă, Curtea a

statuat că este definită în raport cu „necesitatea şi
urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită
circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea
de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave
atingeri aduse interesului public”; „interesul public
lezat de caracterul anormal și excesiv al cazurilor
excepționale justifică intervenția Guvernului pe calea
ordonanței de urgență […]” 8. Cu aceeaşi finalitate, a

definirii cât mai precise a cazului excepţional, Curtea

a precizat că de esenţa acestuia este caracterul

obiectiv, „în sensul că existenţa sa nu depinde de
voinţa Guvernului care, în asemenea împrejurări, este
constrâns să reacţioneze prompt pentru apă rarea unui
interes public pe calea ordonanţei de urgenţă”

9

. 
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4 Buletin de informare legislativă nr. 4 / 2014

8

Decizia nr.65/1995, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.129 din 28 iunie 1995.

9

Decizia nr.83/1998, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.211 din 8 iunie 1998.

6

Asupra caracterului obligatoriu al considerentelor deciziilor

Curții Constituționale, a se vedea, de exemplu: Decizia

nr.196/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr.231  din 22 aprilie 2013, Decizia nr.163/2013,  publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190  din  4 aprilie

2013, Decizia nr.102/2013,  publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.208 din 12 aprilie 2013, Decizia

nr.1039/2012,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr.61 din 29 ianuarie 2013, Decizia nr.536/2011, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.482 din 7 iulie 2011,

Decizia nr.414/2010,  publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.291  din 4 mai 2010, Decizia nr.415/2010, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr .294 din 5 mai 2010

7

Potrivit art.115 alin.(5) din Constituţie, “Ordonanţa de urgenţă
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Modificarea sintagmei utilizată de legiuitorul

constituant și o abordare comparativă sub acest

aspect a fost realizată, de exemplu, într-o cauză în

care Curtea s-a pronunțat în control a priori asupra

legii de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă

10

,

analizând semnificaţia termenilor utilizaţi în forma

textului de după revizuire, prin comparaţie cu

reglementarea anterioară revizuirii Constituţiei.

11

Curtea a reţinut, referindu-se la limita mai sus citată,

că „dincolo de caracterul tranşant al formulei
utilizate de legiuitorul constituant, intenţia acestuia
şi finalitatea urmărită, constând în restrângerea
domeniului în care Guvernul se poate substitui
Parlamentului, adoptând norme primare în
considerarea unor raţiuni pe care el însuşi este
suveran să le determine, sunt evidenţiate cu
pregnanţă de deo sebirile dintre actualul text
constituţional şi cel anterior, fostul articol 114
alin.(4) din Constituţie, în forma iniţială. Potrivit
acelui text, posibilitatea Guvernului de a adopta
ordonanţe de urgenţă era condiţionată exclusiv de
existenţa unor cazuri excepţionale. Termenul «cazuri
excepţionale» acolo utilizat a fost înlocuit, în noua
redactare, cu acela de «situaţii extraordinare». Mai
mult, deşi diferenţa dintre cei doi termeni, din
punctul de vedere al gradului de abatere de la
obişnuit sau comun căruia îi dau expresie, este
evidentă, acelaşi legiuitor a simţit nevoia să o pună
la adăpost de orice inter pretare de natură să
minimalizeze o atare diferenţă, prin adăugarea
sintagmei «a căror reglementare nu poate fi
amânată», consacrând, astfel „in terminis” imperativul
urgenţei reglementării. În sfârşit, din raţiuni de
rigoare legislativă, a instituit exigenţa motivării
urgenţei în chiar cuprinsul ordonanţei adoptate în
afara unei legi de abilitare.”

Printr-o altă decizie

12

s-a subliniat că „cele sta -
tuate de Curte în această materie, sub imperiul
reglementării constituţionale anterioare, ca urmare a
unei interpretări care transgresa litera textului

constituţional, evidenţiindu-i înţelesul prin prisma
intenţiei legiuitorului constituant şi a finalităţii
urmărite, precum şi prin utilizarea unor principii şi
constante ale dreptului, sunt cu atât mai pertinente,
în prezent, dacă se are în vedere că punctul de vedere
înfăţişat îşi are suport deplin în chiar litera regle -
mentării constituţionale de referinţă, în actuala sa
redactare.”

Sintetizând toată această jurisprudență refe -

ritoare la sintagmele utilizate de legiuitorul consti -

tuant, Curtea a reținut că „pentru emiterea unei
ordonanţe de urgenţă este necesară existenţa unei
stări de fapt obiective, cuantificabile, independente
de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes
public.”13

Situația extraordinară trebuie apreciată în
funcție de momentul emiterii ordonanței de
urgență 

„Împrejurarea că, în mod contrar previ -
ziunilor Guvernului, constituirea noului Parlament
și învestirea noului Guvern s-au făcut mai rapid
decât s-a preconizat, nu reprezintă un fapt de natură
să înlăture motivele extraordinare care au justificat
emiterea ordonanței de urgență, așa cum susțin
autorii excepției de neconstituționalitate, întrucât
acestea trebuie apreciate în funcție de momentul
emiterii ordonanței, iar nu în funcție de factorii
interveniți ulterior.”14

Situația extraordinară nu se confundă cu
starea de urgență

În sfârșit, Curtea a precizat că „existența unor
«situații extraordinare a căror reglementare nu poate
fi amânată» și care, potrivit art.115 alin.(4) din
Constituție, justifică emiterea unei ordonanțe de
urgență, nu trebuie confundată cu existența unei
«stări de urgență», care se instituie de Președintele
României și se încuviințează de Parlament, în temeiul
art.93 din Constituție, impunând o serie de măsuri
reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul
stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.22 din 21 ianuarie 1999,
aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.453/2004.”

Studii, opinii, informări
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Urgența reglementării nu echivalează cu
existența unei situații extraordinare

„Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.104/2006 a fost emisă de Guvern cu încălcarea
prevederilor art.115 alin.(4), întrucât nu a existat o
situaţie extraordinară a cărei reglementare nu putea
fi amânată. Prin această ordonanţă s-a modificat
textul unui alineat al unui articol din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.372 din 28 aprilie 2006. Modificarea a vizat
doar extinderea nominalizării cheltuielilor institu -
ţiilor sanitare de interes judeţean sau local la care
pot participa şi bugetele locale. Această modificare
nu era impusă de o situaţie extraordinară. Existenţa
situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate
fi amânată nu este motivată nici în cuprinsul ordo -
nanţei de urgenţă, invocându-se numai urgenţa
reglementării. Urgenţa reglementării nu echivalează
cu existenţa situaţiei extraordinare, reglementarea
operativă putându-se realiza şi pe calea procedurii
obişnuite de legiferare.”

15

Situații apreciate ca având caracter extra -
ordinar – competența Curții Constituționale 

Este de precizat mai întâi faptul că, în rea -

lizarea controlului de constituționalitate în raport de

dispozițiile art.115 din Constituție, Curtea a pro cedat

și la stabilirea competenței sale, statuând că „este
competentă să verifice, de la caz la caz, dacă ordo -
nanța de urgență dedusă controlului de constitu -
ționalitate este impusă de o situație care întrunește
trăsăturile unui caz excepțional”16

(n.a – situație

extraordinară – în actuala redactare a Con stituției). 

Curtea a apreciat că a existat o situaţie extra -

ordinară care a justificat adoptarea unei ordonanţe de

urgenţă de modificare a Codului fiscal, în condiţiile

în care art.4 alin.(1) din Cod stabileşte regula modi -

ficării şi completării sale prin lege cu 6 luni înainte de

data intrării în vigoare. Cu prilejul controlului de

constituţionalitate a dispoziţiilor Legii de aprobare a

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu

privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

17

, Curtea

a apreciat că în momentul adoptării ordonanţei de

urgenţă în cauză, „Guvernul s-a aflat şi se află în
continuare într-o situaţie extraordinară, care impune
măsuri urgente menite tocmai să consolideze situaţia
economică a ţării şi să menţină în efectivitate bugetul
public naţional”.

De asemenea, Curtea a constatat constitu -

ţionalitatea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume pre -

văzute în titluri executorii având ca obiect acordarea

de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,

reţinând că adoptarea actului normativ criticat „a fost
determinată de existenţa unui număr substanţial de
cauze având ca obiect acordarea de drepturi
salariale, care a condus la o imposibilitate a auto -
rităţii statatele de a executa hotărârile judecătoreşti
pronunţate deja în această materie, în special în
actualul context de acută criză economică”, având

în vedere aşadar „rezolvarea unei situaţii extraor-
dinare, prin reglementarea unor măsuri cu caracter
temporar şi derogatorii de la dreptul comun în
materia executării hotărârilor judecătoreşti.” 18

A fost apreciată ca întrunind condițiile unei

situații extraordinare „necesitatea stabilirii în timp util
a unor direcții clare în ceea ce privește domenii extrem
de importante, așa cum este salarizarea personalului
bugetar, domenii cu implicații finan ciare majore, și
riscul ca aceste măsuri, ca de altfel întregul program de
guvernare, să nu poată fi adop tate până la începutul
anului 2013, din cauze obiective determinate de
desfășurarea unor pro ceduri privind constituirea
Parlamentului nou ales și a învestirii noului Guvern”;

„reglementarea pe calea ordonanței de urgență a unor
aspecte privind regimul juridic aplicabil activităților
de emitere, transmitere și arhivare a facturilor
electronice a fost justificată nu doar de oportunitatea
ori necesitatea acesteia, ci de însuși faptul că legislația
existentă, respectiv Legea nr.148/2012 privind înre -
gistrarea operațiu nilor comerciale prin mijloace
electronice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.509 din 24 iulie 2012, contravenea acquis-
ului comunitar transpus în legislația națională prin
Ordonanța Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea

Studii, opinii, informări

6 Buletin de informare legislativă nr. 4 / 2014

15

Decizia nr.421/2007, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.367 din 30 mai 2007.

16

Decizia nr.43/2002,  publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.255 din 16 aprilie 2002, Decizia nr.166 din

6 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr.539 din 27 iulie 2002.

17

Decizia nr.786/2009, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.400 din 12 iunie 2009.

18

Deciziile nr.188/2010, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.237 din 14 aprilie 2010 și nr.190/2010,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din

9 aprilie 2010.



și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.621 din 29 august 2012, astfel încât, în lipsa unei
astfel de intervenții rapide, de la 1 ianuarie 2013 ar fi
fost aplicabilă această lege, cu toate consecințele
negative aferente.”19

Curtea a constatat însă că „motivarea urgenţei
şi a situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu
poate fi amânată, astfel cum este prezentată în
preambulul ordonanţei de urgenţă, nu poate fi
primită din perspectiva exigenţelor art. 115 alin. (4)
din Constituţie, din moment ce pentru continuarea
activităţii unor structuri din aparatul de lucru al
Guvernului, derivate din atribuţiile stabilite prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009,
precum şi a raporturilor de muncă cu personalul
angajat, există cadru legislativ adecvat, astfel încât
activitatea, atribuţiile şi obligaţiile acestora să poată
continua. În plus, Guvernul ar fi trebuit să stăruie
pentru finalizarea proiectului de lege depus la
Parlament pentru a fi dezbătut şi adoptat în pro ce -
dură de urgenţă, ceea ce ar fi condus la respectarea
rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare
a ţării, aşa cum acesta este stabilit de art. 61 din
Legea fundamentală.”20

De asemenea, Curtea a observat că necesitatea

transpunerii şi implementării în legislaţia naţională a

unei Directive nu poate justifica, singură, îndeplinirea

cerinţelor prevăzute de art.115 alin. (4) referitor la

existenţa unei situaţii extraordinare. „O atare
concluzie este susţinută şi de faptul că Guvernul nu
a făcut demersurile necesare şi nu a depus vreun
proiect de lege la Parlament prin care să se urmă -
rească transpunerea Directivei, astfel că Guvernul
nu ar putea invoca propria culpă pentru netrans -
punerea în timp util a acesteia”. Curtea a reţinut însă

că situaţia extraordinară „a fost determinată de
contextul eco nomico-financiar dificil care reclama
măsuri rapide, ferme, de natură să diminueze efectele
crizei eco nomice şi ale măsurilor de austeritate pe
care aceasta le-a generat, precum şi de necesitatea
luării unor măsuri pozitive pentru a nu fi afectat
obiectivul de realizare a pieţei interne a Uniunii
Europene21.” Cu referire la transpunerea normelor

europene în dreptul intern, Curtea a statuat de

principiu că „măsurile naţionale necesare pentru
implemen tarea directivei trebuie adoptate de
Parlament, în calitatea sa de legiuitor ordinar”

22

,

precizând, într-o altă cauză, că „în conformitate cu
dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Constituţie,
autorităţile statului român s-au angajat să garanteze
ducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din
tratatele constitutive ale Uniunii Europene, din
reglementările comunitare cu caracter obligatoriu şi
din actul de aderare. În acest sens, Guvernul este
abilitat din punct de vedere consti tu ţional ca, prin
mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze
îndeplinirea obligaţiilor României faţă de Uniunea
Europeană. Astfel, folo sirea ordonanţelor de urgenţă
pentru punerea de acord a legislaţiei naţionale cu
cea comunitară în situaţia în care era iminentă
declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii
de Justiţie este pe deplin constituţională.”23

Cu toate

acestea, „referitor la justificarea unei situaţii extra -
ordinare prin faptul că România ar risca declanşarea
procedurii de infringement atât timp cât Comisia
Europeană nu a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene în cadrul acestei proceduri, nu există o
situaţie extraordinară în sensul jurisprudenţei
instanţei de contencios constituţional.”24

b) Concepul de „urgenţă”

Cât priveşte urgenţa, Curtea a statuat că nu

poate fi acreditată sau motivată de utilitatea regle -

mentării

25

, de oportunitatea sau raţiunea acesteia

26

.

Urgenţa măsurii nu poate fi justificată, de asemenea,

de nevoia armonizării legislaţiei române cu cea

comunitară, întrucât „modificarea sau unificarea
legislaţiei într-un domeniu sau altul nu justifică, prin
ea însăşi, emiterea unei ordonanţe de urgenţă”

27

. Este
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Decizia nr.1059/ 2012, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.73 din 4 februarie 2013.

22

Decizia nr. 1599/2010, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.67 din 26 ianuarie 2011.

23

Decizia nr. 802/ 2009, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.428 din 23 iunie 2009.

24

Decizia nr.1540/2011, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.151 din 7 martie 2012.

25

Decizia nr. 255 /2005, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.511 din 16 iunie 2005. 

26

Decizia nr.109/2010, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.175 din 18 martie 2010.

27

Decizia nr. 15/ 2000, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.257 din 14 iunie 2000.

19

Decizia nr.42/2014, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.210 din 25 martie 2012.

20

Decizia nr.1555/ 2009, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.9126 din 285 decembrie 2009.



constituţională însă folosirea ordonanţelor de urgenţă

pentru punerea de acord a legislaţiei naţionale cu cea

comunitară în situaţia în care era iminentă declan -

şarea procedurii de infringement în faţa Curţii de

Justiţie a Uniunii Europene.

28

Potrivit celor reținute de Curte, „inexistenţa
sau neexplicarea urgenţei reglementării situaţiilor
extraordinare, de natură să justifice adoptarea unei
măsuri de înlăturare a stabilităţii instituţiei legale,
reglementată prin instituirea duratei perioadei de
exercitare a unor funcţii, constituie în mod evident o
barieră constituţională în calea adoptării de către
Guvern a unei ordonanţe de urgenţă în sensul arătat.
A decide altfel înseamnă a goli de conţinut dispo -
ziţiile art. 115 din Constituţie privind delegarea
legislativă şi a lăsa libertate Guvernului să adopte
în regim de urgenţă acte normative cu putere de lege,
oricând şi – ţinând seama de împrejurarea că prin
ordonanţă de urgenţă se poate reglementa şi în
materii care fac obiectul legilor organice – în orice
domeniu.”29

2. „Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate
în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta
regimul instituţiilor fundamentale ale statului,
drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de
Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza
măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprie -
tate publică.” [art.115 alin.(6) din Constituţia

României]

a) Conceptul de „afectare”

Cu referire la sensul noţiunii „afectează”
utilizată de legiuitorul constituant, Curtea a statuat că

„ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate dacă
«afectează», dacă au consecinţe negative, dar, în
schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe
care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile în
care intervin”.30

În temeiul acestei interpretări a textului

constituţional, prin Decizia nr.82/2009

31

, Curtea a

constatat neconstituţionalitatea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea

unor acte normative în domeniul pensiilor prin care

se interzicea cumulul pensiei cu veniturile realizate

dintr-o activitate profesională desfăşurată în cadrul

autorităţilor şi instituţiilor publice şi, corelativ, se

impunea obligaţia persoanelor aflate în situaţia

menţionată de a opta pentru pensie ori pentru

veniturile realizate din activitatea profesională,

afectează prin limitare atât dreptul la pensie prevăzut

de art.47 alin.(2) din Constituţie, cât şi dreptul la

muncă consacrat prin art.41 din Legea fundamentală,

motiv pentru care a constatat neconstituţionalitatea

acesteia.

32

Distingând cu privire la înţelesul noţiunii de

„afectare”, Curtea a mai reţinut într-o altă cauză, în

care a constatat neconstituţionalitatea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile

de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, că

„afectarea directă se realizează prin simplul fapt al
suspendării licenţei audiovizuale. În această ipoteză,
ca urmare a restricţionării difuzării programelor,
debitorul aflat sub incidenţa Legii nr.504/2002 va
asista la rezilierea contractelor de publicitate care, în
majoritatea cazurilor, reprezintă principala sursă de
venituri. Astfel, deşi ordonanţa de urgenţă îşi pro -
pune, atunci când este posibil, acordarea şansei de
redresare a debitorului, efectele sunt contrare,
ducând la declanşarea rapidă a procedurii falimen -
tului. Conduita impusă de legiuitorul delegat
debitorului nu mai apare ca fiind proporţională cu
scopul urmărit, excedând condiţiilor normale de
exercitare a activităţii sale. În aprecierea propor -
ţionalităţii măsurii, trebuie ţinut cont şi de faptul că
legiuitorul delegat nu a indicat în preambulul
ordonanţei de urgenţă sau în nota de fundamentare
care au fost raţiunile pentru care a optat pentru un
tratament diferenţiat în privinţa debitorului ce se află
sub incidenţa prevederilor Legii nr. 504/2002, prin
reglementarea unei sancţiuni suplimentare, cea a
suspendării licenţei audiovizuale. […] Afectarea
indirectă se realizează prin faptul că cetăţenii care
beneficiau de activitatea debitorului aflat sub
incidenţa Legii nr.504/2002 nu o mai pot face în
condiţiile în care debitorul se află sub incidenţa
prevederilor Legii audiovizualului nr.504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a
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Pentru un punct de vedere critic cu privire la această decizie a

se vedea Elena Simina Tănăsescu: Jurisprudenţă comentată,
în: Curierul Judiciar, nr. 2/2009, p.89.
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Decizia nr. 802 /2009, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.428 din 23 iunie 2009.

29

Decizia nr.258/2006, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.341 din 17 aprilie 2006.

30

Decizia nr.1.189 /2008, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.787 din 25 noiembrie 2008.

31

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din

16 ianuarie 2009.



deschiderii procedurii şi până la data confirmării
planului de reorganizare.”

33

Într-o altă cauză

34

, Curtea a constatat că „dispo -
ziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2009
înfrâng prevederile art.115 alin. (6) din Constituţie,
deoarece afectează drepturi fundamentale, precum
egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi dreptul la muncă
şi la protecţia socială a muncii, aşa cum sunt consfin -
ţite în prevederile constituţionale ale art.16 şi art.41.”

Situaţia constatată privea condiţia introdusă prin

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2009, care

prevedea încadrarea numai pe baza încrederii acordate

de primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului,

după caz, condiţie apreciată de Curte ca fiind „una
esenţialmente subiectivă, care reprezintă rezultatul
opţiunii necenzurabile a unei persoane.” O asemenea

prevedere „constituie premisele încheierii sau încetării
unor contracte individuale de muncă pe baza unor
criterii aleatorii, pur subiective, deşi ceea ce trebuie
să guverneze aceste raporturi este competenţa profe -
sională care întotdeauna poate fi evaluată pe criterii
obiective”, astfel încât textele de lege criticate încalcă,

pe lângă dispoziţiile art.41 din Constituţie, şi principiul

constituţional al egalităţii cetăţenilor în drepturi, „de-
vreme ce acestea introduc o condiţie care se constituie
într-o derogare nejustificată de la prevederile Codului
muncii, poziţionând persoanele vizate într-o situaţie
de vădită inegalitate juridică în raport cu ceilalţi
angajaţi.” 

Cât priveşte sintagma „a afecta” raportată la

noțiunea de „îndatoriri prevăzute de Constituție”
Curtea a apreciat că „trebuie examinată în lumina
jurisprudenței sale, dar cu anumite nuanțări,
determinate de modul de îndeplinire al acestor
îndatoriri și de subiecții cărora le incumbă sarcina
îndeplinirii lor” , stabilind, de exemplu, că „legiuito-
rul delegat nu a afectat prin actul normativ criticat
vreuna din îndatoririle prevăzute de Constituție, din
contră a reglementat plata unei contribuții, care este
venit la bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate. […] Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.77/2011 a fost adoptată și în conside -
rarea faptului că aceste elemente vizează interesul
general public și constituie situații extraordinare a
cărei reglementare nu poate fi amânată, cu impact

direct asupra asigurării asistenței medicale a popu -
lației, prin suplimentarea surselor de finanțare a
sistemului public de sănătate. În consecință, […] prin
adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.77/2011 nu a avut loc o încălcare a textului
constituțional al art.115 alin.(6) în ceea ce privește
afectarea unei îndatoriri fundamentale, subiectele de

drept vizate putându-și modula conduita în funcție de

ipoteza normei juridice criticate.”

35

b) Conceptul de „instituție fundamentală”

Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale,

„sunt instituţii fundamentale ale statului acelea
reglementate expres de Constituţie, în mod detaliat
ori măcar sub aspectul existenţei lor, în mod explicit
sau doar generic (instituţiile cuprinse în titlul III din
Constituţie, precum şi autorităţile publice prevăzute
în alte titluri ale Legii fundamentale)”36

. Instituțiile

fundamentale ale statului au, aşadar, „statut consti tu -
țional”37

. Astfel, Curtea a considerat că sunt instituţii

fundamentale ale statului: Curtea de Conturi (Decizia

nr. 544/2006, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2006, sau

Decizia nr. 1.555/2009, publicată în Moni torul

Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 28 de cem -

brie 2009), Preşedintele României (Decizia

nr. 1.133/2007, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007),

Consiliul Superior al Magistraturii (Decizia

nr. 230/2013, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 347 din 12 iunie 2013), Înalta

Curte de Casaţie şi Justiţie (Decizia nr. 104/2009,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr.73 din 6 februarie 2009), Consiliul Suprem de

Apărare a Ţării (Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009),

ministerele şi celelalte organe ale administraţiei

publice (Decizia nr. 1.257 din 7 oc tom brie 2009),

Ministerul Public (Decizia nr. 297/2010, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din

18 mai 2010), consiliile locale, primarii şi consiliile

judeţene (Decizia nr. 1.105/2010, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 

din 8 octombrie 2010) sau Curtea Constituţională
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Decizia nr.268/2014, publicată în Monitorul Oficialal

României, Partea I,  nr.487 din 1 iulie 2014.

36

Decizia nr. 1.257/2009, publicată în Monitorul oficial al

României, Partea I, nr.758 din 6 noiembrie 2009.

37

Decizia nr. 104/2009, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009.

33

Decizia nr.447/ 2013, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.674 din 01 noiembrie 2013.

34

Decizia nr.1039/2009, publicată în  Monitorul Oficialal

României, Partea I,  nr.582 din 21 august 2009.



(Decizia nr. 738/2012, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 690 din 8 octombrie 2012).

Astfel, prin Decizia nr.104/2009

38

Curtea a

stabilit că modificarea competenţei de soluţionare a

litigiilor având ca obiect acordarea unor drepturi

salariale personalului din sistemul justiţiei, înfrâng

prevederile art. 115 alin. (6) din Constituţie, deoarece

afectează regimul unei instituţii fundamentale a

statului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al cărei

statut constituţional este prevăzut de prevederile

art. 126 alin.(4) din Constituţie. „Stabilirea în compe -
tenţa instanţei supreme a soluţionării recursurilor
împo triva hotărârilor pronunţate de curţile de apel
în primă instanţă are ca efect extinderea sferei sale
de competenţă şi supradimensionarea activităţii
aces teia, în condiţiile în care, potrivit Legii
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republi -
cată, cu modi fică rile şi completările ulterioare, nu
funcţionează în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie o secţie specializată în soluţionarea
conflictelor şi litigiilor de muncă”.

De asemenea, fiind sesizată cu obiecţia de

neconstituţionalitate a Legii de aprobare a Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.37/2009 privind unele

măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei

publice, Curtea a constatat că aceasta este neconstitu -

ţională, deoarece prin ordonanţa de urgenţă aprobată

prin lege de către Parlament a fost afectat regimul

juridic al serviciilor publice deconcentrate. 

39

c) Conceptul de „îndatoriri prevăzute de

Constituţie”

Referitor la conținutul noțiunii de „îndatoriri
prevăzute de Constituție”, Curtea a statuat că „aceasta
se referă la orice îndatorire specificată de prevederile
constituționale, iar nu doar la acele îndatoriri prevă -
zute la Titlul II, Capitolul III — Îndatoririle fundamen -
tale din Constituție. Astfel, de exemplu, intră în sfera
îndatoririlor prevăzute de Legea fundamentală
obligativitatea respectării Constituției, a supremației
sale și a legilor — art.1 alin.(5), obligația statului
român de a îndeplini întocmai și cu bună-credință
obligațiile ce îi revin din tratatele la care este parte —
art.11 alin.(1), obligația autorităților publice să asigure

Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea
atribuțiilor sale — art.59 alin.(2) etc. De asemenea,
sfera persoanelor cărora le incumbă îndeplinirea unor
îndatoriri fundamentale nu este limitată la categoria
cetățenilor, ci ea cuprinde și alți subiecți, ca, de
exemplu, statul sau autoritățile publice.”

40

3. La adoptarea unei ordonanţe de urgenţă,

Guvernul, pe lângă respectarea dispoziţiilor

art.115 alin.(4) şi (6) din Constituţie, este ţinut şi

de dispoziţiile art.61 alin.(1) din Constituţie.

41

Aceasta constituie o limită stabilită de Curte

ca urmare a interpretării sistematice a textelor

constituționale care reglementează rolul și activitatea

Parlamentului, respectiv ale Guvernului. 

În acest sens, Curtea a reținut că „art.1 alin.(4)
din Constituţie a instituit principiul separaţiei şi
echilibrului puterilor în cadrul democraţiei constitu -
ţionale, ceea ce presupune, pe de o parte, că niciuna
dintre cele trei puteri nu poate interveni în activitatea
celorlalte puteri, iar pe de altă parte, presupune
controlul prevăzut de lege asupra actelor emise de
fiecare putere în parte.[...] Relația dintre puterea
legislativă şi cea executivă se exprimă prin compe tenţa
conferită Guvernului de a adopta ordonanţe de ur genţă
în condiţiile stabilite de art.115 alin.(4) din Constituţie.
Astfel, ordonanţa de urgenţă, ca act nor mativ ce
permite Guvernului, sub controlul Parlamen tului, să
facă faţă unei situaţii extraor di nare, se justifică prin
necesitatea şi urgenţa regle men tării acestei situaţii
care, datorită circumstanţelor sale, impune adoptarea
de soluţii imediate în vederea evitării unei grave
atingeri aduse interesului public.” De aceea, „adop -
tarea de către Guvern a Ordonanţei de urgenţă
nr.136/2008 nu a fost motivată de nece sitatea regle -
mentării într-un domeniu în care legiu i torul primar nu
a intervenit, ci, dimpotrivă, de contra cararea unei
măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării
personalului din învăţământ adop tată de Parlament.
Aşa fiind, în condiţiile în care legi uitorul primar a
stabilit deja prin Legea nr.221/2008 pentru aprobarea
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Decizia nr.43/2014, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.268 din 11 aprilie 2014; Decizia nr.268/2014,

publicată în  Monitorul Oficialal României, Partea I,  nr.487 din

1 iulie 2014.

41

Benke Karoly: Dezvoltări recente în jurisprudenţa Curţii
Constituţionale a României în privinţa limitelor de care este ţinut
Guvernul în adoptarea ordonanţelor de urgenţă, Buletinul Curţii

Constituţionale, nr.1/2009, p. 26.

38

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.73 din

6 februarie 2009.

39

Decizia nr.1257/2009, publicată în Monitorul Oficial  al

României, Partea I, nr.758 din 6 noiembrie 2009.



Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului
din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.730 din 28 octombrie 2008,
condiţiile şi criteriile de acordare a acestor creşteri
salariale, Guvernul, prin intervenţia sa ulterioară,
intră în conflict cu prevederile art.61 alin.(1) din
Constituţie, potrivit cărora «Parlamentul este organul
reprezentativ suprem al poporului român şi unica
autoritate legiuitoare a ţării».”

Așadar, este neconstituțională „adoptarea
ordonanţelor de urgenţă numai în scopul contra ca -
rării unor măsuri de politică legislativă în domeniul
salarizării personalului din învăţământ adoptată de
Parlament încalcă art.1 alin.(4), art.61 alin.(1),
art.115 alin.(4) din Constitutie.”42

, fiind contrar

dispo ziţiilor constituţionale ca Guvernul, prin emi -

terea unei ordonanţe de urgenţă, să se opună unei legi

deja adoptate de Parlament. Atribuţiile legislative

delegate în favoarea Guvernului nu se pot constitui

în piedici pentru punerea în aplicare a unui act de

reglementare primară adoptat chiar de către puterea

legiuitoare în exercitarea competenţei sale originare. 

Într-o altă cauză, constatând că „adoptarea
ordonanţei de urgenţă analizate încalcă şi dispoziţiile
art. 61 alin. (1) din Constituţia României, conform
cărora «Parlamentul este organul reprezentativ
suprem al poporului român şi unică autoritate
legiuitoare a ţării», prevederile art. 73 alin. (3) lit. l),
precum şi principiul separaţiei puterilor consacrat
prin art. 1 alin. (4) din Constituţie”, Curtea a mai

reţinut că „reglementarea pe calea ordonanţelor şi a
ordonanţelor de urgenţă constituie, aşa cum se
prevede expres în art. 115 din Constituţie, o atribuţie
exercitată de Guvern în temeiul delegării legislative,
iar depăşirea limitelor acestei delegări, stabilite prin
însuşi textul Constituţiei, reprezintă o imixtiune
nepermisă în competenţa legislativă a Parlamentului,
altfel spus, o violare a principiului separaţiei pute -
rilor în stat.”43

Cu referire la principiile astfel desprinse,

Curtea a statuat într-o altă cauză că „adoptarea de

către Guvern a Ordonanţei de urgenţă nr. 91/2013 nu
a fost motivată de necesitatea reglementării într-un
domeniu în care legiuitorul primar nu a intervenit.
Dimpotrivă, în această materie existau reglementări,
chiar dacă nu codificate într-un singur act normativ,
astfel că era cu atât mai mult necesară evidenţierea
şi explicarea urgenţei reglementării domeniului de
către Guvern.[...]. Cu alte cuvinte, atât timp cât nu
sunt îndeplinite condiţiile pentru adoptarea unei
ordonanţe de urgenţă, Guvernul nu poate interveni
într-un domeniu deja reglementat de Parlament.”44

4. Parlamentul nu poate acoperi neconstitu -

ţionalitatea unei ordonanţe prin aprobarea acesteia

Curtea Constituţională a statuat în mod con stant

în jurisprudenţa sa că „viciul de neconstituţio nalitate a
unei ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă emise de
Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea de
Parlament a ordonanţei respective. În consecinţă, legea
care aprobă o ordonanţă de urgenţă neconsti tuţională
este ea însăşi neconstituţională”.45

În consecinţă, prin

aprobarea de către Parlament a unei ordonanţe de

urgenţă vădit neconstituţionale, carac terul neconstitu -

ţional se transferă asupra legii de aprobare.

Astfel, de exemplu, referindu-se la Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr.37/2009 privind unele

măsuri de îmbunătățire a activității administrației

publice, și observând vicii de neconstituționalitate ale

acesteia, Curtea a constatat

46

neconstituționalitatea

legii de aprobare a ordonanței de urgență menționate,

reținând că acest din urmă act contravine dispoziţiilor

art.115 alin.(6) din Constituţie, potrivit cărora „Ordo -
nan ţele de urgenţă (…) nu pot afecta regimul institu -
ţiilor fundamentale ale statului (…)”. Serviciile

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte

organe ale administraţiei publice centrale din unităţile

administrativ-teritoriale reprezintă instituţii funda -

men tale ale statului, prin raportare la art.123 alin.(2)

din Constituţie, conform căruia „Prefectul este
reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi
ale celorlalte organe ale administraţiei publice
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44

Decizia nr.447/2013, publicată în Monitorul Oficial  al

României, Partea I,  nr.674 din 1 noiembrie 2013.

45

Decizia nr.95/2006, publicată în  Monitorul Oficial  al

României, Partea I,  nr.177 din 23 februarie 2006. 

46

Decizia nr.1257/2009, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 758 din 06 noiembrie 2009.

42

Decizia nr.842/2009, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.464 din 6 iulie 2009; prin dispoziţiile

ordonanţei de urgenţă declarate neconstituţionale erau reduse,

aşa cum observa Curtea “în mod substanţial majorările salariale
la care ar fi avut dreptul personalul din învăţământ în temeiul
Legii nr.221/2008”.

43

Decizia nr. 544/2006, publicată în Monitorul Oficial  al

României, Partea I,  nr.568 din 30 iunie 2006.



47

Prin Decizia nr.1.133/ 2007, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.851 din 12 decembrie 2007.

48

A se vedea Decizia nr.544/2006, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr.568 din 30 iunie 2006, Decizia

nr.567/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr.613 din 14 iulie 2006, Decizia nr.392/2007, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.325 din 15 mai 2007,

Decizia nr.742/2008, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.570 din 29 iulie 2008, Decizia nr.365/2009, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.237 din       9 aprilie

2009, Decizia nr.1.555/2009, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.916 din 28 decembrie 2009, sau Decizia

nr.1.105/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr.684 din 8 octombrie 2010

49

Art.13 alin.(1) lit.f) din Legea nr.35/1997 privind organizarea

şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.844 din 15 septembrie

2004, au următorul cuprins: „(1) Avocatul Poporului are
următoarele atribuţii: [...]
f) poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de
neconstituţionalitate a legilor şi rdonanţelor”.
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neconstituționalitate, și de a accede astfel, cu celeri -

tate, la justiția constituțională.

Cât privește competența Avocatului Poporului
de a ridica în mod direct excepții de neconsti -
tuționalitate privind legile și ordonanțele, dorim să

subliniem plenitudinea acesteia. Astfel, chemată să

se pronunțe asupra susținerii potrivit căreia „din
interpretarea sistematică a textelor legale care
reglementează rolul şi atribuţiile Avocatului Popo -
rului, precum şi a dispoziţiilor constituţionale ce
reglementează sfera subiectelor de drept care pot
sesiza Curtea Constituţională cu o excepţie de
neconstituţionalitate reiese că Avocatul Poporului
are competenţa de a declanşa controlul de constitu-
ţionalitate prin sesizarea Curţii Constituţionale
numai în ceea ce priveşte apărarea drepturilor şi
libertăţilor persoanelor fizice”

47

, Curtea a stabilit că

„art.146 din Constituţie nu condiţionează, în modul
arătat de Guvern, cazurile în care Avocatul Popo-
rului este abilitat să adreseze Curţii Constituţionale
sesizări şi, respectiv, excepţii de neconstituţiona -
litate”. În acest sens este, de altfel, o jurisprudență

constantă

48

. 

Sesizată din nou cu aceeași problematică, pe

calea unei excepții de neconstituționalitate ridicată

direct de Avocatul Poporului, cu privire la dispoziţiile

art.13 alin.(1) lit.f) din Legea nr.35/1997 privind

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Popo -

ru lui

49

, criticate cu motivarea că încalcă art.58 din

Constituţie „în măsura în care sunt interpretate în
sensul că Avocatul Poporului poate sesiza Curtea
Consti tuţională cu obiecţii sau excepţii de neconsti -

centrale din unităţile administrativ-teritoriale”.
Curtea a reținut că, prin reglementările sale, Ordo -

nanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2009 „afectează”

statutul juridic al unor funcţionari publici de con -

ducere din sfera serviciilor publice deconcentrate ale

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei

publice centrale din unităţile administrativ teritoriale,

stabilit prin Legea nr.188/1999, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, adoptată de

Parlament în conformitate cu prevederile art.73

alin.(3) lit.j) din Legea fundamentală, potrivit cărora

statutul funcţionarilor publici se reglementează prin

lege organică. 

IV. Concluzii

Circumstanțierile făcute de Curtea Constitu -

țională constituie clarificări necesare ale textului

constituțional de referință, iar respectarea acestora

constituie o obligație impusă de prevederile art.147

din Constituție. Jurisprudența selectată, care prezintă

doar o parte din deciziile pe care Curtea Constitu -

țională le-a pronunțat în această materie, relevă un

număr mare de cauze în care au fost formulate critici

de neconstituționalitate ale ordonanțelor de urgență

ale Guvernului, în parte admise, cu consecința inapli -

cabilității actelor constatate ca fiind neconstitu -

ționale. 

Controlul de constituționalitate se relevă
astfel un veritabil instrument de limitare a abuzului
în emiterea ordonanțelor de urgență ale Guver -
nului. Dorim să subliniem însă, ca o concluzie a
demersului realizat, că eficienţa acestui instrument
este condiționată de utilizarea sa în mod efectiv, cu
respectarea cadrului constituțional și legal de
referință, precum şi de conduita loială a auto -
rităţilor publice.

Avem în vedere, în special, competența Avo -

ca  tului Poporului stabilită de art.146 lit.d) din

Consti tuție care îi conferă o poziție, am spune,

privilegiată, câtă vreme este singurul care are posi -

bilitatea să atace în mod direct la Curtea Constitu -

țională ordonanțele de urgență ale Guvernului. De

asemenea, avem în vedere modul de exercitare a

dreptului persoanelor vătămate într-un drept ori într-un

interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din

ordonanțe, de a introduce acțiune la instanța de

contencios administrativ, însoțită de excepția de



tuţionalitate şi în alte cazuri decât cele care privesc
drepturile şi libertăţile persoanelor fizice”, Curtea a

respins excepția de neconstituționalitate ca inadmi -

sibilă

50

.

Curtea a distins cu acel prilej între posibilitatea

pe care o oferă textul constituțional și aprecierea pe

care Avocatul Poporului o realizează cu prilejul

sesizării Curții Constituționale. Curtea a reținut că

art.146 lit.d) teza a doua din Constituţie a fost inter -

pretat în jurisprudenţa sa în sensul că Avocatul

Poporului nu este limitat la a sesiza Curtea Constitu -

ţională pe cale de excepţie numai la aspecte ce vizea -

ză drepturile şi libertăţile fundamentale; în conse cinţă,

din moment ce textul constituţional nu a fost revizuit,

o atare interpretare a Curţii Constituţionale nu mai

poate fi pusă în discuţie. Orice reviriment jurispru -

denţial presupune existenţa unor elemente noi de

natură a determina schimbarea jurisprudenţei, în cazul

de faţă, celei a Curţii Constituţionale. Or, în cauza de

faţă, Avocatul Poporului nu a adus astfel de elemente.

Ca urmare, conform jurisprudenţei constante a Curţii

Constituţionale, Avocatul Poporului poate declanşa

controlul de constituţionalitate pe calea excepţiei de

neconstituţionalitate indiferent de problemele vizate

prin aceasta, însă „ridicarea directă a excepţiei de
neconstituţionalitate este şi rămâne la aprecierea
exclusivă a Avocatului Poporului, acesta neputând fi
obligat sau împiedicat de nicio autoritate publică să
ridice o atare excepţie.” În consecinţă, Curtea a

constatat că „Avocatul Poporului are exclusivitatea în
privinţa deciziei de a ridica o excepţie de neconsti -
tuţionalitate, parte a independenţei instituţionale şi
funcţionale de care acesta se bucură, astfel încât nu
există niciun interes al Avocatului Poporului în
promovarea unei asemenea excepţii de neconstitu -
ţionalitate, din moment ce, prin chiar modul său de
acţiune, se poate conforma înţelesului constituţional
al textului”.

Cât privește cea de-a doua problemă, și anume

acțiunile în contencios administrativ întemeiate pe
dispozițiile art.9 din Legea contenciosului adminis -
trativ nr.554/2004, dorim să evidențiem jurisprudența

constantă a Curții Constituționale prin care au fost

respinse, ca fiind inadmisibile, excepții de neconstitu -

ționalitate atunci când obiectul principal al acțiunii în

contencios administrativ l-a constituit sesizarea

directă a Curții Constituționale pentru a declara ca

fiind neconstituționale actele menționate. Astfel este,

de exemplu, Decizia nr.169/2008

51

: „[...] În cauza de
față, obiectul acțiunii principale, întemeiată pe
prevederile art.9 din Legea contenciosului adminis -
trativ nr.554/2004, [...], îl constituie însăși con testarea
constituționalității Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă
și detașarea străinilor pe teritoriul României. Prin
modificarea Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, prin Legea nr.262/2007, la art.9, după
alin.(4) s-a introdus un nou alineat, care prevede că
persoana care se consideră vătămată într-un drept al
său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau
dispoziții din ordonanțe poate introduce acțiune la
instanța de contencios administrativ, însoțită de
excepția de neconstituționalitate, obiectul acțiunii
constituindu-l «acordarea de despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate prin ordonanțe ale Guvernului,
anularea actelor administrative emise în baza
acestora, precum și, după caz, obligarea unei auto -
rități publice la emiterea unui act administrativ sau
la realizarea unei anumite operațiuni administra tive»,
iar nu însăși anularea pe motiv de necon stitu -
ționalitate a ordonanței ori a unor dispoziții din
aceasta.” Tot astfel, prin Decizia nr.762/2012

52

,

Curtea a reținut că „[…]atunci când obiectul acțiunii
principale introduse la instanța de judecată este
constatarea neconstituționalității unei ordonanțe
simple sau ordonanțe de urgență a Guvernului ori a
unor dispoziții din aceasta, excepția de neconstitu -
ționalitate este transformată într-o veritabilă acțiune
directă, pierzându-și astfel natura sa de excepție,
înțeleasă ca un mijloc de apărare care nu pune în
discuție fondul pretenției deduse judecății. Or, în
cauza de față, obiectul acțiunii principale introduse
la Curtea de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal îl constituie însăși
contestarea constituționalității Ordonanței de ur gen -
ță a Guvernului nr.101/2011 privind reglemen tarea
condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate
privată a statului, aflate în administrarea Regiei
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50

Decizia nr.336/2013, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 684 din 7 noiembrie 2013.

51

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204

din 17 martie 2008.

52

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din

23 octombrie 2012.



Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului
de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome
«Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»,
precum și pentru modificarea unor acte normative.”53

Arătăm și jurisprudența recentă a Curții în care,

constatând că acțiunea directă inițială adresată instanței

de contencios administrativ a fost modificată prin

indicarea unui act administrativ pretins vătămător, dar

fără a se releva în ce constă vătămarea și fără a se

formula nicio critică la adresa acelui act, ci numai la

adresa ordonanței de urgență a Guvernului a cărui

neconstituționalitate fusese invocată, Curtea a reținut

că „este inadmisibil să fie învestită cu examinarea
neconstituționalității unui act normativ într-un cadru
procesual creat special cu acest scop. În același sens
sunt statuările Curții de Justiție a Uniunii Europene
din Hotărârea din 11 martie 1980, pronunțată în
Cauza Foglia contra Novello, în care această instanță
a admis că nu este competentă în cazul în care ar fi
obligată să pronunțe hotărâri în cauze provocate
«care ar pune în pericol întregul sistem al căilor de
atac aflate la dispoziția persoanelor private pentru a
le permite să se apere.»”54

Referitor la conduita loială a autorităţilor
publice, de respectarea de către acestea a Constituţiei

în litera şi spritul său, avem în vedere respectarea
rolului Curţii Constituţionale şi a deciziilor pe care
aceasta le pronunţă. Astfel, de exemplu, Curtea a

constatat practica abuzivă a Guvernului de la acea dată,

care, în timp ce Curtea era sesizată cu obiecția de

neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordo -

nanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind

unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației

publice având termen de soluționare la data de 7 oc -

tom brie 2009, a adoptat, la 6 octombrie 2009, Ordo -

nanța de urgență a Guvernului nr.105/2009, care a fost

depusă în aceeași zi la Senat, ca prima Camera sesi -

zată, și a fost publicată tot pe 6 octombrie 2009 în

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 668. Prin

această din urmă ordonanță de urgență, Guvernul a

intervenit sub două aspecte asupra Ordonanței de

urgență a Guvernului nr.37/2009, aprobată de Parla -

ment prin legea care a fost supusă controlului de

constituționalitate: a) în cuprinsul Ordonanței de ur -

gență a Guvernului nr.105/2009 a preluat în integra -

litatea sa reglementarea cuprinsă in Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.37/2009; b) a abrogat această

ordonanță de urgență prin art. XIV alin. (1) din Ordo -

nanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009. 

Observând că „prin procedeul legislativ utili -
zat, Guvernul a determinat ca prevederile actului
normativ abrogat şi declarat neconstituţional –
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2009 – să
producă în continuare efecte juridice, sub forma unui
act nou – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.105/2009 – care, aşa cum s-a arătat, a preluat în
integralitate, cu unele modificări nesemnificative,
dispoziţiile iniţiale în materia respectivă și că o astfel
de situaţie «pune în discuţie comportamentul consti -
tuţional de ordin legislativ al Executivului faţă de
Parlament şi, nu în cele din urmă, faţă de Curtea
Constituţională»”

55

, a constatat neconstituționalitatea

acestor dispoziții legale

56

.

Asemenea situaţii au determinat, de altfel,

consti tuirea unei jurisprudenţe în care, în mod

constant, Curtea Constituţională a invocat principiul

loialităţii constituţionale şi obligaţia de respectare a

acestuia

57

.
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53

În același sens: Decizia nr.761/2006, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.980 din 7 decembrie 2006,

Decizia nr.764/2006, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.8 din 5 ianuarie 2007, Decizia nr.5/2007, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.74 din 31 ianuarie

2007, Decizia nr. 66/ 2007, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.114 din 15 februarie 2007, Decizia

nr.174/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr.257 din 17 aprilie 2007, Decizia nr.342/ 2007, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.308 din 9 mai 2007

54

Decizia nr. 460/ 2014, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 738 din 09 octombrie 2014

55

Decizia nr.1629/2009, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 28  din 14 ianuarie 2010.

56

Este vorba despre dispoziţiilor art.I pct.1-5 şi 26, art.III, art.IV,

art.V, art.VIII şi anexa nr.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guver -

nului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei

publice, precum şi pentru întărirea capacităţii mana ge riale la

nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile

administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi

pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului

din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului

şi cabinetul alesului local.

57

A se vedea, cu privire la înțelesul principiului comporta -

mentului loial al autorităților publice, Decizia nr.1.257/2009,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.758 din

6 noiembrie 2009, Decizia nr.1.431/2010, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.758 din 12 noiembrie 2010,

Decizia nr.51/2012, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.90 din 3 februarie 2012, Decizia nr.727/2012,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.477 din

12 iulie 2012, sau Decizia nr.924/2012, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.787 din 22 noiembrie 2012,

Decizia nr.972/2012, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.800 din 28 noiembrie 2012, sau Decizia nr.449/2013,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.784 din

14 decembrie 2013.



1

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din

15 ianuarie 2014.

2

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372

din 20 mai 2014.

3

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529

din 16 iulie 2014.

4

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775

din 24 octombrie 2014.

Noile Coduri în jurisprudenţa Curţii Constituţioanle. 
Decizii de admitere

Izabella Nina NAVROŢCHI

Consilier, şef de sector

Consiliul Legislativ
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Codul de procedură penală, iar la data de 21 oc tom -

brie 2014 a admis excepţia de neconstitu ţionalitate a

dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal.

Totodată, la data de 12 noiembrie 2014, Plenul Curţii

Constituţionale a admis mai multe excepţii de

neconstituţionalitate şi a constatat că anumite soluţii

legislative cuprinse în art. 341 alin. (10), art. 345

alin. (1) şi art. 346 alin. (1) din Codul de procedură

penală sunt neconstituţionale; de asemenea, Curtea a

admis excepţiile de neconstituţionalitate şi pentru

dispo ziţiile art. 344 alin. (4) şi art. 347 alin. (3)

raportate la cele ale art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1)

şi art. 346 alin. (1) din acelaşi Cod. 

Deciziile referitoare la excepţiile admise în

zilele de 7 octombrie 2014, 21 octombrie 2014 şi

12 noiembrie 2014, cuprinzând argumentaţiile reţi -

nute în motivarea soluţiilor pronunţate, nu au fost

încă publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I la data prezentului studiu.

Decizia nr. 473 din 21 noiembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a

dispoziţiilor art. 659 alin. (3) din Codul de pro -

cedură civilă, excepţie ridicată direct de Avocatul

Poporului.

Dispoziţiile criticate au următoarea redactare:

„Dacă cei sesizaţi nu dispun de informaţiile solicitate
sau, după caz, refuză să le dea, Ministerul Public va
întreprinde, la cererea executorului judecătoresc,
diligenţele necesare pentru aflarea informaţiilor
cerute, în special pentru identificarea entităţilor
publice sau private la care debitorul are deschise
conturi sau depozite bancare, plasamente de valori
mobiliare, este acţionar ori asociat sau, după caz,
deţine titluri de stat, bonuri de tezaur şi alte titluri de
valoare susceptibile de urmărire silită.”

În motivarea excepţiei, autorul acesteia arată

că normele legale criticate sunt contrare prevederilor

constituţionale, întrucât contravin rolului Ministe -

rului Public, aşa cum reiese din lectura dispoziţiilor

constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind

În evoluţia legislativă a oricărui stat, adoptarea

unor noi Coduri reprezintă un moment crucial. La 1 oc -

tombrie 2011 intra în vigoare Legea nr. 287/2009 –

Codul civil, primul din seria noilor Coduri. Ulterior, la

15 februarie 2013, a intrat în vigoare Codul de

procedură civilă – Legea nr. 134/2010 – pentru ca, la

1 februarie 2014 să intre în vigoare şi codurile în materie

penală, respectiv Legea nr. 286/2009 – Codul penal şi

Legea nr. 135/2010 – Codul de procedură penală.

De la intrarea în vigoare, prevederi din noile

coduri au fost supuse analizei Curţii Constituţionale,

cu ocazia sesizării unor excepţii de neconstituţio -

nalitate, în acest sens fiind pronunţate mai multe

decizii de admitere a unor excepţii pentru dispoziţii

din Codul de procedură civilă, Codul penal şi din

Codul de procedură penală, după cum urmează:

Decizia nr. 473 din 21 noiembrie 2013 referitoare la

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor

art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă

1

;

Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoare la excepţia

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul

penal

2

; Decizia nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare

la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.

650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de proce -

dură civilă

3

; Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dis -

poziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3)

şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

4

.

De asemenea, la data de 7 octombrie 2014,

Curtea Constituţională a admis excepţia de necon -

stitu ţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din



obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei

sale şi a legilor şi în art. 131 alin. (1) privind rolul

Ministerului Public, precum şi din interpretarea dată

de Curtea Constituţională aceloraşi dispoziţii.

Curtea arată, în motivarea sa, că pentru a putea

fi respectată de destinatarii săi, legea trebuie să înde -

plinească anumite cerinţe de claritate şi previzi -

bilitate, astfel încât aceşti destinatari să îşi poată

adapta în mod corespunzător conduita. În acest sens,

atât Curtea Constituţională, cât şi Curtea Europeană

a Drepturilor Omului au statuat, de principiu, că orice

act normativ trebuie să îndeplinească anumite

condiţii calitative, printre acestea numărându-se pre -

vizibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să

fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat;

astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului

normativ permite persoanelor interesate – care pot

apela, la nevoie, la sfatul unui specialist – să prevadă

într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei,

consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat.

De asemenea, Curtea apreciază că poate să fie

dificil să se redacteze legi de o precizie totală şi o

anumită supleţe poate chiar să se dovedească de dorit,

însă supleţea nu trebuie să afecteze previzibilitatea

legii, constatând că dispoziţiile legale criticate sunt

neclare şi lipsite de previzibilitate. Ele sunt neclare,
întrucât creează falsa impresie că Ministerul Public

s-ar putea afla sub controlul executorului judecă -

toresc în faza executării silite a unui proces.

Curtea reţine că legiuitorul poate atribui anu -

mite competenţe procurorului în această fază a

procesului civil, chiar dacă atribuţiile Ministerului

Public se exercită, în principal, în activitatea judiciară

penală. Acest lucru trebuie realizat însă cu respec -

tarea dispoziţiilor constituţionale. Legiuitorul are

posibilitatea de a institui diverse mecanisme care să

presupună şi implicarea organelor de cercetare

penală, în condiţiile în care Ministerului Public i s-ar

putea adresa, în faza executării silite, o solicitare

pentru a obţine informaţiile dorite, însă aceste meca -

nisme trebuie să prevadă posibilitatea procurorului

de a aprecia asupra necesităţii intervenţiei sale, în

raport cu interesele generale ale societăţii, necesitatea

apărării ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi

libertăţilor cetăţenilor.

În continuarea motivării, Curtea arată că ori -

care ar fi opţiunea legislativă viitoare a legiuitorului,

acesta trebuie să ţină cont, în afară de prevederile

constituţionale menţionate, şi de jurisprudenţa Curţii

Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia inter -

venţia procurorului în procesul civil poate fi justi -

ficată de anumite circumstanţe, cum ar fi pro tecţia

unor grupuri vulnerabile – copii, persoane cu

dizabilităţi – despre care se presupune că nu îşi pot

apăra singure interesele, atunci când numeroşi cetă -

ţeni sunt afectaţi de anumite fapte sau interesele

statului trebuie să fie protejate.

În ceea ce priveşte lipsa de previzibilitate,
Curtea menţionează că dispoziţiile criticate nu regle -

mentează mijloacele procedurale pe care Ministerul

Public le are la îndemână în vederea îndeplinirii

demersului prevăzut de lege, nu prevăd actele şi

măsurile procesuale pe care procurorul le poate dis -

pune în acest sens, nu stabilesc modul de contestare

a măsurilor dispuse şi nu precizează în sarcina cărui

parchet din cadrul Ministerului Public revine com -

petenţa îndeplinirii măsurii.

Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoare la

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor

art. 5 din Codul penal a fost ridicată din oficiu de

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală.

Prevederile analizate – cu denumirea margi -

nală Aplicarea legii penale mai favorabile până la
judecarea definitivă a cauzei – au următoarea redac -

tare:

„(1) În cazul în care de la săvârşirea infrac -
ţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au
intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică
legea mai favorabilă.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor
normative ori prevederilor din acestea declarate
neconstituţionale, precum şi ordonanţelor de urgenţă
aprobate de Parlament cu modificări sau completări
ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în
vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile.”

Curtea Constituţională a constatat că dispozi -

ţiile de mai sus sunt constituţionale în măsura în care

nu permit combinarea prevederilor din legi succesive

în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile

şi nicio autoritate nu poate ignora înţelesul consti -

tuţional astfel stabilit.

În Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 Curtea con -

stată că dispoziţiile art. 5 din actualul Cod penal, în

interpretarea care permite instanţelor de judecată, în

determinarea legii penale mai favorabile, să combine

dispoziţiile Codului penal din 1969 cu cele ale actua -

lului Cod penal, contravine dispoziţiilor constituţio -

nale ale art. 1 alin. (4) privind separaţia şi echilibrul

puterilor în stat, precum şi ale art. 61 alin. (1) privind

rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a

ţării. Curtea constată că raţiunea avută în vedere de

legiuitor a fost aceea de a impune un tratament san c -

ţio nator mai blând pentru inculpaţii care se află la

prima confruntare cu legea penală şi care, indiferent

de forma de vinovăţie, comit o singură faptă penală,

iar nu o pluralitate de infracţiuni. Alta este situaţia
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inculpaţilor care persistă într-un comportament anti -

social prin săvârşirea mai multor infracţiuni, situaţie

în care legiuitorul a urmărit să instituie un tratament

sancţionator mai sever, al cărui rol preventiv constă

în descurajarea celor tentaţi să lezeze repetat valorile

sociale ocrotite de legea penală. De altfel, Curtea

arată că intenţia legiuitorului rezultă şi din Expunerea

de motive a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,

intenţie care nu trebuie şi nu poate fi ignorată. O atare

concluzie nu neagă principiul aplicării legii penale

mai favorabile care urmează a fi incident, însă nu prin

combinarea dispoziţiilor din legile penale succesive,

pentru că, în caz contrar, s-ar anula voinţa mai sus

relevată care are în vedere ansamblul de norme ce au

fost integrate organic într-un nou cod şi nicidecum

dispoziţii ori instituţii autonome. Altfel spus, în caz

de tranziţie, judecătorul este ţinut de aplicarea legii

penale mai favorabile, în ansamblu, fapt justificat

prin aceea că nu trebuie să ignore viziunea fie

preponderent represivă, aşa cum este cazul Codului

penal din 1969, fie preponderent preventivă, aşa cum

este cazul actualului Cod penal. Soluţia se impune

pentru că nu poate fi încălcată finalitatea urmărită de

legiuitor cu ocazia adoptării fiecărui cod în parte,

deoarece nu întâmplător cele două coduri, deşi

fiecare cu o concepţie unitară proprie, au viziuni

diferite asupra modului în care sunt apărate valorile

sociale de către legea penală.

Prin combinarea dispoziţiilor penale din mai

multe legi succesive se creează, pe cale judiciară, o a

treia lege care neagă raţiunea de politică penală

concepută de legiuitor, ceea ce, conform deciziei

Curţii, conduce la încălcarea dispoziţiilor art. 1

alin. (4) şi art. 61 alin. (1) din Constituţie. Curtea

consideră că numai interpretarea prevederilor art. 5

din Codul penal în sensul că legea penală mai

favorabilă se aplică în ansamblul ei este singura care

poate înlătura viciul de neconstituţionalitate.

De asemenea, Curtea constată că, odată cu

publicarea deciziei referitoare la excepţia de necon -

stituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal în

Monitorul Oficial al României, efectele Deciziei nr.

2 din 14 aprilie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi

Justiţie încetează în conformitate cu prevederile

art. 147 alin. (4) din Constituţie şi cu cele ale art. 477

1

din Codul de procedură penală. (Menţionăm că

instanţa supremă, prin decizia mai sus amintită, a

statuat că în aplicarea art. 5 din Codul penal pres -

cripţia răspunderii penale reprezintă o instituţie

autonomă faţă de instituţia pedepsei.)

Decizia nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare

la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor

art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de

procedură civilă, excepţie ridicată în Dosarul

nr. 8.065/236/2013 al Judecătoriei Giurgiu.

Textul de lege care a fost declarat neconsti -

tuţional are următorul cuprins:

Art. 650 alin. (1): „Instanţa de executare este
judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul
executorului judecătoresc care face executarea, în
afara cazurilor în care legea dispune altfel.”

Curtea reţine că actul de justiţie, în sensul

art. 124 din Constituţie, este atributul exclusiv al

instanţelor judecătoreşti, iar prevederile legale criti -

cate se referă la competenţa teritorială a instanţei de

executare care se stabileşte în funcţie de biroul

executorului judecătoresc, iar competenţa execut o -

rului judecătoresc este determinată prin raportare la

circumscripţia curţii de apel în cadrul căreia urmează

să se desfăşoare executarea, în funcţie de felul

urmăririi sau executării.

Dispoziţia legală criticată a fost adoptată de

legiuitor în cadrul competenţei sale, astfel cum este

consacrată prin prevederile constituţionale ale

art. 126 alin. (2) şi art. 129 potrivit cărora „compe -
tenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de
judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar „împo -
triva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi
Ministerul Public pot exercita căile de atac, în
condiţiile legii”. Este adevărat că legea este cea care

stabileşte instanţa competentă, însă din cauza

generalităţii sale – circumscripţia curţii de apel –

textul art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă

lasă o marjă largă de apreciere creditorului, care, în

mod indirect, este cel care stabileşte instanţa de

executare prin alegerea executorului judecătoresc.

Curtea reţine că, prin conferirea unui asemenea drept

procesual creditorului, legea nu a făcut altceva decât

să creeze premisa normativă necesară pentru ca

acesta să se substituie chiar legiuitorului, ceea ce

contravine principiului constituţional prevăzut de art.

126 alin. (2) din Constituţie. Or, legiuitorul nu are

competenţa constituţională de a lăsa la aprecierea

părţilor stabilirea instanţei competente să judece o

cerere adresată justiţiei, oricare ar fi natura acestei

cereri.

Curtea constată, de asemenea, că prevederile

art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă nu

întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previ -

zibilitate şi sunt astfel incompatibile cu principiul

fundamental privind respectarea Constituţiei, a supre -

maţiei sale şi a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din

Constituţie. Curtea concluzionează în sensul că textul

de lege supus controlului de constitu ţionalitate per -

mite un criteriu subiectiv de apreciere din partea

uneia dintre părţile în litigiu, ceea ce echivalează cu

Studii, opinii, informări

Buletin de informare legislativă nr. 4 / 2014 17



lipsa stabilirii cu precizie a instanţei de executare

competente, respectiv cu imposibilitatea cunoaşterii

de către debitor, în cauza dată, a acestei instanţe.

Rezultă că o asemenea soluţie normativă afectează

garanţiile constituţionale şi, implicit, cele conven -

ţionale care caracterizează dreptul la un proces

echitabil.

Curtea constată că deficienţele de regle -

mentare evidenţiate în ceea ce priveşte prevederile

art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt

de natură să încalce dispoziţiile art. 1 alin. (5), ale

art. 21 alin. (3) şi ale art. 126 alin. (2) din Constituţie,

precum şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drep -

turilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Revine legiuitorului sarcina ca pe viitor să

reglementeze expres instanţa de executare compe -

tentă, tocmai pentru a da efect normei constituţionale

a art. 126 alin. (2), în vederea asigurării dreptului la

un proces echitabil, să adopte norme care să întru -

nească criteriile de precizie, claritate şi, implicit,

previzibilitate, impuse de jurisprudenţa Curţii Consti -

tuţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014 refe -

ritoare la excepţia de neconstituţionalitate a

dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83

alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură

civilă, excepţie ridicată în dosarele nr. 2.270/115/2013,

nr. 5.103/108/2013 şi nr. 5.582/30/2013 ale Curţii de

Apel Timişoara – Secţia contencios administrativ, în

Dosarul nr. 4.906/118/2013 al Curţii de Apel Constanţa

– Secţia a II–a civilă, de contencios administrativ şi

fiscal şi în Dosarul nr. 4.576/86/2013 al Curţii de Apel

Suceava – Secţia a II-a civilă, de contencios admi -

nistrativ şi fiscal.

Dispoziţiile legale criticate au următoarea

redactare:

Art. 13 alin. (2) teza a doua: „în recurs, cere -
rile şi concluziile părţilor nu pot fi formulate şi
susţinute decât prin avocat sau, după caz, consilier
juridic, cu excepţia situaţiei în care partea sau
mandatarul acesteia, soţ ori rudă până la gradul al
doilea inclusiv, este licenţiată în drept.”;

Art. 83 alin. (3): „La redactarea cererii şi a
motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi
susţinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate
şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii,
numai de către un avocat, în condiţiile legii,cu
excepţia cazurilor prevăzute la art. 13 alin. (2).”;

Art. 486 alin. (3): „Menţiunile prevăzute la
alin. (1) lit a) şi c) – e), precum şi cerinţele
menţionate la alin. (2) sunt prevăzute sub sancţiunea
nulităţii. Dispoziţiile art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (3)
şi ale art. 87 alin. (2) rămân aplicabile“.

Curtea constată că accesul, formularea şi

exercitarea căilor de atac, în cazul de faţă, a recur -

sului, reprezintă un aspect al accesului liber la justiţie,

drept fundamental protejat de art. 21 din Constituţie.

Curtea reţine, totodată, că, prin instituirea obliga ti -

vităţii reprezentării şi asistării părţilor prin avocat ca

o condiţie de admisibilitate a exercitării căii de atac

a recursului, legiuitorul a reglementat o limită a acce -

sului liber la justiţie, aspect care se constituie într-o

veritabilă intervenţie a statului în configurarea şi

structurarea acestui drept fundamental.

Curtea constată că scopul urmărit de legiuitor

prin instituirea obligaţiei persoanelor fizice de a fi

asistate şi, după caz, reprezentate de avocat la redac -

tarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în

exercitarea şi susţinerea acestuia îl reprezintă impu -

nerea unei rigori şi discipline procesuale. Legiuitorul,

pe de o parte, a urmărit asigurarea unei reprezentări

juridice adecvate a părţilor şi, pe de altă parte, asi -

gurarea funcţionării corespunzătoare a instanţelor de

recurs care examinează numai chestiuni de legalitate,

respectiv conformitatea hotărârii pronunţate cu legea.

Prin urmare, Curtea constată că scopul urmărit de

legiuitor este unul legitim.

Cu privire la caracterul necesar al măsurii

criticate, Curtea constată că potrivit art. 126 alin. (2)

din Constituţie legiuitorul este singurul în drept să

stabilească procedura de judecată, aşadar să aleagă

procedura potrivită in raport cu scopul legitim urmă -

rit. Curtea reţine însă că această măsură, astfel cum a

fost reglementată, nu apare ca fiind proporţională cu

scopul legitim urmărit din perspectiva relaţiei exis -

tente între interesul general invocat şi cel individual.

Astfel, referitor la existenţa justului echilibru între

măsura care a determinat limitarea dreptului de acces

liber la justiţie şi scopul legitim urmărit, Curtea

constată că nu există un raport rezonabil de propor -

ţionalitate între cerinţele de interes general referitoare

la buna administrare a justiţiei şi protecţia drepturilor

fundamentale ale individului, dispoziţiile legale

criticate consacrând un dezechilibru între cele două

interese concurente.

Condiţionarea exercitării căii de atac de înche -

ierea, în mod obligatoriu, a unui contract de asistenţă

judiciară, drept condiţie de admisibilitate a recur -

sului, impune în sarcina individului atât condiţii

excesive pentru exercitarea căii de atac a recursului,

cât şi costuri suplimentare şi semnificative în raport

cu cheltuielile efectuate de cetăţean pentru plata

serviciului justiţiei.

Curtea reţine că obligaţia reprezentării şi asis -

tării prin avocat pentru exercitarea recursului echi -

valează, pe de o parte, cu transformarea conţinutului
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acestui drept fundamental într-o condiţie de admisi -

bilitate a exercitării unei căi de atac, iar, pe de altă

parte, cu convertirea acestui drept într-o obligaţie,

ceea ce afectează substanţa dreptului la apărare astfel

cum este configurat în Constituţie. Or, legiuitorul nu

poate da dreptului la apărare garantat de Constituţie

valenţe care, practic, contravin caracterului său de

garanţie a dreptului la un proces echitabil. Soluţia

legislativă criticată creează premisele transformării

liberului acces la justiţie şi a dreptului la apărare în

drepturi iluzorii, fapt care nu este de natură să con -

ducă la consolidarea continuă, firească, a statului de

drept, ceea ce atrage neconstituţionalitatea acesteia.

În finalul considerentelor sale, Curtea înve -

derează faptul că îi revine legiuitorului sarcina ca, în

temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie, să pună de

acord cu Legea fundamentală şi cu decizia sa întreaga

reglementare procesual civilă a recursului, având în

vedere că dispoziţiile legale criticate din Codul de

procedură civilă referitoare la obligativitatea persoa -

nelor fizice de a fi asistate şi, după caz, reprezentate,

sub sancţiunea nulităţii, numai de către un avocat la

redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi

in exercitarea şi susţinerea acestuia sunt contrare

accesului liber la justiţie şi dreptului la apărare.

Aşa cum s-a precizat mai sus, la data de

7 octombrie 2014, Curtea Constituţională a admis

excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că

dispoziţiile art. 159 alin. (3) din Codul penal sunt

constituţionale în măsura în care se aplică tuturor

inculpaţilor trimişi în judecată înaintea datei intrării

în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

şi pentru care la acea dată momentul citirii actului de

sesizare fusese depăşit. Curtea menţionează că, în

toate cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată la

data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 (1 februa -

rie 2014), chiar dacă momentul citirii actului de
sesizare fusese depăşit, poate interveni împăcarea, ca

o cauză de înlăturare a răspunderii penale.

5

La data de 21 octombrie 2014, Curtea Consti -

tuţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a

dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură

penală şi a constatat că soluţia legislativă potrivit

căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunţă

asupra plângerii „fără participarea petentului, a

procurorului şi a intimaţilor” este neconstituţională.

6

Totodată, la data de 12 noiembrie 2014, Curtea

Constituţională a luat în dezbatere mai multe dosare ce

vizau texte din Codul de procedură penală, admiţând

excepţii de neconstituţionalitate pentru art. 344 alin. (4)

şi art. 347 alin. (3) raportat la art. 344 alin. (4), art. 345

alin. (1) şi art. 346 alin. (1). De asemenea, a constatat

că soluţia legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (10) din

acelaşi Cod, potrivit căreia jude că torul de cameră

preliminară se pronunţă „fără parti ci parea procurorului

şi a inculpatului” este necon sti tuţională. O altă soluţie

legislativă declarată, de asemenea, ca fiind neconsti -

tuţională, este cea cuprinsă în art. 345 alin. (1) şi art.

346 alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit

căreia judecă torul de cameră preli minară se pronunţă

„fără participarea procurorului şi a inculpatului”.

7

*

*     *

Până la data publicării prezentului articol,

prevederile din noile Coduri, declarate neconsti -

tuţionale, nu au fost înlăturate în mod expres din

cuprinsul acestora şi nici modificate, în sensul punerii

lor de acord cu deciziile Curţii Constituţionale, cu

excepția art. 650 alin. (1) din Codul de procedură

civilă. Amin tim însă faptul că, în conformitate cu

preve derile art. 147 alin. (1) din Constituţie, ele au

încetat să mai producă efecte juridice la 45 de zile de

la publicarea deciziilor Curţii Constituţionale, iar pe

durata acestui termen, dispoziţiile în cauză au fost

suspendate de drept.
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Consideraţii generale

Economia de piaţă, care este orientată către

consum, se bazează din ce în ce mai mult pe credit

contractat la bănci, societăţi de leasing, societăţi de

credite ipotecare, societăţi de credite de consum ori

prin cumpărări în rate sau pe credit. Multitudinea

creditelor contractate de către un simplu particular

poate duce, ca şi în cazul comercianţilor, la crize

financiare de supra-îndatorare. 

Etimologic, termenul faliment, care provine

din limba latină, reprezintă o situație juridică în care

o persoană fizică, întreprindere sau instituție

(persoane juridice) nu pot face față plăților scadente

(pasivul exigibil), acestea fiind superioare ca valoare

resurselor disponibile (activul)

1

.

„Falimentul este termenul generic pe care

dreptul comerţului internaţional continuă să-l

utilizeze, în ciuda evoluţiei vocabularului juridic,

pentru a desemna procedurile colective a căror

deschidere este declanşată de criza economică a

debitorului judecătoreşte constatată”.

2

Falimentul persoanelor fizice a fost cunoscut

încă din Grecia antică, dar nu ca o formă de protecţie

a debitorului.

Astfel, atât acesta, cât şi familia împreună cu

servitorii erau forţaţi să devină sclavi până la

acoperirea debitelor.

Reglementări privind insolvenţa se regăsesc şi

în Vechiul Testament, dar şi în Coran.

Potrivit reglementărilor moderne, deschiderea

procedurii insolvenţei pune sub protecţie debitorul

faţă de urmăririle individuale ale creditorilor

interesaţi în recuperarea creanţei lor şi îl pune la

adăpost faţă de executarea silită.

Insolvenţa persoanelor fizice 

în legislaţia statele europene

Danemarca a fost prima ţară care a introdus o

astfel de lege, după care au urmat Franţa, Germania,

Austria, Belgia, Marea Britanie, Olanda, Italia şi

Spania. Dintre noile state membre ale Uniunii

Europene, Cehia, Estonia şi Letonia dispun de un

cadru legislativ similar.

În legislaţia belgiană, bunurile debitorului

servesc drept garanţie comună pentru creditorii

acestuia, iar preţul bunurilor respective va fi distribuit

între aceştia în mod echitabil, cu excepţia cazului în

care anumiţi creditori sunt îndreptăţiţi în mod legal

să fie plătiţi în mod prioritar.

Sistemul judiciar belgian face distincţie între

comercianţi şi necomercianţi. Un comerciant este o

persoană care desfăşoară acte comerciale, acestea

fiind activitatea sa ocupaţională principală sau

secundară. Principalul element referitor la actele

comerciale este faptul că acestea sunt desfăşurate în

vederea obţinerii de profit. Doar comercianţii pot

solicita administrare judiciară şi pot fi declaraţi în

stare de faliment

3

. 

În Regatul Unit, falimentul se referă doar la

persoanele fizice. Companiile şi alte societăţi intră în

mod diferit în cadrul procedurilor de insolvenţă: de

lichidare şi de administrare

4

. 

De asemenea, este reglementată şi instituţia

aranjamentului voluntar individual (IVA), care

reprezintă o alternativă formală pentru persoanele

fizice ce doresc să evite falimentul. Acestea constituie

o propunere oficială de rambursare a datoriilor

prezentată creditorilor debitorului printr-un judecător

sindic/practician în insolvenţă. 

În Olanda, procedura de faliment este

reglementată de Codul Falimentului şi cuprinde trei
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Ed. Lumina Lex, 2004..

Cu privire la reglementarea insolvenţei 
persoanelor fizice

Sorin Popescu, Preşedinte de Secţie

Adina Alexandrescu, expert

Consiliul Legislativ



proceduri juridice distincte: falimentul, moratoriul şi

restructurarea datoriilor.

Legea spaniolă în materie de insolvenţă este

singura procedură care se aplică, atât debitorilor

persoane fizice, cât şi comercianţilor, inclusiv per -

soa nelor fizice autorizate. 

România este una dintre puţinele state euro -

pene unde nu există încă o legislaţie privind insol -

venţa persoanei fizice, care nu beneficiază de nicio

formă de protecţie în faţa creditorilor în situaţia în

care respectiva persoană nu îşi mai poate onora

obligaţiile financiare.

Adoptarea unei legi care să reglementeze

insol venţa persoanelor fizice, precum şi valorificarea

rolului instanţelor de judecată şi a expertizei prac -

ticienilor în insolvenţă, ar reprezenta – în opinia

majoritară exprimată în mass-media – un pas impor -

tant şi necesar pentru protecţia drepturilor acestora în

virtutea respectării textelor constituţionale şi

prevederilor dreptului european.

Această opinie este împărtăşită şi de practi -

cienii în insolvenţă şi nu numai, care consideră că

România are nevoie de o lege a falimentului persoa -

nelor fizice, ca măsură de protecţie împotriva exe -

cutărilor silite.

În acelaşi timp însă, Banca Naţională a Româ -

n iei s-a opus în mod constant unei asemenea iniţia -

tive, invocând posibilitatea ca băncile să îngreuneze

accesul la împrumuturi prin solicitarea mai multor

garanţii pentru creditele acordate persoanelor fizice.

Scurt istoric 

al iniţiativelor legislative similare

Interesul pentru această materie s-a materia -

lizat încă din anul 2009, când un grup de senatori au

iniţiat o propunere legislativă intitulată „Insolvenţa

persoanelor fizice”.

Propunerea legislativă avea ca obiect crearea

unui cadru legislativ care să reglementeze clar pro ce -

dura insolvenţei persoanelor fizice, fără a se distinge

în funcţie de calitatea acestora, scopul procedurii,

definirea anumitor termeni, procedura propriu-zisă şi

declanşarea acesteia, participanţii la procedură şi

efectele deschiderii acesteia, formele procedurii, res -

pectiv falimentul şi reorganizarea, precum şi închi -

derea acesteia.

Ca un neajuns al proiectului mai sus amintit,

s-a relevat faptul că normele sale nu fac distincţie

între persoanele fizice consumatori şi cele care

desfăşoară o anumită activitate în mod individual,

aspect care putea interfera cu sfera de aplicare a Legii
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nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

5

, cu

modificările şi completările ulterioare.

Tot în anul 2009, un deputat a promovat o

propunere legislativă prin care se dorea remedierea

situaţiilor de dificultate financiară a persoanelor

fizice care se află în stare de insolvenţă declarată de

către instanţa competentă, urmând modelul impus de

Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările

ulterioare, adaptat specificului persoanelor fizice.

Un grup de parlamentari au iniţiat o propunere

legislativă privind falimentul persoanelor fizice în

anul 2014, proiect care a dat naştere la multe discuţii,

atât în presă, cât şi în mediul bancar.

Trebuie subliniat faptul că legea se adresează

persoanelor de bună credinţă care pot să apeleze la

această procedură pentru a nu fi executaţi silit, că este

creată în scopul apărării acestei categorii de debitori,

fără ca procedura insolvenţei să constituie o moda -

litate de sustragere de la obligaţiile asumate.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de regle men -

tare stabilirea unei proceduri judiciare de insolvenţă

adresată persoanelor fizice, stabilind, printre altele:

competenţa materială şi teritorială, momentul înce -

perii procedurii de insolvenţă, planul de rambursare,

lichidarea activelor debitorului, eliberarea de datoriile

reziduale, precum şi sancţiuni.

Scopul actului normativ, în conformitate cu

art. 1, este acela de a asigura acoperirea datoriilor
persoanelor fizice fără activităţi antreprenoriale,
aflate în insolvenţă, prin intermediul rambursării
datoriilor în baza unui plan ori prin intermediul
lichidării bunurilor respectivilor debitori.

Astfel, potrivit iniţiativei, o persoană care nu-şi

mai poate plăti ratele pentru un credit va putea să

ceară instanţei de judecată să fie declarată în stare de

insolvenţă, forţând băncile să fie mult mai atente la

standardele de creditare.

Executarea silită, astfel cum a subliniat şi ini -

ţia torul propunerii, „trebuie să fie o procedură apli -

cată numai în ultimă instanţă, atunci când debitorul,

persoană fizică nu mai poate, din diferite motive,

neimputabile acestuia, să-şi respecte angaja mentele

de la momentul contractării creditului”.

Falimentul persoanei fizice, în perspectiva

proiectului, trebuie abordat sub mai multe aspecte, şi

anume:

a) reabilitarea debitorului;

b) obligaţia de restructurare a datoriei în

condiţiile unei legi şi nu a unei negocieri cu banca.

5

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei a fost abrogată

prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a

insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014.



În acest sens, persoanele fizice care sunt

datoare la bănci vor putea solicita instanţei falimentul

personal, adică eşalonarea datoriilor, dar şi ştergerea

numelui din toate registrele privind restanţierii.

De asemenea, se consideră că ar fi o măsură de

protecţie a persoanelor fizice față de modalită ţile

societăţilor bancare de a-şi recupera împrumuturile.

În mod concret, legea privind falimentul

persoanelor fizice se referă la debitorii, persoane

fizice, care se află în stare de insolvenţă declarată de

instanţă şi are drept scop acoperirea creanţelor pe

care le-au înregistrat.

Ca şi în cazul insolvenţei persoanelor juridice,

legea prevede propunerea unui plan de reorganizare

pentru acoperirea creanţelor, ce va fi implementat de

debitor sub supravegherea administratorului judiciar

şi sub controlul judiciar periodic al instanţei.

Procedura insolvenţei persoanelor fizice se va

putea declanşa atât la cererea debitorului, cât şi la

cererea creditorului care probează faptul că acesta nu

are capacitate de a-şi achita datoriile la data sca -

denţei.

Reflectarea iniţiativei legislative 

în mediul publicistic

Aşa cum am amintit mai sus au fost exprimate

în presa scrisă, dar şi în cea on-line multe păreri cu

privire la insolvenţa persoanelor fizice.

Astfel, Vasile Godinca-Herlea, asociat coordo -

nator Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR),

consideră că proiectul este, în acest stadiu, deficitar şi

conţine proceduri care necesită o definire şi o

conturare mai precisă.

„Insolvenţa persoanei fizice pare a reprezenta
un avantaj legislativ pentru cel care intră sub
protecţia ei, datorită suspendării executărilor silite
asupra bunurilor acestuia şi suspendării acumulării
de datorii. Acest proiect legislativ este însă insu -
ficient dezvoltat, şi riscă să cauzeze dificultăţi
părţilor implicate în procedură”, a declarat recent

Vasile Godinca-Herlea pentru site-ul AvocatNet.ro

6

.

Prep. univ. drd. Teodora-Maria Bantaş –

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti – în

lucrarea „Competenţa jurisdicţională şi efectele

hotărârilor străine în materia procedurilor de insol -

venţă”

7

abordează un subiect privitor la legislaţia euro -

peană, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1346/2000

privind procedurile de insolvenţă, reglementare care

lasă la latitudinea fiecărui stat membru adoptarea unei

legislaţii specifice propriilor realităţi economice.

„Regulamentul european are ca obiect crearea
unui instrument uniform de reglementare a
aspectelor de drept internaţional privat în materia
procedurilor de insolvenţă, cu elemente de
extraneitate. Astfel, insolvenţa internaţională este
guvernată de un singur act normativ, aplicabil la
nivelul Uniunii Europene, care stabileşte atât
competenţa jurisdicţională de soluţionare a
procedurilor de insolvenţă a debitoru lui, deschise pe
teritoriul statelor membre, legea aplicabilă acestor
proceduri (lex causae), cât şi efectele pe care
hotărârile luate de instanţe în cadrul acestor
proceduri le produc în alte state decât cele de origine
(recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine)”.

O comparaţie, extrem de interesantă, după

opina noastră, între reglementarea cu caracter general

privind insolvenţa persoanelor fizice în Europa –

avem în vedere Regulamentul (CE) 1346/2000 şi

reglementarea cu caracter special a falimentului

persoanelor fizice în Statele Unite ale Americii, şi

anume US Bankruptcy Code este realizată de către

drd. Mirela Iovu şi drd. Dragoş Adam în articolul

intitulat „Insolvenţa particularilor în dreptul comparat

«Pros & Cons» pentru implementarea în România a

unei legi privind insolvenţa persoanelor fizice”

8

.

Potrivit autorilor articolului menţionat, „prin -
cipalele diferenţe se referă la următoarele aspecte:
instanţa competentă, persoanele care solicită deschi -
derea procedurii în funcţie de valoarea minimă a
creanţei, durata procedurii, participanţii la
procedură şi veniturile exceptate de la procedură”.

În timp ce reglementarea europeană „introduce
noţiunea de «centru al intereselor principale»” pe

baza căruia se stabileşte instanţa competentă, codul

american precizează faptul că instanţa competentă

este cea de la domiciliu, reşedinţă, locul de desfă -

şurare a activităţii sau locul unde este situată proprie -

tatea.

În cazul participanţilor la procedura insol -

venţei, tot reglementarea americană este mai largă,

incluzându-i şi pe administratori, pe lângă debitori,

creditori şi instanţă.

Durata procedurii, persoanele care pot solicita

deschiderea procedurii, veniturile exceptate de la

procedură şi valoarea minimă a creanţei sunt şi ele

reglementare în mod distinct; astfel, Regulamentul

(CE) 1346/2000, fiind de aplicabilitate generală, a
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lăsat la latitudinea fiecărui stat european stabilirea

acestora, în funcţie de situaţia economică a fiecăruia

în parte.

În Statele Unite ale Americii, valoarea minimă

este diferită în funcţie de iniţiatorul deschiderii

procedurii, durata variază între 6 luni şi 5 ani, iar

veniturile obţinute din pensia alimentară, sumele

destinate îngrijirii copiilor, salariile compensatorii,

pensiile şi sumele provenite din asigurările de

sănătate şi de viaţă nu pot fi urmărite. 

În punctul de vedere al avocatului Gheorghe

Piperea, se afirmă că „Proiectul de lege privind
insolvenţa persoanelor fizice, care a fost avizat favo -
rabil este slab. După părerea mea, un proiect slab
este mai bun decât niciun proiect. Este momentul
unei astfel de reglementări, nu de acum, ci de peste
patru ani. Din păcate se suprapune campaniei
electorale şi bineînţeles că va fi privită cu suspiciune
din acest motiv. Este o grabă care pare să aibă un iz
electoral, dar pe de altă parte este deja prea târziu
pentru a mai trata foarte multe insolvenţe, care, dacă
ar fi fost o astfel de reglementare în vigoare în 2010
ar fi putut fi evitate sau făcut în aşa fel încât să se
introducă un tip special de disciplină financiară în
relaţiile acestor oameni cu creditorii”9

.

De asemenea acesta susţine faptul că „este
contrar Constituţiei ca un comerciant, persoană
fizică, aflată în insolvenţă, să beneficieze de dreptul
la protecţia tribunalului, în timp ce o persoană fizică
ce exercită o profesie liberală, de exemplu, dar care
este în aceeaşi stare de insolvenţă/supraîndatorare,
să nu beneficieze de acelaşi drept.(...) Protecţia tribu -
na lului pentru persoanele aflate într-o astfel de
situaţie este singura şansă de reintegrare socială.”

10

Nici mediul bancar nu a rămas mut, prin vocea

directorului executiv al Băncii Comerciale Române

dl. Tomas Spurny, care arată următoarele: „Cred că,
în general, dacă vrem să fim parte din Uniunea
Europeană, trebuie să creăm un cadru legislativ prin
care să fie evitate situaţii prin care consumatorii să
se simtă sclavi pentru tot restul vieţii lor. Acest lucru
merge mână în mână cu existenţa unui sistem
judiciar care să prevină asemenea situaţii. E drept,
România şi-a luat un angajament în faţa FMI de a
nu promova un asemenea proiect al insolvenţei
personale. Pe de altă parte, cred sincer că acest
proiect este în interesul public, însă e nevoie şi de un
sistem care să creeze o simetrie între debitori şi

creditori. Cred că e nevoie de un interval rezonabil
de timp în care Statul să formeze acest mecanism
juridic.”11

O comparaţie interesantă între legea insol ven -

ţei persoanelor juridice şi Codul civil a fost realizată

de către asist. univ. Sergiu Golub

12

– Facultatea de

Drept – Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj- Napoca.

Autorul, prin lucrarea sa, „a considerat
oportună readucerea în discuţie a unei probleme mai
vechi – incoerenţa terminologică a legiuitorului
român, şi aceasta mai ales, din perspectiva finalizării
elaborării şi punerii în vigoare a unui nou Cod al
insolvenţei”.

Astfel, acesta susţine, printre altele, faptul că

sistemul nostru juridic a resimţit din plin modificarea

unui element de bază – Codul civil – atunci când

acesta a fost înlocuit după circa un secol şi jumătate. 

Deşi, Guvernul prin Scrisoarea de intenţie

sem nată de autorităţile române la Bucureşti la 5

martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului

directorilor executivi al Fondului Monetar Interna -

ţional din 26 martie 2014, ratificată prin Legea

nr. 89/2014

13

, şi-a luat angajamentul de a depune

toate eforturile de a pentru a evita adoptarea unor

iniţiative legislative referitoare la insolvenţa

persoanelor fizice, care, în opinia acestuia „ar crea
hazard moral şi ar putea genera abuzuri frecvente
din partea debitorilor, deoarece ar submina disci -
plina de plată”14

, în punctul de vedere formulat cu

privire la iniţiativa legislativă mai sus amintită,

susţine adoptarea acesteia sub rezerva însuşirii obser -

vaţiilor şi propunerilor.

Rămâne să vedem cum va fi finalizată iniţia -

tiva legislativă în forul parlamentar şi, dacă va fi

adoptată, care vor fi prevederile sale şi de când

urmează să fie aplicate.

Menţionăm că instituţia Consiliului Legislativ a

avizat favorabil

15

de fiecare dată, cu numeroase obser -

vaţii şi propuneri, reglementările în materie avansate.

Studii, opinii, informări
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http://www.economica.net/piperea-proiectul-privind-

insolventa-persoanelor-fizice-este-slab-dar-este-mai-bun-decat-

niciunul_88953.html#ixzz3GOPMQcBK

10

A se vedea Curierul Fiscal nr. 12/2009.

11

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-18237085-

insolventa-persoanelor-fizice-tomas-spurny-gheorghe-piperea-

inapoi.htm

12

Golub Sergiu: Legea insolvenţei vs. Codul civil, Dreptul
insolvenței şi instabilitatea econo mică, Conferința Bienală a

Facultății de Drept a Universității de Vest, Timișoara, Universul

Juridic, București, 2013, p. 22-33.

13

Legea nr. 89/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 514 din 10 iulie 2014.

14

http://www.senat.ro/legis/PDF/2014/14L370PV.pdf 

15

A se vedea Avizele nr. 1143 din 7 octombrie 2009

(http://www.senat.ro/legis/PDF/2009/09L601LG.pdf) nr. 1445

din 2 decembrie 2009 (http://www.senat.ro/legis/PDF/2010/

10L056LG.pdf) şi nr. 493 din 29 aprilie 2014 (http://www.senat.ro/

legis/PDF/2014/14L370LG.pdf).



Valer Dor nea nu,

primul preşe din te al

celui de-al trei lea Con -

siliu Legislativ în or -

dine cronologică, s-a

născut la 21 noiembrie

1944, în comuna Cor -

bu din judeţul Har -

ghita. Era, după cum a

arătat în cartea Dialo -
guri provocate cu Valer
Dorneanu, realizată de

publicistul Adi Cristi, „un om născut după război,
din vicisitudinile acestuia şi din sărăcia specifică
unui sat de munte, un om care, în aceste condiţii, a
fost întâi deprins cu munca fizică şi, apoi, a învăţat-o
pe cea intelectuală. Dar, prin această îmbinare, am
crescut, m-am dezvoltat şi evoluez şi acum, în cultul
muncii. Un om căruia i-a plăcut de mic adevărul şi
dreptatea; am trăit de la începutul copilăriei cu
aceste crezuri, deoarece tatăl meu ne învăţa că fără
să iei o chitanţă de la pădurar, nu poţi să treci uliţa
în pădurea de deasupra casei şi să tai lemne. M-am
trezit deci mergând în acest spirit şi am ajuns un
jurist, un specialist, zic eu, în acest domeniu, un om
care, în afară de valorile pe care vi le-am evocat
deja, s-a îndrăgostit de lege, de legislaţie în general,
de această meserie de legislator.”1

A fost elev al Liceului Teoretic din Topliţa,

judeţul Harghita, pe care l-a absolvit în 1962. În

1967, şi-a luat diploma de licenţă a Facultăţii de

Drept a Universităţii Bucureşti. A urmat, în perioada
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1985-1988, cursurile post-universitare în domeniile

dreptului civil, dreptului muncii, legislaţiei econo -

mice şi dreptului procesual civil, organizate de

Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. A urmat

de asemenea cursul pentru comerţ exterior în limba

franceză, la Academia de Ştiinţe Economice din

Bucureşti. În 1999 a devenit doctor în drept al

Universităţii Bucureşti, teza de doctorat fiind din

domeniul dreptului muncii.

La terminarea facultăţii, Valer Dorneanu a fost

repartizat la Procuratura Municipiului Bucureşti

unde, în perioada 1967-1974, a fost încadrat ca

procuror la Procuraturile locale ale Sectorului 5

(primele 6 luni) şi Sectorului 6 (între 1968-1974).

Din 1974 până în anul 1980 a lucrat ca spe -

cialist la Sectorul de legislaţie a muncii din fostul

Consiliu Central al Uniunii Generale a Sindicatelor

din România. Aici s-a specializat în domeniul drep-

tului muncii şi a desfăşurat o activitate de îndrumare

şi control cu privire la modul cum este aplicată şi

respectată legislaţia muncii. Totodată, a participat, ca

reprezentant al sindicatelor, la elaborarea unor pro -

iecte de acte normative.

În anul 1980 s-a reîntors în Procuratură, fiind

încadrat ca procuror la Direcţia Recursuri Extraor di -

nare Civile din Procuratura Generală, unde a funcţio -

nat până în anul 1985. Aici a avut prilejul, printre

altele, să propună în numeroase cauze promovarea

unor recursuri extraordinare la fostul Tribunal Suprem

împotriva unor hotărâri judecătoreşti netemeinice ori

nelegale din domeniile dreptului civil, dreptului

muncii, dreptului familiei şi dreptului procesual civil,

fapt ce l-a ajutat să-şi perfecţioneze cunoştinţele

teoretice în aceste ramuri ale dreptului, să cunoască şi

să aprofundeze practica judiciară în materie.

1

Adi Cristi: Dialoguri provocate cu Valer Dorneanu, Iaşi,

Editura Edict Production, 2006, p.11 

VALER DORNEANU – un jurist strălucit, 
întemeietor al celui de-al treilea Consiliu Legislativ

Sorin POPESCU Tudor PRELIPCEANU

Preşedinte de Secție

Consiliul Legislativ



Din anul 1985 până în decembrie 1989, Valer

Dorneanu a lucrat în calitate de consilier permanent

la cel de-al doilea Consiliu Legislativ, care a funcţio -

nat în perioada 1971-1989. A făcut parte din Secţia a

II-a, fiind coleg cu Lucian Stângu, consilier per -

manent, care în 1989 era şeful acestei secţii, precum

şi cu Olga Ionescu, care îndeplinea funcţia de referent

de specialitate. La acest Consiliu Legislativ, s-a

ocupat cu examinarea, în vederea avizării, a pro -

iectelor de acte normative mai ales din domeniile

înrudite dreptului civil şi dreptului muncii, dar şi din

alte domenii, inclusiv ale dreptului public. Tot aici a

aprofundat problematica complexă a tehnicii legis -

lative.

După cum mărturiseşte Valer Dorneanu,

„fostul Consiliu Legislativ a fost înfiinţat după
modelul Consiliului Legislativ din perioada dintre
cele două războaie mondiale de la noi din ţară
[cunoscut şi sub numele de primul Consiliu

Legislativ] şi după modelul Consiliului de Stat
francez şi al celui belgian, dintr-o dorinţă de a
demonstra o funcţionare democratică a statului.
Această instituţie a avut şansa iniţială de a fi dată pe
mâna unor specialişti de mare reputaţie, cum a fost
primul preşedinte profesorul Ioan Ceterchi. Au fost
încadraţi la această instituţie, în afară de distinsul
profesor, oameni cu reputaţie ştiinţifică deosebită:
profesorii Alexandru Bolintineanu, Octavian
Căpăţînă, Victor Dan Zlătescu, Arthur Hilsenrad,
Iulian Poenaru, Ion Nestor şi mulţi alţii. Aceşti
oameni au încercat să dea legiferării măcar o tentă
ştiinţifică, o tentă care să respecte atât normele de
tehnică legislativă, dar şi o serie de norme
internaţionale, fiindcă ei aveau obligaţia să facă şi
referiri la modul cum sunt reglementate problemele
respective în alte ţări. Sigur că se începea cu ţările
socialiste, cu «marea vecină» şi, apoi, urmau
celelalte, dar se putea evoca şi experienţa unor ţări
occidentale. Consiliul Legislativ din perioada
comunistă era un organ consultativ al Consiliului de
Stat, opiniile membrilor acestuia erau vizate, înainte
de a ajunge la cine decidea, de cel puţin doi-trei
oameni din structurile superioare de partid şi,
practic, instituţia nu avea un rol decizional; ba, ca
să fim drepţi, nici nu avea curajul împotrivirii la un
proiect de lege sau la un proiect de hotărâre.”2

După cum preciza Valer Dorneanu, care a avut

o veritabilă poziţie de tehnocrat în Consiliul

Legislativ de până în 1989, după Revoluţia din

Decembrie 1989, „prin pregătirea mea, prin spe -
cialitatea mea, am fost preluat de autorităţile care se
constituiau atunci, tocmai pentru faptul că aveau
nevoie de specialişti în domeniul legislaţiei. De
oameni care să cunoască legile, pentru că, imediat
după Revoluţie, a început un proces de eliminare,
de abrogare a acelor reglementări restrictive,
nedrepte.”3

Din decembrie 1989 până în mai 1990, a

activat în C.F.S.N. şi apoi a fost consilier în Comisia

juridică şi constituţională a C.P.U.N., participând

alături de ceilalţi colegi la elaborarea proiectelor de

acte normative (decrete-legi, decrete şi hotărâri de

guvern) adoptate în această perioadă.

Din mai 1990 până în noiembrie 1992, a fost

consilier la Preşedinţia României având prilejul,

alături de colegii săi, să participe la conturarea ca dru -

lui organizatoric şi regulamentar necesar îndeplinirii

atribuţiilor constituţionale ale Preşe din telui României.

De asemenea, a examinat şi analizat legile adoptate în

această perioadă în vederea exercitării de către

Preşedinte a atribuţiei de promulgare. După cum

preciza Valer Dorneanu, „am început cu construirea
unui cadru normativ intern, participând, alături de
ceilalţi consilieri, oameni de mare valoare, la
edificarea structurilor Preşedinţiei. Lucram la acest
proiect instituţional, plus consilierea preşedintelui,
pe probleme care ţineau de legislaţie, pe probleme
care ţineau de exercitarea atribuţiilor sale de
promulgare a legii, de colaborare cu Guvernul. Era
o activitate deosebit de complexă şi, practic, dacă nu
erai sigur pe tine şi pregătit, nu ştiai de unde să
începi, de unde să iei capătul de aţă.”4

„Dar Regulamentul de organizare şi func -
ţionare a Preşedinţiei României, preciza Valer

Dorneanu, nu putea fi făcut numai de Dorneanu.
Numai de Dorneanu şi Florin Vasilescu cu care
lucram, pentru că proiectul acesta nu avea numai o
componentă juridică. Sigur că îmbrăcămintea
juridică a fost a noastră. Şi aici, îmi asum un rol
singular, deoarece distinsul meu coleg lucra atunci şi
în Comisia Constituţională, comisia de experţi a
Adunării Constituante, care lucra la Constituţie. Însă,
lăsând deoparte îmbrăcămintea juridică şi structura
obligatorie a unui astfel de act normativ, trebuie să
spun că el a fost lucrat în colectiv, cu colegii mei.

Personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului
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3 Ibidem, p.25

4 Ibidem, p.67 

2 Idem, p.20



V-am spus că aveam colegi de o deosebită valoare,
care sunt şi astăzi oameni publici …”5

„Vreau să vă spun că mă pot lăuda şi cu
construirea aceleiaşi formule de promulgare a legii,
care a rămas şi astăzi, pentru că promulgarea legii
nu se face prin semnarea legii, sublinia Valer

Dorneanu. Există o anumită formulă, care trebuie să
îi dea o forţă şi care trebuie să consacre şi obli -
gativitatea publicării ei. Deci, pe vremuri, regele
promulga legi, ca şi regii de acum, în numele lui
Dumnezeu. Invocarea divinităţii îi conferă o anumită
sacralitate, o obligativitate în plus, un respect în plus.
Noi nu putem invoca divinitatea la Preşedinţie …”6

În noiembrie 1992, Valer Dorneanu a fost

numit ministru pentru relaţia cu Parlamentul, funcţie

pe care a exercitat-o până în noiembrie 1995. Aici a

avut satisfacţia să contureze cadrul organizatoric şi

instituţional al acestei structuri guvernamentale în

condiţiile în care în ţara noastră nu a existat niciodată

o astfel de funcţie. După cum arăta Valer Dorneanu,

„când am venit eu, practic existau cam cinci
consilieri care făceau corespondenţă între Guvern şi
Parlament, între Guvern şi ministere. În mod cert nu
am ştiut cu ce se mănâncă această pâine. Nu vreau să
o fac pe modestul, dar, după ce am depus jurământul,
în mod sigur nu m-am dus acasă, ci m-am dus acolo
să văd şi eu ce poate să implice o astfel de demnitate.
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într-o săptămână, mi-am creionat şi eu un proiect de
structură a acestei instituţii. Dar, în acest timp,
trebuia să mă duc în Parlament să reprezint Guver -
nul la prezentarea unor proiecte de legi, la întrebări,
la interpelări, pentru că acestea „au curs” din
momentul constituirii Parlamentului.”7

În mod concret şi în sinteză, Valer Dorneanu a

asigurat prezentarea şi susţinerea proiectelor de legi

în Parlament şi funcţionarea relaţiilor constituţionale

dintre Executiv şi Legislativ în condiţii de norma -

litate.

„Prin urmare, rolul ministrului pentru relaţia
cu Parlamentul (rolul meu iniţial de fapt) era să
prevină disensiunile şi conflictele, să fie un liant între
Guvern şi Parlament, preciza Valer Dorneanu. De a
stabili o legătură principială, colegială, constructivă
şi, desigur, constituţională, care presupune şi o
atmosferă de respect reciproc. Sigur că apăreau şi
momente de confruntare. Parlamentul se supără că îi
dai un proiect de lege şi ceri să fie rezolvat prea
repede. Se supără pentru conţinut, se supără pentru
diverse alte motive. Atunci intervine rolul de medi -
ator. De aceea vă spuneam că era nevoie de o
cunoaştere, de o apropiere, de o încălzire dacă vreţi,
între Guvern şi Grupurile Parlamentare. Aşadar,
ministrul are un rol de mediator pe care atunci am
început să-l exersez. În timp, s-a văzut că rolul era
mai puţin de împăciuitor şi mai mult de responsabil
cu „împăcarea”.[…] Eu nu sunt adeptul sloganului
„ori noi, ori ei”. Am această ambiţie, uneori e vecină
cu naivitatea, de a convinge. Şi de a conveni asupra
unei soluţii constructive.”8

Pe de altă parte, Valer Dorneanu evidenţia:

„Atât la nivelul PDSR, cât şi al Guvernului Văcăroiu
a existat o dorinţă sinceră de a realiza un dialog cu
Opoziţia. Atât cu PD şi cu UDMR, cât şi cu partidele
istorice, care aveau tendinţa de a se manifesta mai
radical. Ne-am străduit să-i atragem la un asemenea
demers democratic, în primul rând prin invitarea
acestor partide pentru a discuta legi importante […]

De asemenea, am fost receptivi atunci când am
preluat numeroase propuneri şi amendamente for -
mulate de Opoziţie.”9

În noiembrie 1995, Valer Dorneanu, ca urmare

a înfiinţării prin Legea nr.73/1993 a celui de-al treilea

Consiliu Legislativ şi alegerii de către Parlament a

Primire delegaţie străină la Consiliul Legislativ

7 Ibidem, p.90

8 Ibidem, p.92-93

9 Ibidem, p.101-102

5 Ibidem, p.71-72

6 Ibidem, p.82

Am găsit nişte documente. Am cerut secretarului,
erau doi de fapt, şi am cerut Ambasadei noastre din
Franţa, unde am aflat că există o funcţie similară şi
Ambasadei din Italia, o documentaţie pentru acest
tip de activitate ministerială. Le-am primit şi, cam
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operativă a legilor şi elaborarea normelor de tehnică
legislativă.”10

„După analiza a peste trei mii de acte norma -
tive, preciza Valer Dorneanu, Consiliul Legislativ a
propus, prin mai multe proiecte de lege, abrogarea
sau înlocuirea majorităţii legilor din vechiul sistem.
Au mai rămas practic, în vigoare, foarte puţine acte
normative anterioare anului 1989 sau Constituţiei
din 1991. Activitatea cea mai substanţială ca pon -
dere, activitatea curentă a Consiliului Legislativ o
constituie avizarea tuturor proiectelor de legi, ordo -
nanţe simple, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de
guvern, care au caracter legislativ, venite de la
Guvern. Consiliul Legislativ avizează toate propu -
nerile legislative venite de la Parlament… […]

Consiliul Legislativ avizează şi amendamentele,
observaţiile, care se ridică în faţa comisiilor per ma -
nente ale Parlamentului. Avizul Consiliului Legislativ
poate să fie favorabil, poate să fie favorabil, cu
observaţii şi propuneri, sau poate să fie negativ. Nici
chiar avizul negativ nu este obligatoriu. Nu au fost
însă cazuri în niciunul dintre guvernele care s-au

conducerii acestuia, a depus jurământul ca Preşedinte

al Consiliului.

În această calitate a contribuit, împreună cu

principalii colaboratori numiţi de Parlament, la crea -

rea bazelor organizatorice, logistice şi funcţionale ale

unui organism constituţional nou, având un important

rol în procesul de legiferare, chemat, în esenţă, să

asigure sintetizarea, unificarea şi coordonarea legis-

laţiei.

Referindu-se la noul Consiliu Legislativ, Valer

Dorneanu arăta că acesta „este un organism care a
avut şi are, asta o spun cu toată convingerea, un rol
esenţial în mecanismele statului de drept, pentru că,
în momentul înfiinţării, noi ne aflam cu sistemul
legislativ într-o situaţie extrem de complicată. V-am
spus că nu se putea pune problema înlocuirii pur şi
simplu, a ştergerii dintr-o dată a vechiului sistem
legislativ, aşa cum susţineau unii pseudocunos cători.
Trebuia edificat treptat un nou sistem legislativ. Pe
de altă parte, această instituţie a fost mandatată prin
Constituţie ca, deodată cu începerea construirii
noului sistem legislativ, să analizeze toate legile
vechiului regim şi să propună abrogarea tuturor
legilor neconforme cu principiile statului de drept,
cu noul act fundamental al ţării, cu noua Constituţie.
Aşadar, existau două sarcini paralele. Prima,
curăţirea sistemului legislativ de legislaţia fostului
regim, curăţire ce trebuia să se facă fie prin
abrogarea tuturor actelor neconstituţionale, fie prin
înlocuirea lor treptată, iar a doua, asigurarea exper -
tizei tehnice pentru elaborarea şi adoptarea actelor
normative care să alcătuiască noul sistem legislativ.
Consiliul Legislativ era chemat să vegheze asupra
sistematizării, unificării şi coerenţei noului ansamblu
legislativ, să asigure elaborarea unor proiecte de legi
care să răspundă normelor de tehnică legislativă,
care să evite contradicţiile, care să evite abaterile
soluţiilor proiectelor de legi de la Constituţie, de la
prevederile celorlalte legi, pentru că orice act
normativ trebuie să se încadreze într-un sistem. Să
nu existe discrepanţe, să nu existe para lelisme. Noul
organism era chemat să asigure o formă unitară
actelor normative care se vor adopta. […] Legea de
organizare şi funcţionare a mai adăugat celor două
misiuni de bază alte trei, oare cum derivate din
primele: inventarierea întregii legislaţii şi ţinerea „la
zi” a evidenţei oficiale a legis laţiei, prin prezentarea
atât a actelor normative „active”, cât şi a celor
abrogate, informatizarea siste mului de evidenţă
oficială a legislaţiei pentru indexarea şi identificarea

Cu delegaţia Consiliului de Stat din Franţa la Peleş

10 Ibidem, p.111-112

succedat să nu respecte un aviz negativ. În ceea ce
priveşte propunerile şi observaţiile, multe din
acestea, mai ales cele de tehnică legislativă, întot -
deauna sunt preluate de iniţiator. Consiliul Legislativ
poate semnala Parlamentului, prin rapoartele sale
anuale pe care le face, diferite aspecte cu privire la
starea legislaţiei, cu privire la calitatea legiferării,
cu privire la instabilitatea legislativă. S-a făcut acest
lucru şi în rapoarte, dar şi prin unele intervenţii pe
care le-am transmis Guvernului, cât am fost preşe -



12 Ibidem, p.134
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care Parlamentul se afla într-o situaţie extrem de
dificilă. Era sugrumat de proiectele de legi aflate pe
agenda sa, pe ordinea de zi, dar se afla şi în faţa
necesităţii de a adopta mii de acte normative, care
să servească la cel puţin patru scopuri: accelerarea
procesului de reformă economică şi instituţională,
realizarea pachetului de legi care să ne permită
compatibilizarea legislaţiei României cu legislaţia
Uniunii Europene, adoptarea pachetului de legi care
să permită compatibilizarea noastră cu normele care
funcţionează în structurile NATO şi, în al patrulea
rând, era vorba de adoptarea acelor legi care să
ducă la perfectarea şi implementarea acordurilor
financiare, care ne angajau faţă de Fondul Monetar
Internaţional şi Banca Mondială. Ritmul în care se
desfăşura activitatea legislativă, felul în care se
desfăşurau dezbaterile în comisii şi în plen, nu ar fi
permis realizarea acestor obiective fundamentale
mandatului nostru. Am hotărât, împreună cu colegii
mei din conducerea grupului parlamentar, că primul
lucru pe care trebuie să-l realizăm este acela de a
modifica Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de a- l
adapta acestor cerinţe. Ce am urmărit?! Am urmărit
practic accelerarea procesului de legiferare, flui -
dizarea acestuia, am urmărit desfiinţarea punctelor
moarte, blocajele din plen, am urmărit creşterea
calităţii dezbaterilor, pe soluţiile legislative, în
comisiile parlamentare, care să abordeze proiectele
de lege mai puţin de pe poziţii partizane, politice şi
mai mult de pe poziţii profesioniste, de specialitate,
având în vedere compunerea comisiilor parla men -
tare, astfel încât plenul să fie „rezervat” dezbaterilor
politice şi pentru dezbaterea amen damentelor făcute
în comisii. Deci, s-a transferat, practic, dezbaterea
pe fond, din plen în comisii.”12

După cum sublinia Valer Dorneanu: „Am
preluat un Parlament blocat într-un fel de acest
volum uriaş de proiecte de legi care aglomerau
agenda de lucru mai ales a Camerei Deputaţilor,
volum ce s-a acumulat şi din cauza modului greoi în
care a funcţionat Parlamentul. Aici nu era vina unui
preşedinte, era vina, dacă vreţi, a majorităţii
parlamentare. Am găsit un plen care, chiar dacă a
fost înnoit în bună măsură, era tentat să-şi risipească
energiile în dezbateri inutile. Nici climatul de
desfăşurare a şedinţelor nu era cel mai prietenos şi
cel mai constructiv. Am lăsat după patru ani de
activitate un nou stil de abordare a activităţii

dintele Consiliului Legislativ. Consiliul Legislativ
este chemat, apoi, să participe direct la elaborarea
unor proiecte de legi foarte complexe. Din păcate,
ambiţia şi credinţa Guvernelor că sunt mai pricepute
decât Consiliul Legislativ au făcut, dar nu întot -
deauna, ca misiunea acestei instituţii să fie pusă în
dificultate.”11

Din noiembrie 2000, Valer Dorneanu a fost

ales deputat în Parlamentul României, în circum -

scripţia nr. 24 Iaşi, iar în noiembrie 2004 a fost reales

deputat, pentru o nouă perioadă de patru ani, în

aceeaşi circumscripţie din Iaşi, deci până în 2008.

În legislatura decembrie 2000 – decembrie

2004, Valer Dorneanu a exercitat funcţia de Preşe -

dinte al Camerei Deputaţilor. În această perioadă,

Camera Deputaţilor a înregistrat un record în

activitatea legislativă adoptând 3807 iniţiative

legislative, ceea ce a reprezentat dublul legilor

adoptate în toate cele trei legislaturi anterioare

Valer Dorneanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor împreună cu

Hiroyuki Kurata, Preşedintele Dietei Naţionale a Japoniei

11 Ibidem, p. 113-114

împreună. În 2002 a devenit şi Preşedinte al Comisiei

pentru elaborarea propunerii legislative privind

revizuirea Constituţiei.

După cum relata Valer Dorneanu: „Am preluat
preşedinţia Camerei Deputaţilor într-un moment în



13 Ibidem, p.138-139
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pentru contribuţii remarcabile la susţinerea şi promo -

varea Programelor Academiei Române.

Valer Dorneanu a desfăşurat o bogată activitate

didactică. Astfel, între anii 1999-2001 a îndeplinit

funcţia de conferenţiar universitar la Facultatea de

Drept a Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti,

unde a predat dreptul muncii şi dreptul parlamentar.

În această perioadă a avut şi o normă de cercetare.

Între anii 2003 şi 2008, a fost încadrat profesor

universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Univer -

sităţii Bucureşti, cu o întrerupere în anul universitar

2004/2005 din cauza îndatoririlor de parlamentar,

unde a predat dreptul muncii şi dreptul parlamentar.

Din 2008 până în prezent este profesor universitar la

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti,

unde predă dreptul muncii şi dreptul social european.

Valer Dorneanu este membru al Uniunii Juriş -

tilor din România şi membru fondator al Societăţii de

Dreptul Muncii din cadrul Uniunii Juriştilor din

România. 

Valer Dorneanu a publicat 15 monografii şi

peste 60 de studii şi comunicări ştiinţifice, o parte

dintre acestea fiind redate în bibliografia selectivă. 

Este căsătorit şi are doi copii, precum şi trei

nepoţi de care este foarte mândru.

*

*     *

Țin minte că l-am cunoscut pe Valer Dorneanu
pe la mijlocul anilor ‘80, când venise la cel de-al
doilea Consiliu Legislativ, înființat în 1971 de
profesorii Constatin Stătescu și Ioan Ceterchi,
ultimul fiind numit, de altfel, primul său președinte.
Întrucât lucrase la sindicate și cunoștea temeinic
legislația muncii, a devenit, firesc, membru al Secției
a II-a a Consiliului, care avea în competență avizarea
proiectelor de acte normative care vizau, printre
altele, și acest domeniu.

L-am perceput, în curând, ca un profesionist
desăvârșit, reținut în comportament, care nu căuta
să-și impună punctul de vedere prin ridicarea tonului
sau ridiculizarea susținerilor interlocutorului, cum
procedau alții, ci prin explicarea, cu calm și bună -
voință, dar și cu tenacitatea argumentelor proprii
care, până la urmă, aveau să-i aducă, aproape
totdeauna, câștig de cauză.

Apropierea de juristul de excepție, dar cu
deosebire de omul Valer Dorneanu s-a produs însă
mai ales din noiembrie 1995, atunci când, după ce

parlamentare, un nou stil de mobilizare a parla me n -
tarilor. După modificarea regulamentului, am reuşit
o performanţă cantitativă „de invidiat”, să îi spun
aşa, deoarece s-au adoptat în Camera Deputaţilor
peste 3800 de legi, în această perioadă, ceea ce
înseamnă mult mai multe legi adoptate în patru ani,
decât în cele trei legislaturi anterioare. Am lăsat apoi
agenda destul de curată, pentru că tot balastul vechi
al proiectelor de legi restante a fost preluat şi
rezolvat. […] Deci, am lăsat o agendă descărcată,
un Parlament care funcţiona şi în comisii şi în plen,
un Parlament care, în comisii, a adoptat, în trei ani,
peste 8000 de amendamente.”13

În 2004-2005, Valer Dorneanu a fost preşe -

dinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor,

corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor.

În februarie 2006, Valer Dorneanu a fost ales

vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, iar între

aprilie 2009-octombrie 2010, a fost secretar general

adjunct al Camerei Deputaţilor.

Între 2010 şi 2013, a funcţionat ca adjunct al

Avocatului Poporului, o perioadă fiind şi Avocat al

Poporului interimar.

Din iunie 2013, Valer Dorneanu a fost numit

judecător la Curtea Constituţională de Camera

Deputaţilor, pentru un mandat de 9 ani.

În 2002, lui Valer Dorneanu i s-a decernat

Ordinul „Steaua României” în grad de „Cavaler”, iar

în decembrie 2004 i s-a conferit „Meritul Academic”

Valer Dorneanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor 

împreună cu Françoise Schepmans, 

Preşedinta Parlamentului Comunităţii Franceze din Belgia



exercitase cu succes diferite funcții de răspundere la
Președinție și în cadrul Guvernului, a fost ales în
calitate de Președinte, cu rang de ministru, iar
subsemnatul ca Președinte de Secție, la nou
înființatul Consiliu Legislativ, organism consultativ
de specialitate al Parlamentului, menționat ca atare
în Constituția din 1992.

Nevoiți să înfruntăm greutățile inerente
începutului, ale unei activități care trebuia racordată
și desfășurată pe cu totul alte coordonate decât
instituția similară dinainte de 1989, Valer Dorneanu
a reușit să construiască treptat, într-un timp relativ
scurt, un Consiliu Legislativ similar ca performanță
cu Consiliile de Stat existente în țările democratice
din Occident, o instituţie cu profil tehnic-juridic, care
și-a dobândit repede un prestigiu incontestabil și bine
meritat, încadrată cu un personal de specialitate
competent, care s-a impus prin activitatea profesio -
nală, neimplicare și echidistanță politică.

Printre importantele realizări ale Consiliului
din perioada când la cârma lui s-a aflat Valer
Dorneanu, nu pot să nu relev, pe lângă activitatea de
avizare – într-o perioadă de acută efervescență
normativă –, cel puţin trei acţiuni de importanţă
deosebită care s-au înscris pe linia edificării noii
legislaţii a României democratice. 

O primă menţiune se cuvine elaborării şi
adoptării, la iniţiativa binevenită, cu contribuţia
substanţială şi stăruinţa preşedintelui Consiliului
Legislativ, a regulilor de tehnică legislativă (Legea
nr. 24/2000), adevărat ghid practic de întocmire şi
existenţă a actelor normative, care a facilitat atât
întocmirea acestor acte de către iniţiatori, dar a şi
adus ordinea necesară în legislaţie, prin impunerea
unor norme concrete care trebuiau respectate cu
prilejul elaborării tuturor categoriilor de acte nor -
mative (chiar dacă aceste reguli n-au fost totdeauna
avute în vedere, în detrimentul configuraţiei actului
normativ în cauză).

O a doua întreprindere de mari proporţii,
coordonată de Consiliu, dar la care au fost angrenate
toate ministerele şi celelalte organisme specializate
ale administraţiei statale, a fost acţiunea de asanare
legislativă, de identificare şi îndepărtare din legis laţie

a vechilor reglementări care nu mai corespun deau cu
actualele realităţi social-politice şi economice. Ca
urmare, au fost abrogate din legislaţia activă peste
2000 de acte normative (legi, decrete, hotărâri ale
Consiliului de Miniştri), prin opt acte normative
(patru la nivel de lege şi patru la nivel de hotărâre de
guvern), adoptate între anii 1997-2004.

În sfârşit, trebuie să menţionez de asemenea şi
nu în ultimul rând apariţia, în perioada sus amintită,
a primelor repertorii anuale de evidenţă legislativă,
care au oferit o oglindă exactă a situaţiei la zi a
actelor normative în vigoare la un moment dat,
facilitând astfel aplicarea lor corectă de către
utilizatorii dreptului.

Îmi amintesc cu deosebită plăcere și emoție de
acea perioadă, când Valer Dorneanu a inițiat primele
contacte cu instituțiile similare Consiliului Legislativ
din Europa, participând, alături de dânsul și alți
colegi, la vizite de lucru în Franța, Belgia, Cehia,
Grecia etc. și reușind astfel să facem cunoscute noile
realități românești de după Revoluție, în materie
legislativă, dar și să schimbăm utile păreri și opinii
pentru a ține pasul cu țările având o veche tradiție și
experiență în domeniu.

I-am regretat sincer plecarea din fruntea
Consiliului în 2000, dar m-am bucurat de ascen siunea
sa profesională neîntreruptă, confirmare a recunoaș -
terii calităților sale profesionale și umane. Înaltele
demnități la care a avut acces – ca deputat, președinte
sau vicepreședinte al Camerei Deputaților, adjunct al
Avocatului Poporului, iar, în prezent, judecător la
Curtea Constituțională – nu l-au schimbat cu nimic pe
omul Valer Dorneanu, care a rămas egal cu sine
însuși, de o modestie, distincție și eleganță care impun
totdeauna respect și considerație. Vreau să cred că
m-am bucurat totdeauna de prietenia și prețuirea sa,
tot astfel după cum persoana dânsului a ocupat un loc
aparte în sufletul și existența mea.

Nu pot să închei fără să relev traiectoria sa ca
dascăl și om de știință, reputat specialist în dreptul
muncii, autorul unor lucrări de referință în acest
domeniu, calități care întregesc în mod fericit o
personalitate de înaltă clasă a lumii juridice
românești contemporane. (Sorin Popescu)
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NOI APARIŢII EDITORIALE

Profesorul Ioan Alexandru
75 de ani de viaţă,

50 de ani de activitate

Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2014

Interdisciplinaritatea – noua paradigmă în cerce -
tarea şi reformarea administraţiei publice – 2010,

Drept administrativ european – 2008, Administraţia
publică: Teorii. Realităţi. Perspective – în patru

ediţii, ultima în 2007, Curente de gândire privind
admi nistraţia publică – 2000, Ministerul Public între
executiv şi justiţie – 2013 şi multe altele. 

În secţiunea următoare este rândul prof. univ.

dr. Ion Craiovan, care-l descrie pe profesorul Alexan -

dru ca fiind „un chip doctrinar greu de surprins şi de
descris, … cu atitudine metodologică, angajată în
folosul omului şi al cetăţii, … cu o obsesie mărturisită
pentru sacralitatea justiţiei, având obsesia timpului
prezent şi viitor, a destinului generaţiei de azi şi de
mâine” şi concluzionează încercând o creionare în

câteva cuvinte astfel „… un chip uman, un Om al
timpului istoric pe care-l trăieşte…”.

Prof. univ. Ion Dogaru, membru corespondent

al Academiei Române, se alătură personalităţilor care

omagiază în acest volum pe profesorul Ioan Alexan -

dru, fiind și cel care a semnat Prefaţa la Tratatul de
Administraţie Publică, subliniind că „numeroasele
lucrări în domeniul juridic ori în care a abordat
fenomenul administrativ în plan interdisciplinar,
pentru care a fost laureat de opt ori cu premii ale
Uniunii Juriştilor din România, i-au îngăduit
autorului să elaboreze lucrarea intitulată Tratat”. 

Semnalăm printre apariţiile editoriale ale pres -

tigioasei edituri Universul Juridic, a volumului inti -

tulat Profesorul Ioan Alexandru – 75 de ani de viaţă,
50 de ani de activitate. După cum se precizează în

Nota editorilor, lucrarea reprezintă un omagiu pe

care-l aduc cei care l-au cunoscut profesorului Ioan

Alexandru, importantă personalitate a învăţământului

juridic superior românesc. 

Preocupat mai ales de stiinţa administraţiei,

profesorul Ioan Alexandru atinge apogeul studiilor şi

cercetărilor sale în Tratatul de administraţie publică,

publicat în anul 2008 şi pentru care a fost distins cu

Premiul Academiei Române „Andrei Rădulescu” pe

anul 2010. 

Prima personalitate care deschide seria evo -

cărilor legate de profesorul Alexandru este acad.

Alexandru Surdu, ale cărui amintiri încep din copi -

lărie, trec prin perioada studenţiei şi care continuă şi

azi. Fără îndoială, după evenimentele din 1989 – în

care, trebuie spus, a suferit constrângeri şi limitări ale

dreptului de exprimare – Ioan Alexandru a putut să-

şi pună în valoare toate capacităţile şi toată ştiinţa

pentru o cât mai profundă descifrare a tainelor

ramurii de drept care este dreptul administrativ.

Urmează o listă de lucrări publicate de pro -

fesorul Ioan Alexandru de-a lungul timpului, dintre

care amintim: Politică, administraţie, justiţie – 2004,
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printre care amintim: Premiul „Mircea Manolescu”

pentru Democraţia constituţională – utopie şi/sau
realitate în anul 2012, Premiul „Anibal Teodorescu”

pentru Sisteme politico-administrative europene în

anul 2007, Premiul „Victor Dan Zlătescu” pentru

Drept administrativ-comparat în anul 2003 şi altele.

Urmează un nou capitol, Conferinţe. Recenzii.
Interviuri, care cuprinde o selecţie a celor mai impor -

tante întâlniri şi interviuri pe teme diverse, care au

avut loc în diferite localităţi. 

O lectură savuroasă este oferită cititorului de

următorul capitol, în care o parte dintre colegii şi

prietenii profesorului Ioan Alexandru evocă momente

şi amintiri. Printre aceştia amintim pe: prof. univ.

dr. Rodica Stănoiu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, şi

vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor din România,

domnul Sorin Popescu secretar de stat la Consiliul

Legislativ, prof. univ. dr. Dumitru Brezoianu, prof.

univ. dr. Verginia Vedinaş. Menţionăm şi scrisoarea

deschisă adresată profesorului Ioan Alexandru de

dr. Ion Jinga, ambasadorul României la Londra, din

24 septembrie 2014, amintirile domnului judecător

dr. Ion Popa, de la Curtea de Apel Bucureşti, ale

domnului prof. univ. dr. Iulian M. Nedelcu de la

Universitatea din Craiova, ale domnului lect. univ.

dr. Ivan-Vasile Ivanoff, ale cunoscutului regizor şi

scriitor Corneliu Leu, ale domnului Mihai Albici,

secretar executiv al Uninunii Juriştilor şi alţii.

Pentru încheiere, editorii au solicitat fiicei

profesorului Ioan Alexandru – doamna lect. univ.

dr. Otilia Giredariu – să scrie câteva rânduri. Ea măr -

turisteşte printre altele „că nu e uşor să ai un părinte
celebru, cunoscut, respectat şi iubit de atât de multă
lume. Dincolo de mândria firească de a avea acelaşi
sânge prin vene, este o sarcină grea”. 

Volumul are multe fotografii, reprezentând

momente diferite şi personalităţi diferite, care com -

pun în final tabloul vieţii şi activităţii unei persona lităţi

marcante ale şcolii româneşti de drept, şi ale unui OM

de excepţie. 

Lucica Violeta Niculae

Expert

Consiliul Legislativ

Urmează prof. univ. dr. Vasile Stănescu, mem -

bru de onoare al Academiei, cel care a scris prefaţa

volumului Interdisciplinaritatea – noua paradigmă
în cercetarea şi reformarea administraţiei publice, şi

în care subliniază că aceasta este de „o originalitate
incontestabilă”, contribuind de asemenea la „recon -
siderarea raportului care trebuie să existe între
interdisciplinaritate şi educaţie, între obiectivitatea
subiectivă a ştiinţei şi cercetării, pe de-o parte, şi
subiectivitatea obiectivă a disciplinelor curriculare
tradiţionale, pe de altă parte”.

Regretatul profesor Antonie Iorgovan, în pre -

faţa pe care a semnat-o la volumul intitulat Adminis -
traţia publică – teorii, realităţi, perspective, ediţia a

IV-a, scria: „opera este reflecţia fidelă a personalităţii
autorului, iar lucrarea la care ne referim, ca şi
celelalte elaborate singur sau în colaborare, de ştiinţa
administraţiei sau de drept public, inclusiv de drept
public comparat, fac dovada că autorul acestora este
una din marile personalităţi ştiinţifice ale neamului”. 

„Nu este greu de văzut ce anume spun despre
omul şi profesorul Ioan Alexandru cariera sa, drumul
său ca specialist sau rezultatele sale în conducerea
unor instituţii sau a unor programe/proiecte ştiinţi -
fice: este vorba de o personalitate deshizătoare de
drumuri, de un specialist care a crezut întotdeauna în
lucrul bine făcut, care a construit în fiecare etapă
legătura între ideile în care a crezut sau studiile
asupra cărora s-a aplecat şi acţiunea practică – reali -
tatea care se transformă doar dacă ideile noastre
prind viaţă”, remarcă şi prof. univ. dr. Vasile Secăreş. 

Au avut de asemenea cuvinte de apreciere

prof. univ. dr. Ovidiu Predescu şi prof. univ. dr. Ioan

Vida.

Editorii acestui volum au consacrat un capitol

important enumerării numeroaselor distincţii, premii

şi alte recunoaşteri pentru meritele profesorului Ioan

Alexandru. El este Doctor honoris causa al Univer -

sităţii Danubius din Galaţi, al Universităţii „Andrei

Şaguna” din Constanţa şi al Universităţii „Constantin

Brâncuşi” din Târgu Jiu. A obţinut „Ordinul Naţional

Pentru Merit în gradul de Cavaler”, prin Decretul

nr.961 din 28 noiembrie 2002 al Preşedintelui

României, premii ale Uniunii Juriştilor din România,



Dumitru Mazilu

România – săraca ţară bogată

Editura Institutului Revoluţiei Românie din Decembrie 1989

Bucureşti, 2013
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doreşte a fi una care să influenţeze gândirea şi

acţiunea personalităţilor abilitate prin lege să opreas -

că sărăcirea, în continuare, a poporului român. Sunt

abordate subiecte referitoare la resursele naturale,

gestionarea fondului de pensii, tranzacţii comerciale

încheiate în dezavantajul României, sănătatea ca

prioritate naţională, clauzele aranjamentului stand-by

dintre România şi Fondul Monetar Internaţional,

corupţie etc.

Volumul este conceput în 12 părţi, foarte bine

structurate, fiecare în parte având la final concluzii

referitoare la subiectul abordat ajutând astfel cititorii

în identificarea cu rapiditate a ideilor prezentate.

Totodată, cititorii sunt introduşi în culisele proceselor

decizionale ale căror efecte se răsfrâng nemijlocit

asupra tuturor cetăţenilor României.

Remarcăm, în debutul lucrării, capitolul inti -

tulat „România – de la o ţară bogată în resurse
naturale, cu valori materiale şi spirituale acumulate
pe parcursul timpului, la cea mai săracă ţară, alături
de Bulgaria, din Uniunea Europeană”, unde prof.

univ. dr. Dumitru Mazilu, reaminteşte că petrolul şi

gazele naturale reprezintă o componentă majoră a

bogăţiei oricărei ţări, iar în unele cazuri, cum este şi

cazul României, au, totodată, o valoare strategică. De

aceea, se declară surprins că această bogăţie inesti -

mabilă a fost înstrăinată în anul 2004 unei companii

din Austria, remarcând că unii analişti străini de

Autor a numeroase lucrări de specialitate

vizând drepturile omului, dreptul mării, dreptul

comerţului internaţional, precum şi dreptul interna -

ţional public, prof. univ. dr. Dumitru Mazilu,

Ambasador, fost preşedinte al Comisiei Naţiunilor

Unite pentru Drept Comercial Internaţional în

perioada 1998-1999, figură emblematică a Revoluţiei

din decembrie 1989, îşi propune în cartea intitulată

sugestiv „România – săraca ţară bogată”, apărută

la sfârşitul anului trecut la Editura Institutului

Revoluţiei Române din Decembrie 1989, să explice

cum România, o ţară cu resurse naturale importante,

cu valori materiale şi spirituale acumulate pe par -

cursul timpului, a devenit în perioada post-revolu -

ţionară cea mai săracă ţară, alături de Bulgaria, din

Uniunea Europeană.

Lucrarea cuprinde, în cea mai mare parte,

articole publicate în anii 2011-2013 în Revista

Caietelor Revoluţiei, precum şi în Revista de Drept

Comercial, dar şi studii elaborate spre publicare

pentru prima dată în volumul de faţă. Autorul explică

astfel, în debutul lucrării, repetarea de la un articol

la altul a unor argumente şi, în acelaşi timp, de mon -

strează că acestea ar trebui să se constituie într-un

semnal de alarmă pentru liderii ţării în vederea opririi

înstrăinării bogăţiilor care aparţin poporului român.

Caracterizată printr-un accentuat spirit critic,

căpătând adesea un ton vehement, lucrarea de faţă se



marcă notează că „la încheierea acestui contract,
negociatorii români au procedat fie cu rea credinţă,
fie cu un diletantism greu de egalat”.

Tot în cadrul acestui capitol este abordat

subiectul referitor la Roşia Montană, unul din cele

mai mari zăcăminte de aur şi argint din Europa,

autorul atrăgând atenţia asupra consecinţelor grave

pentru mediu a cianurării dar şi a consecinţelor

operaţiunii de acaparare a aurului şi argintului din

zonă de către „Gold Corporation”. Autorul este de

părere că liderii care au şansa să conducă o ţară cu

resurse naturale, au datoria nu să le înstrăineze, ci să

le valorifice în interesul progresului şi dezvoltării

propriei populaţii.

Un alt capitol interesant este cel intitulat „Ges -
tio narea unor importante domenii economice şi
sociale contrar intereselor poporului român”. Astfel,

distinsul autor susţine că promovarea unor legi prin

care să fie apărate interesele poporului român este o

îndatorire fundamentală a unui guvernământ demo -

cratic. În subcapitolul 3 „Priorităţi în reanali zarea

tranzacţiilor prin care statul român a fost păgubit cu
sute de miliarde de euro” ni se creionează o imagine

coerentă despre juriştii ţării care „sunt datori să: 
a. pro moveze dispoziţii legale care să faciliteze
probarea vinovăţiilor şi nu să protejeze pe vinovaţi;
b. să aibă în vedere – în toate cazurile – interesele
României, promovând soluţii juste şi drepte în toate
cauzele supuse cercetării şi judecăţii. Slujirea
poporului român este o cauză nobilă, căreia se
cuvine să-i consacrăm toate eforturile şi priceperea
noastră.”

Lucrarea se încheie cu o privire de ansamblu

asupra motivelor care au dus la sărăcirea poporului

român, accentuând că „numai prin lupta eroică a

acestuia, valori sacre precum libertatea şi demnitatea

vor fi recucerite pentru că «niciun popor nu acceptă
să-i fie anulată identitatea»”. 

Alina Palomino Tuero

Expert

Consiliul Legislativ
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Institutul Român pentru Drepturile Omului –

IRDO, organism independent cu personalitate juridică,

ale cărui rapoarte anuale de activitate sunt trimise spre

informare Parlamentului, a avut întot deauna o fruc -

tuoasă relaţie de colaborare cu Consiliul Legislativ,

căruia i-a trimis publicaţiile apărute sub egida sa.

Ne revine o deosebită plăcere de a prezenta

mai jos noile apariţii editoriale intrate recent în fondul

bibliotecii Consiliului Legislativ.

Este vorba de lucrarea „Drepturi egale şi
mediu accesibil” – autori Irina Moroianu Zlătescu,

Anna Maria Neagoe şi Marius Mocanu –, precum şi

de recentele studii „Rights of persons with
disabilities in Romania. Recent developments” şi

„Migration and Law”, materiale realizate sub coor -

donarea dnei Irina Moroianu Zlătescu, tradu cerea în

limba română fiind realizată de Valeriu Andrei

Rednec în primul dintre acestea şi de Daniela Albu,

în cazul celui de-al doilea.

Institutul Român pentru Drepturile Omului are

drept scop asigurarea unei mai bune cunoaşteri de

către cei interesaţi a problematicii drepturilor omului,

a modului în care drepturile omului sunt garantate în

România şi în alte ţări, informând opinia publică şi

organismele internaţionale, în legătură cu modali -

tăţile practice prin care drepturile omului sunt

asigurate şi respectate în România, elaborând şi

editând în acest sens studii, cercetări şi publicaţii

referitoare la drepturile omului, o parte dintre acestea

materializându-se sub formă de lucrări publicate de

editura IRDO.

Cele 472 de pa -

gini ale lucrării „Drep   -
 turi egale şi me diu
ac cesibil” sunt struc tu -

rate în trei mai capi to -

le: Capitolul I – Do cu-

  mente privind pro  tecția

persoanelor cu diza bi -

lități în sis te mul ONU,

Capi to lul II – Juris -

pru dența Cur ții Euro -

pe ne a Drep tu rilor

Omu lui cu privire la

România şi Capitolul III – Jurisprudența Curții

Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție în

domeniu.

În Cuvântul înainte al lucrării, semnat chiar de

directorul IRDO, dna Irina Moroianu Zlătescu, se

precizează că, plecând de la dezideratul conform

căruia „Demnitatea şi egalitatea de şanse sunt
inalienabile omului modern care trebuie să benefi -
cieze de toate drepturile şi libertăţile recunoscute
fără niciun fel de diferenţiere”, autorii vor evidenţia

preocuparea existentă în întreaga lume faţă de

persoanele cu dizabilităţi şi de obstacolele de care

acestea continuă să se lovească în privinţa participării

lor la viaţa societăţii ca membri egali.

De asemenea, se precizează că dezideratul de

mai sus a fost reluat recent de Consiliul ONU pentru

Drepturile Omului, care a reamintit întregii comu -

nităţi caracterul universal, indivizibil, interdependent

şi indisociabil al tuturor drepturilor omului şi al

tuturor libertăţilor fundamentale şi a atras atenţia

asupra necesităţii de a li se garanta persoanelor cu

dizabilităţi respectarea drepturilor şi libertăţilor lor,

fără discriminare.

În volumul de faţă autorii utilizează noţiunea

de dizabilitate aşa cum ea se regăseşte în Convenţia

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

din 2006. De altfel, însuşi textul Convenţiei preci -

zează că este vorba de un concept în evoluţie, care

rezultă din interacţiunea deficienţelor fizice, mentale,

intelectuale sau senzoriale de durată şi barierele de

atitudine şi mediu ce pot îngrădi participarea deplină

şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de

egalitate cu ceilalţi semeni.

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte jurispru -

denţa, pentru o mai uşoară şi accesibilă informare,

autorii folosesc în volumul de faţă terminologia din

jurisprudenţa în materie, şi anume: handicap şi/sau

dizabilitate, după caz.

Actualitatea temei abordate este de asemenea

reliefată, menţionându-se în acest sens o recentă

rezoluţie a Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,

unde se arată că „este necesar să se numească un
raportor special privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, pentru o perioadă de trei ani, al cărui

Noi apariții editoriale
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mandat să cuprindă, printre altele: dezvoltarea unui
dialog regulat şi consultarea cu statele membre şi
alte părţi interesate relevante, inclusiv cu organis -
mele, programele şi fondurile ONU, cu mecanismele
regionale de drepturile omului, cu instituţiile naţio -
nale pentru drepturile omului, cu mecanismele
independente naţionale de monitorizare, cu persoa -
nele cu dizabilităţi şi organizaţiile lor reprezentative
şi cu alte organizaţii ale societăţii civile etc. Toate
acestea în scopul identificării, schimbului şi
promovării bunelor practici cu privire la realizarea
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi pentru
asigurarea participării lor în calitate de membri
egali ai societăţii. Raportorul urmează să formuleze
recomandări concrete cu privire la promovarea şi
protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi care
să contribuie la creşterea gradului de conştientizare
a drepturilor acestor persoane, la combaterea stereo -
tipurilor, a prejudecăţilor şi practicilor negative care
împiedică participarea deplină a persoanelor cu
dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi şi
informarea persoanelor cu dizabilităţi cu privire la
drepturile lor”. 

Bineînţeles că preocupări majore în domeniu

există nu doar la nivelul ONU, ci şi la nivel european,

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului

Europei recomandând în cel mai recent raport de ţară

elaborarea de politici şi măsuri legislative în domeniu.

Un rol important în conştientizarea publicului

larg le revine structurilor naţionale de drepturile

omului, acestea desfăşurând ample activităţi în acest

domeniu, în special în vederea educării, promovării şi

protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale de

care trebuie să beneficieze fiecare fiinţă umană în

general şi persoanele cu dizabilităţi, privite ca un caz

special.

În România, rolul de bază în formarea şi

informarea persoanelor, în ceea ce priveşte drepturile

şi libertăţile de care se bucură, revine, astfel cum am

precizat şi mai sus, Institutului Român pentru Drep -

turile Omului, organism care este membru al Reţelei

europene de instituţii naţionale pentru drepturile

omului, al Institutului internaţional de drept de expre -

sie şi inspiraţie franceză şi al Institutului european de

drept.

Ca o concluzie, apreciem că lucrarea „Drepturi
egale şi mediu accesibil” reprezintă un ghid, având

un caracter preponderent practic, al principalelor

docu mentele privind protecţia persoanelor cu diza -

bilităţi din cadrul ONU, la care se adaugă o bogată

jurisprudenţă a Curții Europene a Drepturilor Omului

cu privire la România, a jurisprudenţei naţionale a

Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și

Justiție din domeniu, ghid ce este util tuturor celor

care sunt interesaţi de acest domeniu, atât de sensibil

şi actual.

Referitor la eforturile permanente depuse de

IRDO în ceea ce priveşte consţientizarea şi infor -

marea persoanelor asupra drepturilor şi libertăţilor de

care beneficiază, dna prof. univ. dr. Irina Moroianu

Zlătescu precizează că „volumul de faţă face parte
dintr-un amplu proiect al Institutului ce cuprinde şi
alte cercetări, unele dintre ele concretizate în volume
ca: „Egalitatea de şanse pentru persoane cu han -
dicap, Instrumente Internaţionale şi jurisprudenţă”
(2004), „Nediscriminare, Autonomie, Incluziune”
(2012), „Evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi în România”(2013),
„Rights of persons with disabilities in Romania.
Recent Developments” (2014)”, lucrări la care putem

adăuga, fără doar şi poate, şi studiul „Migration and
law”, publicat recent.

În continuare vom

prezenta câteva din cele

mai relevante aspecte

referitoare la aceste ulti -

me două studii care au

apărut anul acesta. Este

vorba de lucră rile „Rights
of persons with disabi -
lities in România. Recent
Developments” (2014)” şi

„Migration and law”, ma -

teriale realizate, de ase -

menea, sub coordo narea

dnei director Irina Moroianu Zlătescu.

Primul studiu reprezintă o încununare a muncii

de cercetare din cadrul unui proiect al IRDO demarat

în anul 2011, proiect care urmează a fi finalizat în

anul 2017.

Măsuri speciale de protecţie şi asistenţă a

categoriilor de persoane vulnerabile au fost adoptate

la toate nivelele de reprezentare, respectiv atât la

nivel internaţional, european cât şi la nivel naţional.

La nivel inter na -

ţional, în cadrul ONU,

cele mai importante

acte referitoare la acest

do me niu sunt Decla -

raţia pri vind Drepturile

Per soa nelor cu Diza bi -

lităţi – din anul 1975,

cât şi Con venţia privind

Drep turile Persoanelor

cu Di za bilităţi care a

fost adoptată la New

York de Adunarea
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Gene rală la 13 decembrie 2006, fiind deschisă spre

semnare la 30 martie 2007. Această Convenţie a fost

semnată de România la 26 septembrie 2007 şi a fost

ratificată de ţara noastră prin Legea nr. 221/2010.

La nivel naţional, referitor la mijloacele legale

de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi, bineînţeles

în afara dispoziţiilor din Constituţia României refe -

ritoare la acest aspect, există mai multe acte nor -

mative prin care se încearcă să se asigure promovarea

şi protejarea persoanelor cu dizabilităţi, cum ar fi

Legea nr. 448/2006, Legea nr. 292/2011, Hotărârea

Guvernului nr. 268/2007, Hotărârea Guvernului

nr. 787/2007, Hotărârea Guvernului nr. 430/2008,

Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 şi altele.

În prefaţa lucrării, autoarea menţionează rolul

deosebit pe care îl are IRDO, potrivit art. 33.2 din

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabi -

lităţi, în calitate de mecanism independent de moni -

torizare a implementării acestei convenţii, institutul

fiind cel care oferă o primă imagine de ansamblu în

ceea ce priveşte modul în care drepturile persoanelor

cu dizabilităţi sunt reflectate de legislaţia internă, dar

şi respectate de instituţiile care au atribuţii în acest

sens, cum ar fi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau Consiliul

Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Tot în cuvântul de prezentare a studiului,

autoarea ţine să mulţumească celor care s-au implicat

activ la realizarea acestuia, având o contribuţie pro
bono, indiferent de mediul din care provin (cerce tători,

profesori din sistemul preuniversitar sau uni ver sitar,

masteranzi, doctoranzi, reprezentanţi ai instituţiilor

publice sau ai ONG-urilor), printre aceştia menţionând

pe A.M. Neagoe, M. Mocanu, M. Stanciu, F. Simion,

M.Ghighiu, I. Radu, F. Sălăjeanu, S. Ruba, D. Ţepeş,

G. Pascu, E. Iorga, O. Popescu, M. Jianu ş.a.

După prezentarea contextului istoric actual în

care este România şi prezentarea statutului persoa -

nelor cu dizabilităţi, cu trecerea în revistă a legislaţiei

care protejează această categorie de persoane, studiul

cuprinde o analiză a drepturilor reglementate de Con -

venţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.

Astfel, articolele 1-30 din respectiva Convenţie sunt

analizate fiecare în parte, precizându-se care sunt

normele interne care le asigură o protecţie efectivă,

organismele interne care au atribuţii în respectarea

acestor drepturi, precum şi alte comentarii şi infor -

maţii legate de aspectul analizat.

În cel de-al doilea studiu prezentat, respectiv

cel referitor la „Migration and law”, se analizează

unul dintre cele mai dramatice, dar în acelaşi timp

contemporane şi complexe fenomene cu care se

confruntă omenirea.

În prefaţa lucrării, semnată de Valeriu Andrei

Rendec, se arată că prin publicarea acestui studiu,

IRDO se orientează spre un domeniu de care a fost

interesat în mod constant, domeniu care este din ce în

ce mai actual datorită tensiunilor create de conflictele

armate interne sau interstatale, precum şi de migrarea

unor mase mari de persoane dintr-o ţară în alta din

variate motive.

Studiul analizează legislaţia României din

domeniul migraţiei, precum şi influenţele care s-au

adus asupra acesteia ca urmare a aderării ţării noastre

la Uniunea Europeană şi la Spaţiul Economic Euro -

pean, punând accent pe diferitele tipuri de vize, pe

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o per -

soană pentru a obţine o viză, pe dreptul la reinte -

grarea familiei, procedura obţinerii azilului, precum

şi pe alte aspecte legate de migraţie, cu prezentarea de

numeroase date statistice privind evoluţia în timp a

acestui fenomen şi a componentelor sale. De aseme -

nea, în studiu sunt prezentate aspecte importante pe

care le presupune traficul cu fiinţe umane, o chestiune

care are legături directe cu subiectul analizat.

Autorii studiului arată că unele idei de bază

din acesta sunt prevăzute şi în Raportul Naţional al

Româ niei prezentat anul acesta la Congresul Aca -

demiei Internaţionale de Drept Comparat de la Viena,

raport la elaborarea căruia şi-au adus o valoroasă

contribuţie şi: Daniela Albu, Valeriu Rendec, Adrian

Bulgaru, Marius Mocanu, Petru Emanuel Zlătescu,

Mihaela Scarlat.

Prin cele trei lucrări prezentate mai sus, volu -

me care prin amabilitatea conducerii IRDO, în

principal a doamnei director prof. univ. dr. Irina

Moroianu Zlătescu, au fost transmise şi Consiliului

Legislativ, s-a îmbogăţit fondul publicistic al institu -

ţiei care este pus la dispoziţia personalului de specia -

litate pentru studiere şi familiarizare cu problemele

din domeniul atât de sensibil al drepturilor şi liber -

tăţilor omului.

Cătălin CIORA

Consilier, şef de sector

Consiliul Legislativ

Noi apariții editoriale
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În sala „Constantin Stere” a Senatului Româ niei

a avut loc, în ziua de 14 octombrie 2014, dezbaterea

științifică cu tema „Implicații teoretice și practice în
legătură cu aplicarea legii penale mai favorabile”.

Organizatorii acestei manifestaţii au fost:

Uniunea Juriștilor din România – publicațiile

„Dreptul”, Senatul României, Înalta Curte de

Casație și Justiție și Institutul de Cercetări Juridice

„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Această manifestare a fost motivată de faptul

că aplicarea legii penale mai favorabile este unul

dintre cele mai dezbătute subiecte în doctrina și

practica judiciară care au urmat intrării în vigoare a

noului Cod penal în luna februarie 2014, iar aspectele

supuse controverselor ivite necesită a fi clarificate.

La dezbatere au participat numeroși practicieni

ai dreptului, judecători și magistrați asistenți de la

Î.C.C.J – Secția penală, șefi de secții penale ale unor

curți de apel, universitari, conducători ai unor insti tuții

juridice. Au fost prezenți Călin Popescu Tări nceanu –

președintele Senatului României, Adrian Bordea –

președintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Livia Stanciu – președintele Înaltei Curți de Casație și

Justiție, Robert Cazanciuc – ministrul justiției,

Tudorel Toader – judecător la Curtea Constituțională,

Codruț Olaru – prim-adjunct al procurorului general

al României, Mircea Duțu – directorul Institutului de

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Aca -

demiei Române și Ovidiu Predescu – directorul

 publicațiilor „Dreptul”, care au rostit alocuțiuni în

legătură cu tema supusă dezbaterii. Luările de cuvânt

au fost publicate în revista „Palatul de justiţie”, nr. 10-

11/ 2014.

Moderatorul dezbaterii a fost dr. Ioan Chelaru,

vicepreședinte al Senatului României, președintele

Uniunii Juriștilor din România.

*

În partea a doua a lucrărilor reuniunii au pre -

zentat comunicări științifice: prof. univ dr. Tudorel

Toader, dr. Rodica Aida Popa, judecător la Înalta

Curte de Casație și Justiție, prof. univ. dr. Mihai

Adrian Hotca – Universitatea „Nicolae Titulescu”

din București, conf. univ. dr. Norel Neagu – avocat,

conf. univ. dr. Ioan Rusu – Universitatea „George

Bacovia” din Bacău.

Moderatorul acestei părți a reuniunii a fost

conf. univ. dr. Mirela Gorunescu, redactor al revistei

„Dreptul”. Au urmat dezbateri.

Comunicările prezentate în fața auditoriului au

fost publicate în numărul 11/2014 al revistei „Dreptul”. 

MANIFESTĂRI ȘTIINŢIFICE

Dezbatearea ştiinţifică 
„Aplicarea legii penale mai favorabile”

Bucureşti, 14 octombrie 2014, Palatul Parlamentului

Sorin Popescu

Preşedinte de secţie

Consiliul Legislativ



În ziua de 30 octombrie 2014, la Hotelul

Radisson Blu din Bucureşti, sala de conferinţe Atlas

I a avut loc Conferinţa Naţională Administrarea
justiţiei în spaţiul Uniunii Europene, care a inaugurat

ciclul de conferinţe Dialoguri de drept european între
norme, jurisprudenţă, doctrină şi practică relevantă,

ediţia I, organizată de Societatea Română de Drept

European, în parteneriat cu Management Law

Consulting, fiind prezidată de dl ambasador Ion M.

Anghel, preşedintele SRDE şi de Cezar Manda,

preşedintele executiv al SRDE.

mental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,

executor judecătoresc dr. Bogdan Dumitrache –

formator la Institutul Naţional al Magistraturii,

dr. Carmen Elena Popoiag – judecător la Înalta Curte

de Casaţie şi Justiţie, prof. univ. dr. Valer Dorneanu –

judecător la Curtea Constituţională a României,

precum şi reprezentanţi ai Consiliului Legislativ al

României, practicieni în insolvenţă, executori judecă -

toreşti, avocaţi, consilieri juridici, notari publici,

magis traţi, profesori din centrele universitare reprezen -

tative ale României, precum şi studenţi din diferite

universităţi româneşti de prestigiu.

Consiliul Legislativ a fost reprezentat la con -

ferinţă de preşedintele Secţiei de Evidenţă Oficială a

Legislaţiei şi Documentare – Sorin Popescu, de

preşedintele Secţiei de Drept Privat – Nicolae Turcu,

de preşedintele ad-interim al Secţiei de Drept Public –

dr. Benonica Vasilescu, de preşedintele ad-interim al

Departamentului pentru Armonizarea Legislaţiei cu

Reglementările Uniunii Europene – dr. Cezar Manda,

precum şi de consilierii dr. Raluca Dinu şi dr. Roxana

Mariana Popescu, cenzori ai SRDE, dna. Elena

Galiceanu – trezorier SRDE şi dr. Eduard Călinoiu –

membru SRDE.

Programul conferinţei a fost structurat în

două secţiuni, care au fost moderate de prof. univ.

dr. Augustin Fuerea, precum şi de prof. univ.

dr. Nicoleta Diaconu, personalităţi de prestigiu în

domeniul dreptului european, fiind urmate de sesiuni

inte resante de dezbateri. 

După prezentarea alocuţiunii de deschidere a

conferinţei, dezbaterile au continuat cu expunerea dr.

Ion Gâlea, director în cadrul Ministerului Afacerilor
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SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DREPT EUROPEAN – CONFERINŢA NAŢIONALĂ

ADMINISTRAREA JUSTIŢIEI ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE
Dialoguri de drept european între norme, jurisprudenţă, 

doctrină şi practică relevantă

dr. Raluca Dinu

Consilier

Consiliul Legislativ

Amploarea evenimentului a fost subliniată de

participarea unor personalităţi de seamă din sfera

ştiinţei, doctrinei şi practicii juridice româneşti,

precum: prof. univ. dr. Camelia Toader – judecător la

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, prof. univ.

dr. Andrei Popescu – judecător la Tribunalul Uniunii

Europene, prof. univ. dr. Simina Tănăsescu din cadrul

Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept, subse cre -

tar de stat dr. Răzvan Horaţiu Radu – agent guverna -



Externe, care a prezentat Curtea de Justiţie a Uniunii

Europene din perspectiva dreptului internaţional

public, fiind succedat de prof. univ. dr. Mircea Duţu,

director al Institutului de Cercetări Juridice al Aca -

demiei Române, care a lansat o propunere de elabo -

rare a unei Enciclopedii juridice a României, în

vede rea simplificării dreptului – smart regulation –,

prin introducerea unor concepte noi, a unor delimitări

conceptuale între ştiinţă, doctrină şi cultură juridică,

precum şi a unor dialoguri de drept românesc cu

dreptul Uniunii Europene.

În discursul său, dl ambasador Ion M. Anghel,

fost consilier, şef de sector la Consiliul Legislativ, a

argumentat importanţa Curţii de Justiţie a Uniunii

Europene, caracterizând-o drept o jurisdicţie interna -

ţională, o instituţie unicat, care stă la baza supremaţiei

dreptului Uniunii Europene.

O analiză detaliată a Tribunalului Uniunii

Europene a fost realizată de prof. univ. dr. Andrei

Popescu, judecător la această instanţă europeană, fost

consilier, şef de departament la Consiliul Legislativ,

care a prezentat tema „Tribunalul Uniunii Europene –

25 de ani de experienţă. Evoluţii previzibile”. Autorul

a examinat organizarea Tribunalului U.E. (art.19 din

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene –

TFUE), competenţa Tribunalului U.E. (art.256

TFUE), recursul în anulare, concurenţa, competenţa

de plină jurisdicţie (Regulamentul Consiliului CE

nr.1/2003 din 16 decembrie 2002 privind punerea în

aplicare a normelor de concurență prevăzute la

articolele 81 şi 82 din tratat), ajutoarele de stat

(art.107 TFUE), politicile comerciale comune

(art.207 TFUE), precum şi procedura Tribunalului

Uniunii Europene.

Lucrările conferinţei au continuat cu „Proce -

dura trimiterii preliminare – instrument de colaborare

între judecătorul român şi Curtea de Justiţie a Uniunii

Europene”, subiect care a fost tratat de dr. Carmen

Elena Popoiag, judecător la Înalta Curte de Casaţie

şi Justiţie, prin care s-a reiterat necesitatea aplicării

uniforme a dreptului Uniunii Europene.

În expunerea sa, prof. univ. dr. Camelia Toader,

judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, a

evidenţiat „Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii

Europene privind procedura de constatare a neînde -

plinirii obligaţiilor de către statele membre”, care este

o cale originală, putând duce la suspendarea dreptului
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de vot şi la excluderea din organizaţia respectivă, cu

aplicarea unor sancţiuni extreme la nivelul Uniunii

Europene. Această procedură cuprinde o fază conte n -

cioasă şi una necontencioasă, iar motivele invocate

pot fi de ordin procedural, de fond, cauze de forţă

majoră, într-o cauză dată putând fi sancţionat nu

numai Guvernul, ci şi orice agenţie, indiferent de

forma sa de organizare.

În continuare, prof. univ. dr. Simina Tănăsescu,

din cadrul Universităţii Bucureşti, prodecan la Facul -

tatea de Drept, a prezentat „Consecințele neînde-

plinirii obligaţiilor ce rezultă din acquis-ul Uniunii

Europene pentru România”, în special Anexa VII la

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, refe -

ritoare la Transpunerea actelor juridice ale Uniunii
Europene. În cadrul expunerii s-a reliefat impactul

economiei asupra administraţiei publice, privitor la

transpunerea şi implementarea acquis-ului Uniunii

Europene, precum şi consecinţele de natură econo -

mică, având în vedere schimbarea metodei de aderare

la această organizaţie.

O abordare specială a fost acordată de agentul

guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii

Europene, dr. Răzvan Horaţiu Radu, cu expunerea

„Experienţa României în faţa Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene”, prin care a prezentat succint cele

mai importante cauze ale României la CJUE în

domeniul energiei, mediului, protecţiei consumato -

rului, în materie fiscală, penală, precum şi cauze

privind taxa auto.

Ultima parte a conferinţei a fost dedicată „Inci-

denţei dreptului comunitar şi a jurisprudenţei Curţii

de Justiţie a Uniunii Europene în executarea silită din

România”, lucrare dezbătută de executorul judecă-

toresc, dr. Bogdan Dumitrache, formator la Institutul



Naţional al Magistraturii. Autorul a relevat faptul că

instanţa de executare trebuie să examineze clauzele

abuzive, pentru a decide dacă va opri sau nu execu -

tarea silită şi a conchis că o neplată care are la origine

un debit restant poate duce la anularea în parte a

executării.

Un moment important al conferinţei l-a cons-

tituit conferirea unor distincţii invitaţilor, oferite din

partea SRDE, precum şi a Plachetei pentru Excelenţă
acordată dlui profesor universitar dr., ambasador,
Ion M. Anghel pentru merite deosebite în promovarea
dreptului european, pentru rezultatele importante
obţinute în dezvoltarea diplomaţiei româneşti, pre-
cum şi a Şcolii de drept din România.

În ansamblul său, manifestarea ştiinţifică a

SRDE a fost apreciată de toţi participanţii, în special

de către oficialii români care funcţionează în cadrul

instituţiilor europene amintite mai sus şi care au luat

cuvântul în cadrul conferinţei, ca fiind un succes

notabil, în contextul administrării justiţiei în spaţiul

Uniunii Europene, fiind un punct de plecare pentru

dialoguri de drept european între norme, jurispru -

denţă, doctrină şi practică relevantă, constituind,

totodată, o continuare într-un alt format a Conferinţei

SRDE din anul 2013 „Probleme actuale ale spaţiului

politico-juridic al Uniunii Europene”. O contribuţie

importantă la organizarea acestui eveniment ştiinţific,

alături de SRDE, a fost reprezentată de Management

Law Consulting S.R.L., o organizaţie profesionistă, al

cărui obiectiv principal este perfecţionarea continuă

şi definirea clară a direcţiilor implementate în

organizaţie.
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Vizita președintelui Adunării Naţionale din Kenya

O delegație parlamentară kenyană, condusă de

domnul Justin Muturi, președintele Adunării

Naționale din Kenya, a efectuat o vizită oficială în

România, la invitația domnului Valeriu Ștefan

Zgonea, președintele Camerei Deputaților.

Programul vizitei a cuprins și o întâlnire cu

domnul dr. Dragoș Iliescu, președintele Consiliului

Legislativ, și cu alți membri din conducerea acestei

instituții, ce a avut loc în data de 22 septembrie 2014.

Cu acest prilej, a fost făcută o prezentare a

organizării și funcționării Consiliului Legislativ și, în

special, a rolului care îi revine în cadrul procesului

legislativ, oaspeții kenyeni arătând un deosebit interes

față de activitatea acestei instituții.
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Vizita reprezentanţilor Direcţiei Generale Juridice
a Parlamentului Republicii Moldova

O delegație a Direcției Generale Juridice

din cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii

Moldova a efectuat o vizită de documentare în țara

noastră, găzduită de Senatul României.

Programul vizitei a cuprins și o întâlnire cu

domnul Sorin Popescu, președintele Secției de evi -

dență oficială a legislației și documentare și cu alți

membri din cadrul Consiliului Legislativ, ce a avut

loc în data de 28 octombrie 2014.

Cu acest prilej a fost realizată o prezentare a

istoricului, organizării și funcționării Consiliului

Legislativ, cu accent pe procedura de avizare a

proiectelor de acte normative, inclusiv din punctul de

vedere al armonizării legislației naționale cu regle -

mentările Uniunii Europene.

Oaspeții moldoveni au arătat un interes deo -

sebit față de activitatea de avizare legislativă, arătând

că Direcția Generală Juridică din cadrul Parla men -

tului Republicii Moldova exercită, în acest domeniu,

atribuții similare și prezentând problemele cu care se

confruntă în procesul de transpunere a legislației

Uniunii Europene în ordinea juridică internă.

Caracterul practic și utilitatea întâlnirii de la Consiliul

Legislativ au fost demonstrate și de pre lungirea

discuțiilor cu mult peste programul stabilit inițial.

Bogdan Dobrescu

Expert
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Propuneri de lege ferenda extrase din articolele
publicate în revistele de drept româneşti

(semestrul I 2014)

– Bibliografie indexată şi adnotată* –

1. ANDREESCU, MARIUS. – Aspecte teoretice şi de jurisprudenţă privind constituţionalitatea recursului

în interesul legii. În: Dreptul. – nr.3, 2014, p. 163-178.

Autorul susţine propunerea de lege ferenda ca, în perspectiva unei revizuiri a Constituţiei, să se prevadă competenţa Curţii

Constituţionale de a exercita controlul de constituţionalitate asupra deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

în procedura recursului în interesul legii şi asupra actelor juridice exceptate de la controlul judecătoresc. Subiecţii de drept care

ar putea sesiza instanţa constituţională într-o astfel de procedură pot fi: procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte

de Casaţie şi Justiţie, Avocatul Poporului şi instanţele judecătoreşti.

Subiect: constituţionalitate; control de constituţionalitate; Curtea Constituţională; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; recurs în

interesul legii

2. ANGHENI, SMARANDA. – Mecanismul funcţionării clauzei penale cu specială privire asupra aplicării

acesteia în cazul rezoluţiunii sau rezilierii contractului. În: Dreptul. – nr.3, 2014, p. 120-132.

De lege ferenda autoarea consideră că textul art. 1535 alin. (1) C.civ. ar trebui modificat şi aplicat, în sensul acordării

penalităţilor de întârziere a executării unei obligaţii băneşti, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul stabilit de

părţi, fără a fi nevoie ca prejudiciul să fie dovedit, dacă momentul plăţii se situează în timpul existenţei contractului. Această

precizare a legiuitorului ar înlătura practica neechitabilă deja creată de a se acorda creditorului atât penalităţi de întârziere

până la achitarea efectivă a debitului de către debitor, cât şi penalităţi prevăzute pentru rezilierea contractului.

Subiect: clauză penală; contract civil; penalităţi de întârziere; reziliere contract; rezoluţiune

3. BODOAŞCĂ, TEODOR; DRĂGHICI, AURELIA. – Veniturile soţilor din muncă şi cele asimilate

acestora potrivit Codului civil. În: Dreptul. – nr.3, 2014, p. 25-34.

Autorii prezintă următoarele propuneri de lege ferenda: 

– pentru motive de acurateţe a normării art. 341 C.civ. să fie modificat, în sensul de a se referi la „scadenţa plăţii creanţei”;

– eliminarea din conţinutul art. 340 lit. d) C.civ. a termenului „patrimoniale”, pentru evitarea construcţiei pleonastice a expresiei

„drepturi patrimoniale de proprietate intelectuală”;

Subiect: bunuri comune; căsătorie; regim matrimonial; venituri salariale

4. BODOAŞCĂ, TEODOR; DRĂGHICI, AURELIA. – Unele aspecte generale despre desene şi modele.

În: Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale. – nr.1, 2014, p. 9-23.

În cadrul articolului autorii prezintă câteva propuneri de lege ferenda: 

– modificarea textelor Legii nr. 129/1992, astfel încât conţinutul normativ al acestora să fie în consens cu denumirea ei;

– Legea nr. 129/1992 şi Regulamentul ei de aplicare nu stabilesc înţelesul expresiei „dată certă”, dată absolut necesară pentru

ca „aducerea la cunoştinţa publicului” a desenului sau modelului să fie luată în considerare. De aceea, autorul consideră că,

de lege ferenda, art. 5 din Regulament ar trebui completat corespunzător, astfel încât să stabilească semnificaţia expresiei

„dată certă”; 

– de asemenea, autorul sugerează legiuitorului ca, de lege ferenda, să modifice dispoziţiile art. 6 alin. (6) lit. b) din Legea

nr.129/1992, în sensul că „desenul sau modelul aplicat sau încorporat unei părţi componente dintr-un produs trebuie să

îndeplinească toate condiţiile prevăzute de lege”.

Subiect: desene şi modele; Legea nr.129/1992

5. BODOAŞCĂ, TEODOR; SAHAROV, NATALIA. – Consideraţii critice în legătură cu reglementarea

bunurilor în Codul civil. În: Dreptul. – nr.1, 2014, p. 57-65.

Autorii consideră că se impune, de lege ferenda, să fie modificate toate textele noului Cod civil şi ale altor acte normative în

care termenul „bun” este folosit în sensul de „lucru” – de exemplu în Codul civil: art. 554 alin.(1), art. 555 alin.(1), iar art. 542

* Lucrare realizată de Mihaela Bora şi Lucica Violeta Niculae, Consiliul Legislativ.
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ar trebui abrogat, având în vedere inutilitatea lui evidentă. De asemenea, autorii consideră că, de lege ferenda, este necesară

modificarea denumirii marginale a art. 536-546 din noul Cod civil (Despre distincţia bunurilor) şi a fiecărui articol în parte,

în sensul înlocuirii termenului „bun” cu cel de „lucru”. Astfel, art.536-546 ar trebui instituite sub denumirea marginală (Despre

distincţia lucrurilor).

Subiect: bunuri; Noul Cod civil

6. BODOAŞCĂ, TEODOR. – Opinii privind semnificaţia juridică a termenului „copil”. În: Dreptul. –

nr.6, 2014, p. 125-132.

Pentru salvarea de la „neconstituţionalitate” a reglementărilor interne ale României consacrate „protecţiei şi promovării

drepturilor copilului” şi chiar pentru respectarea dispoziţiilor art. 11 alin.(1) din Constituţie, autorul consideră oportun ca, de
lege ferenda, în plan intern, termenul „copil” (stricto sensu) să fie definit în consens cu Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile

copilului şi cu celelalte acte normative internaţionale. De asemenea, pentru evitarea interpretărilor diverse, în acelaşi context

al reglementărilor interne, care privesc „protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, ar trebui evitată utilizarea fără distincţie

a termenului „minor”, ca sinonim al termenului „copil”.

Subiect: copil; copilărie; minoritate

7. BORLAN, IONUŢ. – Amânarea aplicării pedepsei în dreptul penal român. În: Caiete de drept penal. –

nr. 1, 2014, p. 11-72.

În cuprinsul articolului autorul prezintă câteva propuneri de lege ferenda: 

– renunţarea la aplicarea pedepsei nu presupune stabilirea anterioară a unei sancţiuni, ci se renunţă inclusiv la acesta, cu toate

că denumirea acesteia este înşelătoare. Pe cale de consecinţă, autorul consideră că este oportună şi firească modificarea de lege
ferenda a denumirii instituţiei în renunţarea la stabilirea pedepsei; 

– forma de reglementare a concursului de infracţiuni care prevede stabilirea pedepselor şi aplicarea pedepsei rezultante este

compatibilă de fapt cu vechiul Cod penal, întrucât aplicarea pedepsei este obligatorie, însă nu şi cu sistemul noului Cod penal.

Autorul susţine ca de lege ferenda textul privind pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni să prevadă stabilirea unor

pedepse pentru fiecare infracţiune concurentă şi contopirea acestora, urmând să se enumere regulile după care se realizează

contopirea. 

– de lege ferenda autorul consideră că se impune, de asemenea, modificarea textului de lege (noul Cod penal), astfel încât să

permită instanţei să dispună amânarea aplicării pedepsei în situaţia în care, chiar în lipsa acordului inculpatului, nu apreciază

că s-ar impune obligarea acestuia la prestarea unei munci în folosul comunităţii;

– o ultimă propunere de lege ferenda a autorului se referă la renunţarea la denumirea secţiunii I a capitolului V, titlul III (noul

Cod penal), drept „dispoziţii generale” şi înlocuirea acesteia cu denumirea „stabilirea pedepsei”. Numai în acest fel denumirea

de „criterii generale de individualizare” de la art. 74 poate fi păstrată, întrucât într-adevăr în materia stabilirii pedepsei, adică

în cadrul fazei de individualizare judiciară în sens restrâns, criteriile enumerate la art. 74 au caracter general. În consecinţă,

acestea se completează cu cele speciale prevăzute în cadrul celorlalte materii, cum este cazul criteriului special al contribuţiei

în materia participaţiei.

Subiect: amânarea aplicării pedepsei; cazier judiciar; individualizarea pedepsei; noul Cod penal; probaţiune; renunţarea la aplicarea

pedepsei; scutire de pedeapsă

8. DELEANU, ION. – Eseu asupra nulităţilor atipice ale actelor de procedură civilă. În: Dreptul. – nr.4,

2014, p.76-93.

Autorul articolului propune, de lege ferenda, ca ţinând cont de condiţiile social-economice actuale, să nu se pună semnul

echivalenţei absolute şi necondiţionate între semnătura, respectiv lipsa semnăturii unui avocat/consilier juridic, pe recursul părţii

şi valabilitatea respectiv nulitatea acelui recurs. Instanţei de recurs ar trebui să i se recunoască posibilitatea de a judeca un recurs

suficient elaborat, în fond şi formal, chiar dacă nu poartă o semnătură avocaţială.

Subiect: avocat; judecător; nulitate absolută; nulitate relativă; nulităţi atipice; recurs

9. FANU-MOCA, ADRIAN; ROŞU, CLAUDIA. – Arestul la domiciliu – o măsură preventivă cu carater

de noutate în legislaţia română. În: Dreptul. – nr.1, 2014, p. 82-97.

Autorii consideră că, de lege ferenda, ar fi bine-venit ca arestul la domiciliu să fie aplicat, în anumite condiţii (de pildă, gradul

de pericol social al infracţiunii săvârşite, condamnarea la pedeapsa închisorii de până la doi ani, vârsta, situaţia familială ş.a.)

nu doar ca măsură preventivă, ci şi ca modalitate de executare a pedepselor.

Subiect: arest la domiciliu; măsură preventivă; noul Cod de procedură penală

10. GAVRILESCU, ALIN-GHEORGHE. – Discuţii privind regimul juridic al nulităţilor căsătorirei în

lumina actualului Cod civil. În: Dreptul. – nr.3, 2014, p. 67-78.

Autorul prezintă următoarele propuneri de lege ferenda: 

– anularea căsătoriei pentru lipsa încuviinţării prevăzute de lege să poată fi cerută şi de către minorul care avea nevoie de

respectiva încuviinţare; 

– numai nulitatea relativă a căsătoriei pentru lipsa încuviinţărilor şi/sau autorizării cerute de lege, precum şi cea pentru existenţa

stării de tutelă să se acopere dacă până la anularea căsătoriei soţul sau soţii minori la încheierea căsătoriei au împlinit între timp
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vârsta de 18 ani, urmând ca în toate cele patru cazuri de nulitate relativă aceasta să se acopere dacă soţia a dat naştere unui

copil sau a rămas însărcinată; 

– este necesară o intervenţie a legiuitorului care, dacă nu abrogă prevederile art. 295 alin. (2) din Codul civil care reglementează

acoperirea nulităţii dacă au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei, cel puţin să modifice aceste prevederi, în sensul că termenul

de 2 ani să curgă nu de la momentul încheierii căsătoriei, ci de la data la care titularul dreptului la acţiune a cunoscut despre

caracterul fictiv al căsătoriei.

Subiect: căsătorie; nulitate absolută; nulitate relativă; soţi

11. GAVRILESCU, ALIN-GHEORGHE. – Consimţământul la căsătorie potrivit actualului Cod civil.

În: Dreptul. – nr. 6, 2014, p. 47-58.

Din analiza subiectului referitor la consimţământul la căsătorie, autorul desprinde următoarele propuneri de lege ferenda: 

– încheierea căsătoriei de către persoana lipsită vremelnic de discernământ să fie lovită de nulitate absolută; 

– în cazul în care un terţ exercită violenţă asupra unuia dintre viitorii soţi, determinându-l astfel să încheie căsătoria, acesta

din urmă trebuie să poată cere anularea căsătoriei, indiferent dacă soţul său a cunoscut sau nu violenţa exercitată de către terţ.

Subiect: căsătorie; consimţământ

12. IONESCU, BUCURA. – Brevetul european cu efect unitar şi relaţia cu certificatul suplimentar de

protecţie. În: Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale. – nr.1, 2014, p. 140-175.

Din punctul de vedere al armonizării legislaţiei dreptului material al brevetului în Europa, autoarea consideră că ar fi preferabil

ca în următorii ani să se reuşească o aliniere a prevederilor din legislaţiile naţionale cu privire la drepturile conferite prin

brevetul de invenţie şi limitările la dreptul brevetului, cu prevederile corespunzătoare din Acordul CUB. Aceasta ar implica şi

pentru Legea nr. 64/1991, republicată, privind brevetele de invenţie, reglementarea de lege ferenda a dreptului titularului de

a împiedica utilizarea indirectă a invenţiei şi mai ales amendarea articolului referitor la limitarea efectelor brevetului – în

special introducerea prevederii Bolar sau a dreptului bazat pe utilizarea anterioară a invenţiei dintr-un brevet naţional. În ceea

ce priveşte dreptul material, articolul 32 alin. (2) din Legea nr. 64/1991 consfinţeşte dreptul titularului de a împiedica utilizarea

directă a invenţiei de către o persoană neautorizată de el (Legea nr. 64/1991 a fost republicată – M.Of. 613 19 aug. 2014, iar

art. 32 alin. (2) a devenit art. 31 alin. (2) lit. b). Modalităţile utilizării directe sunt fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare,

vânzarea, importul în aceste scopuri. Legea nu menţionează însă actul deţinerii sau depozitării în scopurile amintite, ceea ce

consideră autoarea că este în mod evident o lacună de remediat de lege ferenda. În contextul în care, cel puţin la nivel comunitar,

mai ales după intrarea în vigoare a Acordului CUB, armonizarea prevederilor legislative ar fi recomandată pentru toate statele

participante, autoarea aprecizază că s-ar impune de lege ferenda ca legea română de brevete să reglementeze în categoria

limitărilor de la efectele brevetului, în primul rând efectuarea testelor şi studiilor făcute în scopul introducerii pe piaţă a

medicamentelor generice, fie ele de uz uman, fie veterinar. Aceasta, cu atât mai mult cu cât prin crearea certificatului

suplimentar de protecţie, durata protecţiei exclusive prin brevet a unor substanţe active se poate prelungi cu până la cinci ani,

iar punerea pe piaţă a unor astfel de medicamente generice nu ar trebui întârziată sub nicio formă.

Subiect: Acordul CUB (Curtea unică în materie de brevete); brevet european; Convenţia brevetului european; Legea nr. 64/1991

13. IONESCU, CRISTIAN. – Noi reglementări aduse răspunderii penale a Preşedintelui României în

Codul penal. Propuneri de lege ferenda. În: Curierul judiciar. – nr. 4, 2014, p. 220-224.

Autorul propune ca, de lege ferenda, art. 95 alin.(1) şi (2) din textul actual al Constituţiei să se modifice şi să aibă următorul

cuprins: „Art. 95. În cazul săvârşirii unor fapte grave care îl fac nedemn de mandatul încredinţat de popor, Preşedintele

României poate fi demis din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi

din numărul deputaţilor şi senatorilor. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i sa impută.

Propunerea de demitere din funcţie poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor sau de 500.000 de cetăţeni cu drept

de vot. Cetăţenii care iniţiază procedura de demitere trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare

din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul

propunerii de demitere. Propunerea se aduce de îndată la cunoştinţa Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu

privire la faptele ce i se impută.”

Subiect: imunitate; infracţiune politică; instanţă extraordinară; înaltă trădare; Preşedintele României; răspundere penală

14. MARINESCU, ANA-MARIA. – Dreptul de împrumut public. Implementare naţională şi interna -

ţională. În: Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale. – nr. 1, 2014, p. 110-139.

De lege ferenda, organismul de gestiune colectivă PERGAM (Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice)

a propus, în ceea ce priveşte dreptul de împrumut public, modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996, respectiv a art. 14

4

alin.(3) şi art. 25 alin.(1), după cum urmează: 

– alineatul (3) al art. 14

4

se modifică şi va avea următorul conţinut: „(3) Remuneraţia echitabilă prevăzută la alin. (2) nu se

datorează, în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile instituţiilor de învăţământ preuniversitar.”;

– alineatul (1) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul conţinut: „(1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi

art. 21 durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o

perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţă publică în mod legal. În cazul în care se constată,

conform procedurilor legale, că nu există moştenitori potrivit Codului civil, drepturile patrimoniale se exercită şi contravaloarea
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acestora se colectează de organismul de gestiune colectivă mandatat în timpul vieţii de către autor sau, în lipsa acestui mandat,

de organismul de gestiune colectivă din domeniul respectiv de creaţie, după caz de organismul de gestiune colectivă desemnat

prin acordul organismelor beneficiare din domeniul respectiv de creaţie. Sumele astfel obţinute din colectarea contra va lorii

acestor drepturi nu constituie venit al organismului de gestiune şi se virează la Fondul Naţional Cultural, fiind utilizat în cazul

operelor scrise numai pentru susţinerea, colectarea şi repartizarea dreptului la remuneraţie echitabilă pentru împrumutul public

prevăzut la art. 14

4

alin.(2).”

Subiect: bibliotecă publică; Directiva nr.92/100/CEE; împrumut public; Legea nr. 8/1996; legislaţie naţională

15. MOISE, ALIN-ADRIAN. – Discuţii referitoare la interdicţia contractului pignorativ înscrisă în noul

Cod civil. În: Dreptul. – nr.3, 2014, p. 133-146.

De lege ferenda, autorul apreciază că, de principiu, interdicţia contractului pignorativ (art. 2433 din noul Cod civil) ar trebui

suprimată, în sensul admiterii pactului pignorativ, dar cu unele limitări şi excepţii.

Subiect: contract pignorativ; interdicţie; Noul Cod civil

16. NARIŢA, ILIE. – Camera preliminară – sub spectrul neconstituţionalităţii. În: Dreptul. – nr.5, 2014,

p.171-194.

Autorul acestui articol, procuror, sesizează neajunsurile reglementării noii instituţii numită Camera preliminară, apărută odată

cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală. În acest sens, el apreciază că noua instituţie se substituie deopotrivă

procurorului şi judecătorului de scaun, invadând şi amputând într-o bună măsură securitatea funcţiilor de urmărire penală şi

de judecată. Titularului i s-au încredinţat atribuţii excesive, care pun într-o lumină funcţionărească pe procuror şi deposedează

de esenţa sa munca de cercetare a judecătorului de scaun. Drept pentru care, propune, de lege ferenda, o reproiectare a instituţiei

în cauză.

Subiect: acte de procedură; Camera preliminară; cauză; judecător de scaun; procuror; verificarea legalităţii

17. NICOLAE, MARIAN. – Recursul în interesul legii şi dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de

drept noi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în lumina noului Cod de procedură civilă. În: Dreptul. –

nr.2, 2014, p. 13-73.

În cadrul articolului, autorul prezintă o serie de propuneri de lege ferenda, ca de exemplu: – deoarece, în toate cazurile, deciziile

luate de ÎCCJ nu trebuie să aibă efect retroactiv, ci numai „ex nunc”, se impune completarea art. 517 alin. (4) şi art. 521

alin. (3) din Codul de procedură civilă cu o menţiune expresă în acest sens, după modelul art. 147 alin. (4) din Constituţie pentru

ipoteza efectelor deciziilor Curţii Constituţionale [text care prevede că „... De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii

şi au putere numai pentru viitor”] – din punct de vedere tehnic, art. 97 pct. 3 trebuie reformulat şi pus în acord cu prevederile

art. 519 (prin înlocuirea sintagmei „problemă de drept” cu aceea de „chestiune de drept”), iar alin. (9) al art. 520 trebuie, la

rândul său, pus de acord cu art. 519. În plus, se impune şi abrogarea alin. (13) al art. 520, deoarece procedura sesizării prealabile

nu este deschisă părţilor interesate, astfel încât în această materie nu se pune problema timbrajului, textul fiind, aşadar, lipsit

de obiect.

Subiect: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; noul Cod de procedură civilă; practică judiciară unitară; recurs în interesul legii

18. NIŢU, DANIEL. – Anularea renunţării şi amânării aplicării pedepsei. Incongruenţe în aplicarea

practică. În: Curierul judiciar. – nr.3, 2014, p.162-167.

Analizând noile insituţii introduse în legislaţia noastră prin intrarea în vigoare a Noului Cod penal, respectiv renunţarea la

pedeapsă, amânarea aplicării pedepsei, regândirea suspendării executării pedepsei, autorul apreciază că sunt necesare de lege
ferenda următoarele modificări pentru Codul penal: 

a) în contextul renunţării, reformularea titlului secţiunii a 3-a (din cadrul capitolului V din Titlul III), din „Renunţarea la

aplicarea pedepsei”, în „Renunţarea la stabilirea unei pedepse”, precum şi în toate textele unde ea apare menţionată; 

b) în cazul amânării, modificarea sintagmei „pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii” din cuprinsul art. 89 alin (1) cu

„pentru care i s-a stabilit pedeapsa închisorii”. 

În ceea ce priveşte Codul de procedură penală, propunerile sunt: 

a) modificarea titlului secţiunii 1 din capitolul III din Titlul V, acesta urmând să fie: „Anularea sau revocarea renunţării la

stabilirea unei pedepse sau a amânării aplicării pedepsei”; 

b) modificarea art. 581

1

C.p.p. prin abrogarea alin. (2), sau cel puţin corectată trimiterea eronată la dispoziţiile art. 83 alin. (3)

C.p. (în loc de art. 82 alin. (3) cum ar fi corect), respectiv înlăturat termenul „condamnare” din cuprinsul său; 

c) modificarea art. 582 C.p.p. prin abrogarea integrală a alin (3) şi modificarea alin. (1) astfel: „Asupra revocării sau anulării

amânării aplicării pedepsei prevăzute la art. 88 sau art. 89 din Codul penal, se pronunţă instanţa din oficiu”.

Subiect: amânarea aplicării pedepsei; anularea pedepsei; cod de procedură penală; cod penal

19. PETROIU, MARIUS. – Controlul judecătoresc asupra clasificării informaţiilor, cu începere de la

1 februarie 2014. În: Pandectele Române. – nr.5, 2014, p. 34-48.

Articolul abordează printre altele, infracţiunile prevăzute de Noul Cod penal în privinţa divulgării informaţiilor clasificate,

criticând lipsa unei corelări între prevederile Regulamentului CSM nr.140/2014 şi acest cod. Autorul analizează de asemenea

şi modul în care a fost reglementată autorizarea judiciară a accesului serviciilor secrete la anumite informaţii, prin modificările
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aduse Legii nr.51/1991, republicată. Din acest punct de vedere, el propune de lege ferenda în scopul instituirii unui mecanism

eficient de protejare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale afectate prin activităţile desfăşurate în temeiul Legii nr.51/1991,

instituirea unei căi de atac împotriva unei astfel de încheieri judecătoreşti, într-un număr de zile (spre exemplu, 30 de zile

calendaristice) de la data la care persoana vizată de autorizarea acestor activităţi, a luat cunoştinţă, prin orice mod, de existenţa

încheierii ce confirmă autorizarea.

Subiect: autorizare judiciară; Consiliul Superior al Magistraturii; informaţii clasificate; magistraţi; Noul Cod de procedură penală;

Noul Cod penal

20. PIŢIGOI, ŞTEFAN-DAN. – Discuţii privind legalitatea condiţionării acordării stagiului potenţial la

pensia de invaliditate de obligaţia realizării unui stagiu de cotizare în raport cu vârsta. În: Dreptul. – nr.1,

2014, p. 160-169.

De lege ferenda autorul consideră că acordarea „stagiului potenţial” nu trebuie să fie condiţionată de realizarea unui stagiu

minim de cotizare şi nici de îndeplinirea unei anumite vârste, până la care trebuie realizat acest stagiu de cotizare, potrivit

tabelului nr.3 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Subiect: Legea nr. 263/2010; sistem de pensii

21. POPESCU, RADU RĂZVAN. – O nouă perspectivă asupra hărţuirii sexuale. În: Revista română de

dreptul muncii. – nr. 3, 2014, p. 15-19.

Autorul consideră că, de lege ferenda, datorită importanţei faptei de hărţuire sexuală, prin care se aduce atingere unui drept

fundamental – dreptul la demnitate în muncă –, acţiunea penală ar trebui să se poată pune în mişcare, în anumite situaţii, din

oficiu, având în vedere faptul că, între făptuitor şi victimă există, în multe cazuri, şi un raport de subordonare ierarhică (sau

economică) care practic, împiedică victima să depună plângere penală. De asemenea, ar trebui incriminată, în condiţiile

societăţii actuale, şi hărţuirea sexuală a unei persoane, în aceleaşi modalităţi şi condiţii ca cele, deja reglementate de art. 223

C. p., când însă scopul va fi, explicit, „obţinerea de avantaje de natură sexuală pentru o terţă persoană”.

Subiect: criteriu de performanţă; demnitate în muncă; favoruri sexuale; hărţuire sexuală

22. PUIE, OLIVIU. – Discuţii privitoare la aspecte în legătură cu contractele de finanţare din fonduri

europene şi natura juridică a răspunderii pentru neregulile constatate la atribuirea acestor contracte. În:

Dreptul. – nr.5, 2014, p. 257-279.

Autorul apreciază că se impune, de lege ferenda, corelarea art. 1384 alin. (2) cu art. 223 şi art. 224 din noul Cod civil, în sensul

stabilirii prin art. 1384 a posibilităţii de exercitare a acţiunii de regres şi de către unităţile administrativ-teritoriale împotriva

organelor lor de conducere sau împotriva funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor publice constituite la nivelul unităţilor

administrativ-teritoriale care au produs faptul ilicit cauzator de prejudiciu achitat de către persoana juridică de drept public.

Subiect: contract administrativ; contract de finanţare internaţională; fonduri europene; răspundere administrativă; răspundere delictuală;

răspundere patrimonială; titlu de creanţă

23. SLĂVOIU, RADU. – Urmărirea penală – noutăţi şi contradicţii. În: Dreptul. – nr. 6, 2014, p. 75-91.

Pentru rigurozitatea reglementării, autorul consideră că, de lege ferenda, art. 305 alin.(3) din C.p.p. ar trebui abrogat, iar

dispoziţiile art. 305 alin.(1) din C.p.p. ar trebui formulate după cum urmează: „Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile

prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă. După caz, atunci când din

datele şi probele existente în cauză rezultă indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit fapta şi că nu există vreunul dintre

cazurile prevăzute la art. 16 alin.(1), organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală să înceapă sau să continue faţă

de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect”. De asemenea, autorul apreziază că, de lege ferenda, dispoziţiile art. 318 din

C.p.p. ar trebui reformulate după cum urmează: 

“(1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul

poate renunţa la urmărirea penală când, în raport cu conţinutul infracţiunii, cu modul şi mijloacele de săvârşire, cu scopul

urmărit, cu împrejurările concrete de săvârşire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce, cu persoana suspectului sau

a inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii şi de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau

diminuarea consecinţelor infracţiunii, constată că nu există interes public în realizarea obiectului acţiunii penale”. 

(2) Abrogat [...] (6) Procurorul revocă ordonanţa faţă de suspectul sau inculpatul care nu şi-a îndeplinit obligaţiile, cu rea-

credinţă, în termenul prevăzut la alin.(4). Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau prezentarea motivelor de

neîndeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O nouă renunţare la urmărirea penală cu privire la acelaşi suspect

sau inculpat, în aceeaşi cauză, nu mai este posibilă. 

Subiect: renunţarea la urmărirea penală; sesizare; suspect; urmărire penală

24. TĂNASE, SORIN. – Infracţiunea de spălare a banilor în „Convenţia de la Varşovia” – elemente de

noutate. În: Dreptul. – nr. 6, 2014, p. 201-210.

Referitor la tehnicile de investigaţie, autorul consideră că, de lege ferenda, ar trebui ca legislaţia ce reglementează instituţiile

finanaciare, inclusiv cele nebancare, să prevadă în mod expres interdicţia de a informa clienţii că au fost solicitate informaţii

în ce priveşte situaţia lor financiară de către un organ judiciar sau că există o anchetă în curs care îi priveşte.

Subiect: infracţiune autonomă; infracţiune premisă; spălare de bani; tehnici investigative speciale
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25. UNGUREANU, CARMEN TAMARA. – Internarea nevoluntară a persoanelor fizice cu tulburări

psihice. În: Dreptul. – nr. 3, 2014, p. 183-208.

Referitor la Legea nr. 487/2002, republicată, autoarea prezintă câteva propuneri de lege ferenda: 

– se impune intervenţia instanţei care confirmă măsura internării nevoluntare şi cu privire la confirmarea desemnării

reprezentantului convenţional al pacientului supus tratamentului psihiatric. În procedura de confirmare a reprezentantului,

instanţa va aprecia dacă persoana desemnată este în măsură să acţioneze în interesul persoanei cu tulburări psihice şi, în caz

contrar, o va înlătura. De asemenea, ulterior confirmării, instanţa sau un alt organ, cum ar fi autoritatea tutelară, îi va

supraveghea şi îi va controla activitatea; 

– deciziile comitetului de etică din unităţile de psihiatrie trebuie să fie supuse confirmării instanţei de judecată, în scopul de a

împiedica abuzul de putere în probleme care privesc schimbări ireversibile în viaţa psihică a unei persoane fizice; 

– existenţa unei „capacităţi de exerciţiu limitate”, al cărei conţinut să fie stabilit, de la caz la caz, de către instanţa de judecată,

în funcţie de gradul de inaptitudine în care se află persoana cu tulburări psihice, ar asigura o mai buna preotecţie a acesteia.

Subiect: discernământ; măsură de siguranţă; responsabilitate; tulburare psihică

26. VIOREL, LIVIU-ALEXANDRU. – Unele propuneri de modificare a configuraţiei cererii de

reexaminare a taxei judiciare de timbru prevăzut de O.U.G. nr. 80/2013. În căutarea unei abordări

coerente. Necesitatea reglementării exprese a posibilităţii pârâtului de a formula cerere de reexaminare.

În: Revista română de drept privat. – nr. 1, 2014, p. 180-198.

În cadrul articolului autorul consideră că se impune, de lege ferenda, modificarea actului normativ-cadru în materia taxelor

judiciare în sensul legiferării exprese a accesului tuturor părţilor litigante la mecanismul cererii de reexaminare şi prezintă

următoarele propuneri: 

– cererea de reexaminare se soluţionează de „instanţa superioară”. În cazul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cererea de

reexaminare se va soluţiona de un alt complet, prin repartizare aleatorie; 

– cererea de reexaminare se repartizează completului competent să o soluţioneze în ziua înregistrării sale. Cererea se

soluţionează „de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile” de la momentul înregistrării ei la instanţa superioară; 

– instanţa de judecată va menţiona cuantumul taxei judiciare de timbru, valoarea în funcţie de care s-a determinat taxa, temeiul

de drept şi sancţiunea incidentă în cazul neachitării taxei.

Subiect: cerere de reexaminare; Legea nr.146/1997; O.U.G. nr.80/2013; taxă judiciară de timbru
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Articole din revistele de drept străine
intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ

– Bibliografie adnotată∗ –

JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL

1. BISMUTH, RÉGIS. – La crise ukrainienne et le droit international = Criza ucraineană şi dreptul
internaţional. În: Journal du droit international. – nr.3, 2014, p.719-731.

Până la căderea regimului fostului preşedinte Ianukovici, tulburările politice în Ucraina erau preponderent interne. Situaţia s-a

schimbat în criză internaţională ca urmare a intervenţiei militare din Crimeea de către Federaţia Rusă şi de legarea ei la aceasta

din urmă. Această violare a integrităţii teritoriului ucrainean a dat naştere pentru celelalte state a obligaţiei de a nu recunoaşte

ca legală situaţia creată prin încălcarea obligaţiei decurgând dintr-o normă imperativă a dreptului internaţional general. În

acest timp, dreptul de veto rus a blocat orice iniţiativă a Consiliului de Securitate, astfel încât nicio iniţiativă nu a fost adoptată

de ONU. În acest context, Uniunea Europeană şi Statele Unite au căutat atenuarea carenţei, adoptând unilateral sancţiuni

proprii. Aceste măsuri descentralizate ridică totuşi multe probleme în dreptul internaţional, pentru că nu ţintesc doar Crimeea,

ci într-un sens mai larg Rusia, ceea ce va duce la mai mult decât o simplă obligaţie de nerecunoaştere.

Subiect: alipire; Crimeea; criză; Federaţia Rusă; integritate teritorială

2. CHRISTAKIS, THÉODORE. – Les conflits de sécession en Crimée et dans l’est de l’Ukraine et

le droit international = Conflictele de secesiune din Crimeea şi din estul Ucrainei şi dreptul internaţional. 
În: Journal du droit international. – nr.3, 2014, p. 733-764.

Conflictele separatiste din Ucraina (secesiunea şi anexarea de facto a Crimeei de către Rusia în martie 2014, apoi insurecţia

pro-ruşilor în Est) ridică importante probleme de drept internaţional, pe care acest articol îşi propune să le examineze. Se arată

mai întâi că, împotriva declaraţiilor ruseşti, locuitorii Crimeei şi ruşii din Estul Ucrainei nu se pot sprijini pe „un drept la

autodeterminare externă”, nu mai mult decât oricare alt popor sau grup etnic, în afara situaţiei decolonizărilor. Apoi articolul

subliniază că succesiunea în lumea post-colonială nu este atât o chestiune de „drept”, cât una de „fapt”. Totuşi, dreptul

internaţional nu este neutru, el favorizează Guvernul central care luptă contra secesiunii şi interzice secesiunea când aceasta

rezultă dintr-o încălcare a unei norme fundamentale, aceea de interzicere la recurgerea la forţă. Dar chiar acţiunea ilicită a

intervenţiei militare ruse în Crimeea face ca procesul de secesiune şi anexare să fie ilicite. Consecinţa care rezultă este o

obligaţie de nerecunoaştere a acestei situaţii noi. Se examinează în acest cadru şi implicaţiile practice şi dificultăţile punerii

în aplicare a acestei obligaţii, analizându-se articularea ei cu sancţiunile adoptate de unele state. Articolul se termină cu câteva

observaţii referitoare la rezolvarea tensiunilor puternice dintre faptul ilicit efectiv şi drept, între principiul Ex Iniuria Ius Non
Oritur, care cere a nu fi acceptat „faptul împlinit” şi principiul Interest Reipublicae Ut Sit Finis Litium, care cheamă la o

anumită doză de realism.

Subiect: Crimeea; drept internaţional; dreptul la autodeterminare; forţă; recunoaştere; secesiune; Ucraina

3. VAREILLES-SOMMIÈRES, PASCAL de. – La sentence arbitrale étrangère contraire à une loi

d’ordre public du for = Hotărârea arbitrală străină contrară unei legi de ordine publică a forului. În: Journal

du droit international. – nr.3, 2014, p.813-829.

Contradicţia dintre hotărârea arbitrală străină şi ordinea publică este de obicei un motiv pentru care judecătorul statului unde

executarea sentinţei este cerută, poate refuza punerea ei în executare. Printre dificultăţile pe care le ridică stabilirea conţinutului

acestei ordini publice, ca obstacol la executarea silită a hotărârii străine, este aceea de a şti dacă simpla contradicţie a hotărârii

cu o lege de ordin public a forului unde executarea este cerută, este suficientă pentru declanşarea contradicţiei hotărârii faţă

de ordinea plublică. Studiul ipotezei hotărârii străine contradictorie cu o lege de ordine publică internă a forului de executare,

arată că aceasta ar fi o atingere la autoritatea de lucru judecat de care beneficiază în mod normal hotărârea arbitrală, dacă i-ar

fi refuzată procedura de exequatur pentru acest motiv. Ipoteza unei hotărâri arbitrale contrare unei legi de poliţie a forului de

executare, arată un răspuns al jurisprudenţei inspirat din aceeaşi logică, care spune că o simplă încălcare a unei legi de poliţie

a forului de către arbitru, nu este suficientă pentru a consuma încălcarea ordinii publice, ca motiv de refuz al executării. Este

posibil, în schimb, ca o asemenea încălcare să fie dublată de o atingere adusă principiilor esenţiale, în care caz, contradicţia

* Lucrare realizată de Maria Luiza Manea şi Lucica Violeta Niculae, Consiliul Legislativ
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cu ordinea publică să-şi găsească locul. Totuşi, când încălcarea legii poliţieneşti se ridică la o adevărată denaturare a acesteia

din urmă (care se asimilează cu o încălcare flagrantă, efectivă şi concretă), atingerea la ordinea publică ţine mai puţin de

violarea dispoziţiilor substanţiale aduse legii de poliţie, cât de încălcarea regulii de aplicare a acesteia din urmă.

Subiect: arbitraj; hotărâre arbitrală; lege de poliţie; ordine publică

REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PÉNAL COMPARÉ

4. CONSIGLI, JERÔME. – La responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions

involontaires: critères d’imputation = Răspunderea penală a societăţilor pentru infracţiunile involuntare.
Criterii de imputare. În: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. – nr.2, 2014, p.297-310.

Nu mai poate fi pus în discuţie faptul că impunerea responsabilităţii penale persoanelor juridice este o problemă în dreptul

francez, la cât sunt de numeroase divergenţele doctrinale şi incertitudinile jurisprudenţiale. Infracţiunile involuntare se dovedesc

a fi un teren de studiu cu totul interesant, atât pentru a demonstra slăbiciunea schemei actuale, cât şi pentru orientarea către

alte criterii de impunere; aceasta, pe de-o parte, pentru garantarea unei răspunderi cât mai fidele principiului răspunderii

personale şi vinei, iar pe de altă parte, pentru a face din aceasta un veritabil instrument de prevenire a delincvenţei întreprinderii.

O posibilitate ar fi aceea a unei redimensionări a creşterii – legată de o nouă abordare – a criteriului în contul avut în vedere

pentru infracţiunile involuntare şi bazată pe sarcina de prevenire care incumbă direct societăţii în exercitarea activităţilor sale.

Această ipoteză a răspunderii autonome pentru vina în organizare, prinde greutate când este vorba de analiza evoluţiei

legislative şi jurisprudenţiale cunoscute, în materia impunerii pentru imprudenţă a persoanei juridice; şi unele propuneri

doctrinale, evidenţiate de dreptul comparat, deschid calea către acest nou mecanism de impunere, care rămâne a fi construit.

Subiect: criterii de impunere; infracţiune involuntară; persoană juridică; răspundere penală

5. DUMOULIN, LISA. – Lutte contre la traite des êtres humains: l’approche financière en question =

Lupta contra traficului de persoane: abordare din punct de vedere financiar. În: Revue de science criminelle

et de droit pénal comparé. – nr.2, 2014, p.311-330.

Abordarea financiară a traficului de persoane umane este cea esenţialmente avută în vedere şi guvernează acest fenomen de

trafic prin prisma strict financiară. Această abordare se bazează pe postulatul conform căruia traficul arată o dinamică foarte

importantă financiar: din partea victimelor, pe de-o parte, care intră adesea pe calea exploatării din cauza precarităţii situaţiei

lor, dar şi din punctul de vedere al traficanţilor, al căror scop este pur lucrativ, această activitate calificată ca fiind „high profit

– low risk”. Dar abordarea financiară propune mai ales răspunsuri la acest flagel, şi asta printr-o serie de măsuri cu caracter

exclusiv financiar: anchete financiare, lupta contra spălării capitalurilor rezultate din trafic, îngheţare, executare şi confiscare

a rezultatelor acţiunilor criminale. Obiectivul acestui articol este şi acela de interogare asupra acestei „abordări financiare a

traficului”, adică de a se întreba asupra percepţiei şi practicii acestei abordări, pentru a identifica mai bine caracteristicile,

limitele şi meritele, dacă e cazul, şi de a încerca în final câteva propuneri vizând dezvoltarea cunoaşterii şi punerii în aplicare

a acestei abordări, în speranţa contribuirii la procesul general de luptă contra traficului de persoane umane.

Subiect: capital; flagel; spălare de bani; trafic de persoane; traficant; victimă

6. MATTATIA, FABRICE. – L’usurpation d’identité sur internet dans tous ses états = Uzurparea de
identitate pe internet, în toate formele sale. În: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. – nr.2,

2014, p.331-335.

Delictul de uzurpare de identitate în viaţa reală, nu există decât în anumite circumstanţe, enumerate de lege. Poate fi uneori

utilă, aşa cum arată jurisprudenţa, recurgerea la alte incriminări, mai generale, cum ar fi falsul sau escrocheria. Pe internet,

uzurparea de identitate provoacă frica, deoarece este facilitată de ecranele şi de reţelele care se interpun între interlocutori.

Propuneri de lege sunt depuse cu regularitate, pentru a lupta contra acestui tip de criminalitate. Dar şi în acest domeniu, o

utilizare conformă a dreptului existent ar permite reprimarea infracţiunilor.

Subiect: drept; identitate; infracţiune; internet; uzurpare

7. MONTEIRO, EVELYNE. – Les orientations de la politique criminelle actuelle en matière

d’atteintes à l’environement = Orientările politicii penale actuale în materia daunelor aduse mediului. 
În: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé . – nr.1, 2014, p.49-57.

Sub impulsul dreptului internaţional şi al catastrofelor maritime, sistemul represiv pus în aplicare în aceşti ultimi ani în materia

poluării mărilor cu hidrocarburi se inspiră şi dintr-o strategie de anticipare a riscurilor. Cu siguranţă, modelul de răspuns penal

bazat pe anticiparea riscurilor este încă în stadiu emergent. Ar putea fi consolidat în viitor, mai ales datorită unei mai bune

articulări între sancţiunile administrative şi penale. Este regretabilă totuşi, absenţa unor principii directoare clare pentru alegerea

diferiţilor actori în ceea ce priveşte recursul la sancţiunile pecuniare, la tranzacţiile penale şi la alternativele urmărilor. În ciuda

realelor progrese aduse de Ordonanţa din 11 ianuarie 2012, persistă impresia unei dezordini în ceea ce priveşte punerea în

aplicare a dreptului sancţionator al mediului.

Subiect: anticipare riscuri; armonizare dispozitive; dreptul mediului; politica penală; strategie represivă
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REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ

8. BINCTIN, NICOLAS. – Les contrats de licence, les logiciels libres et les „creative commons” =

Contractele de licenţă, programele libere şi „creative commons”. În: Revue internationale de droit comparé. –

nr.2, 2014, p.470-494.

Contractele de licenţă, programele libere şi creative commons oferă ocazia de a imagina o cercetare din perspectivă comparată

a unei practici contractuale devenită un standard al proprietăţii intelectuale. Aceasta a ştiut, în afară de programele libere, să

se dezvolte pentru o altă categorie de bunuri intelectuale, mai ales pe modelul wiki şi mişcarea Creative Commons. Integrarea

în dreptul francez a mişcărilor libere poate fi analizată din două puncte de vedere: pe de-o parte, în ceea ce priveşte dispoziţiile

drepturilor de autor şi, pe de altă parte, în cadrul percepţiei judiciare a modelelor contractuale. Modelul contractual impune

obligaţii importante părţilor, fiind necesar a şti dacă este posibilă obţinerea execuţiei judiciare în caz de ne-executare.

Subiect: creative commons; drept de autor; licenţă; programe; wiki

9. BOURASSIN, MANUELA. – La spécialisation du droit des sûretés personnelles, „entre droit

commercial et protection des consommateurs” = Specializarea dreptului asigurărilor personale, între
„dreptul comercial şi protecţia consumatorilor”. În: Revue internationale de droit comparé. – nr.2, 2014, 

p.435-470.

Garanţia, mai precis asigurările personale, sunt indiscutabil, utile întreprinderilor si persoanelor fizice, în măsura în care un

mare număr de credite care le sunt acordate, depind de acestea. Însă girările personale sunt incontestabil periculoase, fiind vorba

de angajamente juridice pentru altul (debitor principal), asumate fără o libertate reală (din cauza relaţiilor profesionale sau

personale care leagă garantul de debitor), fără nicio contrapartidă din partea cocontractantului (creditor), dar riscând îndatorarea

gravă a patrimoniului girantului (obligat personal, girantul „este ţinut să-şi îndeplinească angajamentul cu toate bunurile sale

mobile şi imobile, prezente şi viitoare”, iar acţiunile de rambursare deschise contra debitorului principal sunt sortite eşecului).

Subiect: bunuri; garanţie; girant; patrimoniu; supra-îndatorare

10. CABRILLAC, RÉMY. – Effets des crises finacières sur la force obligatoire des contrats:

renégociation, rescision ou révision = Efectele crizelor financiare asupra forţei obligatorii a contractelor:
renegociere, anulare sau revizuire. În: Revue internationale de droit comparé. – nr. 2, 2014, p.337-344.

Crizele economice care au zguduit lumea contemporană nu pot rămâne fără urmări asupra contractului, care nu mai poate fi

calificat ca fiind un act de previziune. Contractul al cărui echilibru este bulversat de o schimbare bruscă şi imprevizibilă care

schimbă circumstanţele economice, trebuie să continue să se aplice sau judecătorul îl poate rezilia sau chiar adapta? Dreptul

francez, de o manieră relativ singulară, privilegiază în mod tradiţional prima soluţie, dar o alta este propusă prin trei proiecte

de reformă a dreptului francez al contractelor, elaborate recent.

Subiect: adaptare; circumstanţe; clauze; contract; echilibrul contractual; libertate contractuală; reziliere

11. CORNELOUP, SABINE. – L’application de la loi étrangère = Aplicarea legii străine. În: Revue

internationale de droit comparé. – nr.2, 2014, p. 363-390.

În Franţa, statutul procedural al regulii conflictului de legi şi legea străină a fost definit prin jurisprudenţă. Începând cu anul

1999, fundamentul textual la care Curtea de Casaţie se referă este articolul 3 din Codul civil, care reprezintă regula generală,

dar în măsura în care această dispoziţie nu conţine nicio soluţie expresă, toate principiile au fost construite de Curtea de Casaţie

însăşi. Regimul a evoluat profund în ultimele decenii, atingând o oarecare stabilitate din anul 2005, dar nu este imposibilă o

nouă evoluţie în viitor. Ezitările Curţii de Casaţie se explică prin necesitatea concilierii a două obiective opuse. Pe de-o parte,

căutarea unei justiţii de drept internaţional privat reclamă ca regula de conflict să fie aplicabilă din oficiu de către judecător,

şi apoi conţinutul legii străine să fie stabilit chiar de judecător, dacă părţile nu produc suficiente elemente de probă. Pe de altă

parte, raţiunile de economie procedurală reclamă adoptarea unei abordări mai pragmatice.

Subiect: conflict de legi; lege străină; legea aplicabilă; regula de conflict

12. COUSTEAUX, GILBERT; POILLOT PERUZZETTO, SYLVAINE. – La médiation = Medierea.

În: Revue internationale de droit comparé. – nr.2, 2014, p.403-433.

Este medierea o idee nouă? Este, fără îndoială, o instituţie legală nouă, fiind introdusă în Codul de procedură civilă doar în

anul 1995, dar, la o privire mai atentă, medierea este în realitate o idee veche, adânc înrădăcinată în istoria relaţiilor umane,

în special în Europa, în ciuda diferenţelor introduse în sistemele juridice şi cristalizate de statele-naţiuni. O mediere este

considerată reuşită atunci când părţile ajung să semneze un acord total asupra punctelor în litigiu dintre ele.

Subiect: centre de mediere; convenţia de mediere; cyber-justiţia; eşecul medierii; mediator; mediere administrativă; mediere judiciară;

tranzacţie

13. DECKERT, KATRIN; SWEENEY, MORGAN. – Alerte professionnelle = Alerta profesională. 

În: Revue internationale de droit comparé. – nr.2, 2014, p.495-528.

O alertă serveşte la avertizarea asupra unui pericol iminet, cheamă la vigilenţă, la poziţia „gata de intervenţie”. Alerta permite

deci, în cel mai bun caz, evitarea apariţiei riscului. În acest sens, în societăţile moderne, acţiunile industriaşilor, ale băncilor,

ale asigurărilor, etc., sunt supuse unor numeroase şi variate controale (contabile, de igienă şi securitate, etc.) care permit

alertarea şi informarea actorilor asupra conformităţii practicilor constatate cu normele de reglementare. Aceste controale nu
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mai sunt apanajul instituţiilor statului. S-a ivit o responsabilitate de control care obligă pe viitor pe cel învestit de a se asigura

că agenţii aflaţi sub autoritatea lui acţionează conform datoriei lor, iar când aceştia nu se conformează, să ia măsuri pentru a

pune capăt acestei situaţii.

Subiect: alertă; constrângere; control; delincvenţă economică; lansator de alertă; nediscriminare; protecţia oferită de CEDO

14. GUIMEZANES, NICOLE. – La migration et le droit = Migraţia şi dreptul. În: Revue internatio -

nale de droit comparé. – nr.2, 2014, p.199-247.

“Migraţia” se poate defini ca fiind deplasarea unui individ către o ţară care nu este a sa, în scopul de a găsi de lucru şi un mod

de viaţă mai plăcut decât cel în care este supus în ţara lui de origine. Ea se diferenţiază prin caracterul individual de migraţiile

cunoscute în istorie, care au fost mişcări de mase, fără îndoială pentru motive identice, dar care aveau un aspect mai agresiv.

Dreptul referitor la străini din Ordonanţa din 2 noiembrie 1945 a suferit începând cu anul 1980 numeroase modificări, care au

dus la codificarea din 2004 sub forma Codului de intrare şi sejur al străinilor şi al dreptului de azil (CESEDA).

Subiect: migraţie; sejur; străin; teritoriu

15. GUTTENOIRE, ADELINE. – Les droits de l’enfant = Drepturile copilului. În: Revue internatio -

nale de droit comparé. – nr.2, 2014, p.565-580.

Niciun instrument legislativ sau constituţional intern nu este în Franţa special consacrat drepturilor copilului. În schimb, mai

multe texte conţin dispoziţii specifice copiilor. Putem cita articolul 388-1 al Codului civil care consacră dreptul copilului de

a fi ascultat în procedurile judiciare care îl privesc. Ar mai putea fi citat în categoria textelor conţinând dispoziţii specifice

copilului, Ordonanţa din 2 februarie 1945 referitoare la copilul delincvent. Unele drepturi ale copilului consacrate de Convenţia

internaţională din 20 noiembrie 1989 au făcut obiectul consacrării remarcabile în jurisprudenţa şi legislaţia franceză.

Subiect: autoritatea parentală; interesul superior al copilului; legături cu părinţii; recunoaşterea părintească; tratament medical

16. HELLERINGER, GENEVIÈVE; GARCIA, KITERI. – Le rayonnement des droits de l’homme

et des droits fondamentaux en droit privé = Influenţa drepturilor omului şi drepturilor fundamentale asupra
dreptul privat. În: Revue internationale de droit comparé. – nr.2, 2014, p.283-336.

Obiectul acestui articol este acela de a inventaria influenţa drepturilor omului şi ale drepturilor fundamentale asupra dreptului

privat francez. Accentul se pune pe evoluţiile cele mai recente şi importante. Autorii au dorit să fie cât mai obiectivi posibil,

ceea ce explică neutralitatea articolului.

Subiect: drept francez; drept privat; drepturi fundamentale; drepturile omului

17. LE QUINIO, ALEXIS. – Le recours aux précédents étrangers par le juge constitutionnel

français = Utilizarea precedentelor străine de către judectorul constituţional francez. În: Revue internationale

de droit comparé. – nr.2, 2014, p.581-604.

Specificitatea sistemului juridic francez în cadrul problematicii utilizării argumentului de drept comparat ţine de mai multe

elemente. Mai întâi, nu există în principiu, o ostilitate a juriştilor francezi faţă de comparaţia juridică, aceasta fiind adesea

utilizată, fie ca element component, fie de către legiuitor. Apoi, cultura juridică franceză, care se înscrie în cadrul tradiţiei

romano-germanice, este mai puţin favorabilă doctrinei precedentului. În sfârşit, acest raport trebuie să ţină neapărat cont de

specificităţi care ţin de stilul redacţional al hotărârilor instanţelor franceze şi de instituţia Consiliului constituţional.

Subiect: drept comparat; influenţa precedentului; instanţe; judecător constituţional; precedent judiciar

18. PARIS, TIMOTHÉE. – La reconnaissance des actes administratifs étrangers = Recunoaşterea
actelor administrative străine. În: Revue internationale de droit comparé. – nr.2, 2014, p.631-655.

În dreptul francez, actul administrativ este definit ca fiind actul care, fie datorită emitentului – o persoană sau un organism

administrativ/sau putere executivă – şi după natura obiectului – pune în aplicare prerogativele de putere publică şi/sau execuţia

unui serviciu public cu caracter administrativ – este supus unui drept particular, specific puterii publice: dreptul administrativ.

Caracterul administrativ al acestui act depinde deci de regimul juridic de fond care îi este aplicabil, care determină el însuşi

competenţa judecătorului, pentru a cunoaşte legalitatea acestor acte şi, adesea, problemele legate de executarea lor. Actul

administrativ în sensul generic al termenului se distinge de actul normativ, acesta din urmă emanând de la Parlament, de

hotărârea judecătorească şi de actul numit „de guvernare”, care corespunde actului cu caracter politic.

Subiect: act administrativ; adoptarea actelor administrative; judecător administrativ; notificarea actelor administrative; recunoaşterea

actelor administrative străine

19. PHILIPPE, XAVIER. – Les dommages-intérêts pour violation des droits de l’homme = Daunele-
interese pentru încălcarea drepturilor omului. În: Revue internationale de droit comparé. – nr.2, 2014, 

p.529-564.

Dreptul public francez, altfel cunoscut pentru regulile şi principiile protectoare ale drepturilor fundamentale ale persoanei

umane încă de la Revoluţia din 1789, nu cunoaşte, sau cunoaşte prea puţin, reguli specifice în ceea ce priveşte acordarea

daunelor-interese pentru necunoaşterea acestor drepturi. Mai exact, încălcarea drepturilor fundamentale nu cunoaşte un regim

specific de indemnizare: ea urmează pur şi simplu regulilor responsabilităţii civile sau administrative, în funcţie de instanţa

învestită să soluţioneze acţiunea introdusă. Prejudiciul născut din încălcarea unui drept – fundamental sau nu – dă naştere unui

drept la indemnizare. Franţa, în opoziţie cu alte ţări, nu consacră un regim specific pentru responsabilitatea pentru încălcarea

drepturilor omului, precum cel din Constitutional Damage cunoscut în unele ţări care aplică common law sau dreptul mixt.

Subiect: Constitutional Damage; daune-interese; dreptul la reparaţie; drepturile omului; încălcare
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20. RAMBAUD, THIERRY. – Les droits sociaux comme droits fondamentaux = Drepturile sociale
ca drepturi fundamentale. În: Revue internationale de droit comparé. – nr.2, 2014,p.605-623.

Acest material invită la considerarea drepturilor sociale ca veritabile drepturi fundamentale şi drepturi ale omului, contrar unei

viziuni prea restrictive susţinută adesea în doctrina clasică a libertăţilor publice. Enunţate în Constituţia franceză din anul 1958

şi în instrumentele internaţionale de protecţie a drepturilor omului, ele dispun de o valoare juridică obligatorie în dreptul

francez, au fost puse în aplicare de legiuitor, în virtutea articolului 34 al Constituţiei, fiind garantate de judecătorul

constituţional, administrativ şi jurisdicţional. Din punct de vedere formal, sunt veritabile drepturi fundamentale în sensul

general al expresiei, dată de doctrina majoritară. Dar, în privinţa teoriei drepturilor omului, rămân deschise întrebările referitoare

la universalitatea titularilor de drepturi sociale şi asupra numeroaselor condiţii ce le sunt asociate pentru punerea lor efectivă

în aplicare. Din cauza acestor condiţii, a fost pusă la îndoială recunoaşterea lor ca adevărate drepturi fundamentale ale omului.

Subiect: drepturi fundamentale; drepturi sociale; drepturile omului; protecţia drepturilor sociale

21. SÉJEAN, MICHEL. – La restitution du profit illicite = Restituirea profitului ilicit. În: Revue

internationale de droit comparé. – nr.2, 2014, p.345-362.

Acest articol este un tablou al obligaţiei de restituire a profitului, ordonat de judecător în Franţa. Se pleacă de la exemplul dat

în luna septembrie 2013, când o serie de magazine de bricolaj au dorit să fie deschise publicului duminica, în ciuda interdicţiei

impusă de legislaţie, în condiţiile în care nu îndeplineau condiţiile pentru a beneficia de o derogare. Un concurent, care a

respectat această interdicţie, a sesizat judecătorul de urgenţă, pentru a cere încetarea a ceea ce el a considerat a fi un fapt ilicit.

Concluzia autorului este aceea că este destul de dificilă restituirea fructului profitului ilicit.

Subiect: fapt ilicit; magazin; restituire

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL

22. DROSS, WILLIAM. – L’exception d’inexécution: essai de généralisation = Excepţia de
neexecutare: încercare de generalizare. În: Revue trimestrielle de droit civil. – nr.1, 2014, 1-27.

Excepţia de neexecutare este azi concepută ca a fi o sancţiune proprie contractelor sinalagmatice. Ea nu are nicio influenţă în

afara acestui tip de contract. În timp ce dreptul de retenţie nu este decât o figură particulară, construcţia sa doctrinală asupra

modelului gajului a permis extinderea lui în afara câmpului contractual, la simpla constatare a unei conexiuni a obligaţiilor în

cauză. Reînnodând firul originii comune între excepţia de neexecutare şi dreptul de retenţie, se ajunge la interogare atât asupra

domeniului cât şi a regimului acestor două mecanisme, cu scopul de a reconstrui unitatea lor pierdută. Teza susţinută aici este

că această unificare se poate efectua în jurul unei idei simple, conform căreia, reciprocitatea creanţelor este condiţia uneori

suficientă şi necesară a excepţiei de neexecutare, încât aceasta să ia forma unei reţineri. Din această propunere, se desprind

două consecinţe majore: a) referitor la domeniu, excepţia de neexecutare nu este tributară nici unui contract, nici unei obligaţii

conexe: este suficient ca părţile să fie reciproc creditori una celeilalte, în baza oricărui titlu. b) referitor la regimul său, condiţia

de reciprocitate interzice ca excepţia să poată fi opusă celui care nu este debitorul lui excipiens. Excepţia de neexecutare işi

găseşte exact regimul pe care jurisprudenţa actuală îl defineşte.

Subiect: contract; debitor; drept de retenţie; exepţia de neexecutare; obligaţii; părţi

23. GUENZOUI, YOUSSEF. – Un conflit de doctrines = Un conflict de doctrine. În: Revue trimestrielle

de droit civil . – nr.2, 2014, p.275-294.

De când Curtea de casaţie indică sensul unora dintre hotărârile sale, sarcinile doctrinei merită a fi redefinite, în măsura în care

aceasta se vede lipsită de o mare parte din prerogativele sale. Ar fi preferabil de verificat în prealabil, dacă indicaţiile Curţii

asupra deciziilor au o veritabilă valoare juridică. Dacă se impun doctrinei. Marea parte a universitarilor nu acordă forţă juridică

acestora, dorind să rămână stăpânii sensurilor hotărârilor, refuzând să împartă munca lor de selecţie a deciziilor cu Curtea.

Interpretarea şi sensul hotărârilor în sarcina exclusivă a doctrinei nu displace Curţii. Dialogul izvoarelor seamană cu dialogul

surzilor, iar găsirea unui teren comun pentru înţelegere este din ce în ce mai urgentă. Propunerea ca indicaţiile Curţii să fie

oficializate este o soluţie care prezintă o serie de avantaje, atât pentru jurisprudenţă, care ar fi astfel mai bine identificată, cât

şi pentru doctrină, a cărei misiune ar fi mai bine canalizată.

Subiect: conflict; decizii; doctrină; interpretare; izvoare de drept

24. MAZEAUD, VINCENT. – Droit réel, propriété et créance dans la jurisprudence du Conseil

constituţionel = Drept real, proprietate şi creanţă în jurisprudenţa Consiliului constituţional. În: Revue

trimestrielle de droit civil . – nr.1, 2014, p.29-48.

Dacă valoarea constituţională a dreptului de proprietate pare azi un drept câştigat, cel puţin în principiu, întrebările legate de

protecţia constituţională a altor drepturi patrimoniale câştigă importanţă. Mai precis, din existenţa unei protecţii constituţionale

a crenţelor şi a drepturilor reale distincte de proprietate – dezmembrămintele dreptului de proprietate – rezultă dificultatea.

Articolul subliniază ambiguităţile jurisprudenţei Consiliului constituţional care, în ciuda evoluţiilor recente, admite cu greu

faptul că drepturile reale asupra lucrului altuia şi creanţele sunt obiectul unui drept de proprietate. El marchează astfel

distanţarea de teoria „proprietăţii drepturilor” cu care, pentru moment, nu este de acord.

Subiect: creanţă; dezmembrăminte; drept de proprietate; drept real
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25. MEKKI, MUSTAPHA. – La corruption dans les contrats commerciaux internationaux et ses

effets en droit privé = Corupţia în contractele comerciale internaţionale şi efectele sale în dreptul privat. 
În: Revue internationale de droit comparé. – nr.2, 2014, p.391-402.

Potrivit Serviciului Central de Prevenire a Corupţiei, „corupţia seamănă cu o prismă cu mai multe faţete, care poate fi privită

din mai multe unghiuri. Poate fi înţeleasă ca fenomen social sau din punct de vedere al ştiinţelor politice, al teoriei economice

şi organizaţionale, sau din punctul de vedere al dreptului penal sau al dreptului civil”.

Subiect: comision; corupător; corupt; corupţie; corupţie privată; corupţie publică; restituire

26. PENIN, OLIVIER. – L’évolution des droits de retour dans le code civil depuis les lois de 2001

et 2006 = Evoluţia dreptului de întoarcere convenţională în codul civil odată cu legile din 2001 şi 2006.
În: Revue trimestrielle de droit civil. – nr.1, 2014, p.49-66.

Deşi dreptul succesiunilor cunoaşte încă din dreptul roman mecanismul derogatoriu al întoarcerii convenţionale, natura şi

caracterele sale au fost multă vreme dezbătute, dar nu s-a ajuns la un consens decât în secolul al XX-lea. Or, legile din anul

2001 şi 2006 care modifică această instituţie, repun în cauză analiza clasică. De fapt, în autonomia dreptului la întoarcere

convenţională, funcţia sa de conservare a bunurilor în familie şi lupta contra clauzelor de întoarcere socotite imorale, poate

apărea ca fiind amputantă. Dacă fundamentul şi modul de operare care singularizează drepturile de întoarcere convenţională

este acesta, atunci el este din acest moment îndoielnic, iar o cercetare trebuie a fi întreprinsă, pentru a dovedi soluţiile clasice

ataşate lor.

Subiect: donator; donaţie; drept succesoral; întoarcere convenţională; moştenire

27. RISSEL, AURÉLIEN. – Essai sur la nature juridique de la reconnaissance de dette = Notă
asupra naturii juridice a recunoaşterii datoriei. În: Revue trimestrielle de droit civil. – nr.2, 2014, p.253-274.

Cercetarea constă în a determina adevărata natură juridică a recunoaşterii datoriei, întrucât ipotezele doctrinale şi cele

jurisprudenţiale, multe şi adesea contradictorii, nu ajung să propună azi un răspuns clar referitor la ceea ce presupune această

noţiune. Studiul scoate în evidenţă, pe de-o parte, că recunoaşterea datoriei constituie un adevărat act substanţial şi nu, aşa cum

este afirmat în mod obişnuit, un act formal, mai precis un simplu titlu de recunoaştere. Pe de altă parte, el arată că acest act

substanţial, dacă este cel puţin declarativ când este necesară recunoaşterea, s-ar putea deovedi a fi şi constitutiv, în ipoteza unui

angajament ferm de plată al semnatarului. Recunoaşterea datoriei va da naştere unei noi obligaţii, care ar trebui să fie

considerată ca accesorie la obligaţia originală.

Subiect: act formal; datorie; debitor; obligaţie; recunoaştere

28. THERON, JULIEN. – Ordre et désordre dans la notion de partie = Ordine şi dezordine în
noţiunea de parte. În: Revue trimestrielle de droit civil. – nr.2, 2014, p.231-252.

Înmulţirea acţiunilor de substituire, apariţia acţiunii de grup, lărgirea acţiunilor împotriva hotărârilor autorităţilor (primar,

prefect, etc.) şi a contenciosului obiectiv (confruntarea actului administrativ cu normele care-l reglementează) sunt tot atâtea

surse de dezordine care obligă la repunerea în discuţie a noţiunii de parte aşa cum este ea admisă în mod clasic. Esenţa noţiunii

de parte nu este de ordin procesual, ci substanţial. Existenţa unui conflict substanţial conduce părţile către sesizarea unei

instanţe pentru tranşarea lui. În principiu, din calitatea părţii în cadrul contestaţiei rezultă atribuirea calităţii sale ca parte în

proces, în cadrul sesizării adusă în faţa judecătorului. Totuşi, în caz de disociere între aceste două calităţi, dezordinea este

tolerabilă. Este suficient a se asigura protecţia părţii din procesul de contestaţie care nu este prezentă la proces.

Subiect: autorităţi; instanţă; parte; proces; substituire

29. ZAMPINI, FLORENCE. – Le recours en indemnité, remède adéquat en cas de non-respect

d’un délai de jugement raisonnable par le juge de l’Union européenne = Cererea de indemnizare, soluţia
adecvată în caz de nerespectare a unui termen de judecată rezonabil de către judecătorul Uniunii Europene.

În: Revue trimestrielle de droit civil. – nr.2, 2014, p.291-308.

O cerere de indemizare introdusă contra Uniunii, în baza articolelor 268 şi 340 ale TFUE, al doilea alineat, TFUE constituind,

în situaţiile în care se referă la cazurile de depăşire a termenului rezonabil al unei proceduri, un remediu efectiv şi de aplicare

generală pentru sancţionarea unei încălcări a articolului 47 alineatul 2 al Cartei drepturilor fundamentale. Estimând că termenul

de judecată criticat în acest articol a fost excesiv, se trimit reclamanţii în faţa Tribunalului competent pentru a cunoaşte cererea

de reparare, fără a neglija indicarea judecătorului care trebuia să intervină. Deşi didactică, Curtea nu explică totdeauna

consecinţele noii jurisprudenţe, care ar putea presupune că acelaşi recurs s-ar impune în cazul procedurilor administrative.

Subiect: Curtea de Justiţie; durata proces; indemnitate; judecător european

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPÉEN

30. BERGÉ, JEAN-SYLVESTRE. – Les rapports UE et Conv. EDH en matière de coopération

judiciaire civile: entre rétrospective et prospective = Raporturile dintre UE şi Convenţia europeană de
salvgardare a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în materia cooperării judiciare civile: între
retrospectivă şi perspectivă. În: Revue trimestrielle de droit européen. – nr.2, 2014, p. 361-373.

Perspectiva viitoarei adeziuni a Uniunii Europene la Convenţia europeană de salvgardare a drepturilor omului şi libertăţilor

fundamentale, recenta hotărâre „Avotins contra Letoniei” (CEDH 25 febr.2014, cererea nr.17502/07) şi intrarea în vigoare în
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2015 a Regulamentului (UE) nr.1215/2012 a Parlamentului European şi Consiliului din 12 decembrie 2012 asupra reformei

competenţei judiciare, recunoaşterea şi executarea deciziilor în materie civilă şi comercială sunt ocazia revenirii asupra temei

raporturilor dintre UE şi CEDO.

Subiect: CEDO; hotărâre; hotărâre comercială; hotărâri civile; Regulamentul Bruxelles I bis

31. GUIOT, FRANÇOIS-VIVIEN. – L’affaire Inuit: une ilustration des interactions entre recours

individuel et équilibre institutionnel dans l’interprétation de l’article 263 du TFUE = Cauza Inuit: 
o ilustrare a interacţiunii dintre recursul individual şi echilibrul instituţional în interpretarea articolului 263
din TFUE. În: Revue trimestrielle de droit européen. – nr.2, 2014, p.389-408.

Instanţele Uniunii au ales în cauza Inuit o interpretare formală a noţiunii de „act normativ” introdusă la articolul 263 din

TFUE. În spatele discursului ortodox, se pune întrebarea dacă această abordare restrictivă, bazată pe cooperarea impusă

judecătorului naţional, nu înseamnă o înăsprire a condiţiilor de deschidere a recursului direct de către particulari. În consecinţă,

dacă mize instituţionale pot justifica această interpretare a noţiunii de act normativ, ar trebui încurajată întărirea structurării

sistemului jurisdicţional de drept al Uniunii, pentru a evita riscul de atingere a dreptului la recursul efectiv.

Subiect: act normativ; art. 263 TFUE; instanţele Uniunii; recurs individual

32. MICHEAU, CLAIRE. – Récupération des aides d’Etat illégales et incompatibles sous forme

fiscale = Recuperarea ajutoarelor de stat ilegale şi incompatibile sub aspect fiscal. În: Revue trimestrielle de

droit européen. – nr.2, 2014, p.343-360.

Dreptul ajutoarelor de stat, aşa cum este reglementat prin normele Uniunii Europene, constituie un domeniu ale cărui

repercusiuni transced frontierele naţionale. Articolul 107, §1 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene (TFUE), defineşte

ajutoarele de stat ca fiind avantaje „acordate de către state sau din resursele statului sub orice formă ar fi, care înşală sau

ameninţă să înşele concurenţa, favorizând unele întreprinderi sau unele produse”. Această dispoziţie consacră principiul

incompatibilităţii ajutoarelor de stat cu piaţa internă.

Subiect: ajutor de stat; concurenţă; incompatibilitate; piaţă internă; societate

33. PRÉVEL, PHILIPPE. – L’arrêt LBI hf a CJUE du 24 octobre 2013 sur la liquidqtion judiciaire

d’une banque = Hotărârea LBI hf a CJUE din 24 octombrie 2013 în cazul lichidării judiciare a unei bănci.
În: Revue trimestrielle de droit européen. – nr.2, 2014, p.375-388.

Curtea de Justiţie a emis o hotărâre importantă în ceea ce priveşte lichidarea judiciară a unei bănci islandeze. Răspunsul la

întrebarea referitoare la instanţa competentă pusă de Curtea de Casaţie franceză va fi analizat şi încadrat în contextul pieţei

interne şi spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. Diferenţa dintre piaţa internă şi acest spaţiu va fi dezvoltat, pe de o parte

în ce priveşte raţionamentele Curţii de Justiţie pentru rezolvarea conflictelor de legi sau de competenţă, şi, pe de altă parte,

referitor la bazele juridice reţinute de legiuitorul Uniunii pentru adoptarea textelor de drept derivat.

Subiect: lichidare bancă; măsură administrativă; măsură legislativă; piaţa internă; principiul unităţii şi universalităţii; spaţiul de libertate,

securitate şi justiţie

34. TCHOTOURIAN, IVAN. – Divulgation extra-financière des sociétés en Europe: Présentation

et analyse du projet de la Commission européenne = Divulgarea extra-financiară a societăţilor în Europa:
Prezentarea şi analiza proiectului Comisiei Europene. În: Revue trimestrielle de droit européen. – nr.2, 2014,

p. 309-341.

Divulgarea extra-financiară a societăţilor a stat mult timp în umbră. Se remarcă o oarecare evoluţie, iar opoziţia tradiţională

între financiar si non-financiar pare a fi abandonată. Informaţia extra-financiară devine treptat o autentică informaţie

exploatabilă despre piaţă de către investitori şi părţi interesate. Plasată pe teren juridic, dezbaterea este aprinsă, atât asupra

oportunităţii cât şi asupra intervenţiei dreptului. La scară suprastatală, Uniunea Europeană constituie un laborator de observare

privilegiat al evoluţiei care caracterizează în acest moment societăţile cotate. În acelaşi fel în care a fost arătat de instanţele

comunitare în propunerea lor de directivă din 16 aprilie 2013, ele lucrează la unison căutând să promoveze emergenţa unui

cadru juridic referitor la informaţia extra-financiară bazată pe integrare, şi aceasta chiar în cadrul legislaţiei contabile şi

financiare pe care Directiva 2013/34/UE din 26 iunie 2013 tocmai a amendat-o. În această iniţiativă Comisiei, Uniunea

Europeană confirmă necesitatea instaurării unei obligaţii de „reporting” extra-financiar şi contribuie la elaborarea unei

reglementări prin informare. Deşi sunt multe întrebări – cum s-ar putea alfel, devreme ce au fost necesare secole pentru punerea

la punct a sistemului contabil? – o mişcare de reflecţie asupra conţinutului raportului anual de gestiune şi al raportului consolidat

s-a deschis. Este important ca juriştii să nu neglijeze aceste discuţii din jurul noţiunii de „reporting” al întreprinderilor, care

este in statu nascendi, mizele acestei dezbateri fiind cruciale referitor la responsabilizarea societăţilor cotate şi la eficienţa

pieţelor financiare.

Subiect: contabilitate; finanţe; informaţie extra-financiară; informaţii fianciare; piaţa financiară; societăţi cotate
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